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SEBASTIÃO MADEIRA (Pela ordem) - Re- p' I P d d AI 'd C' 03362Imente, e ro e mel a rossetti .
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taxa cobrada para vistoria de áreas destinadas a 4 _ RESENHAS _ de Correspondência
agricultores inscritos no Programa Nacional de For- recebida e expedida pela Primeira Secretária nos
talecimento da A.gricultura Familiar - PRONAF - no meses de novembro e dezembro de 1996, relati-
Estado do Maranhão. 03359 vas a Indicações e Requerimentos de Informa-

VIII - Encerramento
2 - ATOS DA PRESIDÊNCIA ção. 03364

5-MESA
- Constituir Comissão Externa, sem ônus 6 _ LíDERES E VICE-ÚDERES

para a Câmara dos Deputados, para "proceder 7 _ COMISSÕES
ao levantamento dos danos provocados pelas

Ata da 151 Sessão, da Câmara dos Deputados, da 4! Sessão
Legislativa Extraordinária, da 51 Legislatura, 30 de janeiro de

1997
Presidência dos Srs. Wilson Braga, 49 Suplente de Secretário Adylson Motta, Álvaro Gaudên

cio Neto, Paes Landim, E/ias Murad, Jovain Arantes § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO

(Às 14 Horas)
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Haven

do número regimental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.

II - LEITURA DA ATA

O SR. TlLDEN SANTIAGO, servindo como 22

Secretário procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa
se à leitura do expediente.

o SR. NILSON GIBSON, servindo como 1!! Se
cretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFíCIOS

Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do
Bloco Parlamentar PMDBJPSDJPSL, nos seguln
testermos:

OF/GAB/I/N2 78

Brasnía, 30 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Aloysio Nunes Ferreira passa a integrar, na qualida
de de Suplente, a Comissão Especial destinada
apreciar e preferir parecer ao Projeto de Lei nº



Em 30 de janeiro de 1997

Convoque-se o respectivo suplente.

Em 30-1-97. - Luís Eduardo, Presi
dente.

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Arlindo Chlnaglia, nos se
gultes termos:

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 38, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, e ouvido o plenário, re
queiro a Vossa Excelência a criação de Comissão
Externa, com os seguintes objetivos:

Prezado Presidente,
Nos termos do Art. 56, inciso I, da Constituição

Federal, combinado com o Art. 235, inciso IV, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, comuni
co a Vossa Excelência que estou me licenciando do
exercício do meu mandato parlamentar, em virtude
de ter sido nomeado, pelo Presidente da República,
para exercer, a partir desta data, o cargo de Ministro
de Estado Extraordinário para a Coordenação de
Assuntos Políticos.

Cumpre-me esclarecer a Vossa Excelência que
optarei pela remuneração do cargo de Deputado

Federal.
Aproveito a oportunidade para reiterar os meus

protestos de alta estima e consideração.

Cordialmente, - Luiz carlos santos, Deputa
do Federal.

Brasna, 29 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do arl 92, § 12, do Regimento Inter

no da Câmara dos Deputados, indico os Senhores
Deputados Dumo Pisaneschi, Arlindo Vargas, Moi
sés Lipnik e José Coimbra, como Vice-Líderes do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Vicente cas
clone, Líder do PTB.

Defiro.

Em 30-1-97. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Luiz Carlos santos, nos
seguintes termos:

Ofício n23197

BrasRia, 30 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ricardo Rique passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão Especial destinada apreciar e
proferir parecer a Projeto de Lei n2 2.648, de 1996,
do Poder Executivo, que "dispõe sobre a organiza
ção de telecomunicações, a criação e funcionamen
to de Órgão Regulador e outros aspectos institucio
nais", em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado
Michel Temer, Líder do Bloco
PMDB/PSD/PSLlPSC.

BrasRia, 30 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Colbert Martins passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer ao Projeto de Lei n2 2.648, de
1996, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a orga
nização de telecomunicações, a criação e funcioma
mento de Órgão Regulador e outros aspectos institu
cionais·, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado MI
chel Temer, Líder do Bloco PMDBlPSD/PSLlPSC.

OF/GAB/l1N2 80

BrasRia, 30 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Henrique Eduardo Alves passa a integrar, na quali
dade de Suplente, a Comissão Especial destinada
apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei n2

2.648, de 1996, do Poder Executivo, que "dispõe s0

bre a organização de telecomunicações, a criação e
funcionamento de Órgão Regulador e outros aspec
tos institucionais", em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado MI
chel Temer, Líder do Bloco PMDBlPSD/PSLlPSC.

OF/GAB/lIN2 81
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2.648, de 1996, do Poder Executivo, que "dispõe so- Do Sr. Deputado Vicente casclone, Líder do
bre a organização de telecomunicações, a criação e PTB, nos seguintes termos:
funcionamento.de Órgão Regulador e outros aspec- Ofício n220/97
tos institucionais", em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado MI
chel Temer, Líder do Bloco PMDBlPSD/SLlPSC.

OF/GAB/lIN2 79
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COMUNICAÇÕES

Do Sr. Deputado Pedro Yves, nos seguintes
termos:

Brasma, 30 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação desta Presidência, te

nho o maior prazer de comunicar a Vossa Excelên
cia que, nesta data, aceito reassumir meu mandato
de Deputado Federal, em razão do afastamento do
Senhor Deputado Luiz Carlos Santos - PMDB - SP,
nomeado Ministro de Estado Extraordinário para
Coordenação de Assuntos Políticos, conforme cópia
anexa do Diário Oficial da União.

Na oportunidade, Senhor Presidente, solicito
sua especial atenção para as providências cabíveis.

Subscrevo-me com real apreço e consideração.
- Pedro Yves, Deputado Federal (PMDB - SP).

1) levantar os danos provocados pelas enchen- Medidas estruturais, como a dragagem de rios,
tes ocorridas a partir do dia 3 de janeiro de 1997 no a construção de habitações populares e a remoção
Estado de São Paulo; de moradores de áreas de risco (situadas em vales

2) propor medidas emergências para solução de rios), a execução de obras de contenção de en-
dos problemas decorrentes das inundações; costas, enfim, todas as ações mitigadoras que são

3) propor medidas estruturais para solucionar muito bem conhecidas dos órgãos responsáveis
definitivamente os problemas provocados pelas en- pela defesa civil, em lato sensu.
chentes. Alér:n do apoio logístico e da solidariedade

Justificação que todas as vítimas das enchentes merecem nes-
O Estado de São Paulo está sendo assolado se momento, iniciativas de caráter estrutural são

pelas chuvas desde o dia 3 de janeiro. Nesse pe- fundamentais para a solução desse problema que,
ríodo já aconteceram 18 mortes e 16.521 pessoas a cada ano, apenas com variação da intensidade
estão desabrigadas. Somente no Vale do Ribeira dos danos provocados, assolam o Estado de São

já existem 14.890 desabrigados. Trinta e nove ci- Paulo.
dades foram atingidas pelas chuvas. Os municí- Por isso, apresentamos o presente Requeri-
pios mais atingidos são Eldorado e Registro, loca- mento para constituição de Comissão Externa da
Iizados no sudoeste do Estado. Nesses últimos Câmara dos Deputados, para realizar levantamen-
municípios existem 4.663 pessoas desabrigadas. to minucioso dos danos provocados pelas enchen-
Na cidade de São Paulo já existem 450 desabriga- tes no Estado de São Paulo e para a proposição
dos. Na Grande São Paulo também estão ocorren- de medidas que resolvam definitivamente esse as-

do enchentes e mortes. Nesses últimos dias o Rio sunto.
Tietê já saiu do leito por diversas vezes, causando A solução desse problema é direito e exigência
transtorno e perigo à vida dos paulistanos. No Jar- da população paulista. Esperamos contar com o
dim Pantanal, a intensidade das chuvas provocou apoio de nossos Pares para viabilizar a criação des-
a morte de uma pessoa e o alagamento de grande sa Comissão Externa, que em muito contribuirá para
parte do bairro. o equacionamento desse assunto.

A situação dos desabrigados é desesperadora. Defiro.
Além das perdas de vidas de familiares, houve Em 30-1-97. - Luís Eduardo, Presi-
perdas materiais e é alto o risco da ocorrência de dente.
epidemias nos municípios inundados. Na cidade
de Eldorado, a Santa Casa foi completamente da
nificada pela força das águas. Os doentes estão
sendo atendidos de forma improvisada. Como
sempre, a população mais humilde é que sofrerá
as piores conseqüências dessa efeméride. Na ci
dade de Ferraz de Vasconcelos já foram registra
das 3 mortes. Em Itaquacetuba e Agudos houve
duas vítimas fatais.

No entanto o que torna mais triste e desconcer
tante nessa situação é que a maioria dessas tragé
dias poderia ter sido evitada. A ocorrência de chuvas
fortes e enchentes entre os meses de dezembro e
março não é novidade para os administradores pú
blicos. O conhecimento das condições climáticas no
nosso país exige a doação pelas autoridades consti
tuídas de ações de segurança para evitar ou atenuar
os efeitos das chuvas.
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Atos do Poder Executivo

Janeiro de 1997

GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS POLÍTICOS

DECRETO DE 29 DE JA:~EIRO DE 1997

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 37 do Decreto-Lei n2 200, de 25 de
fevereiro de 1967, resolve

NOMEAR
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, para exercer o cargo de Ministro de Estado Extraordinário para
Coordenação de Assuntos Políticos.

Brasília, 29 de janeiro de 1997; 1762 da Independência e 1092 da Repúbl:cy

FERNANDO HENRIQUE CARDOS( )
ClovIs de Barros Carvalho

Do Sr. Deputado Wilson Braga, nos seguin
testermos:

Brasília, 28 de janeiro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara

dos Deputados. .
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelên

cia, nos termos regimentais, para comunicar que por
razões pessoais me desligo, nesta data, do Partido
Democrático Trabalhista.

Solicito a Vossa Excelência, se digne determinar
aos órgãos competentes as providências cabíveis.

Atenciosamente, Deputado Wilson Braga
Defiro.
Em: 30/1/97.

Ronaldo Perim 1Q Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

Brasília, 30 de janeiro de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vossa

Excelência que, nesta data, formalizei minha filiação
ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
manifestações de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente, Deputado Wilson Braga
PDT-PB.

De acordo.

Deputado José Aníbal Líder do PSDB.
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'A' FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA
F1LlAÇAO

...AEFRANCISCA LEITE BRAGA
PROFISSAO

DeClARO QUE eSTOu De ACORDO COM O PROGRAMA E eSTATUTO 00 PARTIDO

Sexta-feira 31 03213
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I

PAHTIDO DEMOCHATICO THABALHISTA
DIRETORIO MUNICIPAL,;-OPB.

. Janeiro de 1997

~DT
João pessoa, 27 de janeírodo 1997.

oFtcro U2 001/97

Senhor JUiz,

o Saoretá..":'10 do. 1."'Xecut1va 7il'lUúc:l.J.>w. do Em,
a.4iLw;ta CàlJElinwlo, OUXolu.n1CU. Ô. V. J~., a J)ESl!"I!,:1.J~9ÃO do

DQputad.p l'sde3."al, Wilflon Leite 13:l.'n...;'I.'l., dos, quadrot\ do ;'::::.rt1

do Demoorát1oo T~balh1eta-PDT (dooumento anexo).

Requer na deVidas nnotaçõaa lecrnie.

rUJ3EIIID

~• .ê!•.J'tJIl gLEITOM'L

}]A ~ ElY!.
~ PESSOA - D-
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PAHTIlJl) DEMOCHATICO THABALH1STA
DIRETÓRIO In:GIONAL . PB.

~DT
João Pessoa, 27 de janeiro de 1997.

OFtcIC; n~ uOl/9'7

S?nhor presidente,

Wilson Lei'te Lraga, brasileiro, casado, DeP2

tado ~edeTalt COMUNICA à v. Exa., a sua DESFILIAQÃO doa quadro~

do Partido Demoorático Traballlista - PDT, por motivos pessoais.

Requer as devidas anotaçjés de praxe •
•l ...·

\

\

Atenciosamente,
. . .. ··1 ..!

\W~N ~I~
Deputad.o Federal

\
\

\1

EXMO .. SR. PRESIDENTE--m DIRETÓRIO MUNICIP..U, m J?DT

i.Q!Q. PESSOA - l'AlLdM.-·
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Dl

PAHTIDO L)EMOCHATICO THABALllISTA
UUn:TÓRIO MUNICIPAL· PR.

João Pessoa, 27 de janeiro de lS97.

oFicro n~ 002/97

Senhor pranidento.

o fjooretário da Executiva. l.~unicipal tlf' PJY.r.

adianto aJJs1nf.l.d.o. conun1ca. à V. l~. f a. Dm~FILI AÇÃO do :oepu.tado
Federal W11aon Leite l~a, doe quadrns do Partido nomccr1tioo
~ro.b~.J_hi~ltfJ.- :.:""'::r.r (dOO1..1ffiOn"CO anoxo).

AtG~oi()EJamenta,

", . '\\ ;'.
\. I I , }

.t~{~~!UO 'NAVJúJID lUnEIHO
\

:;;aoretári.o

lQ. ~l.U

iQ.~ l!S~OJ\ - 1NJ!::'1J2/!-
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PDT

PAHTJDO' DEt\10( :HÁTICQ THABALHISTA
DIRETÓRIO R]~GIONAL - PB.

J01io Passoa., 27 de jano1ro de 1997.

oFicro n{l 003/97

Genhor precidanta,

wUeon Leite Draga, bruaila1ro, ousado,

Deputado Federal, comunica Ô. V. Exa•• a eua W;;';:E'Il,I.AQlü

dos quadros do Partido DQ11locr!tioo 'frnbalh:l.etu - f)J~. ( do

oumanto anexo ), atenden10 o quo precoituo. o l)rt: 21 da '

Lei nQ 9.096/95, 1/o /'
\ / N

~equer ae~devir\jd\or'\itaçoee legais,

f f\ ! \. \ I \
'j \ I \ I I \".' ,./ \\ '. i\

WILWN LEITR \lll"iAGN '

~utQdO Fed~~ I )
\ \~ I I

. '. I "
\ ,-./
\
\

mmlDl
.J.QlQ. PES~A - g,w4J3A.
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EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA la ZONA ELEITORAL DE JOÃO PESSOA-PB

wn..SON LEITE BRAGA, brasileiro, casado. deputado Federal, inscrito no

Cartório Eleitoral desta Comarca,·na P Zona, Seção 0118, sob o nO 3441412/10, vem à

presença de V.Ex". comunicar, na forma preceituada no parágrafo único do art. 22, da Lei n°

9.096, de 19 de setembro de 1995, que se filiou ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

BRASILEIRA - PSDB, e requer seja cancelada a sua filiação anterior do PARTIDO

DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT.

P. deferimento.

Brasília, 30 de janeiro de 1997.

9 BR

~ r- --------,

RR 2 li, 6 5 6 3 o 8
,

N~~~~~:fu~~~~~r;ECLAR~OO L_;;~----~

(~}I ..···/ JI :ft/'
~ . / SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA ---,

NOME DO DESTlNATARIO (~E;N.E.~;I;9. ~o.~~~. ?~.~.I.~ .
FILHO - JUi:z \li\. la Z0!1:'!l- ..~;L.~~.tqJ;?l:+:-:~.l?..

o •• 0._·.···· " " -

ENDEREÇD .•E.~Ç3... F~.Çl.p..c.t.$ç,~..Moq.:l:'.C\t.I.. )6.. :':' ..CentrQ
CEP .:i.ao 13~44Q;IDADEJ.OÃO ..PES.S.OA .... UF....PB.......

..
REC.IBO DE POSTAGEM.-.

~.~. /J
f':'lf
~. .
'.: ..

,
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PDT

PAHTJDO I)EMOCRATICO THABALI-.IlSTA
DIRETÓR10 RRGIONAL . PB.

Joio PODsoa, 27 de .janeiro de 1~97.

Senhor Ju:Lz,

W1lSon Leito :I3reGa, bmslle1ro, CD.D~O, Deputa.dc

Federal, comunica à. V. Exs.., a tm.a DEl.IFILIAQÃO ÜOG quadros do

Partid.o Domocrátioo ~rabaJ.h1llta - PM, atendendo o que proco!
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
No!! 427, DE 1996

( Do Sr. Nicias Ribeiro e outros)

~:d~~:~.redaçao ao inciso XIII do artigo 21 da Constituição

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único - O inciso XIII do artigo 21 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.21- ...
XIII - manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a

Defensoria Pública dos Territórios Federais e dos Membros .da
Federação cuja receita própria esteja abaixo da média nacional."

JUSTIFICATIVA

Indubitavelmente que a Constituição Brasileira, promulgada
em 1988, inova em vários de seus dispositivos em relação as
constituições republicanas anteriores. A primeira delas, e que aliás é
muito importante, está contida em seu artigo 1', quando inclue os
Municípios como parte integrante da União Federal em substituição aos
Territórios Federais, que, obviamente, são uma extensão da própria
União.

Aliás, todas as constituições republicanas anteriores a atual,
estabeleciam que o Brasil era uma República Federativa, formada pela
União indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Hoje, com a redação dada ao art. l' da nossa Constituição,
os municipios passaram a fazer parte da União Federal, deixando a
condição menor de serem, apenas, parte territorial dos Estados
Federados.

Mas, as inovaç6es promovidas pelos Constituintes de 1988
010 se prenderam apenas em elevar os municípios brasileiros à
concIiçio de ente federado. Considerando que o Distrito Federal é um
Membro da UniAo, cuja naúnza iI insólita, houve a preocupação de um
tratamento especial, sencfo.Ihe rM«VIIda, inclusive, uma seção inteira
da ConstituiçAo, somente para tratar da sua estrutura e funcionamento.

O entencIimentD de que o Distrito Federal é diferente dos
demais componentes da União cristalizou-se no artigo 32 da nossa
Carta Magna, o qual, após vedar a sua divisão em municipios, lhe dá,
em seu parágrafo 1', as mesmas competências legislativas reservadas

aos Estados e Municipios, o que o transforma, inevitavelmente, num
misto de município-estado e, obviamente, com competência de instituir,
concomitantemente, os impostos estaduais e municipaiS estabelecidos
nos artigos 155 e 156 da nossa Lei Suprema.

Na verdade, o artigo 32 e seus parágrafos confere ao Distrito
Federal, conjuntamento, a mesma autonomia político-administrativa dada

.aos Estados e Municípios, tendo, por conseguinte, o direito de arrecadar
todos os impostos cobrados por esses Membros da União.

Ê evidente que bas1lIria essa singularidade para fazer do
Distrito Federal um Membro absolutamente diferente dos demais
integrantes da União. Todavia, essa diferença não se restringe apenas
ao fato da poder arrecadar todos os impostos cobrados pelos Estados e
Municípios (artigo 32, parágrafo 1', C.F.) e de não poder ser dividido em
municípios (artigo 32, caput, C.F.).

Na verdade, a grande diferença entre o Distrito Federal e os
demais Membros da União está nos privilégios que foram assegurados à
este Ente Federado, principalmente àqueles estabelecidos nos incisos
XIII e XIV do artigo 21 da Constituição, que, respectivamente,
transferem à União a competência de "organizar e manter" o Poder
Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil, a
Polfcia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, do Distrito Federal e dos
Território!':

No que se refere aos Territórios, por se tratar de uma
extensão da União e por não possuir nenhuma autonomia, é
plenamente justificável os dispositivos mencionados.

Entretanto, como se justificar a extensão desses benefícios
ao Distrito Federal, que tem autonomia política, autonomia administrativa
e autonomia financeira? Principalmente se for levado em consideração o

fato de que Brasília recolhe, conjuntamente, todos os tributos que
são cobrados peles Estados e Municípios e ainda recebe quota
parte do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM)?

Por que esse tratamento desigual para com os Estados
Federados que são obrigados, pela mesma Constituição. a manter não
só o Poder Judiciário. o Ministério Público e a Defensoria Pública. mas
também a Polícia Civil. a Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.
tanto nas capitais como nos vários municipios do intenor de seus
respectivos territórios, contando apenas com os tributos estaduais
arrecadados e mais a quota-parte do FPE que é repassada pela União.

Aliás, é bom que se pergunte: o que o Governo do Distrito
Federal faz com a sua receita, uma vez que a União, por disposição
constitucional (artigo 21, Xiii e XIV), mantém o Poder Judíciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil, a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros Militar e ainda repassa recursos
financeiros para as áreas da educação e da saúde? ••

Por que a União tem de arcar com o õnus de todos esses
serviços, que são essenciais à população do Distrito Federal, enquanto
que todos os Estados da Federação, aliás sem nenhuma exceção. são
obrigados a mantê-los com seus próprios recursos. tanto nas Capitais 
onde estão instalados os Tribunais de Justiça e o Colégio de
Procuradores do Ministério Públicc - como nos vários municipios do
interior, onde estão instaladas as suas Comarcas Judiciárias?

Que autonomia é essa do Distrito Federal que só quer o
bônus sem se preocupar com o ônus das despesas de caráter local?

Aliás, no que se refere às despesas dos serviços da Capital
da República, é interessante lembrarmos jo artigo 15 da Constituição
Brasileira de 16 de julho de 1934 que diz: " ..•As fontes de r2ceita do
Distrito Federal são as mesmas que competem aos Estados e
Municípios, cabendo-lhe todas as despesas de carater local." (o
grifo é nossol.

Ressalte-se que a Constituição de 1934. no referido artigo
15, ainda estabelecia que o Distrito Federal seria administrado por um
Prefeito nomeado pelo Presidente da República e que cabia a uma
Câmara Municipal, eleita, as funções deliberativas.

Como podemos depreender do texto constitucional de 1934.
ora invocado, o Distrito Federal. mesmo não tendo autonomia política.
era obrigado a manter todas as despesas de caráter local.

Como então se justificar que a ConstitUição de 1988. que
deu total autonomia polftico-administrativa à Brasília. não lhe tenha dado.
na mesma proporção, as responsabilidades de custear os serviços que
são mantidos por todos os Estados da Federação. apesar de estes
receberem apenas a quota-parte do Fundo de Participação dos Estados
(FPE) e os tributos estaduais? Não seria isto um contra-senso?...

Se o Distrito Federal não deseja administrar e manter os
serviços essenCiais à sua população. porque Insistir com a sua
autonomia politico-adminlstrativa?...

Se cabe a União manter todos os serviços que devenam ser
da competênCia do Distrito Federal. e isto o fazem todos os Estados da
Federação com os serviços de sua competência. porque então não se
extinguir a sua autonomia político-administrativa. para que volte a ser
uma extensão da própria União, como o são os Territórios Federais,
tendo Governador nomeado, etc?...

Temos consciência que a tese aqui levantada certamente
que não é simpática aos ilustres Representantes de Brasilia no
Congresso NaCional.

No entanto, é inaceitável, sob qualquer aspecto. que o
Distrito Federal - que é um místo de Estado e Município - tendo a
prerrogativa de recolher, concomitantemente, todos os tributos estaduaiS
e municipais e de receber ainda uma quota-parte do Fundo de
Participaçáo dos Estados (FPE) e outra do Fundo de Participação dos
Municipios (FPM), queira assumir apenas as obrigações inerentes aos
municípios, transferindo para a União todas as responsabilidades
comuns, aos Estados da Federação e que são mantidas por estes
contando apenas com as suas próprias receitas. que são oriundas dos
tributos estaduais arrecadados e de sua quota-parte do FPE.

Que a União organize e mantenha a Policia Civil, a
Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar (art. 21, XIV da C.F.)
ainda se justifica, em razão do Distrito Federal abrigar a Capital da
República. Todavia, ter a responsabilidade de organizar e de manter o
Poder Judiciário. do MinistériO Público e da Defensoria Pública do
Distrito Federal, é no minimo um exagero. que somado aos reclamados
repasses para as áreas de educação e saúde. pode ser entendido como
uma afronta, principalmente para os Estados pobres do Nordeste e da
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Amazônia Legal que enfrentam enormes dificuldades financeiras para
manterem em pleno funcionamento todos esses serviços. especialmente
o Poder Judiciário.

Como poderão se sentir Estados como o de Mato Grosso e
Alagoas, dentre outros, ao saber que o Distrito Federal, que é um
Membro da União igual aos demais, pelo menos no que tange a
autonomia política. não ter nenhuma despesa com a manutenção do seu
Poder Judiciário. do seu Ministério Público e da sua Defensoria
Pública? .. Seguramente que se sentirão Membros de 28 classe de
uma União que não privilegia os Membros mais carentes,
principalmente aqueles cujos servidores estão com o pagamento de
seus salários atrasados.

Não há como negar que a autonomia do Distrito Federal
precisa ser repensada, especialmente no que tange aos privilégios de
receber dotações para atender despesas de caráter local, em detrimento
dos demais Membros da União F~deral.

Particularmente, somos contrário a autonomia política
conferida ao Distrito Federal.

Entretanto, se a decisão congressual for no sentido de.que
essa autonomia político-administrativa deve ser mantida, que o seja em
todos os sentidos e sem privilégios - uma vez que é inaceitável o
tratamento diferenciado para Membros de uma mesma União Federal.

Porém, se essa decisão além de manter a autonomia,
conservar também os privilégios do Distrito Federal, porque então não
estende-los pelo menos, aos Estados pobres do Nordeste e da
Amazônia Legal, que se debatem em meio a imensas dificuldades
financeiras para manter em fucionamento o Poder Judiciário, o Ministério
Público e a Defensoria Pública em toda a extensão dos seus
territórios?...

Inquestionavelmente que essa medida contribuiria, em muito,
para desafogar as finanças desses Membros da Federação, e que
poderia ser vista como uma ação da União visando "a redução das
desigualdades regionais", preconizada no art. 43, caput, da nossa atual
Constituição.

Se a União, preocupada com o perfeito funcionamento dos
serviços da justiça, auxilia neste particular o Distrito Federal, por que
não ter o mesmo procedimento em relação aos Membros mais pobres
da União que lutam, desesperadamente, para oferecerem às suas
populações esses serviços? ..

Pelo exposto e para evitar um tratamento desigual entre os
Membros de uma mesma União Federal é que propomos esta Proposta
de Emenda Constitucional a fim de que a União tenha a competência de
manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública
dos Territórios Federais e dos Membros da Federação cuja receita
própria esteja abaixo da média nacional

Plenário ulyss~irl'íãrãé~ outubro de 1996

1996. /~ ~'

6 ,,-, ,-t.
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-~RIBEIR
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ADAOPRETTO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALEXANDRE SANTOS
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALZIRA EWERTON
ANA JULIA
ANIVALDO VALE
ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
ARACELY DE PAULA
ARMANDO COSTA
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILlO
ATILA LINS
AUGUSTO NARDES
AUGUSTO VIVI;IROS
B.SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO GUIMARAES
BETO LELlS
BOSCO FRANCA
CARLOS CAMURCA
CARLOS CARDINAL
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MAGNO
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELSO DANIEL
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
DE VELASCO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
EDINHO BEZ
EDSON SILVA
EFRAIM MORAIS
aCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIOBACCI
ERALDO TRINDADE
FATIMA PELAES
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO TORRES
FLAVIOARNS
GEDDEL VII:IRA LIMA
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
G!LNEY VIANA

DIÁRIoDA CÂMARA DOS DFPlITADOS

GIOVANNI·QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERCULANO ANGHINETTI
HILARIO COlMaRA .
HOMERO OGUIDO
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI·ACKEL
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JOAO ALMEIDA
JQAO FASSARELLA
JOAO HENRIQI,JE
JQAOLEAO

. JOAOPAUl:O
JOAO THOME MESTRINHO
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE FORTUNATI
JOSE LOURENCO
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE PRIANTE
JOSE ROCHA
JOSE TUCE
JULIO CESAR .
JURANDYR PAIXAO
LAPROVITA VIE:IRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEUR LOMANTO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS, HAULY
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI
MARCELO TEIXEIRA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCdNI fl.Élt{ÚO . .

MARIA YALADAO
MARILU GUIMARAES
MARINHÁ RAUPP
MARISA SERRANO
MARTA SUPLlCY
MATHEUS;iCHMIDT
MAURI SERGlq
MURILO PINHEIRO
MUSSADEMES.

NANSOUZA. ".
NELSON MAROUEZELÜ
NELSON MEURER
NESTOR QUARTE
NEWTON CARDOSO
NILMARIO MIRANDA

Janeiro de 1997

NILSON GIBSON
NOEL DE OLlVEIRA
ODACIR KLEIN
OLAVIO ROCHA
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULOTITAN
PEDRO NOVAIS
PEDRO VALADARES
PEDRO WILSON
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAàuEL Cfl.?18ERIBE
RAUL BELEi.l
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO PAULlNO
ROBERTO VALADAO
ROBSON TUMA
ROGERIO SILVA
ROLAND LAVIGNE
ROMMEL I;'EIJO
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SANDRO MABEL
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
,SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
SOCORRO GOMES
TELMA DE SOUZA
UBALDINO JUNIOR
UBIRATAN AGUIAR
UDSON BANDEIRA
USHITARO KAMIA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
VITTORIO MEDIOU
WAGNER ROSSI
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Assinaturas que Não Conferem

Assinaturas Confirmadas Repetidas

Assinaturas que Não Confe,rem Repetidas
CARLOS MAGNO PFL SE
NAN SOUZA PSL MA
NEWTON CARDOSO PMDB MG
RAIMUNDO SANTOS PFL PA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
ANDRE PUCCINELLI PMDB MS
ANTONIO JOAQUIM PDT· MT
CLAUDIO CHAVES PFL AM
EDSON SOARES PSDB MG
IVO MAINARDI PMDB RS
JOSE CARLOS LACERDA PSDB RJ
MARCIO FORTES ". PSDB RJ
RIVALDO MACARI PMDB SC
UBALDO CORREA PMDB PA

PR
RS
BA
PE
PR
RR
MG
RJ
PB
PE

PPB
PMDB
PTB
PSB
PDT
PPB
PFL
PFL

'PDT
PSDB

DILCEU SPERAFICO
ELlSEU PADILHA
FELlX MENDONCA
~ERNANDO LYRA
FERNANDO RIBAS CARLI
FRANCISCO RODRIGUES
HUGO RODRIGUES DAGUNHA
JOSE CARLOS COUTINHO
WILSON BRAGA
WILSON CAMPOS

AL
SP
Sp,

PS';

AP
RJ
BA
PB
GO
SC
ES
CE
TO
R5

PI
RJ
RJ
MG
RS

RS
DF
RS
PE
GO,

'AC

PMDB
PFL
PT
PSDB
PMDB

PSDB
PSDB
PSD
PFL
PSDB
PPB
PPB
PMDB
PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PMDB
PT

PT
PPB
PMDB
PDT
PSD
PFL

CECI CUNHA' ,
CELSO RUSSOMANNO
DE VELASCO
EFRAIM MORAIS,' "
FATIMA PELAES
JAIR BOLSONARO
JOSE LOURENCO,
JOSE LUIZ CLEROT
MARCONI PERILLO
PAULO BORNHAUSEN
RITA CAMATA
ROMMEL FEIJO
UDSON BANDEIRA
WALDOMIRO FIORAVANTE

WALDOMIRO FIORAVANTE
WIGBERTO Tf'!:nYCE
WILSON CIGNACHl
WOLNEY QUEl'ROZ
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA

ALBERTO SILVA
AROLDE DE OLIV~IRA

'CARLOS SANTANA
DANILO DE CASTRO
DARCISIO PERÔNDI

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Ofício n°;:Jt·'S /96

Brasíiia, 09 de dezembro de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

, , Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConstitUição, do Senhor Nicias Ribeiro e outros, que "Dá nova redação ao inciso XIII
do artígo 21 da. Constituição Federal", contém número suficiente de signatários,
constando a refenda proposição de:

176 assinaturas válidas;
015 assinaturas que não conferem;
009 assinaturas de Deputados licenciados;
018 assinaturas repetidas e
001 assinatura ilegíveL

Atenciosamente,

j/~~
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" LEGISL,\Ç.i.O CIT.\DA. AN"XA.DA. PELA
COORDEXA.Ç.i.O DE ESTtDOS LEGISLA.T1VOS ·CEDI"

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

( DOU 05/10/1988 191-A)

TÍTllLOI

Dos Princípios Fundamentais

ART.I - A República Federativa do Brasil, formada pela uni
ão.indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. consti
tui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

1- a soberania:
11 - a cidadania:
111 - a dignidade da pessoa humana:
IV - os vaiores sociais do trabalho e da livre iniciativa:
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo. qU~ o exerce

por meio de representantes eleitos ou diretamente. nos termos desta
Constituição

TÍTllLO 11

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
•••••••••• ~ ••••• o '0' 00 ••• 10'

CAPÍTllLO IV

Dos Direitos Políticos

ART.15 • É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda
ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transita em.
julgado

11 - incapacidade civil absoluta:
III - condenação criminal transitada em julgado. enquanto du

rarem seus efeitos:
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação

alternativa. nos termos do ART.5. VIII:
V· improbidade administrativa. nos termos do ART.37, § 4.

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

TÍTULO 111

Da Organização do Estado
.00 •••••• ~ •••••1•• lO •••••••••••1 .

CAPÍTULO 11

Da União

ART.2 I - Compete à União:

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário. o Ministério PÚ
blico e a Defens;ria Pública do Distrito federal e dos Territórios:

XIV - organizar e manter a policia federal. a policia rodovíana
e a ferroviária federais. bem como a polícia civil. a polícia militar e o
corpo de bombeiros militar do Distrito federal e cios Territórios:

CAPÍTULO V

Do Distrito Federal e dos Territórios

SEÇÃO j - Do Distrito Federal

ART.32 - O Distrito Federal. vedada sua divisão '"em Municí
pios. reger- se-á por lei orgánica. votáda em dois turnos com lnterstI
cio mínimo de dez dias. e aprovada por dois terços da Câm,ara Legis
lativa. que a promulgará. atendidos' os princípios estabelecidos nesta
Constituição.

~ I - Ao Distrito Fed~ral são atribuídas as competências legis
lativas reservadas aos Estados e Municípios.

§ 2 - A eleição do Governador e do Vice-Gove~ador. obser
vadasas regras do ART.77. e dos Deputados Distritais coincidirá com
a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual
duração.

§ 3 - Aos Deputados Distritais e à Cámara Legislativa aplica-
se o disposto no ART.27. : .

§ 4 - Lei federal disporá sobre a utilização,' Pf}jo.Governo do
Distrito Federal. das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros
militar.

CAPÍTULO VIl

Da Admi~istração Pública

SEÇÃO IV

Das Regiões

ART.43 - Para efeitos administrativos. a União podelfÍ articular
sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social. visando a
seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regiÇll]ais.

§ I - Lei complementar disporá sobre:

I - as condições para integração de ,yegiões em
desenvolvimento;

11 - a composição dos organismos regionais que executarão. na
forma da lei, os planos regionais. integrantes dos planos nacionais de
desenvolvimento econômico e social. aprovados juntamente com'
estes.

§ 2 - Os incentivos regionais compreenderão. além de outros.
na forma da lei:

I - igualdade de tarifas. frp.tes. seguros e outros i~ns de custos
e preços de responsabilidade do Poder Público: .

11 • juros favorecidos para financiamento âe atividades
prioritárias:

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos
federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas;

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e soci
al dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões
de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.

§ 3 - Nas áreas a que se refere o § 12. IV. a União incentivará
a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios
proprietários rurais para o estabelecimento. em suas glebas. de fontes
de água e de pequena irrigação.
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TÍTULO VI

Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I

Do Sistema Tributário Nacional
............................UU HU ~ .

SEÇÃO IV

Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

ART.\55 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituÍ!'
impostos sobre: .

I - transmissão causa mortis e doação. de qUaisquer bens ou
direitos:

II - operações relativas à circulação de mercadorias c sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior:

IH - propriedade de veículos automotores.

• ART.155 com redação dada pela Itmenda Con.,urucional número 3. de 1703 1993.

§ 1 - O imposto previsto no inciso I:

'" § }, "capu/ li. r..:(}m redação dada fJI!/a Emenda Constitucional número 3. de 1'7 o.? 1993.

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compe
te ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal:

II • relativamente a bens móveis, titulos e créditos, compeJte ao
Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domi
cílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá a competência para sua instituição regulada por lei
complementar: .

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou

teve o seu inventário processado no exterior:
IV - terá suas alíquotas máximas'Íixadas pelo Senado Federal.
§ 2 - O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao seguinte:

• .li 2. "coput". com redação dada pela Emenda Constitucional nÚlhero 3. de 17 03 1993.

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro
Estado ou pelo Distrito Federal: .

II - a isenção ou não-incidência. salvo determinação em con·
trário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante
devido nas operações ou prestações seguintes:

b) acarretará a anulação. do crédito relativo às operações
anteriores;

I!I - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mer
cadorias e dos serviços:

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente
da República ou de um terço dos Senadores. aprovada pela maioria
absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às ope
rações e prestações, interestaduais e de exportação:

V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. medi

ante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria abso
luta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resol
ver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante re-

solução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de
seus membros:

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito
Federal, nos !ermos do disP9sto no inciso XII. g. as alíquotas internas.
nas operações relativas à círclilação de mercadorias e nas prestações
de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações
interestaduais; " . " '

vn -em relação às operações e prestações que destinem bens
e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribu-
inte do imposto: . .

b) a aliquota interna. quando o destinatário nào for contribuin-
te dele; "~o !' ,

VIII - n~ hipótese .da alínea a do inciso anterior, caberá ao Es
tado da localização do destinatário o impostO correspondente à dife
rença entre a alíquota interna e'a interestadual:

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior. aindà'
quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do .estabe
lecimento, assim como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o
imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário
da mercadoria ou do serviço; '.

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem
fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária
dos Municípios;

X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industri

alizados. excluídos os semi-elaborados definidos em lei
complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo. in
clusive lubrificantes. combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.
e energia elétrica:

c) sobre o ouro, nas liipóteses definidas no ART.153, § 5:
XI - não compreenderá. em sua base de cálculo. o montante do

imposto sobre produtos industrializados. quando a operação. realizada
entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou
à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos:

XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes:
b) dispor sobre substituição tributária:
c) disciplinar o regi~e.de compensação do imposto:
d) fixar. para efeíto de sua cobrança e definição do estabeleci

mento responsável. o local das operações relativas à circulação de
mercadorias e das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto. nas exportações para o ex
terior. serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X.
a;

f) prever casos de manutenção de crédito. relativamente à re
messa para outro Estado e exportação para o exterior. de serviços e de
mercadorias;

g) regular a forma como. mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções. incentivos e beneficios fiscais serão
concedidos e revogados.

§ 3 - À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do "ca
put" deste artigo e o ART.l53, I e lI. nenhum outro tributo poderá in
cidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de teleco
municações. derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.

*§ 3 "om redação dada pela !'."mendaCvnslllucwnal número 3. de 17 03-1993.

SEÇÃO V

Dos Impostos dos Municípios

ART.l56 - Compete aos Municípios instituir.impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana:
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II - transmissão inter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso,
de bens imóveis, por natureza ou acessão física. e de direitos reais so
bre imóveis, exceto os de garantia. bem como cessão de direitos a sua
aquisição;

lU - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no
ART.155, lI, definidos em lei complementar.

• Inciso IJI com redação dado pela Emenda COllStlIucional número 3. de 17 03 1993.

IV ... (Revogado pelo Emenda Comilltuclonal número 3. de /703 /993).

§ I - O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo.
nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade.

§ 2 - O imposto previsto no inciso lI:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorpo

rados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. nem
sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão. incorpo
ração, cisão ou extinção de pessoa jurídica. salvo se, nesses casos, a
atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil:

II - compete ao Município da situação do bem.
§ 3 - Em relação ao imposto previsto no inciso m. cabe à lei

complementar:
I • fixar as suas allquotas máximas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o

exterior.

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

*§ 3 com redação dada pela E::menda Con.o.:ruucEOual número 3. de l~ 03/993,
.li ~ - (1IevoiJ,odopela Emendo ('ollStlIuclOnal nlÍmero 3. de r 03/993).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 429, DE 1996

(Do Sr. Welinton Fagundes e outros)

Instituí o Sistema Distrital Misto para a escolha dos Deputados
Federais, Deputados Estaduais e Vereadores.

(A COMlSSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. tO da Constituição Federal, promulg3Ill a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Artigo Único: o art. 14 da Constituição Federal será acrescido
de § 12, com a redação abaixo:

"Art. 14 , .

§ 12 As eleições proporcionais destinadas á escolha de Deputados Fede
rais, Deputados Estaduais e Vereadores serão exercidas pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto pelo sistema distrital misto, obedecidos os limites geo
gráficos das unidades administrativas municipais e distritais compreendidas nos
Distritos Eleitorais de cada Estado, Distrito Federal e municipios, nos tennos
seguintes:

I • o sistema distrital misto compreende a faculdade do partido político
registrar os candidatos que concorrem á Câmara Federal, Assembléia Legislativa,
Câmara Distrital ou Câmara Municipal, pelo voto proporcional, e pelo sistena
distrital;

II - o partido político deverá registrar a metade do número de candidatos á
'âmara Federal, Assembléia Legislativa, Câmara Distrital ou Câmara MlllUcipal,
'lo sistema proporcional e, a outra metade, pelo sistema distrital;

III - cada Estado e o Distrito Federal, terá tantos Distritos Eleitorais
quantas forem as vagas na Câmara Federal e. compreenderá municipios ou distri
tos, CUJos limites geográficos serão definidos através Resolução do Tribunal
Regional Eleitoral de cada Estado e do Distrito Federal;

IV - para a eleição de Vereadores. o Tribunal Regional Eleitoral de cada
Estado detinirá o número de distritos e os seus respectivos limites:

v - o Tribunal Superior·Eleitoral definirá as nonnas a serem cumpridas
pelos Tribunas Regionais Eleitorms sobre o cumprimento do sistema distrital
misto de votação para as eleições proporcionais na esfera federaL estadual e
municipal." .

JUSTIFICAÇÃO

o "voto distrital" para sua plena conceituação fundada em
literatura especializada, que converge em dividir os sistemas eleitorais em dois
principios: o principio majoritário e o principio proporcional.

o principio majoritário é aquele segundo o qual a ,vontade da
maioria dos eleitores é a única a contar na atribuição de cadeiras.

o principio proporcional, procura estabelecer a perfeita igual
dade de voto e dar a todos os eleitores o mesmo peso.

Na representação distrital, busca-se a representação de uma
região ou circunscrição, onde o representante se vincula ao distrito ou á circuns
crição que o elege.

Toma-se da maior relevância uma distinção conceitual entre
voto distrital e representação distrital.

Representação distrital é a eleição de um representante por
uma quantidade limitada de eleitores num dado território, onde fOlja-se o vinculo
entre representante e representado. enquanto que o voto dlstntal é a dIVIsão do
território para fins eleitorais, ficando claro que quando se fala em voto distrital
tem-se em mente que é simplésmente a repartição eleitoral em distritos.

A representação distrital apresenta uma série de pontos a seu
favor. onde o eleito fica estreitamente ligado ao seu distnto tomando mais fácIl a
cobrança de préstimos. Outra vantagem é que o sistema distrital reduz o "para
quedismo" politico. de candidatos que repudiados em suas regiões ou municípios.
bus'1uem reeleger-se em outras localidades. Some-se o fato que a representação
distrital diminui os custos em v4tude da redução da área, e as campanhas eleito
rais se tomam mais baratas.

Assim. a representação distrital é considerada em geral como
extremamente positiva, por conferir maior força á representação e por aumentar o
envolvimento e o interesse do eleitor.

O presente Projeto submetido à apreciação dos ilustres Con
gressistas propõe o sistema distrital misto cujo modelo é "sui generis" por ade
quar-se à realidade conjuntural do quadro político brasileiro, conceituando os
Distritos Eleitorais e defuúndo tantos distritos nos Estados e Distrito Federal,
quantas são as cadeiras à Câmara Federal, e nos municípios, defmidos pelos
TREs.

Ressalta-se que os Distritos Eleitorais serão definidos pelos
Tribunais Regionais Eleitorais de cada Estado ou Distrito Federal. ewando-se o
vinculo direto sobre Parlamentares em virtude do natural interesse na demarca
ção.

Vale citar. como exemplo, o sIstema distrital misto. tipo ale
mão, que se preocupou em promover a estabilidade política através de panldos
políticos fortes, uma representação autêntica com sistema eleitoral que garannsse
a proporcionalidade dos resultados oportunizando a ebulição e participação de
minorias com um mínimo de respaldo político.

O sistema da República Federal da Alemanha, se resume nos
seguintes pontos, para maior elucidação;

a) - das 496 cadeiras de "Bundestag", 248 são eleitos em distritos unino
minais~

b) - o eleitor tem 2 votos (desvinculados): no primeiro, escolhe seu candí
dato distrital e no segundo, vota na lista partidária da sua preferência;
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c) - votando na lista partidária e com base na soma dos votos destas listas
(no Estado ou Distrito Federal), determina-se a cota proporcional que cabe a cada
partido:

d) - comparando-se a representação obtida na lista partidária com a repre
sentação obtida pelo voto distrital e pela diferença entre ambas estabelece-se o
número de cadeiras que o partido tem direito nas suas respectivas listas partidári
as.

Deve observar-se que este sistema não é um misto entre ma
joritário e proporcional, mas sim um sistema que busca combinar o principio pro
porcionai ( que é o critério aritmético de atribuição de cadeiras por partido) com
a representação distrital. Sendo um misto na sua operacionalidade. A cota do
partido é preenchida em parte pelo distrito, em parte pela legenda - mas o critério
determinante é o proporcional.

Os defensores deste sistema advogam que leva ao fortaleci
mento dos partidos, pois para candidatar-se, devem ter o apoio de parte sigrufi
cativa do partido.

o mecanismo das listas partidárias leva as correntes do parti
do a negociarem entre si antes das eleições, para determinar nomes e sua hierar
quia nas listas.

A escolha inclusive pode dar-se por convenções amplas em
que todo o partido vote esta lista, ao invés de centralizar este poder nas mãos das
oligarquias partidárias. Porém, wna vez escolhida a lista e sua ordem, o partido se
apresenta coeso, com plataforma e representantes coerentes. Além disto, os can
didatos que constarem da lista partidária exercem um papel importante na campa
nha eleitoral dos candidatos dos distritos.

Como suas eleições dependem dos votos da legenda - que se
rão obtidos junto ao eleitor do distrito - estes candidatos de listas, que natural
mente são lideranças comprovadas, ficarão disponiveis para ajudar eleitoralmente
os seus correligionários candidatos pelo distrito, o que leva mais uma vez ao for
talecimento do partido.

Assim, o sistema misto conjuga as vantagens de ambos os
principias sem comprometer a representação partidária, política e voltada para as
grandes questões nacionais.

Sexta-feira 31 03227

o momento político requer uma solução adequada para supe
rar os desgastes e vulnerabilidades que tem levado a opinião pública e a comuni-

dade em geral a se oporem aos partidos políticos, políticos e administradores
públicos nos mais diferentes postos e instituições.

o Projeto na forma proposta faculta aos partidos e aos politi
cos suas melhores opções, constituindo-se num instrumento de consolidação
partidária com melhor representação dos eleitos ~ como uma alternativa "sui
generis" no quadro político- partidário brasileiro.
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Face ao exposto, solicito do ilustre Congressista o honroso
apoiamento como aliado ao Projeto divulgando-o e propugnando pela tramitação
no sentido de aprová-lo com as correções e melhoramentos que Vossa Exce
lência com competência e oportunidade haverá por certo de apresentar.

Sala das Sessões, emlo de ! ~de.1996

"í~1,77l;).'. lI; IJ/
Deputado Jl3 ON FAGUNDES

!/
I'"

ADELSON SALVADOR

ADHEMAR DE BARROS FILHO

ADROALDO STRECK
AECIONEVES
ALBERTO GOLDMAN
ALBERTO SILVA

ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE SANTOS
ALMINO AFFONSO

ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANIVALDO VALE

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FElJAO

ANTONIO GERALDO

ARACELY DE PAULA
ARMANDO ABILlO
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILlO
ARY KARA
ATILA LINS

AUGUSTO CARVAI.HO
AYRES DA CUNH.',
B. SA

BASILIO VILLANI

BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BETO LELlS

BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAMURCA

CASSIO CUNHA LIMA
CELIA MENDES

CESAR BANDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CIRO NOGUEIRA
CLEONANCIO FONSECA

. COfllFUCIO MOURA

CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
DARCI COELHO

DE VELASCO

DILCEU SPERAFICO
DOLORES NUNES

DUILlO PISANESCHI
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD

EMANUEL FERNANDES

EMERSON OLAVO PIRES
ENIOBACCI
ENIVALDO RIBEIRO

ERALDO TRINDADE
EULER RIBEiRO
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES
FELlX MENDONCA

FERNANDO DINIZ
FERNANDO GOMES

FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIOARNS
FREIRE JUNIOR

GERSON PERES

GERVASIO ÕLlVEIRA
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ

GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERMES PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
HUGO LAGRANHA

HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO COSTA

IBRAHIM ABI-ACKEL

ILDEMAR KUSSLER
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JOAO HENRIQUE

JOAOIENSEN

JOAO LEAO
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO RIBEIRO
JOSE ALO EMIR

JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSEJANENE

JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO

JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOVAIR ARANTES

JULIO REDECKER
LAPROVITA VIEIRA
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'LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN

LEONIDAS CRISTINC
LE~R LOMANTO

L1DIA QUINAN

L1MANETIO

LUCI.NO CASTRO
LUIS ~ARBOSA
L,UIZ BUAIZ

LUIZ CARLOS HAULY

LUIZ FERNANDO

LUIZ MAINARDI

MAGNO BACELAR

MARCELO BARBIERI

MARpA MARINHO

M:A.R'~ONI PERILLO

MARIÀ VALADAO

MARIO CAVALLAZZI

M~RrO'M/>;RTINS

, MÀglSA' SERRANO

MAURI SERGIO

MAURICIO NAJAR

MAURICIO REQUIAO
MAX,ROSENMANN

MEN~ONCAFILHO

MURrLO PINHEIRO

MUSSADEMES

NAIR XAVIER LOBO

NAf'JSOUZA

NARCIO RODRIGUES

NEWTON CARDOSO

ADELSON SALVADOR

ADHEMAR DE BARROS FILHO

ADROALDO STRECK
ADROALDO STRECK

ALZIRA EWERTON

ALZIRA E'NERTON
ANTONIO DO VALLE

ANTONIO FEIJAO

ANTONIO FEIJAO

ANTONIO GERALDO
AROLDO CEDRAZ

A~HURVIRGlpO
ARY KARA

AYRES DA CUNHA

AY~S DA CUNHA
B SK
B, SA

BENEDITO DOMINGOS
BETO LELlS

BETO LELlS

CARLOS ALBERTO

CASSIO CUNHA LIMA

'::HIc;AO BRIGIDO
'::HICAO BRIGIDO

CUNHA BUENO

DARCI COELHO

DUILlO' PISANESCH!
ELIAS MURAD

EMERSON OLA'/O PIRES
ENIOBACC:

ENIO'BACCI
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NILSON GIBSON

NILTON BAIANO

NOEL DE OLIVEIRA
ODACIR KLEIf-J

OLAVIO ROCHA

ORCINO GONCALVES

OSCAR GOLDONI

OSMANIO PEREIRA

OSWRLlMA

OSORIO ADRIANO

OSVALDO BIOLCHI

OSVALDO REIS
PAULO BAUER

PAULO CORDEIRO

PAULO GOUVEA

PAULO LIMA

PAULO RITZEL

PAULOTITAN

PEDRINHO ABRAD

PEDRO CANEDO

PEDRO NOVAIS

PRISCO VIANA

RAUL BELEt.1

REGIS DE OLIVEIRA
RENAN KURTZ

RICARDO BARROS

RIVALDO r.1ACARI

ROBERIO ARAUJO

ROBERTO JEFFERSON

ROBERT,O PAULlNO

ROBERTO PESSOA

Assinaturas Confirmadas Repetidas

ENIVALDO RIBEIRO

ENIVALDO RIBEIRO

ERALDO TRINDADE
ERALDO TRINDADE

ERALDO TRINDADE

EULER RIBEIRO
EXPEDITO"JUNIOR

EXPEÔITO JUNIOR

FERNANDO DINIZ

FERNANDO DINIZ

FREIRE JUNIOR
GONZAG'; PATRIOTA

GONZAGA PATRIOTA

GONZAG'; PATRIOT';

HILARIO COIMBRA
HUGO LAGRANHA

HUGO LAGRANHA

HUGO RODRIGUES DA CUNH:'

!LDEI.1AR KUSSLER

IVANDRO CUNHA L11.1A

JAIR BOLSONARO

JAIR MENEGUELLI
JOAOMAIA

JOAOMAIA

';OAO 1.1EU.AO NET2'

JOAO RIBE!RO

JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE C';RLOS VIEiR:'

":CSE CMR:"CS 'iIEiR;'
~OSE t.1L:C:C :.'ONTEIR:

LAPROV!TA VIEIRA
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ROBERTO VALADAO

RODRIGUES PALI.1'"

ROGERIO SILVA
ROMEL ,;NIZIO

RONIVO:. SANTIAGC

SALAT:Ei.. C":"RVALH:

SALOl.1AO CRUZ

SANDRO MABEL

SARAIVA FELIPE
SERAFII,1 VENZON

SERGIO BARCELLOS

SEVERIANO ALVES

SILAS BRASILEiRO

SILVIO TORRES
SIMAO SESS!M

SIMARA ELLERY

SY! '::0 c.OPES

TALV-:;" ,-'lc.BUQUERQUE
UDS':' '; ~NDEIRA

URSICi.".O QUEIROZ

'.'ALDENOR GUEDES
VANESS,; FELlPPE

VICENTE ARRUDA

VIU.IAR ROCHA

VILSON SANTINI

WERNER WANDERER
WILSON CIGNACHI

ZAIRE REZENDE

ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA

ZULAIE COBRA

LAPRO','iTA VIEIR,;

LEONEL PAVAN

~EONIDAS CRISTlNO

LEUR c.OMANTO
LEUR L01.1ANTO

LUCIANO CASTRO
1.1AGNO BACELAR

I.'AGNO BACELAR
MARCIA MARINHO
r,lAURI SERGIO

1i.1AURI SERGIO

MAURICIO REQUlAO
f.1USS'; DEMES

NAIR XAVIER LOBO

NAIR XAVIER LOBO
NAN SOUZA

~"LTON BA1ANO

NOEL C'E OLIVEIRA

r.:SI.'ANlO PEREIRA

0sr.1At.IO PEREIRA

OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS

OSV';LOO REIS

PAULC GOUVEA
PAULO LIMA
PAULO TITAN

PEDRO CANEDO
::;';UL SELEt.'

RIC';RDO BARROS

ROGERiO SILVA

SAL;"iIEL CARVALHO
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SALO:.1AO CRUZ
SARAI'JAFELlPE '
SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SIL'JIO TORRES

ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
CARLOS DA CARBRAS
CIPRIArlO CORREIA
COSTA FERREIRA

DELFIM t'lETT9 ,
FERNANDO GONCALVES

FRANCISCO KORTA
'FRANCISCO RdDRIGUES

, GENESIÓ BERNARDINO

BONIFACIO 'DE'ANDRADA'
CIRO NOGUEIRA'
DILCEU SPERAFICO
bOLORES NUNES
QOLORES NUNES

ELiAS r,'VRAD' .
FELlX MENDONCA

·~LEXANDRE CERANT0
.;rnONIO JOAQUIM
AUGUSTINHO FREITAS
AYRTON XEREZ
EDUARDO BARBOSA

DIÁRIO DA CÂMARA-DOS DEPUTADOS

UDSOtl BANDEIRA
URSICltW CUEIRC::
'/ILSOtJ SANTINI
':"ERNER ':;ANDERER

Assinaturas qlH' '\ão Conferem

IBERE FERREIRA
JOAO COLACO
JOSE PINO!.;

JOSE ROCH,c,
MOISES L1PNIK

, RAES LANDlt.l

, PAULO F.EIJC
PINHEIRO LANDIM

'REt>;11 TR)NT;'
RICARDO IZ,t.,R

Assinaturas 9ue "ão Conferem Repetidas

, JóAd COLACO

JOÃO MELLAO r.;ETo
JOAO ~IBEIRO',

JOSE LUIZ CLEROT

,JOSE MAURIC:O
MAURI SERGIC,

Assinaturas (.Ie peputadO~(llS) Licenciados/asl

ELIAS ABRAHAO

FRANCISCC DORNELLES

HUMBERTO SOUTO
IVO MAINARDI

,IZIDORIO OLIvEIRA

Assinaturas de Deputados/as) LiccnciadoslasU!s.p,~.i!ll1~
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'.'JILSOfJ, ::;IGIJACHI
:AIRE RE;cEllOé
ZAIRE REZEI lOE
::E GOr.1ES DA ROCHA

ROBERTO CAMPOS
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEiRA
SILVERNANI SANTOS

TELMA D~ SOUZA
THEOOORICO FERRACO
TUGA ANGERAMI

UBIRATAN AGUIAR
VADAOGOMES

NAN SOUZA

PEDRO NQVIjJ~

, SEBAS,TII\Q t.l~DEIRA. ,
SEBASTIAG ~lADEIRA

TALVANE ALBUQUERQUE
VILSON SANTltll

LAIRE ROSADO
r.1ARCOS r.1EDRADO

MELQUIADES NETO
TEL~10 KIRST

ANTONIO JOAQUlt.l

ANTONIO JOAQUIM
ELIAS ABRAHAO
FRANCISCO D0RNELLES

MARCOS MEDRADO
MELQUIADES NETO
MELQUIADES NETO
TELMO KIRST

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Ofício n°,) Ti/96
Brasília. 12 de dezembro de 1996.

Sennor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Prooosta de Emenaa à
ConstltUlcão. co Sennor Welinton Fagunoes e outros. que "Institui o Sistema
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Distrital Misto para a escolha dos Deputados Federais. Deputados r:stad~s e·
Vereadores". contém nOmero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

196 assinaturas válidas;
029 assinaturas que não conferem:
014 assinaturas de Deputados licenciados:
133 assinaturas repetidas: e
002 assinaturas ilegiveis.

Atenciosamente,

/
. ." ~tft14v~ ,

CRISTt'A O OE.MENêlE"S FEl)
I - Chefe

ASua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretàrio·Geral da Mesa
NESTA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA· . PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

CONSTITUIÇÃO.
...................................................................................................

TiTllLO IV
DA ORl:ASI7.\Ç.\(1 DOS PODr.RF.s

CAPi11lLO J

Do PODER LEGISL.\J'lVO

...............................................................................................................
SEr;.io nJl

Do PROCESSO LEGlSL~TIVO

...................................' .
SllllSEÇÃO Il'

D..I EMENDA .~ CONSTTTUlCA'o

Art. 60. A Constituição poderã ser emend:lda median'e proposta: .
I - de um terço. no minimo. dos membros da Câmam dos Dcpul:ldos ou do

Senado Federal:
" - do Presidente da República:
111-de mais da metade das Assembléias Legislativas d.1S unidades d.1 feder':1- .

ção. manifesmndo-se. cada uma delas. pela' maioria relativa de seus membros.

§ L" A Constituição mio poderá ser emendada na vigência deintc"'cm;i\o
fedcral. de csmdo de defesa ou de estado de sitio.

§ 2." Aproposta será discutida e votada em cada Casa do CO\lgl'CSSO Nacional.
em dois lurnos. considerando-se aprovada se obti\·er. em ambos.trCs quinlos dos
Votos dos respecti\'os membros.

§ 3.· A emenda á ConslilUiç.io será promulgada pelas Mesas da C:lIIl.1ra dos
DepUlados e do Senado federal. com o respectivo número de ordem.

§ 4." Não será objeto de deliberação a proposta de emenda:lCndente a abolir:

I - a fom.., federatÍ\'a de ESl;ldo:
11- o Vala direto. secreto. uni\'ersal e periódico:

lIJ - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5.· A mMeria constante de proposta de emenda rejeita$ ou:1\.1vida por pie

judicad.1 mio pode: ser objeto de nova proposta na mellmn ~sio.leliislall\·a,

·········CONSTITuiçÃó··
llEPúBLICA FEDERATIVA DO·81UU1L

1988

Tin1.O n
Dos DIREITOS E GAII.\;o;11.\S Fl';o;DA~IE;o;T.uS

....................................................................................
CAPITULo IV

Dos OlllElTOS POLincos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio uni\'ersal e pelo \'010

di~o e scc~o. com 'õ1lor igual para todos. e. nos termos da lei. mediante:
. 1- plebiscito:

JI - ref~lCndo:

111 - iniciatÍ\õ1 popular.

....................................................................................
§ 9' Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os

prazos de sua cessaç;1o. a fim de proteger a probidade administrati,·a. a mora
lidade para o exercicio do mandato, considcmda a vida pregressa do candida
to, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do e.>«:rcicio de função. cargo 011 emprego na admillis-
!ração direta 011 indilCta. . .

§ 10. O mandato eletivo poderá sei- impugnado aRle a Justiça Eleitoral
. no pmzo de quinze dias contados da diplomação. instruida a ação com pro\'as
de abuso do poder econômico. corrupção ou fmude.

. § 11. Aação de impugnação de mandalo tramitará em segredo de justi
ça. respondendo o aUlor. na forma da lei. se temerária ou de manifesla má·fé.
Ar!. is. É vedada a cassação de direitos polilicos. cuja perda ou suspensão só
se dara nos casos dc: .

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 431, D.E 1996

( Do Sr. Aatõ.1o JOl'le e outros )

Di.põe .obre os caso. da perda de mandato de Governadores e
Prefeitos •

(A COHISSAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

AS MESAS DA CÃMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL NOS
TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 60, PARÁGRAfO JD DA CONSTITIJÍÇÃO,
PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO TEXTO CONSTITUCINAL:

. Art. .0 O Plriarafo Íltlico do art. 28, da Constituição ""<t. a viger
com ascgu.nw redal:in' .'.--

Arl28 ..
. .

Parágrafo "nico, Perdem o
mandato o Governador que
assumir outro cargo ou funrão
na adminislJaÇào pública direta
ou indireta. ressalvada a posse
em vinude de eoncurso
püblieo • observado do
disposto no ano 38. I, IV e V.
assim como que deixar de
pagar, eom pontualidade. os
vencimentos do funcionalismo
público, hipótese em que fiem
inelegivel por quatro anos para
QU8Ísquer cargo público" .
Art. 2° O ineiso XII do art. 29.
da Constituição, passa a viger
COm a seguinte redação:

Art 29 .
..................................................
XII • perda do mandato do
Prefeito, nos lennos do an. 28.
parágrafo único, e no caso de
emisslo de eheque sem
provisão de fundos da
instituição. hipótese em que
ficam ineleglVel por qualro
anos para quaisquer eargo
püblico".

Art.Jo ESJa Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Janeiro de Im

É preciso eliminar da vida pública brasileira todo e qualquer improbus
administrador, que não respeita a coisa pública e que também, em sua vida privada e
financeira atua em desacordo com os ditames legais e éticos.

Com esse espirito, preconizamos, nesta proposta de emenda li
constituição, que os Gorvernadores de Estado que deixarem de pagar em dia os
vencimentos do funcionalismo público, perd~rão o mandato e ficarão inelegível por quatro
anos.

Em verdade, milhares, e, em algumas unidades federadas, milhões de
famílias dependem, para sua sobrevivência, da percepção dos vencimentos de seu chefe.
servidor público.

A situação dessas pessoas toma-se insustentável toda a vez em que os
. vencimentos não são pagos em dia, eis que sem salário não é possível comprar alimentos e

. medicamentos, e as contas a pagar têm seus prazos fatais de vencimentos.

Ora o administrador público tem conhecimento de que os salários dos
servidores públicos tém de ser pagos em determinada data, e, mesmo com dificuldades
eventuais de caixa, esse pagamento é sagrado e deve ser respeitado.

Daí a proposta de penalidade tão grave, que é a perda da função
pública, para os Chefes do Executivo dos Estados qua deixarem de pagar os vencimentos
do funcionalismo na data aprazada.

Por outro lado, são constantes as denúncias de que Prefeitos dos mais
diversos Municípios, em todo o País, emitem cheque.. sem fundo da instituição,
permanecendo eles. invariavelmente, gozando as benesses da impunidade.

Nesse contexto, para que esses alcaides desonestos sejam
exemplarmente punidos, alvitramos que também perderão eles seus mandatos - assim como
quando, também, deixarem de pagar os vencimentos dos funcionários municipais em dia 
sempre que comprovadamente houveram emitido cheque sem a indispensável provisão de
fundos da instutuição.

As medidas ora propostas, temos conVlcçao, contribuirão para a
moralidade administrativa nos Estados e Municipios, motivo pelo qual esperamos que
merecerão a aprovação dos ilustres membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões aos _1_1__
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ADAUTO PEREIRA
ADHEMAR DE BARROS FILHO

AGNALDO TIMOTEO

ALCIONE ATHAYOE
ALZIRA EWERTON

ANA JULlA
ANIBAL GOMES

ANIVALDO VALE
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DOS SANTOS

ANTONIO FEIJAO
ARACELY DE PAULÀ

ARI MAGALHAES
ARMANDO COSTA
ARNALDO FARIA DE SA

AROLDO CEDRAz'
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA

B.SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIMARAES

BETINHO ROSADO
BETO MANSUR
BOSCO FRANCA
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO

.CARLOS CAMURCA
CARLOS DA CARBRAS

CARLOS MAGNO

CARLOS MOSCONI
~ARLOS NELSON

CARLOS SANTANA
CASSIO CUNHA LIMA

CHICAO BRIGIDO

CHICO DA PRINCESA
CHICO VIGILANTE
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRINHO

CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA

DAVI ALVES SILVA
DILCEU SPERAFICO
DOLORES NUNES

DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI

EDSON QUEIROZ

EFRAIM MORAIS
ELlSEU MOURA
ELTON ROHNELT

EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE

EUJACIO SIMOES
EURICO MIRANDA

EURIPEDES MIRANDA

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EXPEDITO JUNIOR

FATIMA PELAES
FAUSTO MARTELLO

FELlX MENDONCA
FERNANDO TORRES

FEU ROSA
FRANCISCO SILVA
GEDDEL VIEIRA'L1MA

GERSON PERES
GONZAGA MOTA
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANHA

IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
JAIME FERNANDES

JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA

JARBAS LIMA

JOAO HENRIQUE

JOAO IENSEN
JOAOMAIA
JOAO PAULO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA

JOSE EGYDIO
JOSE GENOINO

JOSEJANENE
JOSE L1NHARES

JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PRIANTE

JOSE REZENDE
JOSE TELES

JOSE TUDE
JOVAIR ARANTES

JULIO CESAR
JULIO REDECKER
LAPROVITA VIEIRA

LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO ZICA

LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ FERNANDO

MAGNO BACELAR

MALULY NETTO
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARIA VALADAO
MARIO CAVALLAZZI

MAURO FEC' JRY
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MOREIRA FRANCO
NAIR XAVIER LOBO

NELSON MARCHEZAN

Sexta-feira 31, ' 03233

NICIAS RIBEIRO

NOEL DE OLIVEIRA

ODELMOLEAO
OLAVO CALHEIROS
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI

'OSVALDO REIS
PADRE ROQUE

PAES LANDIM
PAULOBAUER

PAULO GqUVEA
PAULO MOURAO

PAULO RITZEL

PAULO ROCHA

PAULOTITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PHILEMON RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM

PRISCO VIANA
RENATO JOHNSSON

RICARDO BARROS

RICARDO GOMYDE
RICARDO IZAR
-RITA CAMATA

ROBERTO BALESTRA

ROBERTO FONTES
ROBERTO PAULlNO

ROBERTO PESSOA

ROBERTO ROCHA

ROBERTO VALADAO
ROLAND LAVIGNE

RUBEM MEDINA
SALATIEL CARVALHO

SALOMAO CRUZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SEVERINO CAVALCANTI
SILVERNANI SANTOS

SILVIO ABREU
SILVIO TORRES

SYLVIO LOPES
THEODORICO FERRACO
UDSON BANDEIRA

VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VIC PIRES FRANCO

VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WAGNER SALUSTIANO
WIGBERTO TARTUCE
WILSON CAMPOS
WILSON CUNHA

WOLNEY QUEIROZ
ZILA BEZERRA
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Assinaturas Confirmadas Repetidas
BENEDITO DOMINGOS

CARLOS CAMURCA
CIRO NOGUEIRA
DOLORES NUNES
EXPEDITO JUNIOR
GERSON PERES
GONZAGA MOTA

ILDEMAR KUSSLER
JAIR BOLSONARO
LEOPOLDO BESSONE
PAULOTITAN

Assinaturas que Não Conferem
AGNELO QUEIROZ
AUGUSTO FARIAS
EZIDIO PINHEIRO

IVANDRO CUNHA LIMA
JORGE WILSON

JOSE PINOTTI

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Senhor Secretário-Geral:

Assinaturas que Não Conferem Repetidas
JOAO PIZZOLATTI

Assinaturas de Deputados(as) LicenCiados(as)
AUGUSTINHO FREITAS
HUMBERTO SOUTO
IVO MAINARDI

JERONIMO REIS
JOSE CARLOS SABOIA
JOSIAS GONZAGA

LAIRE ROSADO
MAURICIO CAMPOS

MELQUIADES NETO
TELMO KIRST
UBALDO CORREA

Assinaturas de Deputados(as) LiéenCiados(as) Repetidas

Brasília, 17 de dezembro de 1996.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Antônio Jorge e outros, que "Dispõe sobre casos de perda
de mandato de Governadores e Prefeitos", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

174 assinaturas válidas;
006 assinaturas que não conferem;
011 assinaturas de Deputados licenciados;
012 assinaturas repetidas e
001 assinatura ilegível.

Atenciosamente,

=ti
/.

~
,,--,:,

I,Ú '/C,,'fI1:>,-,
CRISTIANObE ME EZ~S FEU

.-'1 ·Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Gt<ral da Mesa
NES TA
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO [V
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO [
Do Poder Legis[ativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

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

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de
seus membros.

§ [0 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos. três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constítuição será promulgada pelas Mesas da Câma
ra 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:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma ses
são legislativa.
................................................................................................................
...............................................................................................................'
................................................................................................................

TÍTULO lI!
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

............. ~ ;, ..

CAPÍTULO 1lI
Dos Estados Federados

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

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Esta~o,

para mandato de quatro anos, realizar-se-á noventa dias antes do ter
mino do mandato de seus antecessores; e a posse ocorrerá no dia 1° de
janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no
art. 77.

Parágrafo único. Perderá o mandato o Governador ~ue.assumir outro
cargo ou função na administração públi~a direta ou mdlreta: ressalva
da a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no
art. 38, I, IV e V.

CAPÍTULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgànica, votada em ?ois tur
nos com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dOIS terços
dos'membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do res

pectivo Estado e os seguintes preceitos:

I -eleição do Prefeito, do Vice-Prefeit? e dos Yerea.dores , p~ra man
dato de quatro anos, mediante pleito direto e SImultâneo reahzado em
todo o País;

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do
término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do
art. 77, no caso de municípios com mais de duzentos mil eleitores;

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1° de janeiro do ano
subseqüente ao da eleição;
IV - número de Vereadores proporcional à população do Município,
observados os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um
milhão de habitantes;
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municipios
de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Mu
nicípios de mais de cinco milhões de habitantes;

V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixa
da pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subseqüente,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, ISO, Ir, 153, m, e 153, § 2°,
I;

VI • a remuneração dos Vereadores corresponderá a, no máximo, se
tenta e cinco por cento daquela estabelecida, em espécie, para os De
putados Estaduais, ressalvado o que dispõe o art. 37, XI;

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não pode
rá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do município.
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e
votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;
IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, simi
lares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros
do Congresso Nacional e, na Constituição do respectivo Estado, para
os membros da Assembléia Legislativa;

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;
XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara
Municipal;
XII - cooperação das associações representativas no planejamento
municipal;
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XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do
Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo
menos, cinco por cento do eleitorado;
XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo
único.

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO!
Disposições Gerais

Em face do exposto, espero merecer a apreciação dos
meus ilustres pares a esta a p,roposta de emenda á Constituição Federal.

\

Sala das\7ões, em20~:nove,bro de 1996

•. /\ : I "' \ "

_~tá~;;JÓ~~G~\7i~kmT:
'\ ,. I'. ! "J--/. ;; /q ;;

Assinaturas Confirmadas
Art. 38. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo apli

cam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital. ficará
afastado de seu cargo, emprego ou função;
11 - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego
ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; .
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compa
tibilidade. será aplicada a norma do inciso anterior;
IV -em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de
mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efei
tos legais, exceto para promoção por merecimento;
V - para efeito de beneficio previdenciário, no caso de afastamento, os
valores serão determinados como se no exercício estivesse.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 438, DE 1996

( Do Sr. Gonzaga Patriota e outros)

Acrescenta parágrafo único ao art. 122 da Constituição·Federal.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

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

Art. 10 Fica incluido, no art. 122, o seguinte parágrafo
único:

Parágrafo único. Aos juízes militares instituídos por lei
são atribuidos os mesmos deveres e direitos dos juizes federais de primeira
entrância.

Art. 20 Esta emenda entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Esta proposição visa corrigir a distorção ora existente, de
aos JUIZes militares instituídos por lei, serem atribuídos deveres e, até,
indicadas punições pecuniárias, como faz o art. 23 do Decreto-Iei n'T003, de
21 de outubro de 1969. O caso é que, uma vez empossado o juiz militar nos
conselhos permanente ou especial de justiça, é-lhe imputado um conjunto de
deveres semelhantes aos que são, normahnente, imputados aos juízes de I'
entrância sem, no entanto, qualquer equíparação com os direitos destes
últimos.

ADAO PRETTO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
AGNELO QUEIROZ
ALBERICO FILHO
ALCIDES MODESTO
ALDO ARANTES
ALDO REBELO
ALEXANDRE SANTOS
ALMINO AFFONSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
A.LVARO GAUDENCIO NETO
ANA JULlA
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE

ARLINDO CHINAGLlA
ARMANDO ABILlO
ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILlO
AUGUSTO NARDES
AUGUSTO VIVEIROS
B.SA
BENEDITO DE LIRA
aENEDITO GUIMARAES
BETINHO ROSADO
BETa LELlS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS AIRTON
CARLOS APOLlNARIO
CARLOS DA CARBRAS
CASSIO CUNHA LIMA
CESAR BANDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CHICO FERRAMENTA
CIRO NOGUEIRA
CLEONANCIO FONSECA
CONFUCIO MOURA

CORIOLANO SALES

COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DANILO DE CASTRO
DARCI COELHO
DARCISIO PERONDI
DILCEU SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
EDSON SILVA

EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD
ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
FELIPE MENDES
FERNANDO FERRO

FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO LYRA
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FRANCISCO HORTA
GENESIO BERNARDINO
GERVASIO OLlVf IRA
GILNEY VIANA
GILVAN FREIRE
HERACLlTO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
IBERE FERREIRA
INACIO ARRUDA
IVANDRO CUNHA LIMA
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAOLEAO
JOAO MAIA
JOFRAN FREJAT
JORGE ANDERS
JOSE ALDEMIR
JOSE AUGUSTO
JOSE BORBA
JOSE CHAVES
JOSE FRITSCH

JOSE LOURENCO
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Assinaturas Confiro 'ladas Repetidas

Assinaturas que Não Conferem Repetidas

"LEGISLAÇÃO crrADA A:-lEXADA PELA
COORDE:-lAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
ANTONIO JOAQUIM ELIAS ABRAHAO
EDUARDO BARBOSA IVO MAINARDI

. í

Brasília, 19 de dezembro de 1996.

..J-,! .
1/1·' I,;, 11 I,r
;/l,.l-; Ih ,I.,'~ ../

CRISTIA)'JO DE MENEZES FEU
- 'SJíefe

SEVERINO CAVALCANTI
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO ABREU
WAGNER ROSSI

WALDOMIRO FIORAVANTE
WELlNTON FAGUNDES
WELlNTON FAGUNDES

PEDRO VALADARES
ROGERIO SILVA
WALDOMIRO FIORAVANTE
WILSON BRAGA
WILSON BRAGA
WILSON CAMPOS

ADAOPRETIO
B.SA
CARLOS SANTANA
CARLOS SANTANA
DILCEU SPERAFICO
PAULO RITZEL

j~ANSOUZA

OLAVIO ROCHA
RAIMUNDO SANTOS
RICARDO GOMYDE
SERGIO CARNEIRO
SERGIO NAYA
SERGIO NAYA
SEVERIANO ALVES

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

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

Assinaturas que Não Conferem
ARMANDO COSTA JOSE JORGE
CARLOS SANTANA PAULO HESLANDER
DELFIM NETIO PEDRO VALADARES
FERNANDO GONCALVES SERGIO GUERRA
JOAO RIBEIRO UBIRATAN AGUIAR
JOSEJANENE

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

1988

Oficio n~ iOl96

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Gonzaga Patriota e outros, que"Acrescenta um parágrafo
único ao artigo 122 da Constituição Federal". contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

171 assinaturas válidas;
011 assinaturas que não conferem;
004 assinaturas de Deputados licenciados e
059 assinaturas repetidas.

Atencíosamente.HERMES PARCIANELLO

JOAOCOLACO
JOAOCOLÁCO
JOAOMAIA
JORGE ANDERS
JULIO REDECKER
JULiO REDECKER
JULIO REDECKER
LAURA CARNEIRO
L1NDBERG FARIAS
LUIZ PIAUHYLlNO
MARIA VALADAO
MURILO PINHEIRO
MURILO PINHEIRO
NANSOUZA
NAN SOUZA

RAIMUNDO SANTOS
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLlO
ROBERIO ARAUJO

ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
ROMMEL FEIJO
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO

SERGIO MIRANDA
SERGIO NAYA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SiLVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY
SYLVIO LOPES
TETE BEZERRA

UBALDINO JUNIOR
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA

VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATIO
VANESSA FELlPPE
VICENTE ANDRE GOMES
NAGNER ROSSI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELlNTON FAGUNDES
WILSON BRAGA
WILSON CAMPOS
WOLNEY QUEIROZ
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA

AGNALDO TIMOTEO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ARNON BEZERRA
AUGUSTO NARDES
BETO LELlS
BETO LELlS
BETO LELlS
CHICAO BRIGIDO
CORIOLANO SALES
DARCISIO PERONDI
DOMINGOS DUTRA
EDSON SILVA
FERNANDO FERRO
FEU ROSA
GONZAGA PATRIOTA

JOSE REZENDE
JOSE TELES

JULIO REDECKER
LAEL VARELLA
LAURA CARNEIRO
L1DIA QUINAN
L1NDBERG FARIAS
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATIO
LUCIANO ZICA
LUIZ PIAUHYLlNO
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARIA VALADAO

MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
MATHEUS SCHMIDT
MENDONCA FILHO
MURILO PINHEIRO
NAN SOUZA
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NILSON GIBSON
OLAVIO ROCHA
:JSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSMIR LIMA
OSVALDO COELHO
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAULO BORNHAUSEN
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULOTITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA

PHILEMON RODRIGUES
PRISCO VIANA
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TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTuLo I
Do Poder Legislativo

Janeiro de 1997

.................................................................................................................
SEÇÃO VIII

Do Processo Legislativo
•• •• • •••••••• • •••••••• ·.-•••• •••• •••• ••·••• u~•.~•••.!.!...••.••••.••!!!.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

I - de um terço,. no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas d.ls unidades da
Federação, manifestando-se. cada uma delas. pela maioria relativa de
seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de-sítio.
§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional. em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câma
ra 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:

I - a forma federativa de Estado;
11 - 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 ses
são legislativa.
................................................................................................................~

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

CAPÍTULO III
riô Poder Judiciário-

........ ,. .
SEÇÃO VII

Dos Tribunais e Juízes Militares

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
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I - O Superior Tribunal Militar;
11 - os Tribunais e·Juízes Militares instituídos por lei.

Sexta-feira 31 03239

DECRETO-LEI N(> 1.003 ~. DE 21 DE OUTUBRO D~~b

Lei 'da"O'iganlzação Judiciária Militar

'.,' TITULO I

DA ORGANIZAÇÃO E, ADMINISTRAÇÃO DA

JUSTIÇA MILITAR

CAPÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA

Art. 23. Ç) oficial será gescontado em quantia, correspon
dente ao têrço de um dia de ve~dmento por sessão que faltar. sem
causa justificada participada à tempo. após comunicação feita. nesse
sentido. pelo auditor à autoridade sob cujas ordens estiver servindo
o oficial.

Parágrafo único. Se faltar o auditor, sem justa causa,.
ser-Ihe-á feito idêntico desconto. por ordem do presidente do Su
perior Tribunal Militar. após comunicação do presidente do Con
selho. Da mesma' forma se procederá nó caso de falta do advo
gado de ofício. No caso de falta do procurador. a comunicação.
para os &esmos fins, será feita ao procurador-geral.. ~.

y ,,~1.~t_

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO
N~ 442, DE 1996

( Do Sr. Tuga Angerami e outros)

Altera a redaçao do inciso VII, art. 71, da Constituição
Federal, para tratar do prazo de atendimento pelo Tribunal de
Contas da União dos pedidos de informação formulados pelo
çongresso Nacional.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇXO NQ 385, DE 1996)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

nos termos do, art. 60 da Constituiçao Federal, promulgam a

seguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo dnico. O art. 71, inciso VII, da Constituiçao

Federal, passa a ter a seguinte redaçao:
"Art. 71 ••.•••••••..•••••.••.........••••••...•••...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • &o •••••••••••••••••• '•••••••••••••

VII prestar as informações solicitadas pelo

Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer
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das respectivas comissões, sobre a fiscalizaçâo contábil,

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os

resultados de auditorias e inspeções realizadas, no prazo de

trinta dias, importando em crime de responsabilidade a retençâo

de informações solicitadas, bem como a recusa, ou o não-

atendimento de solicitações de informações."

.JUSTIFlCAÇl.O

A prática do controle externo pelo Tribunal de

Contas da União tem sido marcada por UMa crescente perda, não

s6 da "consciência" do CongresE;o Nacional como responsável

maior pelo exercício dessa importante missão constitucional,

como também tem levado a uma notória dificuldade de obtenção de

dados e informações indispensáveis ao cumprimento, pelas Casas

Congressuais, do papel fiscalizador que a Carta Magna lhes

atribui.

Tem, assim, a presente proposição por fito

estabelecer para os pedidos de informações formulados pelo

Congresso Nacional ao Tribunal de Contas da União o mesmo

tratamento já dispensado pela Lei Maior, em seu art. 50, § 2º,

aos requerimentos dirigidos a Ministros de Estado e outras

autoridades mencionadas no~ desse artigo.

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 1996

--

~~'
Deputado Tuga Angerami

Assinaturas Confirmadas

Janeiro de 1997

ADELSON SALVADOR
ADEMIR LUCAS
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK

AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
AGNELO QUEIROZ

AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDMAN

ALCESTE ALMEIDA
ALCIDES MODESTO

ALEXANDRE CARDOSO
ALZIRA EWERTON

ANTONIO BALHMANN

ANTONIO B'<ASIL

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO

ANTONIO GERALDO
ARLINDO CHINAGLlA

AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILlO

AUGUSTO NARDES
AUGUSTO VIVEIROS

AYRES DA CUNHA

B.SA
BETO LELlS
BONIFACIO DE ANDRADA

CARLOS AIRTON
CARLOS APOLlNARIO

CARLOS CARDINAL
CARLOS MAGNO

CARLOS MELLES

CELIA MENDES

CELSO RUSSOMANNO
CHICO DA PRINCESA

CHICO FERRAMENTA
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO

CUNHA LIMA

DARCI COELHO
DAVI ALVES SILVA
DOLORES NUNES

EDINHO BEZ

EDSON SILVA
ELIAS MURAD
EMANUEL FERNANDES
EMERSON OLAVO PIRES

ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE

EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA

EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
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FERNANDO FERRO

FERNANDO GONCALVES
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS

FRANCISCO HORTA
GEDDEL VIEIRA LIMA

GERSON PERES

GILVAN FREIRE

GONZAGA PATRIOTA
HELIO BICUDO

HERCULANO ANGHINETTI
HILARIO COIMBRA
HUMBERTO COSTA
ILDEMAR KUSSLER
JAIR MENEGUELLI

JAIR SICUEIRA
JAIR SOARES
JAYME SANTANA
JOAO ALMEIDA
JOAO COLACO

JOAO FASSARELLA
JOAO FAUSTINO
JOAO HENRIQUE
JOAO/ENSEN

JOAO LEAO
JOAO MELLAO NETO
JOAO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN
JOSEANIBAL
JOSE AUGUSTO

JOSE COIMBRA

JOSE DE ABREU
JOSE GENOINO
JOSEJANENE

JOSE L1NHARES

JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE·

JOSE TUDE

ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK

AIRTON DIPP

ANTONIO DO VALLE

BETO LELlS
BONIFACIO DE ANDRADA

CORAUCI SOBRINHO
CUNHA LIMA

EDSON SILVA

ADAO PRETTO

ALBERTO SILVA
ALDO REBELO

ARMANDO COSTA

BENEDITO DOMINGOS

CARLOS MOSCONI
IEDUARDO MASCARENHAS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JOVAIR ARANTES

JULIO REDECKER

KOYU IHA
LEONIDAS CRISTINO

L1DIA QUINAN

LUCIANO ZICA
LUIZ BUAIZ

MALULY NETTO

MARCIA MARINHO
MARCGS LIMA

MARILU GUIMARAES
MARINHA RAUPP

'.1AR10 MARTINS
MARIO NEGROMONTE

J\1ARTA SUPLlCY
MAURICIO REGUlA0
MAURO LOPES
MILTON TEMER

MOACYR ANDRAC''=
1.1URILO PINHEIRO
NAIR XAVIER LOBO

NARCIO RODRIGUES
NELSON MEURER

NELSON OTOCH

NEWTON CARDOSO

NILTON BAIANO
OLAVIO ROCHA
OSMIR LIMA

PAES LANDIM

PAULO CORDEIRO

PAULO FEIJO
PAULO PAIM

PAULO RITZEL

PEDRO WILSON

PEDROYVES
PHILEMON RODRIGUES

PIMENTEL GOMES
RAUL BELEtv~

Assinaturas Confirmadas Repetidas

ELIAS MURAD
FERNANDO GONCALVES

GILVAN FREIRE

GONZAGA PATRIOTA
JAIR MENEGUELLI

JAIR SOARES

JOSE DE ABREU
MAURICIO REQUIAO
NELSON OTOCH

PAULO CORDEIRO

Assinaturas que ;\Ião Conferem

GENESIO BERNARDINO

HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA

JAIR BOLSONARO
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

UNDBERG FARIAS
MARCELO DEDA
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REGIS DE OLIVEIRA
REMI TRINTA
RICARDO GOMYDE

RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO

ROBERTO BALESTRA

ROBERTO BRANT

ROBERTO JEFFERSON

ROBERTO PAULlNO
ROBERTO ROCHA

ROBERTO SANTOS
ROBERTO VALADAO

RUBENS COSAC
SALVADOR ZIMBALDI

SANDRA STARLlNG

SARAIVA FELIPE

SAULO QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES

SILVIO TORRES
TELMA DE SOUZA
UBI':.,\TAN AGUIAR

USHITARO y-AMIA

VADAOGOMES

VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO

WAGNER ROSSI
WAGNER SALUSTIANO

WALDOMIRO FIORAVANTE
WELlNTON FAGUNDES
WELSON GASPAR/N/
WIGBERTO TARTUCE
WILSON CUNHA

WILSON LEITE PASSOS
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS

RITA CAMATA

ROBERIO ARAUJO
ROBERIO ARAUJO

ROBERIO ARAUJO
SEVERIANO ALVES

SEVERIANO ALVES

USHITARO KAMIA
WAGNER ROSSI

WILSON CUNHA

MARIA ELVIRA
NEDSON MICHELETI

PAULO HESLANDER

PAULO ROCHA
SEBAST/AO MADEIRA
TALVANE ALBUQUERQUE

VICENTE ARRUDA
VITTORIO MEDIOU
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Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)

AUGUSTO VIVEIROS
CARLOS MOSCONI

Assinaturas que Não Conferem Repetidas

ILDEMAR KUSSLER
JOSE UNHARES
PAULO PAIM

§ 2° - As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
poderão encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de
Estado ou a qualquer das pessoas referidas no "caput" deste artigo.
importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendi
mento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações
falsas.

ARYVALADAO
MAURI SERGIO

RICARDO RIQUE

Senhor Secretário~Geral:

Brasilia. 24 de dezembro de 1996.

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Depu
tados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
1lI - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unida

des da Federação, manifestando-se, cada uma delas. pela maioria rela
tiva de seus membros.

§ 1° - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Con
gresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver,
em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo núme
ro de ordem.

§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda ten-
dente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
II - 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 mes
ma sessão legislativa.

. li'
I~

If.íli! I, _/

CRISTIANÔÓE'MÉi~JEZESFEU
,I' Chefe

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as) Repetidas

RICARDO R/QUE

ASua Senhorra o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretano-Geral da Mesa
NESTA

171 assinaturas válidas:
022 assinaturas que não conferem:
003 assinaturas de deputados licenciados e
034 assinaturas repetidas,

Atenciosamente,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição. do Senhor Tuga Angerami e outros. que "Altera a redação do inciso
VII do art. 71, da Constituição Federal, para tratar do prazo de atendimento pelo
Tribunal de Contas da União dos pedidos de informaçãó formulados pelo
Congresso Nacional", cant.em numero suficiente de signatários. constando a referida
proposição de:

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

oticio n') :J:!.I96

"LEGISLAÇÃO CITADA A:'<EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTllDOSLEGlSLATIVOS-CeDl"

CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

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

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em ses
senta dias a contar de seu recebimento;

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacio
nal, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Co
missões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ope
racional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções
realizadas;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despe
sa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que esta
belecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causa
do ao erário;

Art.50 - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qual
quer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou
quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência
da República para prestarem. pessoalmente, informações sobre assun
to previamente determinado, importando em crime de responsabilida
de a ausência sem justificação adequada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 444, DE 1997

(Do Sr. Antonio Feijão e outros)

SEÇÃO VlI/
Do Processo Legislativo Dispõe sobre a situaçlio funcional dos servidores públicos civis

dos ex-Territórios Federais.

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituiçãn

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

fI. COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

AJ Mesas da Câmara do! DeputadoJ e do Senado Federal, nOJ

termos do art. 60 da CODJtituição Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto

constitucion31:
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Art. l° Inclua-se artigo no Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias com a seguinte redação:

..Art. Os servidores públicos civis dos ex-Territórios
Federais. de que trata o Parecer n° FC-3. da Consultoria Geral da
República. de 21 de novembro de 1989. não tutelados pelo
beneficio previsto no art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. são considerados estáveis no serviço
público federal."

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua

publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Quando foi promulgada a Constituição Federal vigente. em 5 de

outubro de 1988. inúmeros serv;dores públicos civis dos ex-Territórios Federais. que não

possuiam cinco anos continuados de efetivo exercicio. ficaram em situação de

instabilidade funcional. embora. em sua grande maioria. estivessem no desempenho de

suas funções há quase um qüinqüênio. Posteriormente. a Lei n° 8.112/90, em seu art. 243,

submeteu. indistintamente. todos os servidores ao Regime Jurídico Único.

atrtouindo-Ihes efetividade. Essa situação. que contrapõe instabilidade à efetividade.

cria um verdadeiro paradoxo administrativo.

Dessa forma. nossa proposta visa conciliar a situação de

efetividade dos servidores públicos civis dos ex-Territórios Federais. não alcançados pela

tutela original do art. 19 do ADCT, com a extensão. à essa clientela. do instituto da

estabilidade extraordinária.

Sala das Sessões. em)).. de '"]'4-AJde 199f-

Sexta-feira 31 03243
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Assinaturas Confirmadas
ADAOPRETrO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ALBERICO FILHO

ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE

ALDIR CABRAL

ALEXANDRECERANTO
ALMINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO

ANIBAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE

ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILlO
ARMANDO COSTA
ARTHUR VIRGILlO
ARYKARA
ASDRUBAL BENTES
AUGUSTO VIVEIROS
B.SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIMARAES

BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
BOSCO FRANCA
CARLOS MAGNO
CELSO RUSSOMANNO
CESAR BANDEIRA
CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CLEONANCIO FONSECA

CONFUCIO MOURA
COSTA FERREIRA
DARCl COELHO
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DERCIO KNOP
DILCEU SPERAFICO
DJALMA DE ALMEIDA CESAR
DOLORES NUNES
DUILlO PISANESCHI
EDSON SILVA
ELlSEU MOURA
ELTON ROHNELT
ENIO BACCI
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ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA

FERNANDO LYRA
FLAVIOARNS
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
HERMES PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JOANADARC
JOAO FASSARELLA
JOAO FAUSTINO
JOAO HENRIQUE
JOAOIENSEN

JOAO MAGALHAES
JOAOMAIA
JOAOPAULO
JONIVAL LUCAS
JOSE BORBA

JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE EGYDIO
JOSE MAURICIO
JOSE PRIANTE

JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOVAIR ARANTES
LEONIDAS CRISTINO
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA
LUIS BARBOSA
LUIZ DURA0
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
MARCAL FILHO
MARCELO BARBIERI
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA CIBILlS VIANA
MARCIA MARINHO
MARIA VALADAO
MARIO MARTINS

MARQUINHO CHEDID
MAURICIO REQUIAO
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MENDONCA FILHO
MOACYR ANDRADE
MURILO PINHEIRO
MUSSADEMES
NAN SOUZA
NARCIO RODRIGUES
NEIF JABUR
NELSON MEURER
NELSONTRAD
NEY LOPES
NILSON GIBSON
NOEL DE OLIVEIRA
OSMANIO PEREIRA
OSMAR LEITAO
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES LANDIM

PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO NASCIMENTO
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO HENRY
PEDRO VALADARES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
RAULBELEM
RENAN KURTZ
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO RIQUE
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO PESSOA

ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
ROMMEL FEIJO
RONALDO PERIM
SALATIEL CARVALHO
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA

SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO

SILVERNANI SANTOS
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SILVIO PESSOA
SILVIO TORRES
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY
SOCORRO GOMES
TETE BEZERRA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VANESSA FELlPPE
VICENTE ARRUDA

VILMAR ROCHA
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELlNTON FAGUNDES
WERNER WANDERER
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRAGA
WILSON CIGNACHI
ZE GOMES DA ROCHA

ZILA BEZERRA

Assinaturas Confirmadas
Repetidas

ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE

ASDRUBAL BENTES
CHICO DA PRINCESA
CONFUCIO MOURA
COSTA FERREIRA
COSTA FERREIRA
ELTON ROHNELT

ENIOBACCI
FERNANDO LYRA .
GONZAGA PATRIOTA

JOAO HENRIQUE

JOSE BORBA
JOSE PRIANTE
MARCELO BARBIERI
MARCIA MARINHO

NAN SOUZA
PEDRO CANEDO

PEDRO CANEDO
PEDRO CANEDO
RICARDO GOMYDE
ROMEL ANIZIO
SILAS BRASILEIRO

Assinaturas que Não
Conferem
ALBERTO SILVA
AUGUSTO FARIAS
CARLOS AIRTON
CARLOS SANTANA
ELIAS MURAD
ELISEU PADILHA

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
FELlX MENDONCA
FERNANDO GONCALVES
GENESIO BERNARDINO
JOSE AUGUSTO
JOSE PINOTTI
NILTON BAIANO

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

PIMENTEL GOMES
REMITRINTA
TUGA ANGERAMI

Assinaturas que Não Conferem Repetidas

ANTONIO FEIJAO

-ANTONIO FEIJAB
ARMANDO COSTA
DILCEU SPERAFICO
FELlX MENDONCA
FERNANDO GONCALVES
GONZAGA PATRIOTA
ZE GOMES DA ROCHA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(asl

AYRTON XEREZ
BETO LELlS
CARLOS DA CARBRAS
HUGO LAGRANHA

JOSIAS GONZAGA
NEWTON CARDOSO

PAULOTITAN
REGIS DE OLIVEIRA
THEODORICO FERRACO
VILSON SANTINI

Ofício n° O4 /96
Brasília, 23 de janeiro de 1997.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Antonio Feijão e outros, que "Dispõe sobre a situação
funcional dos servidores públicos civis dos ex-Territórios Federais", contém
número suficiente de signatários. constando a referida proposição de:

171 assinaturas válidas;
016 assinaturas que não conferem;
010 assinaturas de Deputados licenciados; e
030 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS.CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

I . de um terço. no mínimo. dos membros da Câmara dos Depu
tados ou do Senado Federal:

11 - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unida

des da Federação, manifestando-se. cada uma delas, pela maioria rela
tiva de seus membros.

§ 1° A Constituição não'poderá ser emendada na vigência de in
tervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Con
gresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver,
em ambos. três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. com o respectivo núme
ro de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda ten-
dente a abolir:

I - a forma federativa de Estado:
11 - 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 ha
vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma
sessão legislativa.

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica

e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da
Constituição. há pelo menos cinco anos continuados. e que não te
nham sido admitidos na forma regulada no art. 37. da Constituição.
são considerados estáveis no serviço público.

~ 1° O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será con
tado como título quando se submeterem a concurso para tins de efe
tivação. na forma da lei.
§ 2° O disposta neste. artigo não se aplica aos ocupantes de cargos.
funções e empregos de confiança ou em comissão. nem aos que a lei
declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será com
putado para os fins do "caput" deste artigo. exceto sc se tratar de
servidor.
§ 3° O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível su
perior. nos termos da lei.

LEI N° 8.112 DE 11 DE JANEIRO DE 1990

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES Pl'BLICOS CIVIS DA V'\IÃO.
DAS AlíTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES p('
BLICAS FEDERAIS.

TÍTULO IX

CAPÍTULO Ú1"ICO
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 243 - Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por
esta Lei. na qualidade de servidores públicos. os servidores dos Pode
res da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regi
me especial. e das fundações públicas, regidos pela Lei número 1.711.
de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei número 5.452, de I de maio de 1943. exceto os contrata
dos por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorroga
dos após o vencimento do prazo de prorrogaçâo.

§ 1 - Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no re
gime instituido por esta Lei ficam transformados em cargos, na data
de sua publicação.

§ 2 - As funções de confiança exercidas por pessoas não inte
grantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde têm exercicio
ficam transformadas em cargos em comissão. e mantidas enquanto
não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entid;;des na for
ma da lei.

§ 3 - As Funções de Assessoramento Superior - FAS, exerci
das por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal. ficam ex
tintas na data da vigência desta Lei.

§ 4 - (Vetado).
§ 5 - O regime jurídico desta Lei é extensivo aos serventuários

da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber.
§ 6 - Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilida

de no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasi
leira, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou
entidade, sem prejuizo dos direitos inerentes aos planos de carreira
aos quais se encontrem vinculados os empregos.

§ 7 - Os servidores públicos de que trata o "caput" deste art'
go, não amparados pelo Art. 19 do Ato das Disposições Const. 'i1)

nais Transitórias, poderão, no interesse da administração e COh.úITlle
critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante in
denização de um mês de remuneração por ano de efetivo exercício no
serviço público federal.

*' acreSCido pela Medida ProVIsória n. 1.522. de 11 10 )1)1}6
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propoSIção seja dela Relator ou presida reunião de Comissão em que deva ser ela
apreciada.

Aqueles que assinam uma proposição apenas para dar-lhe condições
legais de tramitação não estão comprometidos com o seu conteúdo ao ponto de
deverem sofrer restrições no exercício de suas funções regimentais.

É nesse sentido que apresentamos a proposta ora fonnulada, que tão
somente toma expressa a correta interpretação do dispositivo regimental em
causa.

§ 8 - Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto·
no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos.

• § 8 acrescido pela Medido Provisória n. 1.522. de JJ'Ja'/996

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

CONSULTORIA GERAL OA REPOBLICA

Parecer
NO FC-3/89, de 21 de novembro de 1989. "De acordo. Em 21.11.89",
(Processo nO 400.000021/89-23 encaminhado ao Minístro de Estado Ch,!.
fe do Gabinete Civil da Presidência da República).

PROCESSO N2 AOO_OOO. 021/89-63.
ORIGEM: EnCil_lntl .. _ento 1)22 ela AJO/"A, CCM Hota 5EI:ILAN.
ASSUNTO: Pe~l:Dôll dos extintos Tkrtltórios de RORAIMA e AM""A..

PARECER NR FC- 3

A SEPLAN havia sugerido, que os servidores dos extintos Ter
ritórios de RORAIMA e AMAPÁ, para terem regularizada sua situaçlo, pas
sassem a constituir tabelas em extinçlio, mas depois verificou que essa
soluçlio traria inconvenientes.

Sala das Sessões, e vembro de 1996.

U

;)5:m~~:~~~~/~:p~~:~~~~uras, prestando serviços aos Territó

rios, medi~~t~r;~~~~~~~~ de serviços, retribuídos mediante recIbo; e •.
c) servidores, incluídos em Tabelas Especiais, pagos 11 cont ..

do Fundo d~u=~~~i~~P~~;~~al admitido pelos extintos Territórios que:
os chamados recibados (avulsos) ou de Tabelas Especiais (pagos à cont ..
do fundo de participaçio), que tenna., sido alcançados pel:> art. 19 ~o
ADCT eles ficaram esdveis como servidores dos respectivos !errito
rios' e, assim, devem ser abs~rviaos pela Unilo, mantida ti. sua .lnvesti-

dura feder~~.tocante aos demais servidores, que eram empregados de fato
dos Territórios, mesmo que não estabiUzados, devem ser manti~os ia dis
posição dos respectivos Estados, por força. ae aplicaçfto da Lu Comple
mentar ll Q 41, de 22.12.1981, artigo 18, mandado aplicar pelo artigo 1~.

§ 2Q do ADg~pois de aprovados pelos Estados os quadros próprios I

dar-se-á o aproveitamento desses servidores, mediante opção (§ 21;1. cc
art. 14 do ADCT) I após o que se terá oportunidaClI':! oe-e-xa~·nar--a-ap.li.ca:~
çi\o do disposto no artigo 19, § 11l da.t.C nll 41/81 (red ... stribuiçlo d...
excedente) ou decidir Quanto 11 necessldade da sua dispensa.

Não se trata, neste caso, de ingresso dI! servfd,?res sem cal"
clJ.rso1.p'0rQue já compunham a força de trabalho dos Terntorias.

lU

Assim, somos de parecer que, em, face do disposto no artigo 14
~ seus §§ do AOCT, em combinaç~o com o preceituada nos artigos 17/se
·~uintes e 36 03 !.ei Ccmolementar nQ 41/81, impõe-se regularizar a 51
~l,,;ação aos ser'licores dos ,.antigos Territõrios do Amapá e Roraima, me
.::lante inclusão em Quaoros ou tlibe!as especiais, pelo prazo de até dez
",nos, perioClO durante o 4ual deverá operar-se a opção para a passagem
.)ür:a os respectivos Estados.

Sub censura.
Brasília, 21 de novembro de 1989.

'CtOVlS FERRo! COSTA
Consul t or-Gera! da' República.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!! 106, DE 1996
( Do Sr. Mendonça Filllo )

Acrescenta parágrafo ao art. 43 do' Regimento Interno.

(DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO PARAGRAFO_10 __ PO }\.!lT!-~. 216 DO
REGIMENTO INTERNO DA ClIMARA DOS DEPUTADOS, ENCAMINHE-SE A
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO E A MESA)

A Câmara dos Deputados resolve

Art. 1° O art, 43 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nO
17, de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, renumerado o atual
parágrafo único como parágrafo primeiro:

"Art,43 .
§lo .
§2° No caso de proposição de iniciativa COletiva

exigida pelo Regimento ou peJa Constituição, as restrições previstas
neste artigo aplicam-se apenas ao primeiro signatário da proposição."

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOROENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDI'

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regime11lo /11Iemo da Câmara dos Depllfados

Título II
nÕSORGÃOS DA CÂMARA

Capitulo IV
DAS COMISSÕES

Seção V
Dos Impedimentos e Ausências

Art. 43. Nenhum Deputado poderá presidir reumao de
Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja Autor ou
Relator.

Parágrafo lÍnico. Não poderá o Autor de proposição ser
dela Relator, ainda que substituto ou parcial.

Art, 44. Sempre que um membro de Comissão não puder
comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente,
que fará publicar em ata a escusa.

- _. ·§lrse. por fãlfildeccimparecimento de membro efetivo, ou
de suplente preferencial, estiver sendo prejudicado o trabalho de qual
quer Comissão, o Presidente da Câmara, a requerimento do Presidente
da Comissão ou de qualquer Deputado, designará substituto para o
membro faltoso, por indicação do Líder da respectiva bancada.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!! 108, DE 1996
( Do Sr. José Maurício)

Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar o processo de privatização e a forma de pagamento no
1eiH!.o da Light.

JUSTIFICATIVA

o presente projeto de resolução visa tomar explicita a inteligência
do art. 43 do Regimento Interno, que pretende evitar que o Autor individual de

(AS COMISSOES DE ECONOMIA,. INDÚSTRIA E COM~RCIO;
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

E DE
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A Câmara dos Deputados resolve:

An. I° Fica mstituída Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar o processo de privatização e a forma de pagamento no
leilão da~Light.

An. 2° A Comissão sera constituída por Ii (onze) membros e
igual número de suplentes, com prazo de 120 (cento e vinte) mas. pforrogavel até
a metade, para a conclusão dos seus trabalhos.

An. 3° Os recursos administrativos e assessoramento
necessãrios ao funcIOnamento da Cormssão serão providos pelo Depanamento de
Connssões e pela Assessoria Legislativa, respectivamente.

Há que se explicar:

I) Quando foram roubados esses títulos?
2) Quem os vendeu?
3) Como esses títulos foram parar no mercado de moedas
podres administrado pela Central de Liquidação e Custódia
de Títulos Privados?
4) Quem assumirá esse prejuizo? - Serã, mais uma vez, o
Tesouro Nacioual?4111/1
5) Como ficara o conrrole acionarIa da Licill"?
6) O embargo dos papéis só se rrui:terializou após o
fechamento do leilão. - A quem cabe a responsabilidade? Ao
BNDES?

An. 4° As despesas decorrentes do funCIOnamento da
Comissão de que trata esta resolução correrão à conta de recursos do Orçamento
da Câmara dos Deputados.

publicação
An. 5° Esta resolução entra em vigor na data de \ua

Preocupa·nos sobremaneira o fato de que os dirigentes do lNG
Barings afirmarem que a compra dos TOA's toi legal. já que para a ratificação da
operação foi vasculhado todo o seu regisrro e nenhum óbice judicial foi
constatado. Por ourro lado, os jornais dão conta de que o Governo Federal
descana anular a privatização. afirmando que os ponadores dos títulos
irregulares terão de regularizar sua participação na compra da Light.

JUSTIFICAÇÃO

PrimeIro foi mudado o edital de venda da Lig1lt. aiterando os prazos
de reajuste de tarifas dos cmco anos. previstos no editaL para oito anos, além de
maIOr liberdade para a administração dos novos conrroladores que arremataram
~ empresa. adminndo. para a compra. RS 1.6 milhão em moedas de privatização.

A revisão. então proposta. tinha um claro objeuvo. qual seja, tomar
a empresa mais atraente para o mercado. O Conselho' NaclOual de
Desestauzação definiu que uma parcela podia ser em moedas de privaazação e
outra em dinheiro, enquanto o edital da Ligbt definia que o pagamento teria de
ser em dinheiro.

Segundo. depOiS de tantas marchas e conrra-marchas, a Ligbt foi
. vendida no leilão de 21 de maio p. passado, e, pelo que se sabe. o seu controle

aCIOnário ainda não foi transferido para os novos donos. as estatais francesas
EDT e AES, também operadoras no setor elétrico. além da americana Houston.

Agora, chega a tona que as razões para a não transferência: o
pagamento foi, muito provavehnente, realizado com Titulas da Divida Agrária 
IDA's roubados. Fato esse que esta sendo investigado pela JÚstiça. Haja visto
que no mês de maio o juiz Moacir Ferreira Ramos, da 8' Vara da Justiça Federal,
concedeu medida cautelar à Sertaneja, Empresa Agropastoril, embargando a
privatização da Ligbt. Para o acolhimento, o juiz considerou a argwnenração de
que os R$ 18,9 milhões de IDA's que tinha custodiado no banco BFC, liquidado
pelo Banco Central em 1995, haviam desaparecido.

Cumpre lembrar que os ex-donos do BFC eram Ricardo Fernandes
e Francisco Gros, ex-presidente do Banco Central. Se as empresas adquiriram
esses papéis, através do Banco ING Barings, alguém os vendeu a esse banco.

Cientes da morosidade de processos de tamanha magnimde,
ampliam-se os prejuízos do Tesouro Nacional, uma vez que este continua tendo
custos com a Ligbt, isto porque o dinheiro correspondente a venda ainda não deu
enrrada no caixa. Adite·se que os recentes fatos, irregulares, envolvendo os
Titulas da Divida Agrária. acabam por macular, junto a comunidade
internacioual, a imagem do mercado de titulas no BrasiL

. O r~querimento ora apresentado é decorrência natural da indignação
da SOCIedade e, mstrumento legítimo de demanda. considerando principahnente
as amplas reponugens divulgadas pelos jornais, pona-vozes dos clamores
populares.

Sendo assim, consideramos absolutamente oponuna a proposta ora
formuiada. onde requeremos a instimição de uma Comissão Parlamentar de
Inquerito - CPI para apurar as irregularidade apontadas. para o qual esperamos
merecer proverbial atenção e apoio dos ilustres Pares na sua aprovação.

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1996
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ADAO PRElTO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALCESTE ALMEIDA
ALDO ARANTES
ALEXANDRE CARDOSO
ANA JULlA
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ARLINDO CHINAGLlA
ARMANDO COSTA
ATILA LINS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA

B.SA
BENEDITO DOMINGOS
BETO LELlS
CARLOS CARDiNAL
CARLOS NELSON
CARLOS SANTANA

CELSO DANIEL
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA

CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS
CIPRIANO CORREIA
CLEONANCIO FONSECA
CORIOLANO SALES
DANILO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI
ELIAS MURAD
ELlSEU MOURA
EMERSON OLAVO PIRES

ENIOBACCI
ERALDO TRINDADE

ESTHER GROSSI
EULER RIBEIRO

///Z/~/
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EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES
FERNANDO FERRO
FERNANDO LOPES
FERNANDO LYRA
FERNANDO TORRES
FRANCISCO SILVA
GILNEY VIANA
GILVAN FREIRE

GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERMES PARCIANELLO
HUGO LAGRANHA
HUMBERTO COSTA
INACIO ARRUDA
IVAN VALENTE
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JANDIRA FEGHALI
JAQUES WAGNER
JOAOCOSER
JOAO FASSARELLA
JOAOIENSEN

JOAO MAGALHAES
JOAOMAIA
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE BORBA
JOSEEGYDIO
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITSCH
JQSE GENOINO
JOSE L1NHARES
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PIMENTEL
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO

LEONEL PAVAN
lINDBERG FARIAS

LUCIANO PIZZAno
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LUIS BARBOSA
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
MAGNO BACELAR
MARCOS LIMA
MARIA LAURA

MARIA VALADAO
MARIO DE OLIVEIRA
MARIO MARTINS
MATHEUS SCHMIDT
MAURICIO REQUIAO
MIGUEL ROSSETTO
MILTON MENDES
MILTON TEMER

MURILO DOMINGOS
NAIR XAVIER LOBO
NAN SOUZA

NELSON MARQUEZELLI
NESTOR DUARTE
NE\NTONCARDOSO
NILSON GIBSON

NOEL DE OLIVEIRA
OLAVO CALHEIROS
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSMIR LIMA
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAULO BERNARDO
PAULO DELGADO

PAULOFEIJO
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULOTlTAN
PEDRO CANEDO
PEDRO VALADARES
PEDRO WILSON
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE
RITA CAMATA

ROBERIO ARAUJO
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ROBERTO PAULlNO
ROBERTO VALADAO
RONIVON SANTIAGO
SARAIVA FELlPÉ
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS

SERGIO CARNEIRO
SERGIO MIRANDA

ADELSON SALVADOR
AGNALDO TIMOTEO
ALEXANDRE CARDOSO

ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
BENEDITO DOMINGOS
BETO LELlS

BETO LELlS
CARLOS SANTANA
CHICAO BRIGIDO
CHICO VIGILANTE

ERALDO TRiNDADE
FERNANDO FERRO
FERNANDO FERRO
GONZAGA MOTA
HUMBERTO COSTA
IVANDRO CUNHA LIMA
JOAOCOSER

ALDO REBELO
FRANCISCO RODRIGUES

ALCESTE ALMEIDA
ALDO REBELO

ALDO REBELO
ARMANDO COSTA
DILCEU SPERAFICO
EURIPEDES MIRANDA
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SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SII,.VERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SIMARA ELLERY

SOCORRO GOMES

TALVANE ALBUQUERQUE
TILDEN SANTIAGO

Assinaturas Confirmadas Repetidas

JOSE BORBA

JOSE BORBA

JOSE FORTUNATI
JOSE MAURICIO
JOSE MAURICIO
JOSE MAURICIO
JOSE MAURICIO

JOSE MAURICIO
LAPROVITA VIEIRA

LAPROVITA VIEIRA
MARIA VALADAO

MAURICIO REQUIAO
MAURICIO REQUIAO
NAN SOUZA
NANSOUZA

OLAVO CALHEIROS
OSVALDO REIS

OSVALDO REIS

Assinaturas que l'Ião Confrrem

GENESIO BERNARDINO
NEDSON MICHELETI

Assinaturas que Não Conferem Repetida§..

EURIPEDES MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FERNANDO LYRA

FRANCISCO RODRIGUES
GENESIO BERNARDINO
L1NDBERG FARIAS

Assinaturas de Deputados(as) Ucenciados(as)

ANTONIO JOAQUIM

IZIDORIO OLIVEIRA

Janeiro de 1997

UBALDINO JUNIOR
ULYSSES GABOARDl
USHITARO KAMIA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO

VICENTE ANDRE GOMES
VILSON SANTINI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELlNTON FAGUNDES

PADRE ROQUE
PAULO PAIM
PAULO RITZEL

PAULO RITZEL
PEDRO CANEDO
PEDRO WILSON
PEDRO WILSON

REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE

RICARDO GOMYDE
RICARDO GOMYDE
ROBERTO PAULlNO
SARAIVA FELIPE
SARAIVA FELIPE
SERAFIM VENZON
SERGIO MIRANDA
SEVERIANO ALVES

VALDENOR GUEDES
WELlNTON FAGUNDES

TELMA DE SOUZA

ZE GOMES DA ROCHA

NEWTON CARDOSO
RAIMUNDO SANTOS

RAUL BELEM

RONIVON SANTIAGO
SEVERINO CAVALCANTI

TALVANE ALBUQUERQUE
VILSON SANT/NI
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Alas

Senhor Secretário-Geral:

Brasllia. 28 de novembro de 1996.

Municipio de origem, excetuando-se os Distritos integrantes de Regiões Metropolitanas

ou aglomerados urbanos.

§ 20. Não será permitid11 a criação de Municipio,' quando esta medid11

importa, para o Municipio ou Municipios de origem. na perd11 das condições exigidas no

parágrafo anterior.

Comunico a Vossa Senhoria que o Projeto de Resolução. do
Senhor José Mauricio e outros, que "constitui Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar o processo de privatização e a forma de pagamento no
leilão da Lighf', contém número suficiente de signatários. constando a referida
proposiÇllo de:

173 assinaturas confirmadas;
OOS assinaturas que não conferem;
074 assinaturas repetit:as;
002 assinaturas de deputados licenciados e
002 assinaturas lIeglveis.

§ 30. A área d11 nova unidade municipal independe de ser distrito quando

penencer a mais de um Municipio, preservad11 a continuidade territorial.

Art. 40. A lei de criação de Municipio mencionará:

I - o nome, que sera o da sua sede;

11 - as dIvisas:

CRISTI

III - a Comarca a que penence~

IV - o ano de instalação~

v-os Distritos, com as respectivas divisas.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVlANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 130, DE 1996
(Do Sr. Edinho Araújo)

§ lo. O nome do n~vo Municiplo não poderá repetir outro já existente na

Federação.~bem como conter designação de datas ou nomes de pessoas vivas.

~ 20. As divisas do novo Municipio serão defInidas pelo órgão técnico

competente do Estado, preferencialmente acompanhando acidentes naturais ou segundo

linhas geodésicas entre pontos bem identificados.

§ 30. Para aproveitar os acidentes naturais, deslocar-se-á linha divisória até

Dispõe sobre a criação, a incorporação,
desmembramento de Municípios.

a fusao e o
duzentos metros entre o Municipío desmembrado e o novo, desde que não acarrete a este

prejuii:o financeiro apreciável.

(AS COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. lo. A criação. a incorporação, a fusão e o desmembramento de

Municipios far-se-ão por lei estadual e dependerão de consulta prévia, mediante

plebiscito. às populações dos Municipios envolvidos.

Parágrafo único. A criação de Municipio e suas alterações territoriais

somente poderá ocorrer com, no mínimo, 1 (wn) ano de antecedência das eleições

municipais realizadas simuItanamente em todo o país.

Art. 20. O processo de criação de Município terá início mediante,
representação assinada, no mínimo, por 100 (cem) eleitores do~iciliados na área 1i se

deseja emancipar, encaminhada diretamente ao Presidente d11 Assembléia Legislati'bl'

Artigo 30. Recebida a representação. o Presidente d11 AssembléIa

Legislativa determinará a realização de estudos de viabilid11de municipal, que, no prazo

de 120 (cento e vinte) dias, deverão apurar o preenchimento, cumulativamente, das

condições indispensáveis para a criação de Municipios.

§ 10. São condições indispens';veis para a criação de Município:

l- ser distrito há mais de 2 (dois) anos:

11- possuir em sua area territonal, no minimo, 1.000 (mil) eleitores;

III - ter centro urbano constituído~

IV - apresentar solução de continuidade de três quIlômetros, no mínimo.

entre o seu perímetro urbano, definido pelo competente órgão técnico do Estado e o

§ 40. Deslocando-se a liriha diVIsória, nos termos dq J?ará~fo anterior, e

havendo mais de cem moradores na faixa de terreno acrescida. sera realizada consulta

plebiscitária posterior á demarcação da Iiriha, cujo resultado não tera influência no

plebiscito anteriormente realizado no território já emancipado.

Art. 50. A instalação do Município dar-se-á por ocasião da pot do

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.

Art. 60. Até sua instalação. o territóno do Municipio continuara a ser

admimstrado pelo Prefeito do Municipio de origem.

Parágrafo único. No caso de MUIllCipio criado com desmembramento

territorial de dois ou mais Municípios. a sua administração caberá aos Prefeitos dos

Mumclpios de origem. nas respectivas áreas desrne;mbradas.

Art. 70. Até que tenha legislação própria. vigorará no novo Município a

legIslação do Mumclplo de ongern. vigente adata de sua instalação_

Parágrafo único. No caso de Municipio criado com desmembramento de

dois ou mais Municipios. aplicar-se-a a legislação vigente nos Municiplos de origem, nas
respectivas áreas desmembmdas.

Art. 80. Enquanto não for instalado o Município, a. c!'ntabilidade de sua

receita e despesa será feita em separado, pelos órgãos competentes do Municipio ou dos

Munícipios de origem.

Parágrafo único. Após a instalação do Municipio, no prazo de quinze dias

o Município ou os Municípios de origem deverão enviar àquele os livros de escrituração

e a competente prestação de contas, devidamente docwnentadas.

Art. 90. Instalado o Município. deverá o Prefeito. no prazo de quinze dias,

remeter fi. Câmara a proposta orçamentâria para o respectivo exercício e o projeto de lei

do Quadro de Pessoal.
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Ar!. lO. Os bens públicos municipais, situados no território desmembrado,

serão integrados à propriedade do novo Municipio na data de sua instalação.

Parágrafo único. Os' bens referidos neste artigo constituindo parte

integrante e inseparável de serviços industriais utilizados pelos Municípios envolvidos.

serão administrados e explorados conjuntamente, como patrimõnio comum. Servindo.

apenas, ao Município de que se desmembrou. continuarão a E,enence~-Ihe. _

Art. 11. O novo Município indenizará o Município ou Municípios de

origem da quota-parte das dívidas venciveis após sua criação, con~idas.para execução

de obras e serviços que tenham beneticiado os territórios envolvidos.

§ lo. A quota-parte será calculada pela média, obtida nos Ultimos três

exercícios, da arrecadação tributária própria no território desmembrado, em confronto

com a do Murucipio ou dos Municípios de origem.

§ 20. O cálculo da indenízação deverá ser concluído dentro de seis meses
da instalação do Municipio, indicando cada Prefeito um perito.

Art. 12. Instalado o Municipio. caberà à Câmara Municipal, no JlT1lZ0 de

seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e votação,

respeitando o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual.

Ar!. 13. A fusão ou a incorporação de Municipios, bem como o

desmembramento de pane do território de Município para anexação a outro, far-se-á por

lei estadual, precedida de consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas,

observado. no que couber, o disposto nesta lei complementar.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data. de sua publicação.

An. 15. Revopm-se u disposições em contràíio.

JUSTIFICATIVA

A Emenda ConstituCional n. 15, de 12 de seteni15ro de 1.996, que dá nova

rcdIçIo ao t 40. do In. 18 da COIISlituiçio Federal, estabelece a necessldllde de

qu1amentaç!o da crilçlo, da incocpcnçio, da ~o e do· desmemb~o de

Municípios llIavCs de lei complementar.

AJsim, em ob5ervincia à nova redação do texto conshtucional, o presente

projeto de lei complcmcntat lCIJl por escopo lixar as regras para criação, incorporação,

flldo e cIesmcmbramenIo de MUllicípios.

A jUSlifiClliva da proposta de emenda li Constituição que deu origem li

referida alteração, com a exigência de lei complementar federal e não mais estadual, foi

o elevado número de Municipios criados, muitos dos quaís sem condições mínimas que

assegurassem a sua manute~ã?:_ea~~o,.~~s~tl:1:~~t?.gr~~_não sôo à

comunidade local como tambem aos Estados e à ~niio, qúe foriun obngados a suprir

suas necessidades. Dai a exigência de estudos de viabilidade municÍJl"1 e de consulta

plebiscitária às populações dos Municípios envolvidos..

Para coibir e evitar eventuais abusos e. impr~edad~s !la criação de novos

municípios. detennina~se a regulação da questão através de leí complementar federal

Neste sentido, nossa maior preocupação foi apre_tar um projeto adequado aos fins

pretendidos e que abrangesse .. a realidade de todas as regiões do país, mas.

concomitantemente, sem fiustar a possibilidade de coação de mumcipios quando

presentes as condições para tanto.

O projeto ora apresentado tem por base a Ld Complementar n. 651190. do

Estado de São Paulo. onbrinaria de um projeto de nossa autona que dispõe sobre o

assunto. com as adaptações para atender o disposto na Emenda ConstitucIOnal n. 15/96 e

penmtír sua aplicação em âmbito naCIOnal.

A princlpio pode parecer mcoerente panlr de uma lei complementar

estndual quando a mencionada Emenda ConstItucional objetiva retirar dos Estados a

regulamentação da matena. Porém. aproveitamos a expenénc13 de uma lei Ja em VigênCia

em razão de seu pleno êxito. De todos os municipios cnados com base nas suas regras.

nenhum apresenta problemas de ordem econâmico-tinancelTa que Impeçam sua

viabilidade. Pelo contrário, todos os recem~mumctplOS apresentaram ~xtraord.inano

crescimento. fruto de uma maior descentralização e partIcipação popular das deCisões

Desta fonna. não há porque se desprezar urna expenência v1tonosa. .Ate porq~e-;sta é a

própria intençào da nova redação da Cana Ma.gna.

Em atenção ao disposto no texto constitucional o projeto prevê a consulta

prévia às populações envolvidas e estabelece o prazo de um ano antes das eleições

municipais gerais para criação de Municípios. tempo suficiente para permiti) as

adequações necessárias para eleição de seus dirigentes e sua instalação.

Como a criação de Municipio efeita por leI. seu pedIdo devera ser dirigido

diretamente a Assembléia Legislativa. subscrito por, no mmimo. cem eleitores.

participação popular minima para legittmidade do pleito. E também estabeleCIdo o prazo

de cento e vmte dias para elaboração dos estudos de viabilidade muniCipal e venficação

das condições mínimas. Para evitar a criação de MunlClplOS sem a menor condição para

tal. estabelece-se como requisitos ser distrito ao menos por dois anos: um número de.

pelo menos. mil eleitores~ centro u.rbano constItuído; dlstànCIa do mUnIciplO do qual se

pretende a emancipação, Além disto. qualquer reorgamzação mumcipal não pode trazer

alterações que lmportem na perda das refendas condições por qualquer dos MuniciplOS

envolvidos.

Prevê~se tambem os requisitos da lei de cnação, bem como as regras de

Instalação do Munícípío. normatizando tambem o lapso temporal. entre a cnação e

instalação. procurando regularrtentar de forma abrangente todo o processo de criação.

Incorporação. fusão ou desmembramento de MuruClplOS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXA.DA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

TíTULO li!
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I
Da Organização Político-Administrativa

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federati
·va do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
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§ 4° A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Muni
dpios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do
ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos
previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta
prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas.

..........................................................................: .

nIE:'IDA CONSTITUCIONAL N' 15

Du nut'a redação ao § -lU Jo art. 18 da CUllS

llllllÇ'tlO F(.!dr..'J"(.II.

As Mesas da Cimara dos Depurados e do Senado Federal. nos termos
do § 3° do Jfl. 60 da Cun~tlluiç:io Ft:deral. promulgam J. scguimc Emenda ao
texto constitucional:

Artigo único. O § 4' do art. 18 da Constituição Federai passa a
vigorar com a seguinte redaç:1o:

"Ar!. 18 ..
§ -til A t:riaç:lo. a incorpornção. J fusão e o desmembramento de

munit:iplO:i. tàr-$c-ào por ld t:::;taduí11. dentro do pcriodo dclcrmmilda por lei
complementar l"etkral. lo: dependerão de consulta pré\'Ia. mediante pldlíscíto. às
populilyôL:::: dos i'.'1unicípíos envolvidos. após divulgaçãu dos Estudos de
Viabilil.ludt: t\.lul11clpal. Jpruscnt::uJos c publicado::: na forma da IcL"

Brasilia. 12 de setembro de 1996.

Art. 2," Previamente ao plebiscito mencionado no artigo anterior, são con-
dições indispensáveis e cumulativas para a criação de Município:

I - ser Distrito há mais de 2 (dois) anos;
Ir - possuir em sua área territorial, no mínimo 1.000 (mil) eleitores;

UI - ter centro urbano constituldo;
IV - apresentar solução de continuidade de 3 km (três qullômetros), no

minímo, entre o seu perímetro urbano, definido pelo competente órgão técnico
do Estado e o do Municfplo de origem, excetuando-se os Distritos Integrantes de
Regiões Metropolitanas ou aglomerados urbanos;

V - não interromper a eontinuldade territorial do Municipio de origem, bem
como preservar a continuldade e a unidade histórieo-cultural do ambiente urbano,
ouvido o competente órgão técnico do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 131, DE 1996
(Do Sr. Coriolano Sales)

Autoriza operações bancárias para as Cooperativas de Crédito e
dá outras providências.

(AS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DS REDAÇAO (ART. 54»

() Congresso Nacional dCcfctà: .

A Mesa úa Câmara úos Deputaúos

D~putado Luis Ec/mIl'do
Pn:::iIJl:nu:

D~putado Ronaldo ParlllJ
10 Vit:c-Prcsll.Icntt:

Deputado Be/o J/al!sur
20 Vicc-Prc51dcntt:

Deputado It'lh;cJ/l Cumpos
I" Sccrct~ri()

Deputado Ll!opoido BL'SS01UJ

2ll Sccrctarü)

Deputado BelwullU Domlllgos

3" SCl:rct:lno

Dcpllladu .1oân Ih:nnqlfl:
-l'O Sccn:tano

A Mesa úo Senaúo Federal

Senador Jose Sarll/!Y

Prcsldente

St::nador Teotnnio rjJda Fiiho
)0 Vice-Presidente

Senador JlUia Cumpos
20 Vice-Prcsidente

Senador OdaCIr SO:lrl!S

I" Sccn:lilrJo

Senador Rl!nan ('tJlhelros

2° Secretario

Senador El"lumdc!s .JmnrWf

-t" Sccretarttl

Senador Eduardo ."::IlOJiC\'

Suph:mc dt: Sct.:rct~rio .

Art. \" Ficam as Cooperativas de Crédito autorizadas a
praticar operações a1l\·as. passims . acessorias e especiais com mierocml'resas c
empresas dc pequeno porte. além de produtores rurais dos mesmos uit'cis • uão
intcgrantes d,) 'cu corpo soelOl. desde que seja com a tinalidadc de promo\'cr
atiVIdades ,·"Itadas ao bem-estar social da eolethidade.

Par:igrato unico. Para tins do dispo,lO na eapll! deste nrtigu.
cntende-ôe por umidades que promo\'em " bem-estar SOCIal da colctÍ\idadc a
~onccss5.o de tinuncmmcnto pura:

[- investimelllo c wsteio I capiml de giro I dcstinados ao
tcltl1ento da produção mdustrial. comcreial. agropccuaria e de ser\';ços:

I\- aquisição de maquinas e equipamentos:

1lI- comercialização e exportação:

IV- ati\'idades de pesquisa. construção de silos e armazens:

(0) LEI COMPLEMENTAR N:'"S51-::"'-bE 31 DE JULHO DE 1990

Dispãe sobre a criação, fusão, incorporação e desmembramento de
Municípios e criação. organização e supressão de Distritos

(Projeto de Lei Complementar n. 3/90. do Deputado Edinho Araújo).

O Govemador do Estado de São Paulo.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
Lei Complementar:

TITULO I

Dos Municípios

CAPITULO I

Da Criação

Art. L' A criação de Municipio far-se-á por leI estadual, precedida de con
sulta plebiscitária.

§ 1.& O processo de criação de Município terá inicio mediante representação
assinada, no mínimo, por 100 (cem) eleitores domiciliados na área que se deseja
emancipar, encaminhada a um Deputado Estadual ou diretamente à Mesa da
Assembléia Legislativa.

§ 2.° A criação de Murúcipio e suas alterações territoriais 56 poderão ser
feitas anualmente.

§ 3.° A consulta plebiscitária, realizada na área a ser emancipada, s6 será
considerada favorável se obtiver a maioria dos votos válidos, tendo votado a
maioria absoluta dos eleitores.

§ 4." A solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral para proceder à realização
do plebiscito será feita pelo Presidente da Assembléia, após sua aprovação pelo
Plenário da Assembléia Legislativa.

v- e1etriticaçào rural. abertura de poços tubulares.
construção de açudes barragens e serviços simplificados da .igua.

VI- outras atividades de tc)lllemO a produção que visem gerar
~mprcgo. Irabalho e renda.

Art. 2" :\lêm Jn aplicação de recursos próprios. para
cumprimento do estabekeimento no anigo unterior_ us CO<lpcram'as de Crédito
poderão operar com repasse d~ ínstítuiçõe~ tinuncciras publicas ou privadas.
naCIonais ou estrangeiras.

Art. 3" Esta Lei complementar entra em \igor na data de sua
publicação. t'e\ugadas as disposições em contrario.

Brasília-DF. 20 de nOl'cmbro de 1996.

,lrSTIFIc.\('.\.O

!Is Cooperativas de Crédito são instituições tinaneeiras
destinadas a promovcr " desenvolvimcnto das atividades e'-'Ploradas em
benetieio de seus cooperados c seu tuneionamento está subordinado ao Banco
Central do Brasil sob estritas rcgras que as difercnciam das instituições
bancárias que operam no Pais.

Dentre as \':irias proposIções que .iá tramitaram nesta Casa
~om o objeti"o dc regnlamentar o art. 192 da Consllluiçiio Federal. parcee -no~
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que nenhum projeto deliniu precisamente q\\al seria o papel das Cooperativas de
Crédito diante do novo cenàrio que se pretende para " Sistema Financeiro
Nacional. Especificamente em relação ao papel de agentes do deseo\'olvimento
que as Cooperativas de Crédito devem eltercer. compete-nos evoluir nas
tõnnulas-até então apresentadas nos debates da Comissão Especial que analisa
as mudanças no SFN- e apresentannos um novo dcsenho operacional para essas
Cooperativas de Crédito.

Atualmente a Lei nO 4.595;64 só se retere brevemente às
Cooperativas de Crédito. quando em seus arts. 40 e 41 detennina:

"Art. 40. !Is Cooperativas de Crédito não poderão conceder
empréstimos senão a seus cooperados com mais de 30 (t}1nta) ~ias de inscrição.

Parógralo Úoico. Aplica-se as seçõcs das Cooperativas de
qualquer tipo o dispOSIO nesre arugo.

..\ri. 41. Não se consideram como sendo operações de seções
de Crédito as ,"endas a prazo rcalizadas pelas Cnoperati\'as agropastoris a seus

assoclUdos. de bcns c prodlllos dcstmados às arividades economicas."

Dcsta lorma. a determinação !eual ,iuente trouxe
dificuldades operacionais ao ttmcionamenro das Cooperari"as de"Crédito. uma
vez que a realidade economico-linancciru do Pais apos o ad"ento do Plano Real
complicon por demais li mvel de poupança dos associados junto as suas
Cooperativas. trazendo. por conseqüência. ,érios problemas de liquidez nestas
associaçõcs vis-a-vis a cOIl\'i\'éncia pen'ersa com as altas raxas de juros que
ahmentem o mercado llnanceiro nos últimos mescs.

Entendemos que as Cooperativas de Créditos poderão ter
cstruUlra adequada e praticar operações ati\"as c l'assi\"as de acordo eom as
regras doravante estabelecidas pelo o Banco Central do Brasil com base nesta
Lei Complementar. mas é imprcscindh'el que. ao menos. possamos detinir no
tCl..'to desta Lei as seguintes diretrizes:

a) as modalidades de operações de Crédito e demais
atividades tinanceiras que poderão scr praticadas:

b) condições de lonnação de "llmding" das operações de
Crédito dessas Cooperativas. admitindo inclllsi\"e o acesso aos repasses de
lomento da União:

e) possibilitar que as Cooperativas de Crédito possam
praticar operações ativas e acessórios com as microempresas e empresas de
pequeno porte. além dos produtores rurais não integrantes do seu corno social.

o próprio Conselho Monetàrio Naeional. por intennédio da
Resoiução nO 2.193. de 31 de agosto de 1995. fucultou a eonstituição de bancos
comerciais com participação exclusiva de Cooperativas de Crédito. A pennissão
para a criação dos chamados "Baneos Cooperativos" também possibilitou a
assinatura de com'enios de prestação de serviços eom ~ Cooperativas de
Crédito localizadas na área de atuação. '

Ora. a criação de bancos comerciais com o controle
acionàrio de Cooperativas de Crédito JU lili então lucultada pela relerida
Resolução do CMN. mas a amplitude do alcance de benetici::irios destes
"Baneos Cooperam'os" não toi devidamente detinida pelo Banco Central do
Brasil e " entendimento hoje predominante é de que as Cooperativas de
Créditos não podem operar c"m as micros e pequenas cmpresas. ou com os
demais produtores ruraIs estranhos ao sen qnadro social.

Com este aprimoramento ao texto lcgal ,"igente. acreditamos
que estaremos dando um passo importante na redetinição e na melhoria da
tímção a ser desempenhada pelas Cooperari\'as de Créditos. alcançando
)rincipalmellle as mudanças que se processam tão rapidamellle na economia
lIundial e. particularmemc. no nosso Pais.

Salas das Sessões. em· j de ~(,iAJ..h.~ de 1996.

~~h;...PITfn<,

'l",GiSIÁC.;'O CITADA ANEX;O.OA PElÁ
C0G'RDENACÃO DE ESTUDOS LEGI5L4.TIVO:::-CeDl·

República Feàeratlva ào Brasil

CONSTITUIÇÃO
...........................--- __ ----_. __ _-_ .

Ttruw VII
DA ORDEM ECONô~nCAE FINANCEIRA

CAPÍTULo IV

Do SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 192. o sistema financeiro nacional, estruturado de fonna a promover o
desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir aos interesses da coletividade.
será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:

I - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras,
assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os ins
trumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a
panicipação em atividades não previstas na autoriz.a<;ão de que trata este inciso;

II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, pre
vidência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão
oficial ressegurador;

III - as condições para a participação do capital estrangeiro nas insti-
tuições a que se referem os incisos anteriores tendo em vista. especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;

IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central
e demais instituições financeiras públicas e privadas;

V - os requisitos para a designação de membros da diretoria do Banco
Central e demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercicio do cargo;

VI - a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a econo
mia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até detennlnado va
Iar, vedada a participação de recursos da União;

VII - os critérios restritivos da transferéncia de poupança de regiões
com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento;

VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para
que possam ter condições de oPeracionalidade e estruturação próprias das ins
tituições financeiras.

§ 1· A autorização a que se referem os incisos I e II será inegociável e
intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e
concedida sem ônus. na fonna da lei do sistema financeiro nacional, a pessoa
jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e que
comprove capacidade econômica compatível com o empreendimento.

§ 2· Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter
regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.

§ 3· As taxas de juros reais, nelas incluidas comissões e qnaisquer ou
tras remunerações direta ou indiretamente referídas à concessão de crédito,
não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste
limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas moda
lidades, nos tennos Que a lei determinar.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Diretoria
REsOLUÇAo N' 2.193, DI!: 31 DI!: AGOSTO DE 1995

Dispõe sobre a constituiçáo e o tunciona
mento da bancos comerCia.lB COIll participa.
""o exclusiva d. cooperativas de crédito.

O BAHCO C:EHTRAL DO BRASIL, na forma do e.rt. 9 1 da Lei nl
4.595, de 31.12.64, torna público que o CONSELHO HONETARIO NACIONAL, .11
sessio realizada e. 30.08.95, tendo e. vista o disJ?Osto no art. 4 1 in
cisos VI, VIII f XI, XIII • XXXIII, da reterida. Leu., com. as alt.r~çõ.15
introduzidas pelo Decreto-Lei n l 2.290, d. 21.11.86, e nos arts. 88 •
103 d& Lai n l 5.764, de 16,12.11, r••olveu:

. Art. li ,acultar a constituição de bancos comerei.ir
coa participaç6.o excluaiva de coop.rativa8 de crédito singulares, exce
to as do tipo "luzzatti", • centrai., bea COa0 df federações fi confede
rações de cooperativas de crédito.
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Paráqrato tlnico. Os bancos comerciais de que trata
este artigo devem ser constitu1doa sob a forma de sociedades anOnir::.as
têchadas, nos termos da Lei n l 6.404, d. 15.12.76.

Art. 21 Na constituição de banco comercial mencionado
no artigo anterior, somente &s pessoas jur1dicaa controladoras devem
publicar declaraç40 de propóaito e comprovar capacida.dA econOmica (:0.
pat1vel coa o empreendimento, nos termos da requlamentação e1ll vigor.

Art. 3 1 08 bancolS comerciaia de que trata esta Re.o-

Artigo 2° - O procedimento iniciar-se-á mediante requerimento de Deputado
Estadual. na forma do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado.
instruido com representação. subscrita por, no mínimo, vinte por cento dos
eleitores residentes e domiciliados nas áreas interessadas. com as respectivas
fumas reconhecidas.

terceiros.

lução:

Artigo 4° - Não será penuitida a criação de Municipio. desde que esta medida
importe. para o de origellL na perda dos requisitos exigidos por lei.

Artigo 5° - Nenhum municipio será criado sem a veriftcação da existência. na
respectiva área territorial. dos requisitos lixados dentro de cada Região
geográftca do Pais. na forma seguinte:

TI. - centro urbano já constituido. com população estimada não inferior a
\.000 (Um mil) habitantes. com peio menos 100 (cem) prédios:

I· população estimada supenor a 5.000 (cinco mil) habitantes:

A) Relnões Norte e Centro Oeste:

Artigo 3°_ Nenhum Município será criado sem a veriftcação da existêncía. na
respectiva área territorial. dos requisitos minimos de continuidade territorial.
unidade histórica cultural do ambiente urbano e consulta plebiscitária favorável.

Parágrafo Único - No caso de criação, de incorporação e de fusão de Municipios
devem ser mencionados os limites. a sede e o nome proposto.

suaEsta R8J501uçAo entra em vigor na data d.

Art. S' Fica o Banco Central do Brasil autorizaqo a
baixar 115 normas e adotar as medidas jUlgadas necessárias li. execução do
dispoato nesta Resolução.

Art. 6'

Art. 7' Picam revogada. o art. -'6 do ReQUla_nto
anexo à Resolução n' 1.914 e a Circular n' 2.143, AJlblls de 11.03.92.

GUSTAVO JORGE I.\BOISSItlU!: LOYOL.\
Presidente

I - deve. fazer constar, obriqctorlamente,. de sua deno-
ainaç!o a expressão "Banco cooperativo": ..

II - tê. SUa atuação reatrita às Unidades da Federação ea
que aituadas as sedes das pessoas jur1dicAS controlador~c:

!:IX - podell tiniU convênio de prestação de serviços
com cooperativas de crédito localizadas •• sua área de atuação:

IV - devea manter valor de patrimOnio l1quido ajustado
compat1vel COl'l o grau d. risco da estrutura de seus ativos, para 05

~~~t9pr~~~~l:,n~o~~:ià:~:~a~'a:· e:~I6e:i; 7t~~:~' d~~i~i~~~On~oJloit:~~
normativo: PLE - 0,15 (Aprl + 0,015 (SW).

Art. 4' Aos bancos comerciais de que trata t!lsta
Resolução s!o vedadaJ5:

I - a partiaipaç4:> no aal;>ital social de inst1 tuiçõe"
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil:

11 - a realizaçào de operações de "swap" por conta de

LEI ;'li? 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 (*)

Dispõe sobre a Pol(tica e as Instituições monetárias, bancárias
e creditfcias, ma o Conselho Monetário Nacional e dá outras provi
dências.

m- eleitorado correspondente a no mínimo, 20% (vinte por cento) da
população:

B) Região Nordeste:

C\!'llt'IO IV

DAS INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS

I - população estimada supenor a 8.000 (oito mil) habitantes;

TI - centro urbano já constituido, com população estimada não inferior a
2.000 (dois mil) habitantes, com pelo menos 200 (duzentos) habitantes;

m . eleitorado correspondente a, no mínimo. trinta por cento da
população.

Seção IV
Das Instituições Financeiras Privadas

C) Regiões Leste e Sul:

I - população estimada superior a 10.000 (dez mil) habitantes;

Arl. 40. As cooperativas de credito não poderão conceder emprêstimos senão a
seus cooperados com mais de 30 (trima) dias de inscrição.

Paràgrafo único. Aplica-se às seções de crédito das cooperativas de qualquer ti
po o disposto neste artigo.

ArI. 41. Não se consideram como sendo operações de seções de crédito as vendas
a prazo realizadas pelas cooperativas agropastoris a seus associados, de bens e produ
lOS destinados às suas atividades econômicas.

TI - centro urbano já constituido, com população estimada não inferior a
3.000 (três mil) hábitantes;

m-eleitorado correspondente a, no mínimo, quarenta por cento.

Artigo 6° - Além dos requisitos estabelecidos no artigo anterior, para criação de
municípios, deverão ser comprovados os Estudos de Viabilidade Municipal
destacando - se :

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 138, DE 1996

( Do Sr. Coriolano Sales)

Dispõe sobre â criação, a incorporação e o desmembramento de
MunicípioS e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 130, DE 1996 )

I - existência de prédios na sede da área emancipanda em condições de
abrigar a prefeitura Municipal. a Câmara de Vereadores e os Órgãos municipais.
notadamente. os de educação, de saúde, de segurança pública e os do Poder
Judiciário; ,

. TI - a:recada?ão, nos dois últimos exercicios. de impostos estaduais, por
habitante nao mfenor a quatro décimos da média "per capita" alcançada pelo
Es~o no mesm.o periodo. excluido do cálculo os dados correspondentes á
RegIao Metropolttana da Capital do Estado ou desta:

o Congresso Nacional decreta:

Artigo 1° - A criação. a incorporação. a fusão e o desmembramento de
Municipios far-se-ao por lei estadual e dependerão de consulta prévia mediante
plehiscito. às populações dos Municipios envolvidos. observados os demais
reqUIsitos esrabelecidos nesta lei.

§ l° - Qualquer dos atos previstos no caput deste artigo somente se Ui1111 no
período compreendido entre dezoito e doze me~es anteriores às eleições
municipais.

§ 2° - A criação de municipio e suas alterações territoriais só poderão ser feitas
quadrienalmente. dentro do periodo ftxado no parágrafo anterior.

, m - ~omprovação do recoblimento de impostos municipais na sede da
area emanclpanda. notadamente, o imposto sobre a propriedade territorial
urbana. de fonna crescente nos últimos quatro anos:

., IV - illiormação. comprovação e divulgação de estudos sobre as condições
SoclO:econOtnlcas da area ser desmembrada e de Viabilidade Municipal a serem
aufendos pela Cotnlssão de Divisão Territorial da Assembléia Legislativa do
Estado. que poderá requisitar os elementos necessários junto aos Órgãos
Governamentais Federais. Estaduais e Municipais e empresas privadas.

D) Região Nordeste:

Artigo 7° - Os requisitos dos incisos I e rr das letras "a", "b", "c" e "d" do artigo
5°, desta lei, serão apuradas pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e.
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Estatistic!!; o de nO TI pelo Tribunal Regional Eleitoral; o do inciso lI, do artigo
anterior, pela Secretaria da Fazenda do Estado e do inciso IV, do mesmo
dispositivo, pela Secretária da Fazenda do Municípío a ser desmembrado.

Parágrafo Único - Os demais requisitos previstos nesta lei serão levantados pela
Cotníssão de Divisão Territorial da Assembléia Legislativa do Estado
diretatnente ou mediante convênio com órgãos e empresas públicas ou
privadàs.

Artigo 8° - Os estudos técnicos de "Viabilidade Municipal" de criação do
município serão publicados no Diário Oficial do Estado, bem colI!0 os demais
requisitos nesta le~ para que qualquer interessado possa impugná-los no prazo
de 15 (quinze) dias.

Parágrafo Único - Se houver impugnação, caberá à Assembléia Legislativa
decidir, na forma determinada pelo seu Regimento Interno, ressalvado o direito
do devido processo legal.

Artigo 9" - A Assembléia Legislativa do Estado requisitará aos órgãos de que
trata o artigo 7" desta lei as informações necessárias á instrução do projeto, as
quais serão prestadas no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de
responsabilidade da autoridade administrativa.

Artigo 10° - A estimativa populacional, para os efeitos desta lei, levará em conta
o último censo realizado, atualizado pela projeção da taXa de crescimento ou
diminuição populacional prevista para a área.

Artigo 11° - Na impossibilidade de ser conhecida a arrecadação da área a
desmembrar-se, considerar-se á o indice "per capita do municipio de origem.

Artigo 12° - Os requisitos de continuidade territorial e unidade his!Órico-cultural
do ambiente urbano poderão ser solicitados ao Órgão oficial do Estado, se
houver;

Artigo 13° - Para a criação de municipio que resulte de fusão de área territorial
integral de dois ou mais municipios, com a extinção destes, é dispensada a
verificação dos requisitos previstos nesta le~ o que também ocorrerá na hipótese
de incorporação ou de anexação.

Parágrafo Único - No caso deste artigo, o plebiscito consistirá na consulta às
populações diretamente interessadas sobre sua concordância com a fusão, a
incorporação ou anexação e a sede do novo Municipio.

Artigo 14° - Para que uma área territorial seja elevada à categoria de Municipio é
necessário que tenha sido promovida a Distrito, pelo menos, há cinco anos;

Artigo 15° - Quando o municipio a ser criado resultar da soma de áreas
territoriais de dois ou mais municipios. será indispensável manifestação escrita,
em forma de Resolução, das Câmaras de Vereadores, aprovada por seus
membros.

Artigo 16° - Na toponímia dos Municipios, observar-se-ão as seguintes nonnas:

I - Não se repetirão topônimos de Cidades ou Vilas brasileiras já
existentes;

TI - Não se empregarão designações de datas, vocábulos estrangeiros,
nomes de pessoas vivas, ou deles derivados, e expressões compostas de mais de
três palavras, excluídas as particulas gramaticais:

§ 1° - Quando duas ou mais localidades tiverem a mesma denotnínação,
promov'.:r-se-á a alteração do topônimo, ficando com a indicação original a da
mais elevada categoria administrativa ou judiciária, Df\. seguinte ordem de
procedência: Capital, Sede de Comarca, Sede de Municipi'q\e Sede de Distrito.

§ 2° - No caso de haver mais de uma locaiidade com o mesmo nome, este
prevalecerá para o que possuir há mais tempo.

§ 3° - A Assembléia Legislativa poderá propor a eliminação das repetições
de topõnimos ou de dupla denominação. através de suas Comissões próprias.

§ 4° - Para o cumprimento do disposto neste artigo, será indispensável a
audiência do Instituto de Geografia e Estatística

Artigo 17° - A Assembléia Legislativa determinará a realização de plebiscito
para consultar a população da área territorial a ser elevada á categoria de
Município.

§ 1° - Caberá ao Tribunal Regional F.Ieitoral, no prazo de 30 (trinta) dias
do recebimento do Decreto Legislativo, baixar resolução fIxando a fonna da
consulta plebiscitária obedecidos os seguintes preceitos:

1- residência do votante há mais de um ano, na área a ser desmembrada;

TI - cédula oficial que conterá as palavras "SIM" e "NÃO", indil.:.:;r10,
respectivamente, a aprovação ou a rejeição da criação do Municipio.

§ 2 - Quando houver, na área a ser emancipada, mais de um Centro
Urbano que dispute a localização da sede do Municipio a ser criado, o Decreto
Legislativo determinará ao Tnounal Regional Eleitoral que faça COII5tar da
Cédula Eleitoral o direito do eleitor optar pela localidade de sua prefer!ncia.

§ 3° - O Tribunal Regional Eleitoral remeterá á Assembléia Legislativa,
no prazo de quinze dias, a ata fmal de apuração, com os respectivos mapas,
recursos e demais documentos.

§ 4° - O recurso não eleitoral será julgado pela Assembléia Legislativa,
depois de parecer prévio das Cotníssões competentes.

§ 5° - Se uma ou mais seções eleitorais ou votos forem anulados e
puderem alterar o resultado do plebiscito, a Assembléia Legislativa poderá
determinar que seja realizada' nova consulta, no prazo de trinta dias.

§ 6° - Se houver renovação de votaçãlf. .em \\ de falta de quorum,
somente poderá ser repetida outra consulta na l~s,Jan:t~Seqüente.

§ 7° - O Decreto Legislativo que determinar a realização de plebiscito será
publicado no Órgão OfIciai do Estado, pelo menos, duas vezes, especificando,
na integra, os limites propostos para a consulta.

Artigo 18° - Caberá á Assembléia Legislativa do Estado prover, perante o
Tribunal Regional Eleitoral. as despesas para a realização da consulta
plebiscitária mediante convênio.

Parágrafo Único - Eventualmente, as despesas com a realização de consulta
plebiscitária poderão ser efetuadas pela comunidade interessada, mediante
convênio celebrado entre a Comissão da Emancipação, legalmente constituída e
dotada de personalidade jurídica, com a Assembléia Legislativa do Estado.

Artigo 19" - Se houver recusa ou otníssão do Tribunal Regional Eleitoral na
realização da consulta plebiscitária, observando o prazo estabeleciddo nesta lei. a
competência prevista fica transferida ao Juiz Federal mais idoso com judicatura
no Estado

§ 1° - O Juiz Federal, investido da competência prevista nesta le~ poderá
requísitar informações, listas de eleitores, servidores públicos, funci0nár!0s ~
empresas de econotnía tnísta e de empresas públicas e privadas, para reallZaçao
da consulta plebiscitária determinada pela Legislativa do Estado.

§2° - Se houver recurso ou reclamação contra o Juiz Federa\, será
apreciado pelo Tribunal Regional Fede~ a que estiver subordinado.

Artigo 200 - Somente será criado municipio por decisão lavorável da maioria dos
eleitores que comparecerem às urnas, em manifestação a que se tenham
apresentado pelo menos 500,1, (cinqüenta por cento) dos eleitores inscritos.

Artigo 21° - A lei de criação de Municipio mencionará necessariamente:

1- O nome, que corresponderá ao da Sede;

II - os limites;

III • a comarca a que pertence, nos termos da lei de Organização

Judiciaria. ~
Artigo 22° - A criação, a organização e a supressk de Dis . os dar-se-á por lei
estadual aprovada pela maioria da Assembléia Le8is~va.

Parágrafo Único - São condições para que um território se constitua em Distrito:

I - população, eleitorado e arrecadação não inferiores á quinta parte do
exigido para a criação de Municipío ou do verificado em unidade já existente;
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II - existência, na Sede, de população não inferior a wn vinte mil avos da
estimativa para o estado;

m-delimitação da área com descrição das respectivas divisas.

Artigo 23°· A apuração das condições para criação de Distritos dar-se-á da
seguinte fonna:

[ - os dados populacionais pelo IBGE;

II - o eleitorado pelo cartório eleitoral da respectiva'C~mllrca;

m- a arrecadação pelo Órgão Fazendário Estad~~

Artigo 24° - Na fIXação dos limites municipais e das divisas distritais, serão
observadas as seguintes nonnas:

I - o Municipio e o Distrito deverão ter configuração regular, evilll1ldo-se
quando possível, formas anônimas, estrangulamentos e alongamentos
exagerados;

II - dar-se-á preferência para delimitação as linhas naturais, facilmente
reconhecíveis;

m- na existência de linhas naturais, utilizar-se-ão linhas retas cujos
extremos sejam pontos naturais ou facibneme reconheciveis e dotados de
condições de fIXidez.

Parágrafo ÚDÍ<"..o - A descrição dos limites municipais e divisas distritais
obedecerá ao seguinte:

I - os limites de cada Município serão descritos integralmente no sentido
da marcha dos ponteiros do relógio e a partir do ponto~ ocidental da
confrotação ao norte;

II - as divisas distritais de cada municipio serão descritas trecho a trecho,
distrito a distrito, salvo para evitar duplicidalie. nos trechos que coincidem com
os limites municipais;

m- na discrição dos limites municipais e das divisas distritais será ~.lSada
linguagem apropriada simples. clara e precisa '

Artigo 25° - Lei Municipal. aprovada pela maioria da Câmara de Vereadores.
podem definir as localidades com categoria de Povoado.

Parágrafo Único - Para ser elevada á condição de povoado. a localidade devem
atender ao seguinte:

I - possuir conformação urbana:

II - população não mferior a um cem mil avos da existeme do Estado;

m- penencer a mais de um proprietário ou ser do domínio municipal a
área onde se situa

Artigo 26° - O Municipio emancipado somente será instalado com a posse do
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores eleitos na forma da lei.

Artigo 27" - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as
disposição em contrário.

B~ilia_D~7_de dezembro de 1996.

, / ..
eori ano Sales
Deputado Federal

JUSTIFICATIVA

Trata se de PLC que visa r~gulamentar o artigo 18. § 4°, da CF. com a
redação da emenda nO 15, de 12.09.96.

"An.18 .

§ 4° - A criação. a mcorporação. a fusão e o desmenbramento de
Municípios far-se-ão por lei estadual dentro do periodo determinado por lei
complememar federal. e dependerão de consulta prévia. mediante plebiscito, às
populações dos Municípios envolvidos. apos divulgação dos Estuli03 de
Viabilidade Municipal. apresemados e publicados na fonna da lei"

O pensamento do Congresso XacionaL dentre OUITOS. foi o de reservar
par'd si a competência na fIXação de requisitos para criação de Mumcipios
visando de fonna positiva coibir os. exageros ocorridos mais recentemente. pelo
Brasil afora, nessa seara.

Embora a emenda, oficialmente aprovada, não tenha explicítado a reserva
de competência para estabelecer os demais requisitos. não declarados no corpo
do texto estratificado no novo parágrafo quarto. o que occrreu por puro
emocionalismo do plenário da Câmara dos Deputados. no momento ~ ~otação,

ficou evidente que, também.. que a nova Emenda supnnuu dos
Estados-membros o direito de legislar ocorrendo, em tese. a hipótese da "vacaclO
legis".

Durante toda a tramitação da Emenda do Deputado César Bandeira, que
resultou na Emenda n° 15°, com a redação já apontada. ficou clara e inequivoca
a disposição do Congresso Nacional em reservar para si a competência para
estabelecer requisitos na criação. na incorporação. na fusão e no
desmembramento de Municipios (art. 18. § 4°, Cf).

A Comissão Especial de mérito que discutiu e votou a Emenda do
eminente Deputado César Bandeira (PEC-41-A/91), lllfllbém discutiu, votou e
aprovou emenda deste parlamentar que reservava expr~5amente para a União,
atravês do Congresso Nacional a competêncía Pllf: fL.qÇrO dos requisitos, ÍIl
verbis: '

"EMENDA À PEC-4I-A/91

Dá nova redação ao § 4° do artigo 18 da Conslltuição Federal.

An.18 .

§ 4° - A criação. a incorporação. a fusão e ü desmembramento de
Municípios preservarào a continuidade e a unidade Iustórica cultural do
ambiente urbano. far-se-ão por lei estadual. PREV1STOS EM LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL e dependerão de consulta previa, mediante
plebiscito. às populações diretamente interessadas" (Destaque ausentes do
original).

Em razào da votação desordenada em plenario. acabou por cair o
substituto retro apontado. aprovada a Emenda onginal do Errunente Dep. César



03258 Sexta-feira 31 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 1997

Bandeira (texto da Emenda nO 15), porque era desejo do governo e de algumas
lide=ças que a emenda incorporasse a obrigaronedade da consulta plebiscitária
ser feita ás populações envolvidas, tanto as da área a ser desmembrada para
coostituição do novo Município, como da área remanescente (município mãe).
No momento da vOUÇio, nilo houve setmidade para votar o projeto original
(pEC-41-Al91), do Sr. Deputado César Bandeira, com Emenda que incluísse a
reserva para a União fIXaI: requisitos de criação de 'municipio, finalmente, no
texto supressa do Estado-membro e que se busca, mediante a presente proposta,
incorporar à União em façe da "vacacio legis".

A adoação de critérios UDÍformes em lei complemeniar federal.. S.MJ.
será o meio adequado de buscar racion\\Üdade na poütica de criação de
Municípios no BlllSil.

A proposta reserva à Lei Complementar a fixação de requisitos, o que
certamente possibilitará ao CODgICSSO Nacional mcllwr e mais profunda
discussão do mérito e dos aspectoS relevantes que envolvem a criação de
Municipios em nosso Pals.

Peço o apoio e areflcxal;M"dos

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

CONSTITUiÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n •••••• u ••• u .

TÍTULO 1II
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO [
Da Organização Político-Administrativa

Art. 18. A organização político-administrativa da Repúblíca Federati
va do Brasil compreende a União. os Estados. o Distrito Federal e os
Municipios. todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1°Brasília é a Capital Federal.

§ 2° Os Territórios Federais integram a União, e sua criação. transfor
mação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regula
das em lei complementar.
§ 3° Os Estados podem incorporar-se entre si. subdividir-se ou des
membrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados

ou Territórios Federais, mediante aprovação da população di
retamente interessada. através de plebiscito. e do Congresso Nacional.
por lei complementar.

§ 4° A criação. a incorporação. a fusão e o desmembramento de Muni
cípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do
ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual. obedecidos os requisitos
previstos em lei complementar estadual. e dependerão de consulta
prévia. mediante plebiscito. às populações diretamente interessadas.

EMENDA CONsnn;ClONAL N° 15, DE 1996

Dá novo redaçiio ao § -/2 do art. 18 da
ConstitUIção Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos term~s

do § 3· do an. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
te:<lO COnstitUCIOnal:

Artigo único. O § -lo do ano 18 da Constimição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

..Art.18.............•............•..•.........................................•............
§ 4· A criação, a incorporação. a fusão e o desmembramento de
Municípios. far-se-ão por lei cslJldual. dentro do pcriodo deter
minado por lei complementar federal. e dependerão de consulta
prévia. mediante plebiscllo. as populações dos Municipios
envolvidos. após divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal. apresentados e publicados na forma da lei."

Brasília. 12 de setembro de 1996,

AMEsA DA CMIARA DOS DEPUTADOS: Luis Eduardo. Presidente - Ronaldo
Perlm. 1· Vice-PreSidente - Belo Mansur. 2· Vice-PreSidente -lI7lson Campos.
1· Secretário - Leopoldo Bessone, 2· Secretario - Benedito Domingos. 3·
Secretário -João Henrique, 4· Secrctáno.

A MESA DO SENADO FEDERAL: José Sarney. Presidente - Teotomo I ilalll
Filho. I· Vice-PreSidente -Júlio Campos. 2· Vice-PreSidente - OdaCIr Soares.
I· Secretàno - Renan CalheIros. 2· Secretáno - Ernandes Amor/m. -lo
Secrcláno - Eduardo Suplicy, Suplente de Secretano.

DO 13/09196

REDAÇÃO ORlGI:'IAL

Art. 18:
"Art. 18 .

§·~.·A·~·;;;~;ã~:·~·;·~~~q;~;~ç:i~:·~·~ã~·~·~·d~·~;;;~;;;b~;~~~i~·d~
Municipios preservarão a conunmdade e a urudade hlstonco
cultural do ambiente urbano. far-se-ão por lei estadual. Dbedecldos
os reqUisitos previstos em lei complementar estadual e
dependerão de consulta prena. mediante plebisCllO. às populações
dtretamente Interessadas."
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 139, DE 1996
( Do Poder Executivo)
Mensagem n° 1.442/96

Autoriza o Banco Central do Brasil a delegar à Caixa Econômica
Federal competência para fiscalizar e punir entidades do Sistema
Financeiro da Habitaçao.

(AS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (M~RITO); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 Fica o Banco Central do Brasil autorizado a delegar a Caixa Econômica
Federal a competência que lhe foi atribuída pelo art. 8°, do Decr~to-Ieí nO 2.2?1. de 21 d~ novembro
de 1986, a .:im de que possa a entidade delegada fiscah~r e a~hcar as penahd<l:des pr~stas ~o an
44 da Lei nO 4.595 de 31 de dezembro de 1964. às entidades mtegrantes do Sistema fmancelro da
Habitação, com e~ceçãQ das Sociedades de Crédito Imobiliário. das Associações de Poupança e
Empréstimo e demais instítuíçães financeiras.

t\rt. 20 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTGDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art.6I - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do
SenadoFederal
ou do Congresso l'\acional. ao Presidente da República. ao Supremo

Tribunal h::àeral. aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República c aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.

§ 1° - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na adminis

tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios; .

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídi
co. provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria de civis. refor
ma e transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União. bem como normas gerais para a organização do Ministério PÚ
blico e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública. -

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por. no mínimo. um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Es
tados. com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.

DECRETO-LEI 2.291 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

EXTI~GUE O BANCO NACIONAL DA HABI
TAÇÃO BNH. E DÁ OUTRAS
PROVIDÉNCIAS.

. .

Art.8° - Compete ao Banco Central do Brasil fiscalizar as entida
des integrantes do Sistema Financeiro da Habitação e aplicar as pena
lidades previstas.

LEI 4.595 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA E AS INSTITUI
ÇÕES MONETÁRIAS. BANCÁRIAS E CREDITÍ
CIAS. CRIA O CONSELHO MONETÁRIO NACIO
NAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS,

CAPÍTULO V
Das Penalidades

ArtA4 - As infrações aos dispositivos desta Lei sujeitam as insti
tuições financeiras, seus diretores, membros de conselhos administra
tivos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem
prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:

I - advertência;
I! - multa pecuniária variável;
III - suspensão do exercicio de cargos;
IV - inabilitação temporária ou permanente para o exercício de

cargos de direção na admínístração ou gerência em ínstituições
financeiras;

V - cassação da autorização de funcionamento das instituições
financeiras públicas, exceto as federais. ou privadas;

VI - detenção. nos termos do § 7 deste artigo;
VII - reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38, desta Lei.
§ I - A pena de advertência será aplicada pela inobservância das

disposições constantes da legislação em vigor, ressalvadas as sanções
nela previstas, sendo cabível também nos casos de fornecimento de
informações inexatas, de escrituração mantida em atraso ou processa
da em desacordo com as normas expedidas de conformidade com o
ArtA, XI!, desta Lei.

§ 2 - As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes o maior
salário mínimo vigente no País. sempre que as instituições financeiras,
por negligência ou dolo:

a) advertidas por irregularidades que tenham sido praticadas,
deíxarem de saná-las no prazo que lhes for assínalado pelo Banco
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celebrou convénio com a Caixa Econõmica Federal, delegando-lhe

competência para fiscalizar todas as entidades do Sistema

Financeiro da Habitação, á exceção das Socledades de Crêdito

Imobiliário e as Associações de Poupança e Empréstimo.

3. Na decisão n0224/94-TCU-Plenário, o Tribunal de

Contas da União resolveu determlnar ao Banco Central a aàoção

de provldênclas no sentido de resc~ndir o referldo convênio ou

tomar urgentes providênclas com VistaS á modlficacão do art. 8°

do :Jecretc-ie.:. n" :.291/6c para melhor definlção das

atribuicões de Bancc ~entral e da Calxa Econõmica Federal.

;mbl:.:a:::.c .._

Caixa Econõml.ca

imperioso que a.

que se delegue poder de

área de fiscalização de parte

c Banco Central do Brasll

assun:.: a anállse da .~dvocacla-Gera'::' daSubme'C:.:::c

fiscalizacac, com seus =onSectárloS,

Federal", ressal ta.nda que. "para isso,

autorl.::!.acão legal seJa concedida em lei complementar".

PEDRO SJ\I1PAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

Respei tosamente,

5. Embasado em doutrinadores de renome que têm

sustentado à çossibílidade, por Vla legislativa, de tais

delegacàes '= em Jurlsprudêncla do Tribunal Federal de Recursos,

no sentido de que "não serla. i.nconsti tucional a delegação do

poder de policla a Caixa Econômica Federal, com amparo em

expressa autorlzacão legislatlva", é que tenho a honra de

dirigir-me a Vossa Excelência para submeter à sua elevada

consi.deracão o incluso projeto de lei ccmplementar, que

autoriza o Banco Central da Brasil a delegar Ê. Caixa Econômica

Federal competência fiscalizadora e punitiva sobre entidades

integrantes do Sístema Financelro Naclonal com exceção daquelas

de natureza financ~ir~.

4.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 604, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996, DO SR.

MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Excelentisslmo Senhor Presldente da República,

O Decreto-lei n° 2.291, de 21 de novembro de 1986, em

seu art. 8°, preceltua que "compete ao Banco Central do Brasil

(BACEN) fiscalizar as entidades integrantes do Sistema

Financeiro da ;Habitaçào (SFH) e aplicar as penalidades

previstas li •

2. Visando a desafogar sua

de suas complexas atríbuicões,

§ 9 - A pena de cassação, referida no inciso V. deste artigo, será
aplicada pelo Conselho !\lonetário Nacional. por proposla do Banco
Central da República do Brasil. nos casos de reincidência específica
de infrações anteriomlente punidas com as penas previstas nos incisos
III e IV. deste artigo.

Central da República do Brasil; * O Banco Central da República do
Brasil por força do Art. I°do Decreto-Lei número 278. de 28 de feve
reiro de 1967. passou a denominar- e Banco Central do Brasil.

b) infringirem as disposições desta Lei relativas ao capital. fun
dos de reserva. encaixe. recolhimentos compulsórios. taxa de fiscali
zação. serviços e operações. não- atendimento ao disposto nos artigos

27 e 33. inclusive as vedadas nos artigos 34 (incisos II a V), 35 a 40
desta Lei e abusos de concorrência (Art.18, § 2);

c) ~puserem embaraço à fiscalização do Banco Central da Repú
blica do Brasil.

§ 3 - As multas cominadas neste artigo serão pagas mediante re·
colhimento ao Banco Central da República do Brasil, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da respectiva n~tifi~~

ção. ressalvado o disposto no § 5 deste artigo e serão cobradas,Judlcl
almente, com o acréscimo da mora de 1% (um por cento) ao mes, con
tada da data da aplicação da multa, quando não forem liquidadas na-
quele prazo. . _

§ 4 - As penas referidas nos incisos lI! e IV. deste artlgo,_serao
aplicadas quando forem verificadas infrações grave~ n~ c,on~uçao d~s

interesses da instituição tinanceira ou quando da remcI.dencJa espec~

fica, devidamente caraclerizada em transgressões antenormente pum-
das com multa. .

§ 5 - As penas. referidas nos incisos IJ,.III e IV, d~ste ar;i?o, se
rão aplicadas pelo Banco Central da República do. ~rasJl ~dmltl~o re·
curso. com efeito suspensivo, ao Conselho Monetano NaCl?nal, mter
posto dentro de 15 (quinze) dias, contados do recebImento da
notificação.

§ 6 - É vedada qualquer participação em m~lt~, as quais .serão
recolhidas integralmente ao Banco Central da i..epublica do BrasIl..

§ 7 - Quaisquer pessoas fisica~ ou jurídicas que atuem como ms
tituição financeira. sem estar devidamente autorizadas pel? Banco
Central da República do Brasil. ficam sujeitas à multa refenda. neste
artigo e detenção de I (um) a 2 (dois) anos, ficando a esta sUJeitos,
quando pessoa jurídica. seus diretores e administradores.

§ 8 - Ko exercício da fiscalização prevista no Art.IO, VIII, desta
Lei. o Banco Central da República do Brasil poderá exigir das institui
ções financeiras ou das pessoas fisicas ou jurídicas. inclusive as
referidas no parágrafo anterior. a exibição a funcionários seus, expres
samente credenciados. de documentos. papéis e livros de escrituração.
considerando-se a negativa de atendimento como embaraço à fiscali
zação. sujeitos à pen; de multa. prevista no § 2 deste artigo, sem pre
juizo de outras medidas e sanções cabíveis.

* {11{;I.\{J f71l ['t7.;,çadüa /Xpda I.Cl111InJl'r:tJ '!. 730, d~ 31 de JanelroJe 1989.

Aviso n" 1. 827 - SUPAR':C Ci... il

Brastlia. 24 de dezembro de I'J%

MENSAGEM NO 1442 DE:' DE DEZEMBRO DE 1996. DO PODER EXECUTIVO
Senhor Primeiro Secretario.

Senhorc,;; Membros d' Cúngres~:o NaCional.

Nos termos du dl1IgO 61 da ConstitUição FederaL submeto a elevada deliberação de

Vossas ExcelênCias. acompanhado de EXPOSIÇão de :V1otlvos do Senhor Mínistro de Estado da

Fazenda, o texto do proleto de lei complementar que"Autonza o Banco Central do Brasil a delegar

à Caixa Econômica Federal competéncia para fiscalizar e ounir entidades do Sistema Financeiro da

Habítação ll

Brasília. 24 de dezembro de 1996

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelennsslmo Senhor PreSidente da

Republica relativa a proje[o de lei complementar que "Autonza o BEUlCO Central do Brasil a delegar

á Caixa Econômica Federal competencia. para fiscalizar e punir entidades do Sistem3 Financeiro da
Habilação"

Atenciosamente,

SB~R~~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidencia da República

A Sua Excelencia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Secretario da Câmara dos DCDutados
BRASiLlA.DF
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PROJETO DE LEI N~ 2.544, DE 1996
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Cria o Programa Nacional de Recuperação da Cotonicultura e dá
outras providências.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMltRCIO; DE AGRICULTURA
E POLITICA RURAL; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MltRITO E ART. 54); E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Fica criado o Programa Nacional de Recuperação da

Cotonicultura. tendo por objetivo executar ações que concorram para:

I - a elevação da produção e da produtividade da cultura de algodão
no Brasíl;

Il ~ o desenvolvimento do meio rural brasileiro. com o aumento da
renda do produtor rural e da ofena de empregos no setor;

lI! - o desenvolvimento da indústria têxtil nacional, a partir do
incremento qualitativo e quantitativo da matéria-prima produzida internamente.

Art. 2° As ações a que se refere o artigo anterior compreendem o

financiamento da produção (custeio agricola)~ o financiamento da aquisição de màquinas.

equipamentos de irrigação e outros investimentos úteis e necessàrios para o desenvolvimento

do setor~ o financiamento da comercialização. com garantia de preço mínimo para o produto

nacional; o incentivo â produção de sementes melhoradas de algodão; a geração e a difusão

de tecnología de produção adequada ás diversas regiões brasileiras.

Art. 3° Os finanCiamentos ao amparo do Programa Nacional de

Recuperação da CotoOlcultura serão concedidos sob as segumtes condições:

I - taxas de Juros de até 6% (seis por cento) ao ano. para os
produtores ruraiS em regime de economia famíliar. ou de até 9% (nove por cento) ao ano.
mais a vanação do preço minlmo do algodão. no periado. nos demaiS casos:

11 - os empréstimos para investimento rural terão prazo de até 15
(quínze) anos. incluídos ate 3 (três·) anos de carência;

1II - limite de financiamento de 100% (cem por cento) do orçamento.
para os produtores rurais em regime de economia familiar. e de 80% (oitenta por cento). nos
demais casos.

§ 1° Nos finanCIamentos concedidos a produtores localizados no

semi-árido do Nordeste. as taxas de juros referidas no mciso I do CUPU! serão reduZidas ã

metade.

§ 2ll Para efeito do disposto no parágrafo anterior, adotam-se as

definições de Nordeste e semi-árido contidas no art, 5° da Lei nO 7.827. de 27 de setembro de

1989.

§ 3° Para os efeitos desta lei. consideram-se produtores rurais em

regíme de economia familiar aqueles que. residindo na zona rural. detenham a qualquer titulo

a posse de gleba rural não superior a 4 (quatro) módulos fiscaiS, explorando-a mediante o

trabalho pessoal e o de sua família. admitida a ajuda eventual de terceiros. e cuja renda bruta

seja proveniente da atividade agropecuária ou do extrativismo rural em 80% (oitenta por

cento), no minimo.

Art. 4° O Programa Nacional de Recuperação da Cotonicultura

contará com recursos consignados no orçamento das Operações Oficiais de Crédito e

provenientes do retomo de operações de financiamento; de empréstimos contraídos no

exterior, do empréstimo compulsório a que se refere o parãgrafo único do art. 8°~ da alocação

de recursos orçamentários da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; de

doações e outros recursos prevístos em regulamento.
Art. 5° Constarão das propostas anualmente enviadas pelo Poder

Executivo ao Congresso Nacional. relativas as Operações Oficmis de Crédito nos orçamentos

fiscaIS. dotações nunca ;nferiores a R$ 600.000.000,00 (seIscentos mtlhõos de reais)

destinadas à realização dos financiamentos de que trata esta lei.

Parágrafo único. O valor das dotações orçamentárias a que se refere

o copUI tem por base o mês de janeiro de 1997, devendo ser anualmente atualizado segundo a

variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-D1), da Fundação Getúlio

Vargas ou. em sua falta. do indice que vier a substitui-lo.

Ar!. 6° O Programa Nacional de Recuperação da Cotonicultura

destinara à RegIão Nordeste no mínimo 50% (cinqúenta por cento) dos recursos disponiveis

em cada exerclcio.

Art. 7° Caberá ao Poder Público, atraves dos órgãos de pesquisa

agropecuana e extensão rural. proceder a geração e ã difusão de tecnologla adequada â

produção de algodão nas diversas regiões brasileiras.

Art. 8° O Poder Executivo estabelecera cotas anuaIS para n

importação de algodão. visando a incentivar a produção nacional, e estabelecerá trie· idO

compensatória de subsidios. caso estes beneticiem o produto Importado.

Parágralb único. Na hipótese de o produto importado ser passível de

pagamento em pmzo superior a 30 (trinta) dias. o Poder Executivo estabelecera emprestimo

compulsório. a que estará SUjeito o imponador. de modo a que as condições de pagamento do

algodão prodUZIdo no exterior sejam as mesmas que se aplicam ao produto nacional.

Art. 9° No prazo de 60 (sessenta) dias. contados a pattir da data de

publicação desta lei. o Poder Executivo baixarà seu regulamento. em que serão definidas.

entre outros aspectos. as competências institucionais relativas à administração e aexecuçào

do Programa Nacional de Recuperação da Cotonicultura

An. 10. Esta lei entra ~m vigor na data d~ sua publicação.

Art. lI. Revogam-se as dispoSIções em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

Apesar de encontrar~se. há maIS de mnta anos. entre as pnncipals

culturas brasileiras. a cotonicultura (cultura do algodão) passa por uma grave cnse. que

atinge principalmente a Região Nordeste. Enquanto o consumo industrial de algodão cresce a

cada ano. em função da expansão do parque têxtil brasileiro. a produção de matêna-pnrna

experimenta fone redução.

O ano de 1983 foi marcado pelo aparecimento no Brasil da praga

conhecida por "bicudo do algodoeiro" (Anthonomus grandl.\' Bohemanl. que. nos anos

seguintes. causaria ,bJf3ndes prejuízos á lavoura. Naquele ano. foram cultivados 887.55üha

éom algodoeiro herbáceo e 1.441.000ha com algodoeiro arbóreo no Brasil (2.328.230ha no

total).

A área cultivada com algodoeiro arbóreo. Inteiramente situada na

Região Nordeste. já vinha de uma redução da ordem de 40% até 1983 e passou a reduzir-se

de forma drástica nos anos seguintes. chegando em 1991 a 285.970ha e a não mais que

90.320ha. em 1995. Com produtividade decadente, a produção de fibra de algodão arbóreo

cuja qualidade é excelente - chegou a ínlimas 2.583 toneladas em 1995, eqUIvalente a 4,35%

daquela obtida em 1973.

A cultura do algodoeiro herbáceo no Nordeste experimentou certa

expansão, até o ano de 1986, porém logo seguiu-se uma fase de continua redução. No

Centro-Sul, a cultura expandiu-se gradativamente, porém. de 1995 para 1996 verificou-se

uma redução da área cultivada da ordem de 16%; com certo ganho em produtividade. a

queda da produção é da ordem de 10%.

A região Nordeste conta com o segundo maior pólo consumidor de

algodão do Brasil. Em 1995, os 2,8 milhões de fusos, mais de 70.000 rotores "open end" e

20.000 teares modernos em funcionamento na região consumIram 290.0001 de pluma. Há

ainda várias indústrias em instalação, que irão ampliar significativamente esse consumo. nos

próximos anos. Apesar de contar com excelente clima e solo para a produção de algodão, a

auto-suficiência está cada vez . .lais dIstante: em 1995 foram produzidas apenas 105.300t na

região. correspondendo a 36.3% do consumo.
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o CO~GRESSO ~ACIOKAL decreta

Autoriza a reversão ao Município de Belo Jardim, E~~ado de
Pernambuco, do terreno que menciona_

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, II)

no Engenho Tahocas do ~Iontc, ã margem do Riacho T:.lbocas do

~1onte de Belo Jardim, de propriedade dos herdeiros de Pedro

Com suas

uma área de 0.962 hectare.:> situado

Secretaria de ~gricultura do Estado de PU'\"inculada

Estado de Pernambuco

Leite Cavalcanti, ~onfrontando-se ~m todos os lados

ta

próprias terras, conforme levantamento conduzido pela Empresa

de .\ssistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Pernombu

co rEMATER) , empresa pública estadual da administração indire.

PROJETO DE LEI N~ 2.546, DE 1996
(Do Sr. Nilson Gibson)

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorízado a

promover a reversão ao patrimônío do Município de Belo Jardím,

nambuco, ~onsaante planta arquivada naquela ~ntídade.

Are 29 - O imóvel caracterizado no artigo an

terior destínar_se_á à construção de uma Barragem de nível

para captação d' água e construção da Estação Elevatória da

adutora de Tabocas, no Município de Belo Jardim (Distrito /

de Serra do Vento) ;
-fNOVJ95)

. . l ,

. ·.."i'J

DepulJdo'ROmiRTO PESSOA

o Programa tem abrangência nacionaL mas destinara no mínimo

50Q·o de seus recursos a Rei=l1ào Nordeste. dada a grande vocação regIOnal para a cotonicultura

t: os graves problemas saCiO-econômicos ali eXistentes. que serão minorados com o retomo

de urna das cuhuras que m315 empregam mão-d~-obra no campo.

Com base no exposto. esperamos contar com o fundamental apoio de

nossos Ilustres Pares para a transtormação da pre~ente pro~oSlÇãoem eticaz diploma legal.

Saio das Sessões. em I) de I <) V de 1996.

Com o objetivo de revener esse quadro desfavoravel â sociedade e á

economia brasileiras. c: que estamos propo~da a cnação do Programa Nacional de'

ReCuperação da Cotomculrura. que tem por obfetlvo executar ações que concorram para a

elevação da produção e da. produtIvidade da cultuai de algodão no Brasll~ o desenvolvimento

do meio rural brasileiro. com o aumenta da renda do' produtor rural e da afena de empregos

no o;etór: I.': para o desenvolvimento da indústná têxtil nacional, a panir do incremento

qualitativo ~ quantitativo da matena~pnma prodUZida internamente

No ano de 1995. <onsumlram·se em todo o Brasil 850.0001 de

algodão <m pluma. sendo 565.200t prodUZIdas iotemamente e 283.300t importadas. Essa

Importação provocou uma evasão d~ diViSaS esum;tda em US$ 452 milhões. recursos

suficientes para a geração de aproximadamente I )3.000 empregos eSlaveis na cotomcultura

nacIOnal. Para o ano de 1996. a eSllmallva de Importação é mnda maIOr 360.0001 de pluma.

contra uma produção interna de 506.2001.

Até o tinal do século. a demanda por algodão no Brasil deverà

exp:mdlT-se tunda mais. Caso se continne a previsão de consumo mdustnal de 1.219.540t,

em 2001. se a produção Interna n:io se elevar slgmticattvamente estaremos transferindo para

o ext~nor uma renda supenor a US$ 1 bilhão. aI) preço atual. Enquanto isto. permanecem os

graves problemas dt: tome. pobreza e desemprego "em nosso Pais!

Art. 39 - Esta Lei entra em vigor na da-

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

ta de sua publicação

Deputado Nilson

Brasília, 19 de

LEI7.827 DE 27/09/1989
DOU 28/0911 989

Regulamenta o ART.159, I, c, da Constituição
Federal, Institui o Fundo Constitucional de Fi
nanciamento do Norte - FNO, o Fundo Constitu
cional de Financiamento do Nordeste - FNE e o
Fundo Constitucional de Financiamento do Cen
tro-Oeste - FCO e dá outras Providências.

Art. +9 -

trário .

Revogam-se as dísposições em CO!!

novembro de 1996.

Gibson (PSB-PE)

II - Dos Beneficiários

PROJETO DE LEI N~ 2.547, DE 1996
(Do Sr. Fausto Martello)

Dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que
divulguem nas embalagens de seus produtos campanhas ou
informações de interesse social e filantrópico.

ART.5 - Para efeito de apli~ação dos recursos. entende-se por:
I - Norte, a região compreendida pelos Estados do Acre. Amazonas. Amapà.

Pará, Roraima. Rondônia e Tocantins;
li - Nordeste, a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará,

Rio Grande do Norte. Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além da
parte do Estado de Minas Gerais incluída na área de atuação da SUDENE;

lJI - Centro-Oeste, a região de abrangência dos Estados de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal;

IV - semi-árido, a região inserida na área de atuação da Supenntendência de
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, com precipitação pluviométrica
média anual igual ou inferior a 800 rnm (oitocentos milímetros). definida em
portaria daquela Autarquia.

{AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, II}

o Congresso Nacional decreta;

Art. 10 Consideram-se dedutíveis na detenninação da base de

cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas os dispêndios efetivamente comprovados

com impressão ou aposição de dizeres, fotografias e gravuras, nas embalagens de

mercadorias, com finalidade de divulgar mensagens ou informações de interesse social,

educativo e filantrópico. de origem governamental ou privada, inclusive em campanhas de

identificação de pessoas desaparecidas ou de ajuda medico-hospitalar a carentes ,

E

Art. 20
• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

o objetivo desta proposição é estimular as empresas a diwlgar

mensagens e informações de interesse social, filantrópico ou educativo, nas embalagens dos
seus p~dutos.

Podem ser frases ou gra\-uras que transmitam dizeres, de origem

governamental ou de instituições privadas, que se destinem a produzir beneficios de ordem

social. Inclui-se na proposta a divulgação de campanhas para identificação de pessoas

desaparecidas, ou de ajuda a pessoas necessitadas na arca de saúde e assistência social Ou

também mensagens de natureza educativa

Os dispêndios com a impressão ou aposição das mensagens nas

embalagens passam a ser considerados despesas úteis ou necessârias da pessoa jurídica,

para efeito de integrar as suas despesas ou custos considerados na apuração da base de

cálculo sobre a qual irá incidir o imposto de renda (IRPJ).

A possível redução do imposto de renda a pagar será minima, no

cômputo geral, e, ademais. dificilmente quantificável para efeitos de previsão de renúncia

fiscal

A proposição propiciará um incentivo à divulgação de mensagens

sociais úteis e beneméritas

Espero contar com o apoio dos nobres congressistas para a

aprovação desta proposição

de recursos orçamentários e da prevlsao do produto esperado nas metas
estabelecidas no plano plurianual, quando for o caso. Não se lembrou o

legislador, entretanto, de prever a submissão da providéncia a laudo técr,ico sobre
a relação custo-benefício decorrente da adoção da providência.

A proposição tem em vista, assim. assegurar que a licitação
de obras públicas passe a se vincular também ao crivo técnico da eficácia,

através da exigência da explicitação da relação custo-benefício de sua execução.
A adoção da proposição corresponde á introdução de novos critérios, que, por

sua própria natureza, permitem avaliação objetiva da medida encaminhada pela
administração, tanto imediatamente, através das diversas instáncias do controle

social, quanto mediatamente. pelas agências públicas voltadas para o controle
interno e extemo

Nestes termos, a proposíção se soma no sentido de ampliar
a necessária transparência de que se devem revestir as ações da administração
pública, no campo das licitaçães e contrataçães, apresentando-se, por isso, em
condições de merecer o exame e o indispensável apoio dos Nobres Pares.

Sal. das Sessões, em 19 de novembro de 1996

Deputado Augusto Nardes.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

Sala das Sessões, em \ 'de. - de 1996

Deputado FAUSTO MARTELLO.

PROJETO DE LEI N~ 2.548, DE 1996
( Do Sr. Augusto Nardes )

Altera o inciso 11, do § 2 Q , do art. 79, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, que institui normas para licitaçães e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.292, DE 1995)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O artigo 7°. § 2°. 11. da Lei nO 8.666, de 21 de junho

de 1993. passa a vigorar com a segUinte redação:

"Art. 7°.............. .. .
§ 2° ..

11 - eXistir orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os seus custos unitários

e. tratando-se de obras, laudo técnico, estabelecendo a

relação custo-benefício de sua contratação."

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

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

JUSTIFICATIVA

A Lei n° 8.666/93 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal, inslltuindo normas para IIcitaçães e contratos da

administração pública. Ao dispor sobre as condiçães a serem atendidas para a

licitação de obras e serviços, a norma cuida de aspectos Importantes, sintetizados
na necessidade de se prover o projeto básico e o projeto executivo, da existéncia

CONSTITUIÇÃO DA. REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade. publicidade e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, ser
viços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamen
to, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econô
mica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

LEI 8.666 DE 21/06/1993
DOU 22/0611993

Regulamenta o ART,37, Inciso XXI, da Constituição Federal, Institui
Nonnas para Licitações e Contratos da Administração Pública e dá

outras Providências.



03264 Sexta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTAOOS Janeiro de 1997

CAPÍTULO)
Das Disposições Gerais

e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO 111
Das Obras e Serviços

ART.7 - As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços
obedecerão aos disposto neste artigo e. em particular. à seguinte seqüência:

I - projeto básico;
11 - projeto executivo:
I1I- execução das obras e serviços.

§ 2 - As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto bàsico aprovado pela autoridade competente e

disponivel para exame dus interessados em participar do processo licitatórÍQ;
11 - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição

.de todos os seus custos unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento

das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercÍ
cio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

PROJETO DE LEI N~ 2.551, DE 1996
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Dispõe sobre as vagas de emergência em estacionamentos de
farmácias e drogarias.

(AS COMISSõES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) ART. 24, 11)

o Congresso Nacíonal decreta:

Art. l°, E obngatória a reserva de vaga destinada a veiculas de

chentes nos estacionamentos publicos localizados em frente a tànnacias e drogarias.

Paràgratb umCQ, As vagas reservadas deverão ser utilizadas em

caráter rotativo e emergencmL

Art. 2'. O poder publico regulamentará esta lei no prazo de 60

(sessenta) dias.

Art. 3'. Esta lei entra em vIgor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam~se as disposições em contrário,

JUSTIFICAÇÃO

Um dos grandes problemas enfrentados hOJe pelo motorista que

dirige nos centros urbanos diz respeno à escassez de locais para estacíonamento do

veiculo, O aumento desmedido do numero de automóveis em cITculação nas cídades. sem

a contrapartida da adequação das mesmas a esse creSCimento desordenado, transfonnou o

ato de estacionar o automóvel em uma provação para a paciência e o bom humor de uma

pessoa. A solução. na malOna àas vezes. esta em parar o veiculo a algumas quadras de

dlstâncJa e fazer a pe o percurso até o local desejado

Ora. convenhamos que ri úmca solução plauslvel e totalmente

adequada ao motonsta padrão dos automovCls Ou seja. não ha nada demaiS em um

sUJeito. em gozo de plena saúde. andar alguns metros para chegar ao seu destInO. No

entanto. quando se trata de um caso de emergênCia. na qual a saude do indIvíduo. ou de

3,lgum acompanhante. esta em Jogo. a situação merece um cuídado maIor na busca de uma

solução maIS apropnada.

Hospnais. clinicas e prontos-socorros nonnalmente possuem uma

área destmada ao desembarque e embarque de paCIentes. cuja situação é mais grave. A

mesma medtda devena ser adotada para as fannaclas e droganas. onde multas vezes o

cidadào se dinge em pessimas condições de saude

Fica bem claro. no paragrafo único do ano 1° do projeto de lei que

estamos apresentando, que não se trata, aquí. de reservar vaga para todo e qualquer cliente

de fannacia. mas sim de reservà-Ia para aquele cliente eventual que se encontra

necessitando de atendimento de emergência. sem condições de :stacionar seu carro em

local afastado por motivo de saúde.

Deixamos a definição de como se cumprira essa lei a cargo do

poder público competente. Ou seja, (} poder público municipal é constitucíonalmente

quem deve definir em quais os horarios, dias da semana., qual o numero de vagas ou

mesmo como se fara a sinalização desses locais.

Ao reservannos ao menos uma vaga para as pessoas que se

encontram com sua sailde fragtlizada. estamos humamzando mais as nossas cidades e

melborando a qualidade de VIda de seus habitantes

Contamos, portanto, com o apoio dos nobre colegas na aprovação

do presente projeto de lei.

Sala das Sessães, em I'; de,,:, ,._" "'" de 1996.

PROJETO DE LEI N~ 2.552, DE 1996
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Dispõe sobre a instituição, em âmbito nacional, da figura
"MOTORISTA PADRAO".

(AS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I'. Fica mslttUlda a homana "MOTORtSTA PADRÃo",

destmada a premiar os condutores de veiculas automotores e utilitários. habilitados há

mais de 10 (dez) anos, com bons antecedentes, e que não tenham praticado nenhwna

impencia ou imprudência grave no trânsito. em todo o terntório nacional. durante esse

penodo.

* 1° Os motoristas interessados poderão requerer junto aos

departamentos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a honraria de que trata o

"caputU deste artigo. e. após homologação dos nomes pelo Comitê de Trânsito. a distinção

sera outorgada pelo diretor do depanamento.

§ 2° O requenmento de que trata o paragrafo anterior deverá ser

acompanhado de cenidões negativas da Justiça de que o mteressado não responde a

nenhum inquérito policial, onginario de infringêncla do Código Nacional de Trànsíto e do

Código Penal. bem como centdão negativa da Secretana da Receita Federal.

Art. 2°. O Comnê de TrânsIto sera consutllldo. em cada Estado e

no Distnto Federal. por 07 (sete) profissionais de ilibada sabedona e reputação.

designados pelo Governador de cada unidade federativa dentre personalidades nacionais

com notórios serviços prestados à causa pública, sendo 01 (um) representante da Ordem

dos Advogados do BrasIl. 01 (um) representante do Conselho Regional de PSlcologta, 01

(wn) representante da Secretaria de Saúde, 01 (um I representante da Comissão de Direitos

Humanos, 01 (um) representante da Secretana de Segurança Pubhca, e OI (um)

representante do Depanamento de Trânsito. que o presidirá

§ I' As decisães do Comitê de Trânsito de cada Estado e do

Distrito Federal serão tomadas por maioria simples. cabendo ao seu Presidente. além do

seu voto, o voto de qualidade.

§ 2° Os trabalhos do Comitê de Trânsito serão honoríficos. não

ensejando qualquer forma de remuneração.

Art. 3'. Ao "MOTORISTA PADRÃo" será outorgada, além de

Diploma de Qualificação. a Carteira de Habilitação. com uma talja especial contendo os

dizeres "MOTORISTA PADRÃo" , bem como lhe serão entregues adesivos, contendo a

mesma expressão, a serem afixados nos pára-brisas dianteuo e traseiro do seu veículo.

Art. 4'. O cidadão que for contemplado com a honraria

"MOTORISTA PADRÃo" terá, entre outras, as seguintes prerrogativas:

I - desconto especial de 10% (dez por cento) por ocasião do

pagamento do IPVA no licenciamento do seu veiculo. bem como nas demais taxas

IOstttuidas pelo Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal. com exceção

de multas;
li ~ preferência nas filas de instituições financeiras, no embarque

em aeroportos, em ônibus urbanos, interurbanos e internacionais;

1II • preferência no atendimento em hospitais publicos do SUS,

extensiva ao~ seus dependentes e demais familíares~
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escolas públicas;

todo o pai5~

IV - preferência na matrícula de seus filhos e dependentes nas

V-preferência em blIt: efetuada por autoridades de trânsito em

razão pela qual esperamos contar com a sensibilidade dos nobres Pares para a aprovação

do presente projeto.

~ala_das_Sessões,em i'?Pe !\ de 1996

VI - preferência nas filas para compra de ingressos de shows e

espetàculos. cmemas. teatros. espetáculos circenses e demais eventos:

V11 - preferência no atendimento no Departamento de Trânsito ou

em outros órgãos e entidades, púbhcos ou privados. de sua cidade;

§ lO Em caso de empate em concursos públicos, Instituídos por

qualquer orgão da admimstração publIca duela. indireta e autárquica, dos Estados e do

Dlstnto Federal, tera preferência o candidato que, comprovadamente, for portador da

Carteira de Hablhtação distinguIda com a honraria "MOTORlSTA PADRÃo".

Art 5'. O "MOTORlSTA PADRÃo" poderã multar ou denunciar

ás autondades de trânsito todo e qualquer condutor que esteja guiando seu veículo, em
alta velocidade. desrespeitando os smais de trânsito, bem como colocando em risco a sua

vida e de seus familiares e de terceIrOs.

§ 1° O condutor que se sentir ofendido ou multado injustamente

podera recorrer~ dentro de 20 (vinte) dias após a notificação, ao Departamento de Trânsito

da respectIva unidade federativa

Art. 6'. Todo "MOTORISTA PADRÃo" que desrespeitar as leis

de transito ou abusar das prerrogativas tera sua honraria cassada e responderá na Justiça

pelos danos a terceiros

Art. 7°. Sem considerada falta grave. para efeito de concessão da

honraria "MOTORlSTA PADRÃo", o motorista que dirigir sem o uso do cinto de

segurança, ultrapassar sinal vermelho, exceder o limite de velocidade pennitida ou estiver

embnagado.

Art. 8' A outorga do Diploma e da CarteIra Nacional de

Habtlitação com a honrana "MOTORISTA PADRÃo" serã efetuada pelo Diretor do

Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após o motorista haver

conclutdo o Curso de Noções Básicas mimstrado pelo Departamento de Trânsito e a

homologação do Comnê de Trânsno.

Art. 9°. O Poder Executivo regulamentara a presente Lei no prazo

de 90 (novcnta) dIas. após a sua publicação.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

PROJETO DE LEI N~ 2.554, DE 1996
(Do Sr. AdeIson Ribeiro)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de vagas nas escolas particulares
para alunos comprovadamente carentes.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇãO
E JUSTIÇA E DE REDAÇãO (ART, 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Fica mstituida a cota minima de :2% (dois por cento) das

vagas eXistentes nas escolas paruculares para alunos comprovadamente carentes.

§ I' A carência econômica serã definida pela comparação da

renda familiar. do estudante ou de seu responsável. com os custos do curso pretendido.

seja a nivel de 1'. de 2' ou de 3' grau.

§ 2° A comprovação da carencia econômica dar~se·a. atravcs de

vários meios que garantam a confiabilidade das informações, dentre os quais

obrigatoria!T1ente ·se mcluirá a declaraçãQ de imposto de renda. do estudante ou de seu

responsãvel.

Art. 2° Os órgãós responsavels pelos sistemas de ensino cnarào

mecanIsmos adequados fi fiscalização do cumprimento do dISPOSto nesta leI.

Art. 31\ . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Os indlces de acidentes de trânsito no BrasIl têm awnentado

drastlcam~ntc em todos os pnncipaIS rodov1as nos ultimos anos. No Distnto Federal, os

numeros ultrapassam :' mil \nimà.f:l por ano. o que tem preocupado não apenas as

:lutondadcs de trànslto. como também a sociedade medica desta Capital. face ã.

superlotação dos hospitats publicas,

Art. -lO Revogam-se as diSpOSições em comrãrio.

JUSTIFICAÇÃO

Os lenos hospitalares e a quahdade dm. serviços aSslstenclílis são

Insuticlt:ntt:s para atendC'r a demanda gerada por esse maIOs maus motonstas, por

Imprudêncm. neghgencla ou nnpericl3. criam problemas de toda especle e não se

preocupam com as leiS d~ trânsito. tendo em VIsta a grande carência de polícia15

rodo\"lilnos. os !\(;:us própnos \"~Iculos se transfonnam em verdadelTas anuas mortíferas

matando a SI mesmos e a outros CIdadãos

Recentcmemt. vanas capitais brasIleJrus. comI) Brasília. São

Paulo. ReCIfe ~ CUTluba. mstltutram a obrigatonedade do uso de cmto de segurança. não

apenas para o motorista. como tambem para os demais ocupantes. em todos os carros de

passeio. vlsando a reduzir o mdice de aCidentes de trànsito.

Entretanto. o motorista Irresponsavel na direção do veículo passou

a considerar ú cmto de segurança um grande escudo protetor para evitar qualquer

problema durante o acidente, mesmo desenvolvendo al~ velocídades e desrespeitando os

smilIS de trànslto, os pedestres t: outros motoristas ao longo das ruas e da:;: rodovias.

Infehzmente. o número de aCIdentes de trânsito tem aumentado, com atropelamentos

maIS Violentos, embora. estatistlcamenk, em batidas e capotagens, viu-se reduzido o

número de mortes.

Por outro lado, os hospitais integrantes do Sistema Único de

Saúde - SUS vê~m ocupados 63~jo dos leitos com deficientes físicos, vitimas do trânsito,

onerando substancialmente os cofres públicos

Dtantc do exposto. seria recomendavel mobilízar a sociedade,

transfonnando o "MOTORlSTA PADRÃo" em guardIão do trànsito em todas as cidades

do País. Este Projeto de Lei, de grande relevãncla 'e eficacía, poderà proporcionar a

redução dos graves acídentes de trânsito. sem custos adicionais para o orçamento público,

A escola panicular sempre teve papel decisivo na fonnação do

CIdadão brastleiro. As dificuldades enfrentadas pelo poder publico. ao longo de nossa

his~óría. para c~mpnr o preceito constitucional quanto ao ofereCImento de vagas nos

diferentes graus .;:de ensino. sempre foram supndas pela iniciativa pamcular, que

tradicionalmente mantem escolas nos diferentes recantos de nosso pais. atendendo tanto o

ensmo fundamental..quantoo médio e o superior.

Embora haja um esforço nacional para a universalização do

ensino fundamental·· programas de governo, incentivos. verbas orçamentárias especificas,

ainda não atíngimos todos os brasileiros que deveriam estar na escola.

~ "Quanto ao ensino de 2° grau . o défiCit de vagas nas escolas

oficiais continua elevado, e o compromisso constitucional é de gradativa expansão da

obrigatoriedade e da gratuidade do enslno fundamental ao ensmo médio. Mas, o ensmo

fundamental é o prioritário.

Já o ensino superior tem recebido 3tenção maior do poder publico,

do que o ensino medio, embora ainda seja altamente competitivo. Também neste grau de

ensino a iniciativa privada vem suprindo de maneira decisiva a falta de vagas nas

universidades publicas.

Ao fixannos em 2% (dois por cento) as vagas das escoJas

particulares para alunos comprovadamente carentes acreditamos que poderemos
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solucionar .. em parte • o problema educacional. Estas escolas não serão oneradas, uma

vez que é um percentual reduzido, não acarrel3ndo perdas sign\ficativas do ponto de V1'ta

ecoDÕmico.

A educação e um direito que deve ser perseguIdo Tanto o poder

público como a iniciativa privada tem procurado democratizar este princípio. Precisamos

continuar nesta luta, juntos. pois a educação é fundamental não só para a fonnação da

cidadania como para o crescimento econômico do pais.

A nossa Proposta visa preencher a lacuna existente e, também, de

aplicar pena aos responsáveis pelos cartórios extrajudiciais, que vêm cobrando

emolumentos acima dos valores fixados pelos Tribunais de Justiça, como é o caso do Rio

de Janeiro. onde os abusos foram constatados, sem que nenhuma medida fosse tomada.

Ao pennitir que os Tribunais de Justiça fixem os valores dos

emolumentos, estamos consagrando a regra que já existe em nosso Direito, que visa dentre

outros fIns, atender às peculiaridades locais de cada Estado ou Município.

Espero que os nobres pares apoiem a minha iniciativa

Sala das Sessões, em .. de ,: de 1996 .

Por estas razões conto com a aprovação desta nossa proposta,

pelos ilustres pares nesta Casa Congressual, uma vez que a Lei 8935/94, não tratou das

hipóteses aqui elencadas.

•,. ,I i· 1

I' .~ • ,. I J II

../ .,' .~.",

Deputado ADELSON RIBEIRO

PROJETO DE LEI N!! 2.555, DE 1996
(Do Sr. Waldorniro Fioravante)

Sala das Sessões, em', def.I" d~6,
fj~~~~j~7

Deputado WALO MIRO FIORAVANTE

Regulamenta o § 22 do art. 236 da Constituiçêo Federal.

(AS COMISSõES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS· CeDI"

o Congresso Nacional decreta:

§ 20 Uma vez fixado o valor de cada despesa notarial e de

registro, so poderá ser majorado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC, wna vez ao ano.

§ 10 Entende-se como emolumentos, para os tins desta lei. o valor

das despesas cobradas por atos realizados extrajudicialmente por serventuários de

Cartórios.

Art. 1" Os Tribunais de Justiça dos Estados e Distrito Federal;

mediante órgão competente. lixarão o valor dos emolumentos dos serviços notariais e de

registro.

CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

ART.236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em carater privado.
por delegação do Poder Público.

§ 1 - Lei regulara as atividades, disciplinara a responsabilidade civil e criminai
dos notmos. dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definira a fiscaiização
de seus atos pelo Poder Judiciarío:' .

• Regulamentado pela Lei número 8,935, de 18/11/1994 (DOU de 21/11/1994,
em vigor desde a publicação).

§ 2 - Lei federai estabelecerá nonnas gerais para fixação de emolumentos rela
tivos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3 - O ingresso na atividade notariai e de registro depende de concurso públi
co de provas e titulos. não se pennitindo que quaiquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Os Cartórios darão recibo dos valores co(ra:7e cada ato§ I"

presrado.

Art. 20 O responsável pelo Cartório que cobrar. pelos atos

pratiCRriOO:;, quantia maior que a fixada., de acordo com o artigo 10 desta lei. indenizará o

prejudicado com o valor de mil vezes o excedente pago do valor fixado para o ato.

§ 20 O recibo probatório da ilegalidade da cobrança valerá como

titulo executivo extrajudicial.

§ 30 A inobservância do disposto no § IDe capw deste artigo

sujeitará o responsável pelo Canário à suspensão das atividades por um período de um a

noventa dias. de acordo com decisão judicial. além da pena prevista no ilrtígo 316. §§ 1° e

20 do Código Penal. contonne o caso.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4° Revogam-se as disposições em contrário.

CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI 2.848 DE 07/12/1940

DOU 31/1211940 RET DOU 03/01/1941.

JUSTIFICAÇÃO PARTE ESPECIAL

De há muito tempo, desde 1988, o § 2" do artigo 236, da

Constituição Federal, carece de regulamentação.

TÍTULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública
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o Congresso Nacional decreta:

Pelo alcançe e pertinência da proposição, contamos com o apoio

dos ilustres pares para sua aprovação

JUSTIFICAÇÃO
As estatísticas comprovam a ocorrêncla de um grande numero de

acidentes de trnns1to no BrasIl. com incídêncla significativa nas áreas urbanas. Dados do

Departamento NaCIOnal de Trânslto • DENATRAN. de 1995. contabilIzam 172.455

acidentes de trânsito com vitimas nas áreas urbanas do conjunto de todas as unidades da

federação, para 83.082 acidentes, da mesma natureza., regimados na zona rural do País.

Considerando as capitais brasiletras o número de aCidentes de trânsito com vítimas é de

99.195 para as áreas urbanas e de 390 para as áreas rurais.
Nas grandes cidades, o isolamento dos Indivíduos e a premência

do tempo explicam o descompromisso, o medo de envolvimento e a omissão na ajuda aos

acidentados ou pessoas acometidas de m,:t.l.estar súbito, ficando a vítima ou o doente

esperando ajuda, que é prestada, muitas vezes, por motoristas de tãxis. Outros casos que

demandam socorro rápidn e preciso é o de mulheres em trabalho de pano, pessoas com

90enÇas num quadro agudo. acidentados no trabalho ou no lar.

A responsabilidade e boa vontade desses motoristas são

contrapoStos pelos impedimentos habituaIS aos grandes aglomerados urbanos,

engarrafamentos, existênCia de inúmeros semáforos, lentidão no escoamento do tráfego,

fatores que retardam o deslocamento dos veículos, provocando o sofrimento ou

aumentando o risco de vida para os doentes ou feridos graves transportados.

Visando a facilitar o deslocamento dos tãxis indicamos a

instalação de mecanísmo sonoro, a semelhança das ambulâncias, que acionado nas

situações de condução de pessoas doentes, acidentadas ou em nsco de vida, desimpede a

passagem para os veiculas dé transporte individual de passageiros.

Assim, o projeto em comento pretende contribuir para valorizar a

vida humana, auxiliando as pessoas em momentos criticos, as vezes definitivos para a

manutenção da vida.

Art. 1". Fíca autorizada a utIlização de aparelho sonoro tipo sirene

nos veiculos de transporte individual de passageiros. táxis, quando conduzIrem pessoas

doentes. acidentadas ou com risco de vida.

§ 1°. Durante o transporte os táxis gozarão das mesmas

prerrogativas previstas na lei, para os veiculos prestadores de serviços de utilidade

pública.
§ 2°. Ocorrendo a situação descrita, o condutor ou sua entidade

representativa comunicará o fato por escrito á autoridade responsável local~ no prazo

máximo de 48 (quarenta e oito) boras. contado da data da ocorrência, sob pena de sofrer

as penalidades da legislação vigente.
Art. 3°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei dentro de 60

(sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5°. Revogam~se as disposições em contrário

PROJETO DE LEI N° 2.563, DE 1996
(Da Sra. Sandra Starling)

Acrescenta parágrafos ao art. 21 da Lei 02 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, revogando o
seu atual parágrafo único.

LEI 8.935 DE '18/11/1994
DOU 2111111994

Regulamenta o ART.236 da Constituição Federal, Dispondo
sobre Serviços

Notariais e de Registro.

TÍTULO I
Dos Serviços Notariais e de Registros

CAPÍTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Con

tra a
Administração em Geral,

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

CAPÍTULO I
Natureza e Fins

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

ART.316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-Ia, mas em razão dela,
vantagem indevida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e
multa.

o Excesso de exação
§ 1 - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe

ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança
meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.
* § I com redação dada pela Lei número 8.137, de 27/12/1990.
§ 2 - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o

que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

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

ART.l - Serviços notariais e de registro são os de organização tec
nica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autentici
dade, segurança e eficácia dos atos juridicos.
ART.2 - (VETADO)
ART.3 - Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador,

são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delega
do o exercício da atividade notarial e de registro.
ARTA - Os serviços notariais e de registro serão prestados, de

modo eficiente e adequado, em dias e horários estabelecidos pelo ju
ízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil
acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de
livros e documentos.

§ I - O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado,
também, nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão.

§ 2 - O atendimento ao público será, no mínimo, de seis horas
diárias.

PROJETO DE LEI N~ 2.556, DE 1996
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional Decreta:

Dispõe sobre a utilizaçAo de aparelho sanDro em táxis.
(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTE; E DE' CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART, 24, 11)

Art. 1°, O artigo 21, da Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de
1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, passa a vigorar com os seguintes
parágrafos:
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"Art. 21 .

§ I". É vedado o porte de aparelhos fotográficos.
cmematográficos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de aeronave.

§ 2". Para os fins do disposto no porágrafo antenor, os
aerorportos deverão impedir o porte dos referidos aparelhos a partir
da entrada do passageiro na sala de embarque.

§ 3~ Os aeroportos deverão contar com dispositivos
idôneos para a detecção dos equipamentos descritos no § I" deste
artigo.

§ 4~ As companhias aéreas deverão dispor rje serviços
especiais para o transporte dos aparelhos descritos no § 1", que .
deverão permanecer desligados até a sua devolução. "

Art. 2° Revoga-se o atual parágrafo único, do art. 21, da Lei n°
7.565, de 19 de dezembro de 1986 e demais disposições em contrário.

Art. 3° Esta lei entrara em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

É sabido que o uso de aparelhos eletrônicos a bordo de uma
aeronave pode interferir em seu sistema de navegação. aérea Assim,
aparelhos inofensivos como um telefone celular ou até mesmo uma agenda
eletrônica se transformam em dispositivos altamente perigosos se acionados
dentro de uma aeronave.

Bem por isso, as companhias aéreas solicitam aos seus
passageiros que não façam uso destes equipamentos, mormente durante as
operações de pouso ou decolagem, quando o perigo de urna interferência
eletrôuica pode ser fatal.

Embora seja conhecido este perigo, a legislação atualmente
vigente não impede o porte destes equipamentos ou mesmo o seu uso durante
os vôos. Com efeito, o atual parágrafo único, do ar!. 21, do Código Brasileiro
de Aeronáutica apenas dispõe que o porte dos equipamentos descritos no
§ 1", acima proposto, podem vir a ser impedidos.

Com a alteração que propomos, esta faculdade passa a ser urna
imposição legal para que seja impedido o porte daqueles equipamentos,
devendo as companhias aéreas manter serviços especiais para o seu
transporte, de forma a mantê-los desligados durante a viagem e longe dos
seus proporietários, até o destino [mal destes.

Por sua vez, também propomos que os aeroportos mantenham
. equipamentos capazes de detectar os referidos aparelhos, de molde a impedir

o porte dos mesmos por parte de passageiros menos avisados.

Enfun, a presente proposição tem evidente caráter preventivo,
demonstrando a preocupação do Legislativo para com a segurança do
transporte aéreo nacional. .

Face ao exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação mais urgente possivel da presente matéria.

Sala das Sessões, em 'J-" ([0" IClt

~~~~n,'
Dep. SANDRA STARL'JG

Líder do PT

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA

LEI 7565 DE 19/12/1986
DOU 23/12/1986 RET 30/1211986.

Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.

TÍTULO II
- Do Espaço Aéreo e Seu Uso Para Fins Aeronáuticos

CAPÍTULO II
- Do Tráfego Aéreo

ART.21 - Salvo com autorização especial de órgão competente,
nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, arma de
fogo, material bélico, equipamento destinado a levantamento aerofo
togramétrico ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros objetos ou
substâncias consideradas perigosas para a segurança pública, da pró
pria aeronave ou de seus ocupantes.
Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos, cinematográfi
cos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de aeronave, poderá ser impe
dido quando a segurança da navegação aérea ou o interesse público
assim o exigir.

PROJETO DE LEI N2 2.564, DE 1996
(Do Sr. João Mendes)

Altera a Lei nQ 4.375, de 17 de agosto de 1964, e determina
outras providências.

(AS COMISSOES DE DEFESA NACIONAL; FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; (ART.
54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART.
24, Ir)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" Seja incluído, na Lei n° 4.375. de 17 de agosto de
1964, um novo Título IX, com os artigos que se seguem. renumerando-se o atual
Título IX para Título X, e os atuais artigos 60 usque 81 para artigos 62 usque 83:

Título IX

Do Ensino Técnico-Profissionalízante

Capítulo Úníco

Art. 60. Durante o período de duração do Servíço Militar
ínicial, os brasíleiros incorporados. além do treinamento
mílitar, receberão fonnação técnico-profissionalizante. de
acordo com a capacitação demonstrada em avaliação
específica durante a fase de seleção.

Art. 61. A fonnação técnico-profissionalizante será feita
nas próprias Organizações Militares ou em
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TÍTULO IX
Disposições Gerais

Art. 20 Os recursos orçamentários necessários ao

atendimento dó proposto nesta lei serão consignados. anualmente. no Orçamento

da União. em dotação própria a ser estabelecida.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na'data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATlVA

Todo ano, em cumprimento ao seu dever constitucional.

milhares de jovens se apresentam para a prestação do serviço militar obrigatório.
Dentre os alistandos, apenas uma pequena parcela consegue se incorporar em

uma Organização Militar para servir à Pátria. Esses jovens, ao longo de no
mínimo dez meses, recebem a fonnação militar necessária para constituírem a
reserva mobilizável de nossa Nação, garantia de segurança e paz no futuro.

Em sendo as Forças Armadas, reconhecidamente, um
centro de ensino por excelência, uma vez que alia disciplina e invejável

organizaçãp administrativa com profundo senso de abnegação e amor civico.
seria de todo interessante para o Brasil que, durante o periodo do serviço militar
obrigatório, o jovem conscrito recebesse no seio das Forças Armadas não só o
ensino militar que o habilita a defender seu Pais com a força das armas. mas,
igualmente, um ensino profissionalizante que o habilitasse a ingressar de forma
mais efetiva no mercado de trabalho, preparando-o para ajudar a "defender o
Brasil" através de sua atuação profissional qualificada, melhorando a
produtividade nacional e tomando nossa economia mais competitiva nesses
tempos de "globalização de mercados".

Esse ensino profissionalizante poderia ser ministrado pelas
próprias Organizações Militares, que em seus quadros possui militares altamente
qualificados. nas áreas de mecânica de automóveis. engenharia elétrica e de

construção, radiocomunicações e outras. 1'0 caso da Organização Militar não

possuir condições, seja de instalações. seja de recursos humanos, para efetivar o
ensino profissionalizante. esse poderia ser feito através de convénios com orgàos
como o SENAI e o SENAC.

Nossa propoSIção visa a materializar estas idéias criando as
condições necessárias para a sua efetivação que, temos convicção. só traria
beneficios para o Brasil.

Para assegurar as verbas indispensáveis à realização desse

empreendimento. em nosso projeto de lei previmos a obrigatoriedade de serem
alocados no Orçamento da União. os recursos necessários para o custeIO da

• _.' d'am integrar as dotações das
atividade. Esses recursos nao obngatonamente even . .

F Armadas que Sabemos serem J'à escassas para atender as suas propnas
~ , ~ ...

missões constitucionais, mas poderiam ser previstos no orçamento do Inlsteno

do Trabalho.

Certo de que os ilustres Pares concordarão com a

importiincia e a relevância do tema objeto deste projeto de lei esperamos contar

com o apoio necessário para a sua aprovação.

Sala das Sessões. em .::',.' de LW1.'. de 1996.

"LEGISLAÇÃO ClTAnA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI 4.375 DE 17/08/196'4
DOU 03/09/1964

Lei do Serviço Militar.
.......................................................................................

CAPÍTULO I
Dos Direitos dos Convocados e Reservistas

ART.60 - Os funcionários públicos federais, estaduais ou munici
pais, bem como os empregados, operários ou trabalhadores, qualquer
que seja a natureza da entidade em que exerçam as suas atividades,
quando incorporados ou matriculados em Órgão de Formação de Re
serva, por motivo de convocação para prestação do Serviço Militar
inicial estabelecido pelo ART.16, desde que para isso forçados e
abandonarem o cargo ou emprego, terão assegurado o retomo ao car
go ou emprego, respectivo, dentro dos 30 (trinta) dias que se segui
rem ao licenciamento, ou término de curso, salvo se declararem, por
ocasião da incorporação ou matricula, não pretender a ele voltar.

§ I - Esses convocados, durante o tempo em que estiverem incor
porados a organizações militares da Ativa ou matriculados em ór
gãos de Formação de Reserva, nenhuma remuneração, vencimento
ou salário perceberão das organizações a que pertenciam.

• § 1 com redação dada pela Lei número 4.754. de 18/0811965.
§ 2 - Perderá o direito de retomo ao emprego, cargo ou função que

exercia ao ser incorporado, o convocado que engajar.

§ 3 - Compete ao Comandante, Diretor ou Chefe de Organização .
Militar em que for incorporado ou matriculado o convocado. comu
nicar sua pretensão à entidade a que cabia reservar a função, cargo
ou emprego e, bem assim, se for o ~aso, o engajamento concedido;
essas comunicações deverão ser"feitas dentro de 20 (vinte) dias que
se seguirem à incorporação ou concessão 40 engajamento.

§ 4 - Todo convocado matriculado em Orgão de Formação de Re
serva que seja obrigado a faltar a suas atividades civis, por força de
exercicio ou manobras, ou reservista que seja chamado para fms de
exercício de apresentação das reservas ou cerimônia cívica do Dia
do Reservista, terá suas faltas abonadas para todos os efeitos.

• § 4 com redacão dada pelo Decreto-Lei número 715. de
30/0711969.

ART.62 - Terão direito ao transporte por conta da União, dentro
do território nacional:

a) os convocados selecionados e designados para incorporação, da
sede do Município em que residem à da Organização Militar para
que forem designados;

b) os çonvocados de que trata a alinea anterior que, por motivos
estran1lo4= à sua vontade, devam retomar aos Municipios de
residêncii;

c) OS convocados licenciados que, até 30 (trinta) dias após o licen
ciamento. desejarem retomar às localidades em que residiam ao se
rem incorporados.

Parágrafo único. Os convocados de que trata este artigo perceberão
as etapas fixadas na legislação própria, correspondentes aos dias de

viagem.

PROJETO DE LEI N~ 2.573, DE 1996
(Do Sr. Ezidio Pinheiro)

Institui o Plano Nacional de Pedras e Metais Preciosos - PNPMP e
dá outras providências.

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMtRCIO; DE ~MINAS E
ENERGIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MtRITO E ART. 5V; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Fica mstituido o Plano NaCional de Pedras e Metals

Preciosos - PNPMP.
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Ar!. 2'. o PNPMP será norteado pelos seguintes principios;

I . fomento à produção de pedras e metais preci.,..,.;

II - incentivo ao desenvolvimento das indústrias de lapic:!&ç'lo,

ourivesaria, Joalheria e bijuteria que tenham por escopo a agregação de valor is pedras
preciosas e ornamentais e aos objetos elaborados com metais preciosos originários da

produção nacIonal;

UI- incremento da absorção de mão-de-obra nacional;

IV - apoio â formação de mão-de-obra especializada necessária âs

indústrias citadas no inciso 11:

v ~ promocão das gemas· braSIleiras em certames nacionais e
internaCl0nalS.

VI - apoio à constituição de centros de produção e

J,,;omerctaitat~ão do~ ubJeto!:. daboraào~ peias mâusmas anteriormente CitadaS. t:

VlI - encorajamenlo à formação de entidades classistaS cujos
objeuvos harmOnizem-se com 05 do Plano ora mstltuído

Art.3°, Fica o Poder Executivo aUlonzado a vincular a execução

do presente Plano a Secretana NaCIOnal de Minas e Metalurgia

Art, 4° O Poder Executivo estabelecera. na prazo de SCIS meses, a

contar da d:lt:1 de publicação de5t:1 Lei. programa de tr::lnamento de tccmcos de seus

quadros. com OIntuno de otimizar as atl\'ldnd~s dI.: tiscahzação.. l:omrolt: ~ onenw.çàõ dos

setOres abran!:l1dos pelo Plano,

Art. 5°. Sera inclUldo na L~l Orçament:lna. ate o ano de 2006.

credito anual destmado as Escolas Técmcas F~derais que mantenham cursos

profissionalIzantes nas areas de _geologia. m,neração. gemologia. lapidação. ourivcsana.

Joalheria e bijutena.

Art, 6°. Fica o Banco Nacional de Descnvolvimento Econõmlco e

Social ... BNDES autonzado a ínstltuir linha de crédno para financiamento da aquisiçio de

mâquinas. Implementos e peças de reposição destinadas às indústrias de lapidação.

oWlvesana.joalhería e bIJuteria,

Art. 7'. A aquisição dos equIpamentos mencionados no artigo

anterior fica isenta da cobrança de tributos federais pelo prazo de cinco anos. contados a

partir da publicação da presente Lei.

Art. 8°. Fica o Poder Execuuvo autorizado a ressarcir os

Estados~membros que venham a conceder iscnção total Ou parcial de tributos de sua

competência às indústrias objeto deste plano.

Art.9'. FIca estendido as tndúsmas de lapidação, ourivesana.

joalheria e bijuteria o tratamento fiscal dtspensado aos ganmpeiros, nos termos do CapUl

do art. 10 da Ld n' 1113. de 22 de dezembro de 1988. nte o ano-base de 2006.

Paragrafo umco. A configuração da pratica de sonegação ou

contrabanuo. alem oas penas a que esuver sUJeno. desquaiifica. automa.tlcamente, o autor

nos beneficios previstos nesta Lei, obnganda-o a quitação Imediata dos débitos,

porventura existentes e li conversão da referida divida as bases de juros e demaiS

condições remantes no mercado financeiro.

Art, 10. A exportação de pedras precIosas e pedras ornamentaIs

em bruto esta slIJcita a Incidência de Imposto com a ahquom itnica de 70% (setenta por

cento I.

Paru,!:.'Tafo unico. O disposto n~ste :mlgô entrará em v'gor no prazo

de 2 (dOIs Ianos. contados a partu da data de publicação desta LeI.

An. I1, Esta Lei entra em vIgor na data de sua publicação.

Art. 1~. Revogam~se as dispoSições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

o preco de uma pedra precIosa lapidada, não raramente,

centenas ou mesmo milhares de vezes supenor ao da mesma pedra em seu estado bruto.

De igual folTllA, o JlfC'O do JTanIS de ouro tubalhado, lavt&do llIl

esculpido é virias Vezes superior ao do JlmlI& de ouro em barra.

Eis porque é sempre aconselhivel que se comercialize. no c.ampo
da lapidaçio, da ourivesaria, da joalberia e da bijuteria, o produto com o lIlIÍ5 elevado
grau de elaboração.

No caso das gemas, o comércio de pedras lapidadas é feito em
quilate. isto é, a quinta parte do grama. enquanto que as pedras bI1lUlS, incluídas as

omamentais. soem ser ycndidas cm quilo ou mesmo em toneladas.

o mais elevado grau de elaboraçio SIgnifica agregação de mJJ5
milNie.oora, mais criatiVidade e mais me

O setor e Intenslvo na absorçào de micHJe..obra nas dJ.versas fases.
desde a eXll&çio, passando pela apuração, pela laplClaçio ou OUlnl fonna de elaboraçio
(polmtento. escultura. montagem, etc.) como na sua comerclahução. preôom1nam. aí
pequenas e medias empresas,

Estudos apresentados pelo Oeparwnenlo NacIOnal de Produção
Mineral· DNPM e pelo Instituto Brasileiro de Gemas e MetaiS PreciOSOS ~ JBGM aponQm
para a eapocidade real de exportação desses setores u1lnlpassar a CIfra de USS
1.000.()OO.OOO,OO (um bilhio de dólares &meneanos) anuais que, malgrado os elevados

eocaraos. a descarada soncpçio e o deslavado contrabando, nio ultrapassa a casa dos
uSS 175.000.000,00 (cento e setenta e CinCO milhões de dólares amencanos). incluidas,

"ai. as, exportaÇÕes de oW'O em barras e pedras: preciosas c omamentals em bruto

A lscoçio' de Impostos. o financiamento de rniqUlI\l5 e
cqwpamento5 de preclÜO e alto desempenho. os incentiVOs a industrializaçio de geaas.

pedras omamentais C metais preciosos em nosso país, junwnentc com a severa trlbutaÇio

5Obrc: a exponaçio de produtos em bruto e a alijamento do cenirío daqueles que
pranquem sonepçio ou dcscanunbo 'por cena concorreria para: que & meti. factivel em
sua inteireza. seja aboJida.

A cnaçio de novos postos de trabolho, VIa de regra, bem
mnllllClados, hi de, pelo poder de compra ai gerado, compensar finaneenameme os
JU'DI que a Naçio vier a ler com as facilidades oferecidas neste Projeto de Lei, sobre
COll1I1buir de maneira incfcondíveJ para a melhoria do podrio de vida de Importante
.....Ia da populaçio, reduzir as desigualdades sociais e eeonônucas e COncorrer para •
val0r:íDçi0 de produtos, que por sua narureza. sio não renováveIS.

Saladas Sessões, em1..ldepoli'. de 1996.

" L E~lS::AC':'O C:'i..OA ANE:~OA F5!.A
C:::ORDENÃÇ':'O DI: !S'iUDOS L=~lSi.AjIVOS-CJlQi!:

J:.r..o.,."

LEI ~? 7.713. DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 (*) \

A/lera a legislação do Imposlo sohre a Renda, e dli Outras pro.
vidinClOS.

.., , ~ - .
Art, 10. O imposro incidira sobre IOrJo (dcz por cemo) do rendimento bruto aufe.

rido pelos I~rimpeiros matriculados nos termos do art, 73 do Decrcto-Iei n~ 227. de
28 de fevereIrO de 1961, renumerado pelo art. 2~ do Decreto-lei n~ 318, de 14 de mar.
ço de 1967, na venda I empresas lel31mente habilitadas de metais precíosos, pedras
preciosas e semipreciosas por eles extraídos.

• O D«r-tlo-It'i li! 221•• }' dlj'W"ll'tJ dr 1967. ftllum,,,do ~/o I>«l'rlo-lr; li! JII. dr U dr
1Nt\'O dr 1961. I#~:

·'A,f. 73. Ik/N"d,,,. ih ~,.",Wliodo GO'RnJO Ftd'rtJ/. Il,Mn"'1HIK,m. ti jtluclI(io 011 ti

altl. nh ctlbMdo tHllNJ (ÚfUS lU' '.""'~lro.#Mo o ~,.mrlfto dll """0' lilXtlTtItU//UT.,OIHl

tobnli. ""U CDJ"OI'MI F.,..IS /I lodo Ilqud, t/w pt'rlntt/u tncIit.r ,sus ''''IMJltos,
f J,- W. /Wr",wio ,'O/ISI.,. d~ 11I"",(ul. do '."'''',w,ro. ~1foWld/lll1fu.lm~1fte"tIS CoIt

lO"as Fftltrtl's dos MU1tf"PlOJ fNtdt fotem rt.J,uWGS tJUs 'I'tIbó2flfes. t sefa 'I1fÍfldll .somrnlt pa_
r, • "1"9 )urudK'101H1tM~ rrsp«llWf eUlor,. qllt •~,

• -, § 1...... in...,-;i-rIl7i;"1/tIt t fNss~/. yrD /tIUIIlJIPQUMWU1fIO wrbllf do 11fttrnmdo t l't'lSlrtl.
di r", fl~"" propr,o dllJ CoWlOrlll FttJtrtrí. m~llInlt li IIptnnftQflio dI) COttfptONl1lt dt qlllt~io
do ""POSIO St1fdlC'/l1 r ti .,.",r1fIO dll ",tsmtl llU' TrlffllMrlllontl cobrlld. Ptla CDklofla·',

. ParÍlrafo ú~ico, Â prOVi de ori'mt dos rendimentos de que trata C5lc anico rar~
se-a com base na VIa da nota ck aquisição destinadaao ,arimpeiro pela empresa compradora.

• Vi* 1ft. JIJ. Ui li! I.IJ4. IH 27 «dnlmbro dt lHO.

_. ~ .. ~ ~." _. ~." ~." ~ ~' ~ ~ .. ~. ~ ~ ~ ~ - -..-.. ~ ~ ~ -~ -. ~ ~ ~.-

............. ~ ~'" ~ 'I •••••• 'I _ _ ~ •• '
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PROJETO DE LEI N° 2.576, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM nO 1.183196

Dá no\'a redação ao ioei;o I do art. 22 da Lei o" 8.829. de 22 de dezembro de 1993, que

cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de

Assistente de Chancelaria.

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO;

E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO :-iACIONAL decreta'

Art. l~ O incIso I da an.:~ da Lei n'.2 8.829, de 22 de dezembro de 1993. passa a vigorar
)rn a seguinte redação:

"I .. estagio inicial mmimo de dois anos de efetivo exercicio na Secretaria de Estado,"

Art. 2D Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilía,

"LEGISLAÇÃO CITADA Al'iEXADA PELA
COORDE:\AÇÁO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

(*JRepublica-se por Incorreções no antenor.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Cámara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional. ao Presidente da República. ao
Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores. ao Procurador
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.

§ ] - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas:
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na administra

ção direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:

b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e orça
mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios. seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de mili1ares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério PÚ

blico e da Defensoria Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da ad-
ministração pública. -

§ 2 - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Cá
mara dos Deputados de projeto de lei subscrito por. no minimo, um
por cento do eleitorado nacional. distribuído pelo menos por cinco Es
tados. com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.

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

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

LEI 8.829 DE 22/12/1993
( DOU 2311211993)

Cria. no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de
Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria.. e

dá outras Providências.

CAPÍTL'LOV
Do Exercicio no Exterior

ART.22 - Nas remoções de Oficial de Chancelaria e de Assistente
de Chancelaria observar-se-ão. entre outras. as seguintes disposições:

I - estágio inicial mínimo de quatro anos de efetivo exercício na Se
cretaria de Estado:

rI - cumprimenta de prazos máximos de cinco anos de permanência
em cada posto e de dez anos consecutivos no exteríor:

1Il- cumprimento de prazo mínimo de quatro anos de efetivo exercí

cio na Secretaria de Estado entre duas missões permanentes no
exterior:

IV - habilitação no Curso de Treinamento para o Serviço no Exteli
or (CTSE) para o Assistente de Chancelaria.

Parágrafo único. O prazo máximo de dez anos consecutivos de per
manência no exterior poderá. atendida à conveniência do serviço e ao
interesse do servidor, estender-se a doze anos. desde que nesse perío
do um dos postos seja do Grupo C.

LEI 7.501 DE 27/06/1986
INSTITUI O REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONARlOS DO SER

VIÇO EXTERlOR. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTu'LO I
Do Serviço Exterior
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AVISO nO 1.527 ~ SUPARJC Chií

de 1996Brastlia..:O de ncrre.r.Dro

A Sua Excelência o Senhor
Depurado V:u..SO\' CAMPOS

~RAesn.f::~~ario da Câmara dos Depurados

Senhor Pnrnetro Secretario.

EncamInho a cs,sa Secretaria Mensagem do Excelem1551mo Senhor Presidente da

República relativa a proieto de lei Que ''Dã nova redação ao Inciso r do art. :2 da Lei nO 8.829. de

22 de dezembro de 1903. que cna. no Sen1ço Extenor BrasIieiro. as Carreiras de Oficiai de

Chancelaria e de Assistente de Chancelana'

Atenciosamente.

~~
~!Ilusrro de Estado Chefe da Casa Ci,;1

da Presidência da República

Art.l - O Serviço Exterior. essencial à execução da politica exterior
do Brasil. constitui-se do corpo de funcionários permanentes. capaci
tados profissionalmente como agentes do \1inistério das Relações Ex
teriores. no Brasil e no exterior. organizados em carreira e categoria
funcional definidas e hierarquizadas e sujeitos ao regime desta Lei.

MENSAGEM~' 1.183, DE 20 DE ~OVEMBRODE 1996, DO PODER EXECl"TIVO

CAPÍTCLO I
Disposições Preliminares

Senhores ~1embros do Congresso "K'acionaL PROJETO DE LEI N~ 2.577, DE 1996
(Do Sr. Sarney Filho)

LXI'OSI<;ÃO DI: ~1OTIVOS INTERMIl'ISTfRIAI. ~' 117!MRF.MARE. DE 20 DE
~OVEMBRO DI: 1990. DO SI:KIlOR \lI>:ISTRO DE LSTADO. I:\TERIt'O. DAS
RELACÓES EXTERIORES E DO SENHOR ~llNISTRO DE ESTADO DA
ADMI>:ISTRA(,:ÃC, fEDERAL E REFOR~lA DO ESTAi)U

Nos termos do anigo 61 da Constimição Federal. submetO a elevada deliberação de

Vossas Excelênciz.s. acompanhado de ExposIção de Motivos dos Senhores Minisrros de Estado das

Relaçães Exteriores e da Administração Federal eReforma do Estado. o texto do projeto de lei que

'"Dá nova redação ao inciso I do ano 2.2 da Lei n° 8.829~ de 2.2 de dezembro de 1993, que cria, no

Serviço Exterior Brasileiro. as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria"

Altera a Lei nQ 7.797, de 10 de setembro de 1989, prevendo
incentivos para doações ao Fundo Nacional de Meio Ambiente.

Art. l' A LCI n' 7.797, de 10 de julho de 1989, que "cria o Fundo Nacional de

Meio Ambiente e dá outras providências'\ passa a vigorar acrescida. dos seguintes arts. 6", 7'.

gD. 9DelO. adequando-se a nwneração dos dispositivos subseqüentes:

"Ar!. 6' O contribwnte do Imposto sobre a Renda poderá

dedUZIr do imposto devido, na declaração, as doações efetivamente realizadas,

durante o correspondente ano-calendário, em favor do Fundo Nacional de

Meio Ambiente, tendo por base os seguintes percentuaIs:

1 - no caso de pessoas fislCas, até 90% (noventa por cento) do

valor das doações;

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;:
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (M~RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO)

O Congresso Nacional decreta:

de 1996:20

Ex'":elenUSSlmo Sennor f:"esldeme C:l. Ren:..:b::c.:.

I1 • no caso de pessoas ]uridicas, até 70% (setenta por cento) do

valor das doações.

Suometemos J. elev:lQ.3 :onslder.l::io c: \oss~ ::'xceIfm:::l. ProJeto ce Le:. anexo.
Dronanao a1tera:- CISDOSltl\O aa Lei r:; 8.82~. c;;; :: ce cezer:1oro c::: 199:. Que ChSDÓ;: soore D
estamo IIDciai oue óever:1 cumonr n~ Secre:"::lIlJ. c.e Estaco ~ Reiacões =':-.'"tenores.. o: Of1cIâ.IS t
..\ssl~tentes de Chancelana ames da pnmeITa remo:ão oa"J. rmssão no extenor

De acordo com a LeI nt:l 7 501. àe 27 de lunho ce 1986. o Drazo lnlcmi cara o estamo
obngatono na Secretana ce Estado para a categona iunclOnai de OfiCI~í de Chancelana era d~ :
tdOIsl anos. ao reor~r aouei::!. cate!!Ona funCIonaí em carreIra e cna! a ri: AsSIstente de
Chancelan~ o mCISO-I co amg~ '::2 da Le~ na 8.829. á:;: '::2 de d.ezembro de 1993 esrabeieceu em 4
(quarro I anos o prazo para o aludido estagIo InIcial.

O aumento aeste orazo não rrotLxe resuirado ::JQsmvo para o ciesenvoh,memo àas
atividades do SeI'\1CO Extenor. ~'ez Que a AánUn1srracão mio tem podido iançar mào de novos
connn!!entes desses sen1aares oara a 'exerclclo no exteno;. c::lxanào. asSIIr.. ce meihorar o oeníl
de io~cão dos POStoS e ce aaeauar a cUsoombihàade ce recursos h.umanos as eXIgêncIas surgIdas
peio voiume e a qualidaàe ao trabalho requenao em cenas mIssões dlDlOmancas e repartIcões
consuiares brasiieuas no extenor.

A propoSCl contante ào presente Projeto niio lmpilc3. em aumento C2. aespesa com
pessoal. aàequando apenas as amaIS regras àe remocâo e possIbilnanao :lo AàmInlSrracào meihor
escolha no mamemo do preencf1:mcnto das vagas .ia eXistentes no quadro de lotação dos postos. o
que Ira apnrnorar o padrão de c.uanàaáe 00 SerVICO Exrencr. e oroporClOnar melhor desemnenho na
prestação dos serVIços ti. coleu\1àade. .

AtenClosamentz.

§ l' As deduções de que trata o caput deste artigo ficam

limitadas a 5% (cinco por cento) do Imposro devido.

§ 2' Sem prejuizo do disposto no caput deste artigo, a pessoa

juridica tnbutada com base no lucro real poderá deduzir o valor relativo ás

doaçães efetuadas como despesa operacional, na determinação do lucro

liquido do periodo-base de competência.

§ 3' O excedente do valor das doações, não deduzidas em razão

do limite de que rrata o § l' deste artigo, não poderá ser utilizado em

exercidos subseqüentes.

§ 4' Considera-se doação a transferência defimtiva de bens ou

numerano ao Fundo NaCIOnal de Meio Ambiente. sem proveIto pecumário

para o doador.

:JoNJ ;'.:TG\ET:: ~ :'Z!:·:C::S
:·::....":J.s-:.~ ce Est.aé=. :::-:.s::.:.:-..:. :..3.5

:-ala,::Ces FY.""'..E:c.O:rE;:

Art. 7' Compete à Secretaria da ReCeita Federal a fiscalização

da correta utihzação dos incentivos fiscais preVIstos no artigo anterior.

Art. 8' Os recursos auferidos pelo Fundo Nacional de Meio

Ambiente na forma do art. 6' serão obrigatoriamente aplicados em projetos

que contem com a participação de entIdades privadas sem fins lucrativos em

sua concepção, gerenciamento ou implantação. .
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normatIvo que traga lDvestimcntos na questão ambiental pennanentes e bem orientados.

Contamos para tal com o pleno apolO de nossos nobres Pares.
Parngrafú úmco. Pelo menos 50% (cinqüenta por ccnto) dos

recursos serão aplicados em projetos que vtsem a'

I - criação, consolidação ou fiscahzação de Unidades d"

Conservação.

Sala das Sessões. em

Deputado Sarney FIlho

de de 1996

/I - exploração sustentada do ambIente natural realizada por

populações tradIcionaIS ou comumdades mdígeni1S~

1lI - educação ambIental.

Art. 9° ConstituI enme obter redução do Imposto sobre a Renda

utilizando-se iraudulentamente de qualquer beneticlO desta lei.

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

MI. 10. As Infrações ao art 6' desta lei, além das sanções

penaIS. sUJeltarão o mfrator ao pagamento do valor atualizado do Imposto

sobre a Renda deVIdo, sem preJulzo das demais penaltdades pre,1S!aS na

legislação tnbutária."

Art. 2' O Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de 60 (sessenta

dias) de sua publicação.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcação.

Art. 4° Revogam~se a~ dlspOStçúes em contráno

,Jl1STlFICACÃO

A LeI n' 7.797. de 10 de julho de 1989. que cna o Fundo l\aclOnal de MelO

Ambiente. originariamente prevIa a extensiio as doações ao FN~lA dos beneticlos da L~I n:l

7.505~ de 2 de Julho de 1986~ então conheCIda como Lei Samey~ a qual concedl3. mcentIvos

fiscaiS no setor cultural. Com a revogação desta última, desfalcou-se o FN1vl-'\ de uma

importante fonte de recursOs. a qual pretendemos restabclt:cer~ na fonna da proposição que

aqui apresentamos.

A vitalízação do FN?v1A é, em nosso entender, componente essencial para a

consecução dos preceitos previstos pelo art. 225 da ConstItuição Federal e dos objetiVOs da

Política NaCIOnal do Meio AmbIente. Ela deve ser garantida pelo legislador, inseridas as

salvaguardas necessárias para qu~ os beneticlos tiscais origIniem mvesttmentos relevantes

para a solução dos problemas ambientaiS.

Previmos no projeto de lei a possibIlidade de dedução de até 90% do valor das

doações no caso de pessoas físicas e de até 70% no caso de pessoas Jurídicas, em limite de

até 5% do imposto devido. Caberá, então, aos órgãos ambientais e, principalmente, às

organizações não-governamentais, efetuar campanhas para que as doações sejam realizadas

pelo maíor número possivel de contribuintes.

Com o intuito de reforçar as atividades das organizações não-governamentaIS

na área ambiental, obrigamos a sua participação nos projetos desenvolvidos pelo FNMA com

recursos provenientes das doações. Por tim, pela importância das intervenções em Unidades

de Conservação, em atividades vinculadas 'às populações tradicionaiS e às comunidades

indigenas, e em educação ambiental, inserimos a garantia de que tais áreas receberão pelo

menos 50% dos recursos.

Espetamos, com o aperfeiçoamento da proposição que certamente serri

efetivado no curso da tramitação pelas comissões técrncas desta Casa, alcançar um texto

"LEGISL\Ç'ÃO CITADA A"EXADA PELA
CO()ROE~A<':'\.O DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
da

República Federativa do Brasil

1988

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

Art.225 - Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equili
brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defen- .
de- 11) e preservá-lo para as presentes e finuras gerações.

S 1 - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

11 - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético
do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação
de material genético:

III - definir, em toda~ as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a altera
ção c a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualqúer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção;

IV - exigir. na fonna da lei. para instalação de obra ou atividade po
tenciahnente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental. a que se dará publicidade:

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técni
cas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a quali
dade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a tlora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade,

§ 1 - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recupe
rar o meio ambiente degradado. de acordo com solução técnica exigi
da pelo órgào público competente. na forma da lei.

S3 - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambien
te sujeitarão os infratores, pessoas fisicas ou jurídicas, a sanções pe
nais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.

§ 4 - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do
Mar. o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são património na
cíonaL e sua utilização far-se-á, na fonua da lei, dentro de condições
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao
uso dos recursos naturais.

§ 5 • São indisponí~eis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Es
tados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossis
temas naturais,
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§ 6 - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter SU3 loca
lização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

LEI 7.797 DE 10 de setembro de 1989

Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente, e dá outras
providências.

TEXTO:

Art.1 - Fica instituído o Fundo Nacional de Meio Ambiente, com o
objetivo de desenvolver os projetos que visem ao uso racion~l e sus
tentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou re
cuperação da qualidade ambiental no sentido de elevar a qualidade de
vida da população brasileira. . ..
Art.2 - Constituirão recursos do Fundo NaCIonal de MeIO AmbIente

de que trata o Art.1 desta Lei:
I - dotações orçamentárias da União;
II - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, va

lores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas e
jurídicas; .

m - rendimentos de qualquer natureza, que venha a aufenr como re-
muneração decorrente de aplicações do seu patrimônio;

IV - outros, destinados por lei.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei número 8.134 de 27/121l990).

Art.3 - Os recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente deverão
ser aplicados através de órgãos públicos dos níveis federal, estadual e
municipal ou de entidades privadas cujos objetivos estejam em conso
nância com os objetivos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, desde
que não possuam, as referidas entidades, fins lucrativos.
ArtA - O Fundo Nacional do Meio Ambiente é administrado pela Se
cretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, de acordo
com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Governo, sem prejuízo das
competências do CONAMA.
* ArtA com redação dada pela Lei número 8.028 de I2/041l990.

Art.5 - Serão consideradas prioritárias as aplicações de recursos fi-
nanceiros de que trata esta Lei, em projetos nas seguintes áreas:

I - unidades de conservação;
li - pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

III - educação ambiental;
IV - manejo e extensão florestal;
V - desenvolvimento institucional;
VI - controle ambiental;
VII - aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e

fauna nativas.
§ I - Os programas serão periodicamente revistos, de acordo com os

princípios e diretrizes da política nacional de meio ambiente, devendo
ser anualmente submetidos ao Congresso Nacional.

§ 2 - Sem prejuízo das ações em âmbito nacional, será dada priori
dade aos projetos que tenham sua área de atuação na Amazônia Legal.
Art.6 - Dentro de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação

desta Lei. a Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência
da República - SEPLAN-PR e o Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA regulamentarão o Fundo
Nacional de Meio Ambiente, fixando as normas para a obtenção e dis
tribuição de recursos, assim como as diretrizes e os critérios para sua
aplicação.
ART.7 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação:
ART.8 - Revogam-se as disposições em contrário.

LEI 7505 de 02 de julho de 1986

Dispõe sobre Beneficios Fiscais na Área do Imposto sobre a
Renda Concedidos a Operações de Caráter Cultural ou

Artístico.

TEXTO

Art.l - O contribuinte do Imposto sobre a Renda poderá abater
da renda bruta, ou deduzir como despesa operacional, o valor das doa
ções, patrocínios e investimentos, inclusive despesas e contribuições
necessárias à sua efetivação, realizada através ou a favor de pessoa ju
rídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, cadastrada no
Ministério da Cultura, na fonna desta Lei.

§ I - O ()bservado o limite máximo de 10% (dez por cento) da
renda bruta, a pessoa fisica poderá abater:

I - até 100% (cem por cento) do valor da doação;
li - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento.

§ 2 - O abatimento previsto no § 1 deste artigo não está sujeito
ao limite de 50% (cinqüenta por cento) da renda bruta previsto na le
gislação do Imposto sobre a Renda.

§ 3 - A pessoajurídica poderá deduzir do imposto devido valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto sobre a Renda,
tendo como base de cálculo:

I - até 100% (cem por cento) do valor das doações;
II - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
lU - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento.

§ 4 - Na hipótese do parágrafo anterior, observado o limite má
ximo de 2% (dois por cento) do imposto devido, as deduções previstas
não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do Im
posto sobre a Renda.

§ 5 - Os beneficios previstos nesta Lei não excluem ou reduzem
outros beneficios ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira es
pecial as doações a entidades de utilidade pública feitas por pessoas
fisicas ou jurídicas.
..................................................................................................................
................................................................................................................

PROJETO DE LEI N!!. 2.584, DE 1996
( Do Sr. Leonel Pavan )

Altera o parágrafo único da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente, instituindo a
obrigatoriedade de manutenção e acompanhamento do cart~o de
vacina pelo posto de saúde em que a criança foi vacinada pela
primeira. vez.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI}

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 10. O parágrafo único do Art. 14 do Estatuto da Criança e do
Adolescente passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 14 .

Parágrafo Único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades sanitárias, bem como a
manutenção e o acompanhamento pelos postos de saúde do cartão
de vacinação que deverá ser verificado periódicamente de forma a
constatar se a criança recebeu a dosagem da vacina no período

indicado e a posterior contatação dos pais ou responsáveis para a
regularização da mesma.

Art. 20Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO
Embora já haja por parte dos Postos de Saúde um controle da
vacinação das crianças é comum veirificar-se lacunas no cartão de
muitas crianças. Isto decorre por esquecimento, alienação ou
ignor~cia dos responsáveis pela criânça.

Ao estabelecer que os Postos de Saúde assuma um controle mais
dgoroso do cartão de vacinação, buscamos tutelar o órgão público
como responsável também pela manutenção da regularidade da
vacina das crianças.
Isto deve ser feito, especialmente, quando a criança recebeu a
primeira vacina no posto de saúde, cabendo ao responsável pelo
setor a anotação e a verificação no próximo periodo de vacina se a
criança recebeu o reforço ou nova vacinação. Isto não ocorrendo
compete ao agente de saúde busca comunicação com a família da
criança e intimá-Ia a regularização das vacinas e colocar em dia o
cartão de controle.

Diante do alcance da medida, rogamos a nossos nobres pares o
indispensável apoio para a aprovação desta proposta.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996
, /./
/~}~.

DeputadolÊÓNEL PAVAN
~/

111 - proceder a exames vi5ant1o ao diagnóstico e lerapelllíca de iluormalidadcs
no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação ao<; pai~:

IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as inter·
corréncias do parto e do desenvolvimento do neonato;

V - manter alojal11cl1lo ~onjullto. possibilitando ao neonato a permanência jun
to à mãe.

Arl. li, É assegurado atendimento medico a criança e ao adolescente, atraves do
Sislema Único de Saude, garantido o acesso universal e igualitário as ações e serviços
para promoção, proteção e recuperação da satide.

§ 1~ A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento
especializado.

§ 2? Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem
05 medicamentos, próteses c outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou
reabilitação.

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condi
ções para a permanência em tempo íntegral de um dos pais ou responsável, nos casos
de internação de criança ou adolescente.

Art: 13. O!. casos de suspeita ou conrirmação de maus-tratos contra criança ou
adolescente serào obrígatorial11ent~ comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva lo
calidade, sem prejuízo de outras providências legais.

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica
e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinaríamente afetam a popu
lação infantil, e campanhas de educação sanitária para país, educadores e alunos.

Parágrafo tinico. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados
pelas autoridades sanitárias.

CAPiTULO 11

DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE

PROJETO DE LEI N~ 2.585, DE 1996
( Do Sr. Leonel Pavan)

.. L EGiSUC:'O CriADA ANE{ADA F5!.A
COCRDENAÇ:'O DI:: ESi"UDOS L5GjSi.Ai"IVOS-CaDI"

Altera o art. 59 da Lei n9 8.677, de 13 de julho
dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Social,
Conselho Curador do Fundo um representante dos
Sistema Financeiro da Habitação.

de 1993, que
incluindo no
mutuários do

LEI N? 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (*)

Dispõe sobre o Eslatulo da Criança e do Adolescente, e dá ou
tras prol'ídências.

o Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

LIVRO I
PARTE GERAL

TíTULO 11
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPiTULO I

DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE

Art. 7? A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, media~
te a efetivação de politicas sociais pública~ que permitam o nascimento e o desenvolvI
mento sadio e harmonioso. em condições dignas de existência.

Art. 8? tE a~segurado a gest:lI1le, através do Sistema Unico de Saúde, o atendimen·
to pré e perinatal.

§ I? A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento. seg,undo
critérimi medicos e'ipeCífico5. obedecendo-se aos principios de regionalização e hierar
quização do Sistema.

q 2? 1\ parturiente c;crâ atendida preferencialnrente pelo l11i!smo medico que a acom·
panhou na fac;e pré·natal.

§ 3? Incumbe aO Poder Público propiciar apoio alímentar it gestante e à nutriz
que dele nece55item.

Art. 9~' O Poder Público. as instituições e os empregadores propiciarão condições
adequadas ao aleilatllemo materno, inclusive aos filhos de màes submetidas a medida
privativa de liberdade. ,

Art. 10. O'i hO'ipitais e demais e<;tabelecimentos de atenção fi saúde de gestantes.
públicos e partícularc5, são obrígado'i a:

I _ manter regimo dne; atividades desenvolvidas. 3traves de prontuários indivi
duais. pelo prazo de dezoito anos:

11 _ idclllific:u o recem-lIasddo mediante o registro de 'iUa ímpressào plantar e
digÍlal e da impre5'iào digital da màe. sem prejuízo de outras formas normatizadas pe
la autoridade administrativa competente;

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ~EIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1°. O artigo 5° da Lei N° 8.677/93 (Fundo de Desenvolvimento
Social) passa a vigorar acrescido do seguinte ítem:

1- ...

XII - I representante dos mutuarIOs do Sistema Financeiro da
Habitação, a ser indicado pelas associações de mutuários do SFH.

Art. 1° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO
Quando da criação do Conselho Curador do Fundo de
Desenvolvimento Social procurou-se reunir em seu seio
representantes dos setores governamental, empresarial e trabalhista,
esquecendo-se portanto, dos maiores interessados na questão que
são os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação e que hoje já
possuem associações espalhadas por todo o país.
Como a função primordial do FDS é financíar projetos de
investimento de interesse social nas áreas de habitação popular que
é onde se concentra grande parte dos mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação, nada mais justo que estes venha a compor,
também, o Conselho Curador do FDS, dando inestimável
contribuição para o destino correto e sensato dos recursos do Fundo.
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Diante da relçevãncia da Proposição, rogamos a nossos nobres pares
o apoio necessário à sua aprovação.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996

.J:Y'"
DeputadóLEONEL PAVAN

.. L EGi",UC:'O C:iADA ANE:fAOA FE!.A.
COCRDENÃÇ:'O Dl: ESiUD05 LEGi51.A'jlV05.(,~PI'

LEI N? 8_677. DE 13 DE JULHO DE 1993

DifpDe sobre o Fundo de Desenvolvi·
mento SociaJ. e d' outras provídêneias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:
Art. I? O Fundo de Desenvolvimento Social (FDSI rege-se

por esta lei.

Art. 2? O FDS destina-se ao financiamento de projetos de
investimento de interesse social nas áreas de habitação popular.
sendo permitido o financiamento nas áreas de saneamento e
infra-estrutura,. desde que vinculadas aos programas de habita
t:ão. bem como equipamentos comunitários.

Parágrafo único. O FDS tem por finaliciade o financiamen·
to de projetos de iniciativa de pessoas físicas e de empresas ou
entidades do setor privado, vedada a concessão de financiamen
tos a projetos de órgãos da administração direta, autárqui.ca ou
fundacional da União. dos Estados. do Distrito Federal ou dos
Municípios oU entidades sob seu controle direto ou indireto.

Art. 3? Constituem recursos do FDS:
I - os provenientes da aquisição compulsória de cotas

de sua emissão pelos fundos de aplicação financeira, na forma
da regulamentação expedida pelo Banco Central do Brasil;

II - os provenientes da aquisição vol untária de cotas de
sua emissão por pessoas físicas e jurídicas;

lU - o resultado de suas aplicações;
IV - outros que lhe venham a ser atribuídos.
Parágrafo único. O total dos recursos do FDS deverá estar

representado por:
a) cinquenta por cento. no mínimo. e noventa por cento, no

máximo. em financiamentos dos projetos referidos no art. 2!~

b) dez por cento em reserva de liquidez, sendo cinco por
cento em títulos publicas e cinco por cento em títulos de emis
são da Caixa Econômica FederallCEF).

Art. 4~ O valor da cota do FDS será calculado e divulga
do, diariamente, pela Caixa Econõmica Federal.

Parágrafo único. O FDS estará sujeito às normas de escri
turação expeàidas pelo Conselho Monetário N acionaI e pelo
Banco Central do Brasil.

Art. 5? É criado o Conselho Curador do FDS. integrado
por:

I Ministro do Bem-Estar Social;

Il Ministro da Fazenda:
III Ministro do Planejamento;
IV Presidente da Caixa Econômica Federal:
V Presidente do Banco Central do Brasil;

VI 1 (um) representante da Confederação Nacional das
Instituições Financeiras:

VII - 1 (um) representante da Confederação Nacional d1
Comércio;

VIII - I (um) representante da Confederação Nacional da
Indústria;

IX - 1 (um) representante da Confederação Geral dos
Trabalhadores:

X-I (uml representante da Central Única dos Traba
lhadores;

XI - I (uml representante da Força Sindical.
§ I? A presidência do Conselho Curador se!á exercida pe

ta representante do Ministério do Bem-Estar Soclal.

§ 2~ Cabe aos representantes dos órglos governamentais a
indicação de seus suplentes ao presidente do Conselho Curador,
que 05 nomeará.

§ 3? Os representantes dos trabalhadores e empregadores
e seus suplentes serão escolhidos respectivamente peja, cen
trais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Mi
nistro do Bem-Estsr Socisl. tendo mandsto de 2 (doisl anos.

§ 4~ O Conselho Curador reunir-5e-á. ordinariamente. a
cada mês, por convocação de seu presidente. Esgotado esse
período. não tendo ocorrido convocação. qualquer de seus mem·
bros poderá fazê-Ia. no prazo de 15 (quinzel dias. Havendo ne
cessidade, qualquer membro poderá convocar reunitn e~traordi·

nária, na forma Que vier a ser regulamentada pelo Conselho Cu·
radar .

§ 5? As decisões do conselho serio tomadas com a presen·
~a, no mínimo. de 7 (setel de seus membros. tendo o Presidente
voto de qualidade.

§ 6? As despesas porventura exigidas para o compareci
mento às reuniões do conselho constituirão õnus das respecti
vas entidades representadas.

§ 7? As ausências ao trabalho dos representantes dos tra~

balhadores no Conselho Curador. decorrentes das atividades
desse órgão. serão abonadas, computando·se como jornada efe..
tiyamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

§ 8? Aos membros do Conselbo Curador. enquanto repre
sentantes dos trabalhadores. efetivos e suplentes. é assegurada
a estabilidade no emprego. da nomeação ate 1 lum) ano após o
tér;mino do mandato de representação. somente podendo ser de..
mitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada
a.través de processo administrativo.

Art. 6? Compete ao Conselho Curador do FDS:
1 - definir as diretrizes a serem observadas na concess40

de empréstimos. financiamentos e respectivos retornos. atendi.
dos os seguintes aspectos básicos:

a) conformidade com as políticas setoriais implementadas
pelo Governo Federal;

b) prioridades e condições setoriais e regionais;

c) interesse social do projeto;
dI comprovação da viabilidade t' . \l'.

financeira do projeto: eenlea e econômic~

e) critêrios para distribuiçãO dos recursos do FDS;
II - estabelecer limites para a concessão de empréstimos e

financiamentos. bem como plano de subsidios na forma desta
lei;

III - estabelecer. em função da natureza e finalidade dos
projetos:

aI o percentual máximo de financiamento pelo FDS. vedada
a concessão de financiamento integral;

b) taxa de financiamento, que não poderá ser inferior ao
percentual de Atualização dos Depósitos em Caderneta de Pou
pança menos doze por cento ao ano ou superior a esse percen.
tual mais doze por cento ao ano;

cl ~axa de risco de crédito da Caixa Econômica Federal.
respectIva taxa de remuneração e condições de exigibilidade:

cl condições de garantia e de dese";bolso do financiamento
bem assim da contrapartida do proponente; •

el subsídio nas operações efetuadas Com os recursos do
FDS, desde que temporário. pessoal e intransferível;

IV - dispor sobre a aplicação dos recursos de que trata
o art. 3? parágrafo único, alínea a, enquanto n40 destinados ao
financiamento de projetos;

V - definir a taxa de administraç40 a ser percebida pe.
lo agente operador dos recursos do FDS;

VI - definir os de~ais encargos que poderio ser debita
dos ao FDS peio agente operador e, quando for o caso. aos to
madores de financiamento, bem assim os de responsabilidade
do agente:

VII - aprovar. anualmente. o orçamento proposto pelo
agente operador e suas alterações:

:'III - aprovar os balancetes mensais e os balanços
anuaIs do FDS. devendo ser estes últimos acompanhados de pa
recer de auditor independente;

IX - aprovar os programas de aplicação do FDS;

X - autorizar. em caso de relevante interesse social a
formaliz~açã.o de operações financeiras especiais, Quanto a p~a~
zos. carenCla, taxas de juros, mutuário, garantias e outras con
dições. com a Caixa Econômica Federal, para atender compro
missos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. sendo veda
da a al~er~ção da destinação referida no art. 2~ e respeitada a
competencla do Banco Central do Brasil:
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Art. 7? O Conselho Curador disporá de uma Secretaria
Executiva. subordinada diretamente ao seu Presidente, cabendo
ao Ministério do Bem~EstarSocial proporcionar os meios neces
sários ao exercício de suas funçôes.

XI acompanhar e controlar os empréstimos e financia-
mentos concedidos com recursos do FDS;

XII - apreciar recursos encaminhados pelo órgão gestor
ou pelo agente operador referentes a operações não aprovadas
ou não eleitas pelas respectivas entidades. observada a viabili
dade técnica. jurídica e econômico·financeira:

XLII - adotar providências cabiveis para a apuração e
correção de atos e fatos que prejudiquem o cumprimento das fi·
nalidades do FDS ou que representem infração das normas es·
tabelecidas;

XIV - divulgar, no Diário Oficiai da União, todas as de
cisões proferidas pelo conselho, bem como as contas do FDS e
os respectivos pareceres emitidos;

XV - definir a periodicidade e conteúdo dos relatõrios
gerenciais a serem fornecidos pelo órgão gestor e agente opera·
dor;

Parágrafo único. E o Poder Executivo autorizado a requi
sitar servidores da Caix.a Econômica Federal, mantidos os seus
direitos e vantagens, na forma do seu estatuto.

Art. 8? Ao Ministério do Bem·Estar Social, na qualidade
de gestor da aplicaçao dos recurS09 do FDS, compete:

1 - praticar todos os atos necessários à gestão do FDS.
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Cura
dor;

II - propor ao Conselho Curador critérios e programas
para a aplicação dos recursos do FDS; ITAMAR FRANCO

Jutahy Magalhães Júnior

C ~rt. l
d
l. Em caso de descumprimento desta lei o Conselh~

ura ar o FDS poderá aplicar aos agentes pro'motores ao
agente operador e aos agentes financeiros as seguintes sançdes:

I - advertência escrita. com recomendações;
Il - suspensão temporária da remuneração;

LII - suspensão definitiva do credenciamento quando se
tratar dos agentes promotores e agentes financeiros.'

_ Pa~ágrafo unico. As sanções a que se refere este artigo se~

l
ra.o aphca,d!1s sem prejuízo das outras penalidades previstas em
eIS espeCIfIcas.

_Art..12. ~a eventualidade de extinção de Fundo de Apli.
caça0 FmanceIra ou do Fundo de Desenvolvimento Social
(FDSI, as cot~s deste último serão resgatadas na medida em
que forem reahzados seus ativos.

~arágrafo único. No prazo de sessenta dias a partir da
publ~c~Ção desta lei, o Banco Central do Brasil reg'ulamentará o
rrOtlJlO~a~ento, de valor suficiente para a cobertura de even
ua esaglO das cotas do FDS, de forma a possibilitar a sua
;en~a ~o me~cad~ se~undário, garantindo aos investidores do
uI~ °d e Aphcaçao Fmanceira a plena liqüidez de seus valores

ap Ica os.

Art. la. É ratificada a operação de empréstimo concedido
pelo. F'lOdo de Desenvolvimento Social IFDSI ao Fundo de Ga.
16'aOnl\~a ddo Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Decreto n?

4 ,e 26 de agosto de 1992.

Art: J.l. O Poder Executivo regulamentará esta lei no pra'
zo lllaxlmo de 60 (sessental dias a contar da data de sua promu!.
gaçao.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de julho de 1993; 172? da Independência e
105? da República.

PROJETO DE LEI N° 2.586, DE 1996
(Do Sr. Tuga Angerami)

Art. 4° O juíz terá ampla líberdade para detenninar e apreciar as provas a
serem prodUZldas.

Art. 10 Os juizados de pequenas causas trabalhistas poderão ser criados em
todos os estados e territórios. para processo e julgamento das causas de reduzido valor
econômico

Art. 2D O processo no juizado de pequenas causas buscará sempre que possivel
a conCIlIação entre as partes, observadas as regras jã existentes de iníonnahdade e
celendede,

Art. 30 As causas de pequeno valor econàmico são as que correspondem a
vmte sal:inos rnllliffiOS na data do ajuizamento da ação.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA;

~;:~~~h~~bre o processamento de pequenas causas na justiça do

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMrNISTRAç~O E SERVIÇO PUBLICO; E
DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA E DE REDAÇ~O - ART. 24, 11)

aprovar seu regimento interno;
deliberar sobre outros assuntos de interesses do

XVI

XVII
FDS.

ILI - regulamentar, quando for o caso, as deliberações
emanadas do Conselho Curador;

IV - regulamentar os procedimentos disciplinadores do
credenciamento, da atuação, da fiscalização e da avaliação das
entidades que atuem no âmbito do FDS;

V - autorizar a contratação dos projetos a serem finan
ciados com recursos do FDS, aprovados pelo agente operador,
atendidos os critérios estabelecidos pelo Conselho Curador;

VI - subsidiar o Conselho Curador com parâmetros téc
nicos para a definição do conjunto de diretrizes;

VII - cumprir e fazer cumprir a legislação e deliberações
do Conselho Curador, informando-o de todas as denúncias de
irregularidades que tomar conhecimento.

Art. 9? A Caixa Econômica Federal, na qualidade de
agente operador dos recursos do FDS, compete:

I - praticar todos os atos necessários â operação do
FDS, de acordo com as diretrizes, programas e norma9 estabele~

cidos pelo Conselho Curador e pelo órgão gestor do FDS;
II - realizar, quando for o caso, o credenciamento dos

agentes promotores e financeiros, em conformidade com o dis
posto na legislação em vigor e demais di:etrizes e critérios ema
nados do Conselho Curador e regulamentados pelo órgão gestor;

lU - adquirir, alienar, bt?m assim exercer os direitos ine~

rentes aos títulas integrantes da carteira do FD8, praticando to~

dos os atos necessários à administração da carteira;
IV - analisar, emitir parecer a respeito dos projetos

apresentados e aprová-los, enviando todos os pareceres ao ór
gão gestor, inclusive os não aprovados;

v - contratar as operações, respeitados os limites esta~

belecidos na forma do art. 6?;
VI - acompanhar. fiscalizar e controlar os empréstimos

e financiamentos. buscando assegurar o cumprimento dos me
moriais descritivos e cronogramas aprovados e contratados;

VII - elaborar os balancetes mensais e os balanços
anuais do FDS. submetendo-os à aprovação do Conselho Cura
dor: os halanços anuais serão acompanhados de parecer de au
ditor independente:

VIII - cumprir as atribuiçôes fixadas pelo Conselho Cura
dor.

Art. 5D OS conCiliadores são 05 vogais.

Art. 6° Somente serào admltidos a propor ação no Juizado de pequenas causas
trabalhistas as pessoas fisicas capazes e maiores de dezoito anos.

Art. 7° Na fase de concHiação as partes comparecerão independentemente de
assistência de advogado, ressaJvadas as regras e prerrogativas deste profissional. bem como
dos sindIcatos de classe. podendo o mandato ser verbal. salvo os poderes especiais

Art. 8° Não se admitirá no processo a intervenção de terceiro ou assistência.
apenas será admissivel o htisconsorclO

Art. 10. Os reCUrsos do FDS somente serão emprestados
aos tomadores que estiverem regulares com 3eus compromissos

perante a Previdência Social e o Fu.ndo de Garantia do Temp'J
de Serviço.

Art. 9':> A competência para as Causas previstas nesta lei sera a mesma prevista
na Consolidação das LeIS do Trabalho,

Art. lOtJ Os atos proce,\;suais serão publicos e poderão ser reahzados em
horário noturno. confonne as normas de organização Judiciária.
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Art. 11 0 Serão objeto de registro escrito somente os atos udos como
essenCiaIS.

Art. 120 O processo inicíarà com a apresentação de pedido oral ou escrito a
Secrelllna da Junta de ConcilIação e Julgamento

Art ]30 O pedIdo seni reduzido a termo pela Junta. em formulano impresso.
Art. 14c RegIstrado o pedido. a SecretarIa deSlgnani audiêncIa de Concihação

J. rt:alizar~se em dez dias

Art. 15" A citação será feita na forma prevista na Consolidação daS Leis do
Trabalho

Art. 16'-' O não comparecimento do reclamante importará em arquÍvamento do
processo e à reclamada seni apltcada a pena de revelia e confissão quanto a matena de fato

Art. 1T' Não havendo concilIação. passar-se-á à lOstrução e julgamento.

Art. 18~ A sentença valerá como título executÍvo Judicial

Art. 190:> A contestação poderá ser apresentada de fonna oral ou escrita,
contendo toda a maténa de defesa, excluído apenas a suspeição ou ImpedImento do juiz, que
se processara na forma da legislação comum.

Art. 20" Todas as provas moralmente legiumas poderão ser prodUZIdas em
audiência, mesmo que não requerida.';, podendo o juiz excluir as protelatónas ou
Impertinentes.

Art. 21 D As testemunhas ate o numero de três poderão ser levadas á audiêncIa
pelas partes. sem Inumação

Art. :!1Q Em breve resumo e sem relatóno, o Juiz mencionarà os seus
elementos de convicção e a sentença devera ser liquida.

Art. 2.3° Da sentença caberá recurso para o próprio juizado composto por
tunna de três juízes presidentes, do primeiro grau de Jurisdição.

Art. 24° O recurso será oposto no prazo de três dias a contar da ciência da
decisão.

Art. 25" A parte contrária será notificada pelo juizado para no mesmo prazo
de três dIas contra ~ arrazoar o recurso, tendo o mesmo só efeito devolutivo.

Art. 26" M partes serão intImadas da data do julgamento podendo alravés de
advogado fazer sustentação oral por dez minutos ou apresentar memorial escrito.

Art, 27° Se a sentença for confirmada a Súmula servirá de acórdão

Art.28C Os erros matenais poderão ser corrigidos l1ex offieia", cabendo embargos
declaratórios da sentença ou acórdão quando houver obscuridade, contradição ou dúvida

Art. 29" Os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de Irês dias,
por escrito, contados da CIênCia da decisão.

Art.30° Quando opostos contra sentença. os embargos declaratórios
suspenderão o prazo para recurso.

Art, 31 0 Extingue-se o processo. além dos casos previstos em lei:

1 • quando inadmissiveis o procedímento instituído por esta lei ou seu
prosseguimento após a conciliação.

11 - quando for reconhecida a mcompetêncIa territonal,

1II • quando. falecido o reclamante, a habilitação não se consumar em trinta
dias após notificação dos lnteressados~

IV - quando. falecido o reclamado, o reclamante não promover a citação dos
sucessores em 31 dias após a cíéncla do lato.

Art. 32' O acesso ao juizado de pequenas causas trabalhistas independera, nO
primeiro grau de junsdição, do pagamento de taxas ou custas

Art. 33' O preparo do recurso sera feito na forma prevista na CLT.

Art. 34' O JUIzado de pequenas causas trabalhistas é competente para
executar as suas própnas sentenças,

Art. 35' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 360 Revogam~se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A Implantação do juizado de pequenas causas. ja eXIStente na justlça
ordínária, vem acorrer, no processo trabalhista. á ausênCia de tratamento judicial adequado
para as pequenas causas, aquelas de valor irrisório. fixado no projeto como abaixo de vinte
salários mínimos na data do ajuizamento.

Como ensma Theodoro Negrão, " a garantia meramente formal de
acesso ao judiciário. sem que se criem as condições bàslCas para. o efetivo exercício do
direito de postular em juízo não atende a um dos princípios basilares da democracia, que é o
da proteção dos direitos mdividuaisl!.

Apesar da proclamada informalIdade do processo no direito do
trabalho podemos verificar que. muitas vezes, a pràtica da justiça vê~se postergada em favor
da forma, quando o ideal deve ser a busca da justiça, com a solução do conflito que lhe foi
proposto.

Assim, atendendo soliCItação de sindicalIstasda FEPASA - Ferrovias
Paulistas S.A. - apresentamos o presente projeto de lei, elaborado pelos mesmos. propondo a
cnação do juizado de pequenas causas na Justiça do trabalho. que VIsa awlizar a prestação
jurisdicIOnal trabalhista.

Sala das Sessões. "'... de IJov<"'lN'de 1996.

~?'7t#~'
Deputado ruGA ANGERAMI

PROJETO DE LEI N~ 2.599, DE 1996
( Do Sr. Waldomíro Fioravante)

Concede incentivos a empresas que facilitarem o treinamento de
trabalhadores.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
(M~RITO E ART, 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART, 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 As empresas que treinarem trabalhadores sem experiência

durante três meses, peta menos, terão preferência na obtenção de empréstimos junto aos

estabelecimentos de crédito, 'quer oficiais. quer particulares, para o incremento de suas

atividades especificas.
Parágrafo Único. Os estabelecimentos de credito deltinarão, no

rninimo, 100./0 (dez por cento) dos recursos disponíveis para atender::1 e-s!>e fim.

Art. 2° As empresas que se enquadrarem no art. 10 desta lei terão

direito a isenção de imposto de renda na proporção do número de trabalhadores treinados e

serão isentas do recolliimento de encargos sociais ou previdenciários não preVistos na

Constituição. enquanto durar o treinamento. que não poderá ultrapassar um ano.

Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60

(sessenta) dias.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 5° Revogam-se as dispOSIções em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o maior componente da dívida social é o desemprego. E a maior

causa do desemprego é a falta de qualificação da mão-de-obra. Os incentivos ao

treinamento de trabalhadores são de responsabilidade tanto do poder público quanto da

iniciativa I vada. Com a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos, ou seja, com a
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sua transforn>ação em diploma legal, estamos obrigando OEstado e o setor privado, cada
um, a cumprirem a sua parte.

Atualmente, a economia nacional enfrenta sérias dificuldades para

adaptar-se à estabilizaçiio da moeda. Tudo que representa aumento de oponunidades de

emprego será bem vindo. Nada mais oportuno que aumentar a mio-de-obra qualificada.

Essa é a nossa pretensiio.

Esperamos contar com o assentimento dos ilustrei pares a fim de

que seja aprovado o projeto de lei que ora apresentamos, contribuindo assim para lIcançar

esse objetivo indiscutivelmente necessário, quer dizer, o aumento da mio-de-obra

qualificada.

Sala das Sessões, em~l,.'de 1(" ~'~ \

'\..~>,_.,
Deputado WALDOMIRO FlORAVANTE

PROJETO DE LEI N!! 2.6li, DE 1996
( Do Sr" Marisa Serrano)

Reduz a zero a alíquota da ContribuiçAo Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos
de Natureza Financeira CPMF, incidente nos lançamentos a
débito em conta corrente destinados a aplicaçOes financeiras e
contas de poupança.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. I" O ar!. 8" da Lei n" 9.311, de 24 de outubro de 1996, fica
acrescido do seguinte inciso VIT:

"Ar!. 8" ..

VIT - nos lançamentos a débito em conta corrente de depósito para

crédito em conta de depásito de poupança ou para efetivaçio de aplicações financeiras de

renda fixa e de renda variável, dos mesmos titulares, na mesma instituição financeira."

Ar!. 2" . Esta lei entra em vigur na data de sua publicação.

A Lei n" 9.311/96, que institui a Cbntribuição Provisória sobre

Movimentações Financeiras (CPMF), gerou uma situação injusta que necessita ser

reparada.

O que ocorre é que a referida lei prove a incidCncia da CPMF nas
transferências de valores de contas correntes para aplicações financeiras ou para contas de

poupança, dos mesmos titulares, no melõmo banco. Quando o correntista for utiliur

efetivamente os recursos aplicados, sofrerá nova incidência da CPMF.

Não faz sentido onetar as' pessoas que opwn por investir ou

poupar suas economias com a dupla cobrança da CPMF, uma vez na lplicaçlo e outra na

retirada dos valores. A medida, além de L~justa, representa um desestimulo à poupança e

provocará alta na taxa de juros.

Diante disso, propomos a reduçlo a zero da alíquota da CPMF nas

transferencias de contas correntes para aplicações financeiras de renda fixa ou de renda

variável (fundos de investimento financeIrO (FlF) fundo de ações, etc.), ou para contas de

poupança, lributando-se com a CPMF somente as retiradas efetivas de recursos das contas

correntes.

Pelas razões expostas. esperamos contar com o apoio de nossos

ilustres Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

I
~'-'~Vl.c.\..... ~.

Deputada MARlSA SERRA}lO

OI L :i::iSUC:'O C:TADA ANE..~DA F::: ~c.. (

COORDENAÇ;'O OE ESTUDOS 1.:i::iSl...ATIVOS-C~

LEI N" 9. 311 • DE •• DE OUTUBRO DE 1996.
Institui a Comnbuiçio Provisona sobre
Movimenllçio ou Transmissão de '-'alares e
de Créditos c DireitOlõ de Natureza Financeira
• CPMF•• di outraS providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
faço saber que o Consresso Nacional decreta e eu sanciono J. segulOte

Lei:

An. I- É instituida • Contribuíçlo Provisória sobre Movimentação ou Transtrussão
de Valores c de Créditos e Direitos de Narurcza Financaira - CPMF.

Parágrafo Unico Considera"se movimcntaçio ou uansnussio de valores c, de creditos
e direitos de namreza~ qualquer operaçio liquidada ou lançamento realizado pelas

entidades referidas no ano 211
, que representem circulação escn~ .oU jj~C3; de moeda. c de que

resulte OU nio tranSferência da titularidade dos mesmos valores, credltos·e direitos

Art. 211 O CatO gerador da contribuição c:
I .. o lançamento a dêbito. por instituição financeira.. em contas correntes de

depô~lo em contas correntes de emprestimo. em contas de deposito de poupança.. de deposl1~
judicial ede depôsitos em consignação de pagamento de que uata~ os paragrafos do art, 890 da LCJ
n' 5.169, de 11 de janeiro de 1973. introduzidos pelo ano l' da LeI n' 8.951, de 13 de dezembro de
1994, jwuo a ela mantidas;

n .. o lançamento a credito, por Instituição financeira. em contas correntes que
apresentem saldo negativo. ate o Iimíte de valor da reduçio do saldo devedor,

m .. a liquidação ou pagamento. por instituição financ~lra. de quaisquer creditas.
direitos ou valores. por contl c ordem de terceiros. que não tenham Sido creditados. em nome aD
beneficiirio. nas contas referidas nos inCISOS anteriores.

IV • o lançõIJJu::mo. e qualquer outr::l forma de mO'll1memação ou ~ransmlssão de
valores c de credltos e direuos de naEU(eZa nmuu,:eJnL não relaCIOnados nos mCl50S anrenores.
efetuados pelas bancas comerciais. bancos muluplos com canelra comercIal e caJxas econômicas,

\' • a liquidação de operação contra~adas nos mercados orgamzados de hquloat;:ão
futura.

\1 . lUWOUCf OUITa mO\-1menlacao ou Iransnussâo de: \'<uures e de credito!. e tUrellClS
de nálureza n.n:mccu·:J, que.... por sua tinahdade. rc.:urundo C:lJ'ólCtcOStlcas que Dermnatn oresumlr J

existencla de Sistema orgamzado para efetivaOola. produza os mesmos eleitos previstos nos m.cisos
·anteriores. Independentemente da peno& que a ere~ue. da denommaçao que possa. ter e da lorma
juridica ou dos instrumentos utilizados para realizaOola

An. 3° Acontnbuiçào não inCIde

I ( • no lançamento nas contas da Uniio. dos Estados. do Distrito Federal. dos
~uniclpios. de suas autarquIas e fundaçóes;

11 • no lançamemo errado e seu respectivo estorno. desde que não caractenzem a
iUlUlação de operação erctivameme contratada. bem como no llnçamemo de cheque e doc.:menlo
compensavel. e seu respectivo estOrno. devolvidos em confonmdade com as nonnas do b.:ncC'
Cemral do Brasil,

1II - no lançamento parA pagamento da propna comnbuiçio,

IV .. nos saques efetuados diretameme 0:15 contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço· FGTS e do Fundo de Panicipação PISIPASEP e no saque do valor do beneficio
do seguro-desemprego, pago de acordo com 05 criterios previstos no ano 5° da Lei nO 7.998. de 11
d. jlneiro de 1990;

v .. sobre a. movimentação financeira ou transmiSsão de valores e de crednos e
direitos de natureza financeira das entidades beneficentes de assistencia social, nas temos do § 7"
dn &n. 195 da Constituíção Federal.

Parigrafo unico O Banco Central do Brasil. no CXcrCIClO dc sua COl1pcu:ncla.
podera expedir nonnu para assegurar o cumpnmento da diSposto nestc artigo, 01 icuvanOtl.
inclUSive por meio de documentação cspeclt1ca. .l Identlncação dos lançamentos objete da não·
mcidcncla
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·\n S':I E :unbulda i1 responsabllid:uJc pela rctenç5.o e recolhimento da contnbulção

( - as 1nstuUltõcS nue c:te1.U~rem os lançamenta~. as h{lUldaçõ~s ou os pagilmentM tie
que Imtam os inCISOS 1. 11 c lU do ano ~....

IV • nos lançamemos efetuados pelos bancos comerciais. banco. mU1tiplos com
carteiQ comercial e caixas eeonônúeu. relativos às operações a que se refere o ~ )0 deste anigo;

IV . o') comUcl1Ics d.:l5 upcraç(lt:s n':lcnda~ n\) InCISU \' tio art ,;"

\" • IIlquelc'\ que re.:lhz.arcm a mmlmCl1laç,io tlU ál transmlssao rcti.:nda no InCISO \ I .lu

§ 3· A Secret:uia d. Roceit. Feder&! resguardarâ. n& fotDl& d& 1~1açio .plie&<ia i
nwétia. o sigilo du inform&ÇÕes premdu, ved&d& su. utiliz&çlo p&tll conmtuição do créditO
tributaria relativo a outras contribuições ou impostos,

An, I'-l Nos casos de lançamento de oficio. aplicilr-se·a o disposlo nos Ins. oi" e bO

da Lei n" 8 21S. de 29 de agosto de 1',)91

Art. 11. Compele. Socret:ui. d. Roceita Feder&! ••dministtllçio d& contribuiçlo.
incluidas as atividades de lributação, fiscalização e arreca.daçio,

§ 18 No exerclcio das ItWbuiçõcs de que trata este lnigo, a Secretaria da Receita
Federal podm requisitar ou proceder ao exame de documentos. livros e registrOs. bem como
estabelecer obrigações acessarias.

§ 28 As instiluições responsaveis pela releDÇio e pelo recollúmento da conttibuiçio
prestario li Socretari. d. Rocei.. Feder&l as informações necesWias li idem.ficaçio dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações. nos lennos. nas condições e !1OS prazos
que vierem I ser estabelecidos peio Ministro de Estado da Fazendl

Ar!. 12. Setão regidos pelas nort'llU rel.tivu ios tn1>utos r.dministr&dos pela
Secretari& d& Rocei.. Feder&!:

§ 1° Os v&lores de resg&te, Iiquid&Çào, cessio ou repoauaçào du 'plicações
financeiras. de que trata. o capuI .deste anigo, bem como os valetes referemes a concessio de
crDdito~ deveria ser plgos exclusivamente ao bcneficiârio mediante cheque cruzado, intransferível.
ou crcdit&dos em sua conta. corrente de depOsito.

Art, IS E vedado n parcelamento do credito conslituldo cm lavor da fazenda
Publica em dccorrencla da apheaçâo desta Lei

A:". 16, As apli~ções nn:mceiras de renda fiXil e de rendi varii.ve1 e a liquidação das
operações de mutuO serio efetlvadu somente por meio de lançamento a débito em COnta corrente
~ depósito do titular da .plicaçia ou do mucuirio, ou por cheque de sua enússio,

I - o processo administrativo de detertninaçio e exigCncia. da. contribuiç1o~

11 .. o processo de consuha sobre a aplicação da respectiva legislaçio;

111 - a inscriçio do débito não pago em dívidl ativa e a sua subsequente cobrança
adminisrraúvl e judicia.l.

An. 13. A conmbuiçào nio paga nos prazos previstos nesta. Lei sera acreSCIda. de

I • juros equivalentes a ;axa referenCial do Sistema Especial tic Liquidação c:
Cu5tOdia .. SELlt. para mulas federals••cumulada. mensalmente. Cõlicuiados a panlf do prime\ro dia.
do mês subsequeme ao do vcnclmento da obngação ate o ultimo dia do mes antmor ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento;

11 • mulaa de mora aplicada na fonna do disposto no inciso 11 do In. 84 da. Lei nO
8981. de 20 de Janeiro de 1995

., § 4· N. f&lla de infonnações ou insuficiênci& de da,dos necesWios i ljlUtllÇlo d&
comnbulçio, esta. set'1. detemunada com bue em elementos de que dlSPUScr I fiJCa1izaçlo,

An. 911 Efacultado no Poder Executivo alternr a alíquota da contribuicio. observado
o limite mUlmo previsto no an, 70

An. 10 O Ministro de Estado da fazenda disciplinara as tànnas e os prazos de
apuraçào e de pagamento ou retcnçno e recolhimento da concnbulção InsUlUlda por esta Lei.
respeitado o dlSPOSIO no paragratb uníco deste :l.nlgo

Paragr01io finlco O plyamcntO ou :I. retenção c.: n recolhimento da cnntnbuiçào seria
I.:tetuados nu mlnlmn uma \ ez oor semana

. . § 2- O diS~5CO neste anigo não se aplica as COntas de depósico de poupança. cujos
n~es sejam peuoas fiSlClS. bem como às conw de depósitos judiciais e de depósitos em
COOSIllJIIÇio em Pag&lllOllto de que ttllWD os pmgr&!'os do &n. 890 d. Lei n° 5.869 de 11 de
janeiro de 1973, introduzidos pelo &n. 1° da Lei 0° 8.95\. de 13 de dezembro de 1994. •

. § 3· O Ministro de Est&do d. Fuenda poderâ dispens&r d. obrigatoried&de previ...
..... utlgo • concessiO ou .liquid&ção de detennin&du especies de oper&Çiles de mútuo tendo em
via os respectivos efeitos sociais. '

amda tlU~

A.n 4,) Sào comnbulntes

II - o beneficlana reterido 00 inCISO mdn art .:!"'.

n •às instituiçiles que intennedi2r= as operações. que se ref_ o inciso V do &n.

1ll .•\~ msmuv.;.úes fClcridas nll mc.t'iO l\' {{tl an ~".

2".

I • tiS titulares das contas referidas noS inCISOS I ~ 11 do In
mOV1mentadas por terceiros;

IV - na. hipótese do inciso VI do art. 28
• o valor da movimentação ou da transmissi,o,

Pari.grafo único. O lançamento. movimenllçio ou transmissão de que traia o inciso
IV do ano 211 seria apurados com base nos registros contábeis das instituições llí referidas.

Art. 7D A alíquota da contribuição Co de vinte centesimas por cento.

An. 8D A alíquota tica reduzida a zero:

J - nos lançamentos a débito em contas de depósito de poupança. de deposno
judicial e de deposi[Q em conSignação de pagamento de que tratam os paragratos do an. 890 da L.ei
nO 5.869. de 1I de j....ro de 1973. introdUZIdos pelo art. 1° d. Lei n' 8 95 I. de 13 de dezembro de
1994, para credito ~m conea corrente de deposito ou Contl de poupanç:t. dos mesmos titulares;

li .. nos lançamentos relativos a movimentiJção de valores de contl correnle dc
depósito. para Cantil de 'dCntica natureza., dos mesmos titulares. exceto nos casos de lançamentos a
credito na hípo.cse de que t~ta o Inciso 11 do an.1"',

IJI • nos lançamcmos L"m contiU correntes de depo~mo das sociedades corretoras de
mulas. v01lores mobiliUios e câmbiO. das SOCledades dlstnbuldoras de mulos e \'alores moblhi.nos.
das SOCiedades de investimento e lundos de invesumentQ constllUldos nos lermos dos ans. 019 e 50

d& Lei o' 4 ns. de 14 de julho de 1965. das socie<bdes COlTeto... de mercodori.. e dos SOlViços de
liquidação. compensação e custodia vinculados às bolsas de v&lores. de mercadorias e de fílturos. e
du instituições filWlCciru aio referidas no inciso IV do &n. 2°. bem como du COOperatIVas de
erédi!o, desde que OI respectivos valores fejam movimentados em contaS correntes de depósito
~meme abertas e exclusivamente utilizadas pan as operações a que se refere o § 3- deste
UltRa;

m .. àqueles que intermediarem operações I. que se refere Q inciso VI do an. 28
•

§ 1" A instituição financeira reservari. no saldo das contaS referida no inciso I do
ut. 2°, V&Ior correspondente ••pliC&Çio da a1iqoola de que U&ta o &n• .,. sobre o saldo d&quelas
co~ cxc1usivameme para os efeitos de retiradas ou saques. em operações sujeitas i contribuição.
dumlte o periodo de sua incidõncia.

§ 28 Altenwivamcnte la disposto no parigrafo anterior, a instituiçlo financeira
~=r~'=::::' pelo pagamento da contribuição n& hipó,... de eventu&l

§ 3° Na fJlJla de retenção da contribuição. fia mantida, em caráter supletivo. •
respons&biIid&de do contribuinte pelo seu p&gltllOllto.

Ar!. 6· Coottitui • bue de cálculo:

I -11& hipótese dos incisos I. 11 • IV do &n. 2°. o v&lor do l&nÇalllento e de qu&lquer
outra fonna demovi~ ou tr&IWIIissio;

n -11& hipótese do inciso rn do &n. 2°. o v&lor d& liquid&çio ou do p&g&metlto;

111 - na hipótese do inciso V do ano 211
• o resultado. se negativo. da soma algébrica

doi ajustes diários ocorridos. no penodo compreendido entre a. contrata.çio iniciai e a üquidação do
cootrato~

v _nos p&g&n1OlIlos de cheques. efemados por instituição fi~t2. cujos v&lores
nio tenham sido creditados em '".,me do bericficiirio nu contai referidas no InciSO 1do art. 2,11;

VI - nos lançamentos relativos aos ajustes dW\o~ exigidos em mercados orpDizadol
deliquidaçio fíltur& e especifico du oper&Çõos a que se refere o inciso V do &n. 2·.

§ 1° O B&llCO Ceotr&! do Brull. no exercicio de SU& competência, oxpedirá JlOI1I!U
par& assegur&r o cumprimentO do diJposto nos incisos I. 11 e VI deste Ultgo. objetivando.~
por meio de docurnentaçio especifica, a identifiação dos l&IIÇ&IDOlltos previstoS nos~
i~s. .

§ 2· A &pIíC&çio d& a1iquo.. zero previ... nos incisos I. 11 e ~ d.... artigo llca
condicionada ao cumprimento das nonnas que vierem a ser estabelecidas pelo Minmro de Estado da
F&zend&.

§ 3D O disposto nos incisos 111 e IV deste anigo restringe·se. I o~ões
relacionadas em ato do Ministro de Estado da Fazenda. dentre as que constituam o oDjel:o SOCIal das
referidas enlldades.

§ 40 O disposto nos incisos I e II deste artigo nio se aplica a co~ c~untu de
pessoas fisicu, com mais de dois titulares. e a quais quer contas conjuntas de pessou Jundicas.

§ 5° O Ministro de Est&do da Fazend. poderio est.belecer limite de v&lor. do
lançamento. para efeito de aplicação da aliquOlil zero. independenlemente do fato gerador I que se
refira.

§ 6D O disposlo no inciso V deste anígo nào se aplica a cheques que. emitidos por
instituIção financeira. tenham Sido adqUiridos em dinheiro

Ar!. 17 Dur&nte o penodo de tempo previsto no &n. 20:

I .. somente epermitido um imico endosso nos cheques pagáveís no Pais;

11 - as alíquotas constantes da tabela descma no ano 20 da Lc:i n/l 8.212. de 24 de
julho de 1991, e a alíquota da contribuição mensal. para o Plano de Segundade Social dos
Servidores Públicos federais regidos pell Lei nO S.112. de I1 de dezembro de Im, íncidente sobre
~os e remunerações ate três salirios·mmimos. ficam reduzidas em ponlos percentuais
proporcionais ao valor da contribuição devida ate o limite de sua compensação;

UI - os valores dos beneficios de prestação contInuada e os de prestaçio úmca.
constantes dos flanos de Beneticio da PrevidênclI Social. de que trata a Leí nD 8.213, de 24 de
julho de 1991, e os valores dos proventos dos inativos, dos pensionistas e demais beneficios.
constantes dil Lei nO 8,11'2, de 11 de dezembro de 1990, não excedentes de dez salários·minimos,
seria acrescidos de percentual proporcional la valor da contnbuição devida ate o limite de sua
compensação;

IV • o Banco Central do Bmil. nD e:'<ercicio de sua competência. adotara as medidas
necessiriu visando instituir modalidade de deposito de poupança para pessoas fisicas. que permna
conferir remuneração adicíonal de vinte Ctmte!ímos por cento. a ser creditada sobre o valor de
saque, desde que tenha permaneCido em deposito por prazo Igual ou supcnor a noventa dias

§ 111 Os Ministros de E~tldo da Fazenda c da Pre.vidéncia ~ ASSlS-téncia SOClíll
baixaria. em conJumo. as normas necessarias 010 cumpnmenlo do disposto nos 1000SOS li e UI deste
3nl.l'0.
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~ ;lO Ocarrenao alteração da ahquotil d.l contnbUlçào. 35 compensações previstas
neste ilnJHO serão aJuSI3<1i1S. medlilnte ato do ~11nlstro de Estado da fazenda. na mesma proporção

§ 3~ O acrescimo de remuneração resultante do disposto nos incisos II c lU deste
artigo não intcgrarà a base de calculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

An. 18. O produto da arrecadação da comnbuíção de que trata esta. Leí sera
destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, pam finanCiamento das ações e servIços de
saúde, sendo que sua entrega obedecera aos prazos e condições estabelecidos pua as transferências
de que traIa o in. 159 da Conmruição federal.

Puagrafo imico, E vedada a utilização dos recursos arrecadados com a aplicação
desta Lei em pagamento de seIVIços prestados pelas insutWçõcs hO!!iipualares com finalidade
lucrauva.

Art. 19. A Secretaria da Receita Federal e o Banco Central do Brasil, no âmbito das
respectlvas competências., baixarão as normas necessirias à execução desta Lei.

Art. 20, A contribuição incidirá sobre os fatos geradores verificados no periodo de
cempo correspondente a treze meses, contados apos decorridos noventa dias da d:ua da publicação
dcna Lei, quando passara a ser exigida.

Art. 21. Esta Lei entra. em vigor na data de sua publicaçio.

Brudia.. 24 de outubro de 1996; 115- da Independência e lOS- da Republica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
ilemhold Stephanes
AdibJarene

PROJETO DE LEI N.'! 2.621, DE 1996
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Concede anistia a debitos fiscais e trabalhistas, nos termos que
especifica.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MÉRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

o Congresso NaCIOnal decreta:

Art. 10 São anistiados os débitos reíerentes a trIbutos e encargos

trabalhIStas tederais. oriundos de vanações mtlacionarias ínstituidas em planos

governamentaIs de aJuste econômICO, sempre que essas se declarem definitivamente

inconsrituclOnalS pdo Supremo Tribunal F~deral

Art. 1° ), amstJa de que trata o artIgo amenor se aplíca também a

tatos gcradores alcançados por deCIsão Judicial transItada em Julgado. antenannente a

declaração de ,"constltuclOnalId:.ld~ menclOnada no antgo antenür.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇ'\O

Neste Pais. toda vez que leI se edita, a implantar novo plano

econômICO. as manchetes dos JornaIS do dIa segumte afinnam sua mconstltuclOnalidade.

Mais recentemente. são exemplares, entre outros, os casos do

Decreto-leI n' 2335. de 12 de junho de 1987 (URPlPlano Bresserl. da Lei n' 7.730. de 31

dejanetro de 1989 (Cruzado Novo/Plano Verão I, da Lei n' 8.030. de 12 de abril de 1990.

etc.

Somente, porem, albruItS anos após estarem consolidados os eteitos

do plano em causa.. li leI vem a ser conSIderada inGonStltuclOnaL

Antes do prommciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

entretanto. múmeras empresas têm seus Justos pleitos - julgados por tnbunais de menor

alçada ~ deCIdidos contranarnente ao melhor Direito. Em decorrênCia disso, entre outros

efeitos. cobranças admimstratlvas e executivos JudiCiais. durante 5Igmficativo e oneroso

lapso de tempo. operacionalIzam-se sobre eXigências fiscaiS e trabalhistas Indebitas. pois

que mconstItucIOnaIS. especlalmt.::nte em casos cujo Julgamento até mesmo resultam em
sentenças transttadas em julgado.

MUltas vezes aquelas empresas se constituem como expressIvos

agentes geradores de emprego - e os exemplos são mumef()s. sendú o .:a50 das empresas

de construção civil. que. Já cronIcamente. estão em cose financeira de alto risco. assaz

Simbólico ~. o que dá à situação uma dimensão maIS e mais SOCial.

A declsào do Supremo nào tem. per SI. torça de corrigir

automaticamente a InJustiça. podendo ~muações especlticas levarem anos at~ que S~

comjam~ e a Justiça se faça>

Ante o c'<posto. nada maIS JUsto do que pro\lmtnto no sentido de

lJue se UOlstlern de plano esses débitos. U partir do momento em que a

tnconstltuclOnalidade se declare

Nesse sentido. temos a honra de submeter a cnteriosa delIberação

desta Casa o presente proJcto de lei. persuadIdos que t:stamos de qu~. posta sua alta
relevânCia JuridÍco- SOCial, merecera sua aprovação.

Sala das Sessões, em 5 de de.zembro de 1996

. !.L"

Deputado WlGBERTO TARTUCÇ;- /

"L. E~'SW.Ç.5.o C:TADA ANE:~DA F5l...A
C::lmtOENAç.5.0 O:: ESTUDOS L.SGiSl...ATIVOS-CaDI"

(*) DECRETO-LEI N. 2.335 (1) - DE 12 DE JUNHO DE 1987

Dispõe sobre o congelamento de preços e aluguéis, reajustes mensais
de salários e vencimentos, institui a Unidade de Referência de

Preços - URP, e dá outras providências

LEI 7.730 DE 31 DE JANEIRO DE 1989.
( DOU 01/02/1989)

[~STlTliI °CRI.lADO NOVO. DETERMI'JA CO"GEL:\\IE'JTO DE PREÇOS.
ESTABELECE REGRAS DE DES[~DEXAÇAu I)A ECO;;O~1[A. E D.HJl:rRAS PROVIDEI'CIAS

Art. 38 - Revogam-se o Decreto-Lei :C.335 de 12 de junho de
1987: o Art. 2° do Decreto-Ld 2.462 de 30 de agosto de 1988: o ~ 5"
e a letra "a" do *6°. do Art. 43: o Art. 46 e seu parágrafo único_ ~m
b05 da Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e demais disposições
em contrário.

LEI N? 8.030. DE 12 DE ABRIL DE 1990 (')

Institui nova sistemàtica para reajuste
de preços e salários em geral e dà outras
providências.

_. --_ ..------- --- .----~------ --- --~ .... --~-- -~----_._. -- ._--..--- -_.
~-------- -- ------ .. - -_ .. _-------~---- ._- ------------.--------_._-------._-------------..

LEI 8.178 DEOI DE MARÇO DE 1991
(DOU DE 04/03/1991 RET EM 20/0311991)

ESTABELECE REGRAS SOBRE PREÇOS E SALÁRIOS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNcrAS.

ART.3D - Revogam-se as disposições em contrário. especial
mente a Lei número 8.030. de 12 de abril de 1990.
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PROJETO DE LEI N!! 2.675, DE 1996
( Do Sr. Cunha Bueno)

Dispõe sabre a desestatizaçAo da Telecomunicações da paraiba S/A
- TELPA.

Na certeza que ao longo da discuaslo da
proposta. muitas idéias surgirAo para o nece••4rio
aperfeiçoamento do projeto para o bem doa trabalhadores e da
Nação, contamos com o apoio dos ilustres pares.

Bml1ia(DF), 19 de dezembro de 1996

Altera os arts. 74, 86, 195, 196 e 197 da Lei n2 7.210, de 11 de
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal.

PROJETO DE LEI N!! 2.687, DE 1996
( Do Poder Exeeativo )
MeDsagem 0° 1.449196

. Ar!; I" OS arts. 74, 86, 195, 196 e 197 da Lei n" 7.210, de 11 de julho de 1984, passam a
vigorar com a segwnte redação:

."~ 74. O Departamento Penitenciário local, ou órgão similar, tem por finalidade
supervlSlOnar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade federativa a que penencer.
competindo-lhe a locação e a trnnsferência de presos.

§ 1· A locação inicial ou a transferência de presos, inclusive na forma prevista no art. 86
de<ta Lei, será comunicada ao juizo da execução, no prazo de 48 hom, sob pena de
responsabilidade funcional.

§ 2" Recebida a comunicação a que se refere o parágrafo anterior, e não tendo o juÍ70
jurisdIção sobre o estabelecimento penal de destinação do preso, os autos da execução serão
remetidos ao juizo competente dentro de 48 horas."

ART. 24,

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO
lI)

Art.. 1· . No processo de desestatização da
TELPA, as ações de propriedade da. União deverão ser ofertadas
prioritariamente aos funcionários daquela empresa. e a todos o!s
trabalhadores titulares de contas do Fundo de Garantia. do Tempo
de Serviço -FGTS.

S 1° Os titulares das contas do FGTS,
funci.onários ou nào da TELPA, terão prazo de até 60 (sessenta)
dias para exercerem junto à. Caixa Econômica Federal a. opção pela
compra das ações, prazo esse a ser contado a. partir do dia em
que for ultimado o processo preparat6rio da desestatizaçào e
divulgadas oficialmente as condições para venda das ações
pertencentes à União.

S 2,0 - Os que optal:em pe~a aquisição na forma
deste artigo somente poderão comprometer até 30ts (trinta por
cento) do saldo apurado na sua conta do FGTS, à data da opçào
pela compra.

S 3° - Aos que optarem pela aquisição das ações,
na forma desta Lei, deverão ser oferecidas as mesmas condições
de preços e financiamento previstas na legislação em vigor que
trata do Programa Nacional de Desestatizaçào, relativamente aos
empregados das empresas privatizadas.

Art. 2°. A caixa Econômica Federal- CEF, na
condição de administradora dos recursos do FGTS, fica autorizada
a representar, no leilão de privatização da TELPA e para efeito
da compra das a.ções referidas no art. 1°, os titulares das
contas do Fundo que formalizaram a opção pela compra das ações.

Art. 3°. As ações adquiridas na forma desta. Lei
ficarão custodiadas na Caixa Econômica Federal e somente poderão
ser disponibilizadas aos titulares e beneficiários das
respectivas contas do FGTS nas ocasiões e condições previstas
para saques na legislação em vigor.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias ap6s a sua publicaçào.

Art. 5°. Ficam revogadas as disposições em
contrário.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.466, DE 1996)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

JOSTrFJ:CAÇÃO "Art. 86 .

Em setembro de 1994, o FGTS, segundo a
im_E;:~ns?! ti~1?a.~is de 30,bilhõ_,,:s, d~_;eais eI!1 d~p~~i~t,!~ ..._~.s.im,
por·> que não u~sar uma fatia' des;:;a disponibil.idade financei,.r-a para
incrementar o programa de privatização ? .

:', A •p:r:ivat~zação da TELPA éum dos asslJntos em

~
uta. Por isso, na.da mais lógico do que propormos uma solução
ra democratizar o processo através de um mecanismo que

ure aos trabalhadores a participação acionária na empresa
e será privatizada e nao, apenas, na alienação da mesma para

capitalistas.

Prevê ainda o Projeto que as condições e preços
a serem ofertados aos optantes pela aquisição com recursos do
FGTS deverão ser idênticas às previstas, no processo de
privatização, para os funcionários da TELPA.

Além disso o investimento dos :recursos do FGTS
na aquisição de ações da TELE'A valorizará ainda mais esse
inestimável patrimônio do trabalhador que é o próprio Fundo,
inclusive compensando as sangrias desatadas que vem sofrendo
pela sua desastrosa gestão, conforme rotineiramente denunciado
junto à Sociedade.

Essa medida fará com que o trabalhado1: da
empresa, como acionists, preocupe-se em produzir mais ainda,
pois terá mais empenho no sucesso e no crescimento de seu
patrimônio, quando este for empregado da empresa privatizada ou,
não o sendo, possa ter mais essa opção de investimento, visto·
que referida aquisição não é obrigatória.

Outro aspecto importante f é o de que a
iniciativa aqui proposta atenua os efeitos da má remuneração com
que vem sendo contemplado o FGTS. O trabalhador poderá perceber
com maior nitidez, a partir de então, a diferença com que serão
remunerados os 30% em ações, frente aos outFos 70% do saldo da
sua conta.

Também contempla .a presente proposta que o fato
de :se fazer a opção pelo investimento não significa direito
irrestrito a acesso ou retirada das ações adquiridas, a não ser
nas ocasiões e condições atualmente previstas para saques totais
ou parciais do FGTS (demissão, aposentadoria, casamento,
abatimento de financiamentos do SE'H etc.).

Respaldam esta sugestão os resultados de
pe!quisa realizada pelo IBOPE, junto aos funcionários da
Volkswagen em São Paulo, que indicou o desejo firme de 72% deles
em adquirirem ações das empresas privatizadas. Do universo dos
46% que se manifestaram contra as privatizaçOes, 66% sAo a favor
da possibilidade de poderem comprar ações das empresas
privatizadas.

Parágrafo ·único. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a União, o,
Estados e o Distrito Federal podem fumar convênios."

"Art. 195. O procedimento iniciar-se-á de oficio, a requerimento do Ministério Público.
do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, do Conselho
Penitenciário, do Conselho da Comunidade, ou, ainda, de autoridade administrativa.

§ I" Quando o interessado não for o requerente ou seu representante, será notificado da
existência do procedimento.

§ 2" O procedimento orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, ecOnomil
processual e celeridade. sendo desenvolvido sempre em audiência, para a qual serão intimado, o
Ministério Público, a defesa, o diretor do estabelecimento penal ou outra autoridade da
administração penitenciária.

§ 3" Poderão participar da audiência representantes, até o número de três. de entidades
públicas ou privadas, conforme dispuser a lei locaL"

"Art. 196. Recebido o pedido. o juiz colocará o procedimento em pauta no prazo de alé
cinco dias, podendo dispensar, ouvido o Ministério Público, a realiução de exame
criminológico ou as manifestações do Conselho Penitenciário e da Comissão Técnica de
Classificação.

§ 1Jl Em audiência, o juiz ouvirá o diretor do estabelecimento penal ou oUtra autoridlldc
da administração penitenciária c, se entender necessário, os rep~sentantcs referidos no § 3li1 do
art. 195 desta Lei, bem como profissionals aptos a opinarem sobre a situaçlo do !IClltelICiIdo.
Após manifestação do Ministério Público e da defesa, decidIrá na própria audiência.

§ 2· Havendo necessidade de dIligência, tão logo decorrido o prazo fixado pelo juiz pca
seu cumprimento, o procedimento será colocado em pauta, com ou sem o atendimento das
requisições feitas."

"Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem emlO
suspensivo, a ser processado, no que couber, na forma dos arts. 582 a 592 do Código de
Processo Penal."

Art. 2" Esta Lei Complementar entra em vigor na datade sua publicaçio.

Art. 3" Ficam revogadas as alíneas "g" e Uh" do inciso V do ar\. 66 da Lei n" 7.210, de
11 dejulho de 1984.

Brasília,
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-iAÇÃO DE ESTI'DQS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art.6 I - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
SenadoFederal
ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo

Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.

§ I" - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fi~em ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - dIsponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis

tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Telritórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídi
co, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refor
ma e transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério PÚ
blico e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atrib'uições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.

§ 2" - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Es
tados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.

DECRETO-LEI N? 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (*)

Código de Processo Penal.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta a seguinte Lei:

TÍTULO 11

DOS RECURSOS EM GERAL

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

CAPiTULO 11

DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Art. 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos
dos ns. V, X e XIV.

Parágrafo único. O recurso. no caso do n? XIV. será para o presidente do Tribu
nal de Apelação.

........ --- -- __ __ - - .
Art. 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei.

poderá o juiz prorrogá·lo até o dobro.

Art. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem. dentro de
5 (cinco) dias da publicação da resposta do juiz a quo, ou entregues ao Correio dentro
do mesmo prazo.

Art. 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos
ser devolvidos. dentro de 5 (cinco) dias, ao juiz a quo.

LEI N? 7.210. DE 11 DE JULHO DE 1984 (*)

InslitUl a Lei de Execução Penal.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguíme Lei:

TÍTULO III

DOS ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL
...................... _ -. _..-_..--_ ~. _ _ - .

CAPITT.:LO III

DO Jutzo DA EXECUÇÃO

Art. 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização
judiciária e. na sua ausência, ao da sentença.

Art. 66. Compete ao juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o

condenado;
II - declarar extinta a punibilidade:
III - decidir sobre:
al soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da pena:
e) livramento condicional:
[) incidentes da execução:
IV - autorizar saídas temporárias;

V - determinar:
a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução:
b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;
d) a aplicação da medida de segurança. bem como a substituição da pena por

medida de segurança;
e) a revogação da medida de segurança;
j) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior:
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca:
hl a remoçào do condenado na hipotese prevista no ~ I? do art. 86 desta Lei;
VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança:
VII - inspecionar. mensalmente, os estabelecimentos penais. tomando providên·

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

CAPITULO VI

DOS DEPARTAMENTOS PENITENCIÁRIOS

Seção J[

Do Departamento Penitenciário Local
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.~ ,~ - ,.. , _.,., ,.. ~~ .~ ~~ .• ~.< .inr.iso:

(Vetadol.
Ai) art... 8:) do Código Pe'1'31 é 3.f~rescido o seguinte

Art. 74. o Departamento Penitenciário local. ou órgão similar. tem por finalida.
de supervisionar e coordenar 0& estabelecimentos penais da unidade da Federação a
que pertencer.

................................- - .
TíTULO IV

DOS ESTABELECI!v1ENTOS PENAIS

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 86. As penas pnvauvas de liberdade aplicadas pela jusnça de uma unidade
federatÍva podem ser executadas em outra unidade. em estabelecimento locat ou da Cníão.

§ I? A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante
da condenação para recolher. mediante decisào judicial. ()~ condenados li pena supe
rior a 15 (quinze) anos. quando a medida se justifique no interesse da segurança publi
ca ou do próprio condenado.

• Vide arl. 66. V. h.

§ 2? Conforme a natureza do estabelecímcnro. nele poderâo trabalhar os libera
dos ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras odosas.

TíTULO VIII

DO PROCEDIMENTO JUDICIAL

Art. I<}~. O procedlmemo luàrdal JnJI.'Iar·se-;;l de ofiCIO. J. re(Juenmenro do ~t1m..,·

lerio Publico. do Interessado. de ouem o represente. de seu l'Ónlugt:. parente ou d6cen<

dente. mediante proposta do Conselho P~mtcnctano. ou. ainda. da auwridade admi
nistrativa.

Art. 196. A portarIa ou pencào seca autuada ouvmdo-se. em 3 (tres) dias. o con
denado e o Ministcrio Público. quando nào figurem como requerentes da medida.

si? Sendo desnecessária a producilo de prova. o JUIz d~';ldid dI.: plano. em iguni
prazo.

S 2? Entendendo índlspensuvel a realização de prova pericial ou oral. o Juiz <3 oro
denarà. decidindo após a produção daquela ou na audiênCia deSignada.

Art. 197. Das decisõe!i proferidas pelo Juil. cabera rec-urso de agravo. sem efeito
suspensivo.

LEI N? 8.072. DE 25 DE .JTJLHO DE 1990

Disp6~' s(lbr~ ,b crImes ht'üwnd.):.. ao~

wrmos do ~Jr[ :? ,n1:J50 .\' LJlI. dd C,.,nstl·
lU1(.:j{1 Ft>l11?r-ai. Út'(f.'rmm.:1 nU(rd~; l!fon"
déncJ6;-:.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. Jaco saber que" Crm
gresso N acionaI decreta to l:-'U sanciono :.l segui ntt> Ipi;

Art. l~ Sao consíderadús hediondos 'JS crimes de la~

trocin~n (arL ;57. § :.l~. in fine!. eKtorsàQ qualificada pela morte.

Im. 158, § 2?i, extorsão medbIl.t.e sequestro e na forma qualifi
cada (art. 159. caput e S'9US §§ I?, 2;' e 3?). estupro (art. 213.
C8JJut e sua combinação com o art. 223. caput e parágrafo úni·
co), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinaçãO com
o art. 223, caput e parágra[,) único). epidemia com resultado
morte (art. 267. sI?). envenenamé'nio de agua potável ou de
substãncia alimentícia :'!l mC'dícinaL qualificado pela morte
(art. 270. combinado com O art. 2851. todos do Código Penal
!Decreto-Lei n? 2.848111 . de 7 de dezembro de 1940). e çle ge·
nocídio (arts. I?, 2? e 3? da Lei n? 2.889121 • de I~ de outubro de
1956). tentados ou consumados.

Art. 2? Os crimes hediondos. a prática da tortura. o tráfi·
co ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são in
suscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;
II - fiança e liberdade provisória.
§ 1: A pena por crime previsto neste artigo será cumprida

integralmente em regime fechado.
§ 2? Em caso de sentença condenatória. O' juiz decidirá

fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.
§ 3: A prisão temporária. sobre a qual dispõe a Lei n?

7.960131, de 21 de dezembro de 1989. nos crimes previstos neste
artigo. terá o prazo de trinta dias. prorrogável por igual periodo
em caso de extrema e comprovada necessidade.

Art. 3? j\ Uniao rn8.ntent f?st:::.beleclmen10s penai~. de se~
gurança maxirnL!. destina.dos ao '~u.mp\·im~n.t.~~d~ penas ~lm~ostas
a condenados d(' alta periculos\dade. cUJa per~lanencl~ em
presidios estadu"lis ponha em risco a (trdem ou lucolurnldade
pública.

Art. 4;'

Art. 5:

Senhores Membr<J5 <:10 r:ongresso l~ackmaJ .

Nof. t'JfmOS dI) 2.râgo Gl "'A Conrthu.içiio f.~dera!. submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências. oeompanltl1.) de Exp0siç,o de Motivos do Senhor Ministro de Estado da

Justiça, o texto do proje'j) de. lei que "AlteT:l. os rrts. 74,86, 195. 196 e 197 da Lei n° 7.210, de 11
dejullifl de: 1984. qt!~ j>1~titui ~ Le! (J~ ~~e,,,,.\·!;~(l P'~J-"

BrMilia. 24 de dezembro de 1996.

EXPOSIÇ';:;:.o DE HOTTVOS N9 691 f oE l·S OS DEZEMBRO DE 1996.

DO SEl·:HI)t:: ~HUL~· rk?() LIE ESTP.~DO DA .JiJ~:;T!ÇP\.

Exce!em~~.S!m0SeO-lloT Pre-sidefj.te da RepLiblkJ.

Submeto il c(jt1sidcf::!ç50 de V:::I.::;~:} E:tceJ;~nçi) c.. ::'1"[::5:') !-y()jf;'l') de Lei que altera os
Jrts. 74. 86,195. \96 e 1.97 tiJ. Ld tV: 7.2.10. de II de jIJ'l11) <1,:. 198~. {\\i.':;', m:;Hf)~.i;1 Lei de Execuçáo
Penal.

2. O pTt'~eme Projeto ê ü re:wlt2ff(, de ;lfnplü;~ eStlJd0~ ~ discu~;';{j{~') lavrada.:; no seío da
Comiss.1o Especial d~ Refúrmob.-;5.1) ;11 L!:i de Ex~ct!I;;:lc P';n'll. cinnposta pelo;; segulOtes membros,
todos integrantes do Conselho N.2.ciC\:laI de Política Cri.roinal e Penitenciária: Paulo R. Tonct
Camargo (rre<;idente). Amauri Serralvo. César OliveIrJ. de BíllfOS leal. DdI11ásio Evangelista de
Jesus. Luiz AB.VIIJ Borges D'C!::.o, Migu~l Fre:d~riço do E:::pLr'!to 53.fIto e Vandir da Silva Ferreira.

3. Dentre :j'~ vmas diretrizes çst-aooled'las p.eb Comissão. ressalt3 a nócessidade de
agil.ização do procedimento d'1 er~cuo;3ú ·pena.!. bem f:omõ (lI:: simp/itiCj.~.io d(~5 atos de locação ,e
trnnsferéncia de presos.

4. De todos 0'; problem.1S observ:ldo~ nos presidios bI:l.stleiro$. um dos mais graves. e
fonte de desronrent.:1ment<J C<:jI1SD.fIte. é a demora fi3 entrega d1 presu..u;j·.1 junsdicional dOS presos.
no que toca aos benetlcios a que TJ!em jus.

5. A p.n do gra.'1de volume de d~manda.j. :l Lei de. E\ecuç'Jo P.;nal esubelece
enormes exigênc!a5 P:rril atendimento dos pl,,::i!cs. fJ.!endo ":001. (IUé um simples mdulto leve
meses ou até maJs de' ::mo p.'1rn ser apreCIado lerminativ:1ffieate. J1llzes. pr·.)molOfes e comelheiro5
penírenciirios ~ vêm i-:. vnhas (x'rn ltJne!adJ.~ d~ p:.lpéis. f.':1'fectre~~ i~ manifesi.açôe<;. qu~ podem ser
bastante ~ImphficJd0:; S~ t,ylo:•.',r; jt!nt3~-çm cw tomo d~ I..!m:1 mt'sa de nudi&ncla.

6. Entendeu J. Comisslo qu'~ e;;sa müditicaç.lo é de ncc~ssld::l.lie urgente e deve ser efeti·
vad:l o m'1is rapido p·)',slveL ril!5.ü peh 4u:11 es!..::'!.1 subm~t'~nd();j pr(lpost3. 3. VI!':;':;.."! E:'{t:"dencia.

7. Mediante f/KIUlfic:1çôes dos arts, 1Q5 e 106 da Lei. ao mves U3 Slstem:itIca vigente
- onde 31:i deCiSões Jl~dlCiai,:; ~o p('l'iem ser terrud3S depOis. de ....~Td:ldeln ffi3!:J.tona de pareceres e
mamtesr.açôes - os pedido~. mstnlíd<.."ls com o mínimo necessmo. serào ç()jocado.s em pauta e
dectdidos. ~empre ~m audiêncl.'J.. !\<:;S\ffi. c'J.m ::I ?r~senç~ dI) ~Hnisteno Público. da defesa e do
dire(Or dt) estabelecimento peMi :1. que se vincula o sentenctado. cilda qual teri oportunidade de se
mamfestM oralmente J. re~peit0 do pedido. permitindo 3.0 jllU:. deci.dir num.». >jó a<;sentada. Caso
julgue necessário. detennin3fi diligêndas. D1as,·1 futur..l dec· j ';.1<J sempre ~e dara em audiência.

8. Dessa audiência. que se reger.l pelos critérios d:l oralidade. informalidade. economia
processual e .,;dendade. poáer:!o r'lrticip1r. J. titulo consultivo. repr~::'~ntantes locôlls de entidades
públicas e pnvadas. como a Ordem dos Advogados do Brasil. I) Conselho da Comurudade e clubes
de serviço. de modo Q.u~ tambem a sl)(:!e.d:!.d~ se Integre n(-S5J. ur~ente tlTeia de mooerruzar a
execuçáo penai. sobretudo no que se refere <:lO :J.1,;ampan.hDmi~nt<) do cumpnmemo d:'lS penas não
privauvas de liberdade.
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9. .Com essa simplificação, divergências poderão ser aparadas verbalmenre,
sem . a necesslda~. de c~stoso~ rec.u~St além do que, em função da obrigatória presença da
autondade da adnumstraçao pemrenclária, ccnhecer-se-á melhor a situação do senrenciado, bem
como a fonna pela qual Vem sendo Imtado, principalmenre quando preso.

10. Cria-se,.na realidade, sem mudança estrutural, verdadeiro juizado de execução penal.
que, a exemplo dos JUizados Especiais Criminais, deverá revolucionar, para melhor, essa área tão
sensível do cumprimento da pena.

11. . Alrera-se também o ar!. 197 para dispor sobre o processamento do agravo, que se
dará na forma do recurso em sentido esnito, com possibilidade de retratação conforme disposto nos
arts. 582 a 592 do Código de Processo Penal. '

12. •. OUlro ponto abrangido pela refonna proposta é a respeito do critério de locação e
transfercncIa de presos. com mudanças nos m1s. 74 e 86 e a conseqüente supressão das letras",!" e
"h" do inciso V do art. 66. Iniciada a execução de pena, cabe à autoridade administrativa custodiar o
preso. Não há de necessidade que o juiz indique o estabelecimento onde o condenado irá cumpri-la.
O administrador, ao recebê·lo, dcv:rá encaminhá-lo para a unidade adequada, segundo dispuser a
senrença e na conformidade das possibilidades mareriais de que dispõe.

13. Da mesma forma, caberá ao administrador decidir sobre os casos de transferência de
presos, dentro ou fora da unidade federativa. A intervenção judicial só ocorrerá, em princípio, se
houver abuso de autoridade.

14. Por fim, ao se preconizar a alteração do ano 86, suprimem-se S5 atuais disposições
dos respectivos §§ I' e 2'.

15. O primeiro dispositivo trata da construção de presídio federal para condenados a
pena superior a quinze anos, regra superada pelo ar!. 3' da Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990,
segundo a qual "a União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao
cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanêncía em preSÍdios
estaduais ponha em risco a ordem ou a incolumidade pública".

16. O segundo parágrafo disciplina a possibilidade de Imbalho do liberado e dos egres-
sos em estabelecimento penal, disposição ociosa e tecnicamente deslocada no texto.

Estou convicto, Senhor Presidenre, de que o Projeto de Lei ora submetido ao
descortino de Vossa Excelência em muito contribuirá para a modernização da execução penal.

Respeitosamente.

A: #:Jl--
NELSON BIM

. iSlro d~ E da Justiça

Aviso n' 1.834 - SUPARlC. Civil.

Brasília, 24 de dezembro de 1996.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Altera os arts. 74, 86, 195, 196 e 197 da Lei n' 7.210, de 11

de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal".

Atencio.umente,

~VIS~~C~~ALH~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WlLSON CAMPOS
Primeiro Secretário da CâInara dos Deputados
BBAsiLIA-PF·

PROJETO DE LEI N! 2.690, DE 1997
(Do Sr. Fernando Ferro e outros)

o Congresso Nacional decreta:

Art.lo. Altera a Lei nO 7.802, de 11 de julho de 1989, para acrescentar os parâgrafos l° e 20

ao artigo 13, cuja redação ea seguinte:

"Parágrafo I D
• O usuário de que trata este artigo deverá apresentar, no ato da

aquisição de agrôxicos e afins, juntamentl! com o receituário. documento que o
credencio como aplicador do produto.

Parágrafo 20. O credenciamento que menciona ,0 paragrafo .r. será feit~ P?,'
instituição pública, com apoio e responsabi/ídade tecmca do Mmlsteno da Saude.

Art.2°. Cabe ao Poder Executivo regulamentar esta Lei num prazo de 30 (trinta) dias

Art.3°. Esta Lei entra em vigor a panir da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Vários países adotaram medida similar à proposta pelo presente Projeto de Lei.
Nos Estados Unido! e na Europa., este tipo de proteção e cada vez mais utilizada. Por sua

v~ o Brasil goza de uma razoável legislaçio na área de agrotóxicos, mas não conta caIr
qualquer estrutura de controle e fiscalização para assegurar o respeito à lei Um triste
exemplo dilto é o descumprimento corrente da exigência do "receituário agronômico"
previsto no próprio an, 13 da Lei nll 7.802/89. .

A intenção básica deste Projeto de Lei é assegurar aos trabalhadores ruraiS, de
forma preventiva, :nedida capaz de evitar os males decorrentes de intoxicações. Não se
objetiva impedir o uso de agrotóxicos. mas limi?r o at~ da sua aplicação ~ i.ndividuos
habilitados para esta tarefa que, aparentemente sunples. e na verdade uma atIVIdade que
exige um rigoroso cumprimento de procedimentos, sob o risco de grave intoxicação e de.
mone,

Aienc·sc que no Brasil a ausência de efetiva fiscalização por pane do poder
público tcm se transformado em costume, o que é um verdadeiro absurdo face aos perigos
que podem ocasionar o mal uso de defensivos tóxicos, tanto para 05 agricultores que
mantêm contato direto com o produto, quanto para. os consumidores. que ingerem. sem
saber, venenos de todo gênero, e que cerumeDte provocaram alguma especie de dano.

A presente proposta de alteraçio da Lei visa melhori~1& ain a mais, mas a Lei
apenas terá pleno efeito se o Poder Público pusar & se interessar, ere·. defini 'vaJDente,

zj
ela aúde da populaçio brasileira, ~ 1
s~ S/ões, 18 de dezembro'7~~~ \I\,

e . AND~O Dep~iÚ;TT~ ~p

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA·
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - edll"

LEI 7.802 DE 11 DE JULHO DE 1989

DISPÕE SOBRE A PESQUISA, A EXPERI
MENTAÇÃO, A PRODUÇÃO, A EMBALA
GEM E ROTULAGEM, O TRANSPORTE, O
ARMAZENAMENTO, A COMERCfALIZA
çÃO, A PROPAGANDA COMERCfAL, A UTI.
LIZAÇÃO, A IMPORTAÇÃO, A EXPORTA
çÃO, O DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS E
EMBALAGENS, O REGISTRO, A CLASSIFI
CAÇÃO, O CONTROLE, A INSPEÇÃO E A
FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, SEUS
COMPONENTES E AFINS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. .

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

Art. 13 - A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita
através de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente
habilitados, salvo casos excepcionais que forem previstos na regula
mentação desta Lei.
................................................................................................................
..............................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 2.692, DE 1997
(Do Sr. Nilson Gibson)

Denomina Rodovia Senador Aderbal Jurema o trecho federal da BR 
101 compreendido entre a cidade do Jaboat~o dos Guararapes
(Prazeres) e o Cabo, no Estado de Pernambuco.

(AS COMISSOES DE VIAÇJlO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇJlO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

Altera a Lei nfi! 7.802, de 11 de julho de 1989, p'ara acrescentar
parágrafos ao art. 13.

o CONGRESSO NACIONAL decreta

(AS COMtSSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEto AMBIENTE E MINORIAS;
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL;
E DE CONSTITUIÇJlO E JUSTIÇA E DE REDAÇJlO (ART. 54) - ART. 24,
II)

Art. 1 9 - 'Fica denominado "Rodovia Senador Ade!

bal Jurema ll o trecho da rodovia federal BR- 101 compree!:1.
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e o Cabo, no Estado de Per-nambuco.

dido entre cidade do Jaboatão dos Guararapes (Prazeres ) (AS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

Brasília, 07 de JaneiYP de 199';'.~

Art. 39 _ Revogam-se as disposições em contrário.

~ _ Esta Lei entra em vigor na data

sua publicação

de
o Congresso Nacional decreta:

Art. 11) Fica incluído, na Relação DescntIva das RodOVias do SIstema
Rodoviãrio Federal do Plano Nacional de VIação, aprovado pela Lei n' 5.917, de 10

de setembro de 1973. o trecho rodoviãrio entre Castanha! e Viseu. no Estado do I?ará,

tendo como pontos de passagem São Francisco do Pará, Igarapé-Açú, Peixe-Boi:

Capanema. Bragança e Augusto Corrêa. todos no mesmo Estado.

Deputado Nilson Gibson (PSB-PE)
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as dispoSIções em contrário.

Jus t f c a ç ã o JUSTIFICAÇÃO

Comissão de Educação e Cultura; Presidente da Comissão de II

o Senador Aderba 1 .Jurema, professor, advo

gado e jornalista. ~asceu em 17 de agosto de 1912, na cida

de de João Pessoa, Paraiba. Sócio fundador da Associação !

da Imprensa de Pernambuco. Ex-redator do "Jornal do Commércio"

do Recife. Colaborador do "Correio Braziliense", do Diário /

de Pernambuco, dO': iDiãrio de Notícias Río de Janeiro.' Secre

tario Geral do ~Iinistério da Agricultura , Secretario da / /

Educação e Cultura de Pernambuco • Deputado nas seguintes L!

19 Vice-Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados.

A região em foco apresenta urna intensa atividade econômica, estando
as cidades de Castanha! e Bragança entre as mais populosas do Estado O trecho

rodoviário mencionado, que já encontra-se asfaltado em muitos quilômetros. é de

funáamenta! importância para o escoamento da produção local. bem como daquela

proveniente de regiões vizinhas no Estado do Maranhão Vale regIstrar, mnda, que o

refendo trecho passa por vaDos centros urbanos, constltumdo canal de comumcação
relevante para as populações ali residentes

Por ocasião da aprovação do Plano NaCIonal de Viação, há maIs de 20

anos, previa-se sua revisão qüinqüenal, de forma que se pudesse fazer a adequaçãa

~ dIsposições ali contidas aexpansão do desenvolVimento do Pats e à e\olução Qos
Sistemas de transportes. TaiS revisões. entretanto. não se realizaram, tendo Bldo
IntrodUZIdaS apenas algumas modificações topIcas.

Ao longo do periodo de vigência do referido Plano. mdubitavelmente

OCO~ significativas mudanças na economia do País. com reflexos na locahzaçã~

populacIOnal, alterando os fluxos de cargas e passageiros em vánas regiões. Edentro
deste contexto que se justifica a proposta de inclusão do trecho rodoviario qlle ora
apresentamos.

1962/1966 ; 1966/1970; 1970/19741958/1962

Na Câmara dos Deputados foi Vice-Presidente da

Secretario Extraordinário de Pernambuco em 1975 e

gislaturas

Orçamento t

1974/1978

Senador de Pernambuco em 191-8/1986.

Escreveu 26 Poemas. Insurreições Negras do

Brasil , Recife (1935) • O Sentido da Colonização Portuguesa no

Brasil, em 1942. Provincianas, Recife (1948) • O Sobrado nr

1981 Participação de Pernambuco no Senado Federal, vaIs. I,

n9s I, 11, 111, IV e V, Brasília

Curso na Universidade de Miami - Adminis _

tração Pública - 1983

de 1997

!, /

{)f> de !/:fIfHW- "'/1
I

Sala das Sessões, em

. Assi~,. consi~erando a ImportâncÍa da presente proposta para o
desenvolVimento soclo-economico da região, esperamos contar com o apoio dos
nobres Pares para sua aprovação.

De'YY"110 .lI.NlV

em 1952 . 05 Vivos t Rio de Janeiro enPaisagem Recifense

São indiscutíveis os méritos do

o apoi~ dos ilustres Senhores II

Senador Aderbal Jurema

de propósitos que os

indicação. Solicito

Parlamentares •

e exemplo

Parlamentares

maior é a unidade

~poiam a presente

"LEGJS~ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI"

LEI 5.917 DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Br~sília, 07 de' Janeiro de 1997.

. /.< ->~~
, // /:l://'X/-

~Ery;jio/_ J(It§ON GIBSON (PSB- PE)

( i.J.

PROJETO DE LEI N!!. 2.694, DE 1997
(Do Sr. Anívaldo Vale) •

Inclui no Plano Nacional de Viaç!o trecho rodoviário que
menciona, no Estado do Pará.

A~ROVAO PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, •

Art.1° - Fica aprovado o Plano Nacional de Viação (PNV) de
que trata o Art. 8, item XI, da Constituição Federal, representado e
descrito complementannente no documento anexo contendo as se
guintes seções:

I. Conceituação Geral. Sistema Nacional de Viação.
2. Sistema Rodoviário Nacional:
2.1 conceituação;
2.2 nomenclatura e relação descritiva das rodovias do Sistema

Rodoviário Federal, integrantes do Plano Nacional de Viação.
3. Sistema Ferroviário Nacional:
3.1 conceituação;
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3.2 nomenclatura e relação descritiva das ferrovias integrantes
do Plano Nacional de Viação.

4. Sistema Portuário Nacional:
4.1 conceituação;
4.2 relação descritiva dos portos marítimos, fluviais e lacustres

do Plano;Nacional de Viação.
5, Sistema Hidroviário Nacional:
5.1 conceituação;
5.2 relação descritiva das vias navegáveis interiores do Plano

Nacional de Viação.
6. Sistema Aeroviário Nacional:
6.1 conceituação;
6.2 relação descritiva dos aeródromos do Plano Nacional de

Viação.
§ 10 - Os sistemas mencionados nas seções 2, 3, 4, 5 e 6 citadas,

englobam as respectivas redes construídas e previstas.

PROJETO DE LEI N!! 2.695, DE 1997
( Do Sr. Edinho Araújo)

Estabelece normas para as eleições de 3 de outubro de 1998 e dá
outras providências.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Dbposições gerais

Art. lo. As eleições para Presidente e Vice-Presidente da

República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal,

Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital serão

realizadas simultaneamente, em todo o País, no dia 3 de outubro de 1.998.

Parágrafo único. Na eleição para Senador, a representação de cada

Estado e do Distrito Federal será renovada em um terço.

Art. 20. Será considerado eleito o candidato a Presidente, a Vice!

Presidente, a Governador e a Vice-Governador, que obtiver maíoria absoluta

de votos, não romputados os em branco e os nulos.

§ lo. A eleição do Presidente importará a do Vice-Presidente com

ele registrado, o mesmo ocorrendo com a do Governador.

§ 20. Se nenhum candidato ás eleições de que trata este artigo

alcançar maioria absoluta na primeira votação, será realizado segundo turno

no di;;. 15 de novembro de 1.998, concorrendo, para as respectivas eleições,

os dois candidatos mais votados, considerandà-se eleito aquele que obtiver a

ll13ioria dos votos válidos em cada uma das eleições.

q .30. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte,

desistêm:ill ou impedimento legal de candiilatoa Presidente ou a Governador,

deverá o partido, em 5 (cinco) dias, requerer a substituição do candidato.

~ 40. Na inexistência da substituição prevista no parágrafo anterior,

convocar-50-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 50. Se remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a

mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

Ar!. 30. A posse do Presidente, do Vice-Presidente, dos

Governadores e Vice-Governadores eleitos nos tennos desta Lei dar-se-á no

dia lo. de janeiro de 1.999.

Parágrafo único. Os Senadores e Deputados Federais se't0

empossados no dia lo. de fevereiro de 1.999 e os Deputad~s Estaduai4 e

Distritais tomamo posse na data indicada na Constituição do respect1yo

Estado ou na Lei Orgânica do Distrito Federal.

Art. 40. Nas eleições referidas nos artigos anteriores será aplicada a

legislação eleitoral vigente, ressalvadas as regras especiais estabelecidas

nesta Lei.

Do Regbtro de Candidatos

Ar!. 50. Poderá participar das eleições previstas nesta Lei o partido

que, até 31 de dezembro de 1.997, tenha registrado seus estatutos no Tribunal

Superior Eleitoral, confonne o disposto em lei.

Art. 60. Serão admitidas coligações se celebradas conjuotamente

para as eleições majoritária e proporcional, e integradas pelos mesmos

partidos dentro da mesma circuoscrição, ou se celebradas apenas para as

eleições majoritárias.

§ lo. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a

juoção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuidas

as prerrogativas e obrigações dos partidos politicos no que se refere ao

processo eleitoral.

§ 20. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará,

obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que

a integram; na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará

apenas sua legenda sob o nome da coligação.

~ 30. Na fonnação de coligações devem ser observadas, aind~r'ils

seguintes nonnas:

I - na chapa da coligação podem ser inscritos candidatos filiados a

qualquer partido político dela integrante;

II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos

presidentes dos partidos coligados ou por seus delegados, ou pela maioria dos

membros dos respectivos órgãos execútivos de direção;

m - os partidos integrantes da coligação devem designar um

representante, que terá atribuições equivalentes ás de presidente de partido

politico no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se

refere ao processo eleitoral;

N - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela

pessoa designada na fonna do 'inciso mou por delegados indicados pelos

partidos que a compõem, podendo nomear até:
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a) tr!s delegados perante o Juizo Eleitoral;

b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;

c) cinco delegados perante o Tnounal SuperiorEleitoral.

v - celebrada a coligação, os partidos que a integram passam a

funcionar como um único partido durante o processo eleitoral no

relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato de interessesi
interpartidários.

Art. 70. As nonnas para a escolha dos candidatos e para a fonnaçlo

de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido.

Parágrafo único. Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão

de direçlo nacional do partido estabelecer as nonnas a que se refere este

artigo, publica:ndo-as no "Diário Oficial da União" até cento e oitenta dias

antes das eleições.

Art. 80. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação

sobre coligações deverão ser feitas no período de cento e oitenta a cento e

vinte dias antes das eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto e

rubricado pela Justiça Eleitoral, podendo ser utilizados os já existentes.

tIo. Aos que, na data de publicação desta Lei, forem detentores de

mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, é assegurado o registro

de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados na

data da convenção, independentemente de sua escolha nesta, salvo

deliberação em contrário do órglo de direção nacional do partido.

Art. 90. Para concorrer ás eleições previstas nesta Lei, o candidato

deverá possuir domicilio eleitoral na circunscrição na qual pretende

concorrer há. pelo menos, um ano antes das eleições e estar com a filiaçlo

deferida pelo respectivo partido até sessenta dias após a publicação desta Lei.

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos aP'?S

31 de dezembro de 1.997, será considerada, para efeito de filiação parti~
IJI

a data de filiação do candidato ao partido originário.

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para o Senado

Federal, Câmara do~ Deputados, Câmara Legislativa e Assembléias

Legislativas até o número de lugares a preencher.

tIo. No caso de coligação para as eleições proporcionais,

independentemente do número de partidos que a integram, só poderão ser

registrados candidatos até cento e vinte por cento do número de lugares a

preencher, observado, para cada partido, o limite previsto no "caput".

t 20. Trinta por cento, no minimo, das vagas de cada partido ou

coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres.

t 30. Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se

inferior a meio, e igualada a um, se igualou superior.

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o

registro de seus candidatos até ás dezenove horas do dia 15 de junho de

1.998.

tIo. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes

documentos:

a) cópia, autenticada pela Justiça Eleitoral, da ata a que se refere o.

artigo 80.;
J

b) autorização do candidato, em documento com finna recor .:c~
por Tabelião;

c) prova de filiação partidária;

d) declaração de bens, assinada pelo candidato, com os respectivos

valores atualizados;

e) certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da

Justiça Eleitoral, Federal e Estadual.

t 20. Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro

de seus candidatos, estes poderio fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas

quarenta e oito horas seguintes ao encerramento do prazo previsto no "capur'

deste artigo.

Art. 12. O candidato ás eleições proporcionais indicará, no pedido

de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que

deseja ser registrado, até o máximo de duas opções, .que poderão ser o

prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual

é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua

identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente,

mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.

t.10. Verificada a ocorrência de homonimia, a Justiça Eleitoral

procederá atendendo o seguinte:

1 - havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de q"ff~

conhecido por dada opção de nome indicada no pedido de registro e tJáe

possa confundir o eleitor;

11 - ao candidato que, na data de publicação desta lei, esteja

exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou

que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com um dos nomes por

ele indicados, será deferida a sua utilização no registro, ficando outros

candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome;

fi - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional,

seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o

registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso

anterior;

N - tratando-se de candidatos cuja homonimia não se resolva pelas

regras dos dois incisos anteriores, a Justiça Eleitoral os notificará para que

em dois dias cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem

utJlizados;

V - no caso do inciso anterior, não havendo acordo, a Justiça

registrará cada candidato com o nome por ele indicado no pedido de registro,

observada a ordem de preferência ali definida
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§ 20. A JustiÇa Eleitoral poderá exigir do canilida1? prWa de que ~

conhecido IlOr detenninada opçio de lIOItIe por ele indicadb, quando Seu lISO

puder confundir o eleitor.

§ 30. Ao dccidir·!Cbre 05 ~dos'dc:kJliJÍro' a Jwtiça Elei~
publicará, obrigatoriamente, as variaçlle5 de nomc deferidas 105 candidaJ~

§ 40. A J~tiça Eleitoral orpni%ará, pIrà a1llll1iar os eSc:rutilllldom

na apuração, e publicará, até trinta dias antes da eleiçao, as seguintes Iistu:

I - a primeira, oidenada por plIItidos, ~.: relaçlodos respec:tivos

candidatos em ordem numérica,. com ~ duas ,variações de nome
correspondentes a cada um, na ordem éSCOlhida pelotandidato;

rr - a segunda, com Indice otIOIlIí5lico e llQlIlIiDdI. em ordem

alfabética, nela constando o nome completo de 'C8lk candidato e cada

variaçlo de nome, também em ordemaI~ seauidos da respectiva

legenda e número.

§ 50. Na apuração seda anulados os votos dadós li hom6nimos em

que não se poS5a identificar com mtidldavontade do eleitor.

§ 60. A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido dC variaçIo de

nome coincidente com Ilotne de cmlidato a l:leiçlomajoritâria.

Ar!. 13. É facultado ao plIItido ou cóligaçJo substituir candidato

que for considerado inelegivel, que réIllIIICiar ou falecct ípOs o termo final elo
prazo do registro ou, ainda, que tiver seu registro indeferido ou cancelado.

§ lo. A escolha do substillito fu·Jé-â na forma estabelecida 110

estalUlD do partido a que pertencer o 5ubrtilUldo, e o .rqistro deverá Ser
requerido até dez dias coDtados do fato que deu orieem • s)lbstituiçlo.

t 20. Tratandó-se de eleiçlles lt1lIjoritmu,.!IC o candidato for I!t
coligaçio, a substituiçlo deverá ser feita por decido da maioria absoluta~ ;.

comissões executivas dos plIItidos colipdos, podeDdo o s,lIbstituto !ler filiado

a qualquer partido dela intepante. dctde qllc! o plIIticlo ao qual.perteliCia Cl

substilUldo renuncie ao direito de pt'efer!ilcia.

§30. Nas eleiçlles propOn:ioniis, a sllbstilUiçio tó se efetivará se o

novo pedido, com a obserVAncià de todas as' formalidades exiBidas pAra o

registro, for apresentado àté sesseilta dia antes doplcito~ .

Ar!. 14. Se a convençJo perticUtia.. regional se opuser, na

deliberaçlo sobre coligações, às diretrizes lqiti~ estabéÍecidas pelos

órgios superiores do partido, estes. poderio, DClS 'telmOS do respectivo

estatuto, anular tais decisões e OS alo$ delas deCOtMltes.

Ar!. 15. Estão sujeitos ao cancelamento do regi.Stro os tandidatos

que, até a data da eleiçlo, forem expulsos do pjU1icÍd, êm proCeSso 110 qual

seja assegurada ampla defesa e sejam obsetvádas as IIOrmas éstatutmas.

Parágrafo ÚIIico. O cancelamento do registro será décretado pela

Justiça Eleitoral, após solicitaçio do partido ~ue registrou o candidato.

Ar!. 16. AJustiça Eleitoral dilléi~íDuâ ~ identificaçlo dos plIrtidos

e de seus candidatos no processo êleitoral.

§ lo. Aos partidos fica assegurado o direito de manter os núme\os

atribuldos à sua legenda na eleição anterior, e aos candidatos, ne~sa hi,I.~e,

o direito de manter os números que lhes foram atribuidos na eleIção an[e'r1or

pera o mesmo cargo.

§ 20. Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias. serJ.o

registrados com o número de legenda de seu partido, e, nas eleições

proporcionais, com o número de legenda do respectivo partido acrescido do

número que lbe couber no sorteio a que se refere o § 20. do artigo 100, da Lei

n. 4.737, de IS de julho de 1.965, observado o disposto no parágrafo anterior.

D. Arrecadação e da Aplicação de Recursos nas Campanbru;

Eleitorais

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão rúalizadas sob a

responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e por eles pagas.

Ar!. 18. Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos,

os partidos e coligações comunicarão à Justiça Eleitoral os valores máximos

de gastos que dispenderão por candidatura em cada eleição que concorrerem.

Parágrafo ÚIIico. Tratando-se de coligação, os valores má:dmos do

gastos deverão ser iguais para os candidatos de cada partido que as integra.

Art. 19. Até cinco dias úteis após a escolha de seus candidatos em

convençio, o partido constituirá comitês financeiros, com a tinalidade de

arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais.

§ lo. Os comitês devem ser vinculados a cada uma das elei~'-es

para as quais o partido apresente candidato próprio, podendo haver reuy ,o.

num único comitê, das atribuições relativas às eleições de uma da

circunscrição.

§ 20. Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê

lISCional e facultativa a de comitês nos Estados e no Distrito Federal.

§30. Os comitês Financeiros serão registrados:

I - no Tribunal Superior Eleitoral, o nacional;

rr -nos Tribunais Regionais Eleitorais, os est:lduais e o distrital.

Ar!. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por

intennédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua

própria campanha, utilizando recursos que lhe sejam repassados pelo comitê,

inclusive os relativos li cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou

doações de pessoas fisicas ou jurídicas, na fonna estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único. Os comitês resp:.ltnd:n1 !:"'1i,j,1:: i''llTr;ll1,:': ((Im .:):.

candidatos pelos recursos que repassem a estes.

Ar!. 21. O candidato é o único responsável pela veracidade das

infonnações financeiras e contábeis referentes à sua campanha, devondo

assinar a respectiva prestação de contas sozinho ou, se lor o caso, em

conjunto com a pessoa que tenha designado para essa tarefa.
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Art. 22. A prestação de contas dos candidatos e comitês financeiJ/os

deve ser feita de acordo com o plano de contas simplificado elaborado~PJ'lo

Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo único. A prestação de contas á Justiça Eleitoral será

sempre feita por intermédio do comitê financeiro e assinada pelo presidente

do partido.

Ar!. 23. É obrigatório para o partido e fucultativo para o candidato

abrir contas bancàrias específicas para registrar todo o movimento financeiro

da campanha.

Parágrafo único. Os bancos acatarão, obrigatoriamente, o pedido

para abertura de conta de qualquer partido ou candidato escolhido em

convenção, destinada á movimentação financeira da campanha, sendo-Ihes

vedado condicioná-Ia a depósito minimo e cobrar tarifas, a qualquer titulo,

salvo no caso de cheque devolvido por insuficiência de fundos.

Ar!. 24. A partir da constituição dos comItês financeiros, pessoas

fisicas ou juridicas poderão fazer doações em dinheiro, ou estimáveis em

dinheiro, para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ lo. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam

limitadas:

I - no caso de pessoa fisica, a dez por cento dos rendimentos brutos

no lIlO anterior à eleição;

II - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao. raior

máximo de gasfus estabelecido pelo seu partido ou coligação, na forma deSta
Lei;

rn - no caso de pessoa juridica, a um por cento da receita

operacional bruta do ano de 1.997.

§ 20. Os percentuais de qüe tratam os incisos I e rn do § lo.

podemo ser excedidos, desde que as contribuições e doações não sejam

superiores a setenta mil UFIRs e trezentas mil UFIRs, respectivamente.

§ 30. As contnbuições e doações, as receitas e os rendimentos de

que trata esta Lei semo convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês em que

ocorreram.

Ar!. 25. O Tribunal Superior Eleitoral fixará o valor màximo do

custo da campanha para cada candidatura, bem como os limites de gastos

pera cada partido e coligação.

Ar!. 26. Toda doação a candidato especifico ou a partido deverá ser

feita mediante recibo, em formulàrio impresso em série própria, segundo

modelo aprovado pela Justiça Eleitoral, e anotado em livro próprio para este

fim. contendo as informações sobre o doador e a doação a serem definidas

pela Justi~ Eleitoral.

Parágrafo único. Os livros a que se refere o "caput" deste artigo

conterão as informações necessàrias sobre as doações e os doadores e

devemo seguir o modelo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Ar!. 27. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou

indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclutive

através de publicidade de qualquer espécie. procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiro;

II - órgão da administração pública direta, ressalvado o Fundo

Partidàrio. indireta ou fundação instituída em virtude de lei ou mantida com

recursos prnvenientes do Poder Público;

m- concessionàrio ou permissionàrio de serviço público federal.

estadual., distrital ou municipal;

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de

beneficiària, recursos provenientes de contribuição compulsória em virtude

de disposição legal;

v - entidade declarada de utilidade pública federal. estadual.

distrital ou municipal;

VI - entidade de classe ou sindical;

VII - pessoa juridica sem fins lucratlvos que receba recursos do

exterior.

vm -sociedades anõnimas de capital aberto.

Ar!. 28. O partido que receber recursos de origem vedada nesta Lei

ou gastar além dos limites estabelecidos pela Justiça Eleitoral, na forma do
artigo 25. perderá o direito ao Fundo Partidàrio do ano seguinte.

Ar!. 29. São considerados gastos eleitorais e, como tais. sujeitos a

registro e aos limites fixados na forma desta Lei:

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio

de divulgação destinada a conquistar votos;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha

eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço

das candidaturas;

v -correspondência e despesas postais;

VI - despesas relativas á instalação, organização e funcionamento

de Comitês e serviços necessàrios às eleições;

VII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e

assemelhados;

vm - produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos

promocionais de candidatura;
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IX • produção de programas de rádio, televisão ou video, incluSive

os destinados á propaganda gratuita;

x . pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos

relacionados a candidaturas;

XI - realização de pesquisas ou testes pré.eleitorais;

XII - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e

outros brindes de campanha;

XIII - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer

meio, de propaganda eleitoral.

Ar!. 30. Qualquer eleitor poderá realizar dispêndios pessoais de até

um mil UFIRs em apoio aos candidatos de sua preferência, desde que estes

não sejam sujeitos a reembolso pelo candidato ou pelos comitês ou partidos.

Ar!. 31. Os candidatos detentores de mandato eletivo não poderão

utilizar serviços gráficos custeados pelos Governos ou Casas Legislativas

para a confecção de impressos de propaganda eleitoral, sendo-Ihes, também,

vedada a utilização de materiais e serviços que excedam as prerrogativas

consignadas nos regimentos e normas das Casas que integram.

Art. 32. Antes de cento e oitenta dias das eleições fica vedada toda

e qualquer propaganda institucional dos Poderes Executivo e Legislativo,

bem como de órgãos da administração direta e indireta, fundações mantidas

pelo poder público e sociedades de economia mista, salvo em caso de grate e

urgente necessidade pública, aSsim definidas pela Justiça Eleitoral.

Art. 33. A infração ás normas que regem a administração

financeira da campanha eleitoral sujeita o candidato à cassação do registro

ou, se eleito, à perda do mandato, decretada pela Justiça Eleitoral, nos termos

das disposições constitucionais e legais em vigor.

Art. 34. O candidato apresentará ao comitê financeiro de seu

partido, até o vigésimo dia posterior à realização da eleição por ele disputada,

a prestação de contas dos recursos arrecadados e dos aplicados, incluídos os

próprios e os oriundos do Fundo Partidário.

Pllrágrafo único. As contas do candidato serão incorporadas às

contas do comitê financeiro, para os fins previstos nos artigos seguintes.

Art. 35. A prestação de contas dos comitês financeiros de âmbito

nacional e regional deve ser elaborada de acordo com os principias

fundamentais de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de

Contabilidade e assinada po~profissional habilitado, pelo presidente do

respectivo comitê ou pessoa por ele designada.

Ar!. 36. Até IS de dezembro de 1.998 os comitês financeiros

devem enviar à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes a cada

campanha para cada uma das eleiçlles previstas nesta Lei.

Ar!. 37. Acompanharão as prestações de contas:

I - os extratos das contas bancárias referentes à movimellllllÇão,

pelos comitês e pelos candidados, dos recursos financeiros utilizados n~.

campanha, ou os dados contábeis das doaçlles e dos gastos em dinheiro ou

estimáveis em dinheiro;

II - relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos

números, valores e emitentes;

fi - relação dos doadores, pessoas fisicas e jurídicas, com os

respectivos valores e indicação das formas de doação.

Parágrafo único. Até cinco anos após o tninsito em julgado da

decisão sobre suas contas, os candidatos e os partidos conservarão a

documentação li elas concernente.

Ar!. 38. Ao receber as prestações de contas e demais informações .

dos candidatos, deverá o comitê:

I - verificar se os valores declarados pelo canqidato como tendo

sido recebidos através do próprio comitê conferem com seus próprios

registros financeiros e contábeis;

II - resumir as informações contidas nas prestações de contali, de

forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas de todos os

candidatos;

fi . encaminhar à Justiça Eleitoral o conjunto das prestações (I"

contas dos candidatos e do próprio comitê, de forma ordenada e que permitt

fácíl compreensão das informações, assim como identificação de documetVds

e transações efetuadas.

Ar!. 39. Examinando a prestação de contas, a Justiça Eleitoral,

conhecendo·as, decidirá sobre a sua regularidade.

§ lo. As prestações de contas devem ser encaminhadas pelo ór~o

regional do partido ao Tribunal Eleitoral do respectivo Estado ou Distrito

Federal, e pelo órgão nacional ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 20. A decisão que julgar as contas será publicada, em sessão, até

três dias antes da diplomação.

§ 30. Meros erros formais e materiais que venham a ser corrigidos

não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou

partido.

§ 40. Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça

Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for

necessário.

§ 50. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a

Justiça Eleitoral poderá requisitar diretamente às instituições financeiras os

extratos e comprovantes de movimentação financeira das contas dos comitês

e dos candidatos, referentes à camp~a, bem como determinar diligên9~

necessárias à complementação de Informações ou ao saneamentol!lãs

irregularidades encontradas.
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Art. 40. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos

financeiros, deve ser declarada na prestação de conla5 e pennanecerá

depositada na respectiva conta bancária até o fim do prazo de impugnação..

Parágrafo único. Após julgados todos os recursos, as sobras

referidas neste artigo serão entregues ao partido ou coligação, neste caso para

divisão entre os partidos que a compõem.

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais

Art. 41. A partir de 2 de abril de 1.998, as entidades ou empresas

que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou ao$

candidatos para serem levadas ao conhecimento público são obrigadas a

registrar, juntO" á Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgaçao, as

informações a seguir relacionadas:

I . quem contratou a realização da pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

m-a metodologia e o periodo de realização da pesquisa;

[V - o plano amostraI e ponderação no que se refere a sexo, idade,

grau de instrução, nivel econàmico e área fisica de realização do trabalho;

V - o intervalo de confiança e a margem de erro;

VI - o nome e qualificação de quem pagou pela realização do

trabalho;

VII - o sistema interno de controle e verificação, conferência e

tiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo.

vm - questionário completo aplicado.

§ lo, As informações relativas a eleição presidencial devem ser

registrndas no Tribunal Superior Eleitoral, e as relativas às demais eleições,

no Tribunal Regional EleItoral.

§ 20. A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local de

costume, avi,o comumcalldo " registro das informações a que se refere este

anigo, colocando-a, li disp'J>i.;ão dos partidos ou coligações com candidatos

ao plcito, qne " el:t' terão livre acesso pelo prazo de trinta dias.

§ 30. Im' Jiatamente após a divulgação da pesquisa, as empresas ou

entidades mencionadas no "caput" colocarão á disposição dos partidos ou

coligações que possuam'candidatos registrados para as eleições a que se

refere a pesquisa todas as informações, resultados obtidos e demais

elementos atinentes a cada um dos trabalhos efetuados e a serem publicados"

em meio magnético ou impresso, a critério do interessado.

§ 40, Os responsáveis pela empresa ou entidade de pesquisa, pelo

órgão veiculador, partido, coligação ou candidato que divulgarem pesquisa

não registrada estarão sujeitos á pena cominada no artigo 323 daLei n. 4.737,

de 15 de julho de 1,965 e a multa de vinte mil UFIRs ou de valor igual ao

contratado pela realização da pesquisa, se este for superior.

Art. 4~. 'Os ~rtidos, mediante requerimento á Justiç.. Eleitoral, que

determinará imediatamente a diligencia, terão acesso ao sistema interno de

controle, verifiCllÇio; e fiscalização da çoleta de dados, inclusive li

illtntificação dos entrevistadores, das entidades que demm ao conhecimento

públiÇÓ pesquisu de opiniio relati~as ás eleições, e poderão, através da

escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes,

confrontar e conferí,r os dados publicados. preservando-se a identidade dos

respondelltcs.

tIo. A recusa ao cumprimento do disposto neste artigo ou
cjualquer alll qUl! vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizad9ra dos

putidos, lQmará.qs responsáveis'pela entidade ou empresa de pesquisa

SlQeitol à pena de detenção de seis meses a um ano e multa de vinte mil

UPIRs oU de valor lauaf ao recebido pela realização da pesquisa, se este for

superior.

t 20. A COII\JlI'OVaçi() de irregularidade ou dessemelbança entre os

dados publieado$ e aq\lClcs aferidos pela dilig!ncia do partido poIltico

tonwá. 0$ n:spcwí\1lis pela enlidadC ou instituto de pesquisa e os

l'CIpOIISáveis pelo Ófgio divulpdor sujeitos às penalidades indicadas. no

flIIáIraf'o an1erior, sem ~IÚZO da obrigatoriedade da veiculação dOi f'!0s
~ 110 mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e 'lutros

eIcmentos de 4estaqUl!, de acordo com o veiculo utilizado. f

Da Propapllcla Eleitoral em Geral

Art. 43. A JlIllIlÍpJIda eleitoral somente é permitida após a escolha

do cancIidalo pelo partido ou coligaçlo em convenção.

t lo. Ao postUlante a candidatura a CllI'gO eletivo é permitida a

realizaçIo. na semana anterior à escolha pelo partido, de propaganda visando

• indiqçiode~ l1OII\e.

t 20. A violaçlo do disposto neste artigo sujeitará o responsável

pela divulpçlo da~ bem como o beneficiário, á multa de dez mil

avinte mil UFIR$.

Ar!. 44. Nos bem cujo uso dependa de cessão, permissão ou

C@CCssio do l'cx!er Público, ou a que ele pertençam, bem como nos de uso

comum,.~,.v~ 11 pichaçlo, inscrição a tinta, colagem de cartazes e a

,veiclllJçio de prepapnda.

t lo.'A vi01açlo do disposto no "caput" sujeita os responsáveis às

penaa do artíao 334 daLei n. 4.737, de 15 de julho de 1.965 e á multa de mil

adez mil UFIRS.

.I 20. Em bem particulares é livre, independendo da obtenção de

liCCllP ,mUl\ici~ e' de lutorizaçlo da Justiça Eleitoral, a veiculação de

JlftlPIIIlIda oleitoral por moio da fixaçIo de faixas, placas, c~s, pinluras

ou illlmçlos em _ particuIans, cIesdo que haja permissio do detento; de

..JlIllIIt.

Art. 45. IndIpende da obtençIo de licença municipel e de

~ da J" EJoitoqJ I veiculação de propaganda eleitoral pela
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distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, devendo ser editados

sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.

ArÍ. 46. A realização de quaiquer ato de propaganda partidária ou

eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da policia.

tIo. O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a

devida comunicação à autoridade policial em, no minimo, vinte e quatro

horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a

prioridade do aviso, o direito contra qualquer que, no mesmo dia, horàrio e

lugar, pretenda celebrar outro ato.

t 20. Num mesmo local, deverà haver um intervalo mínimo de

vinte e quatro horas entre um evento e outro, ainda que requisitados por um

mesmo candidato, partido ou coligação.

t 30. A autoridade policial tomará as providências necessàrias à

garantia da realização do ato, bem como da normalidade possivel do

funcionamento do. tràfego e de serviços públicos que possam ser afetados

pelo evento.

t 40. O direito à propaganda exercido nos termos da legisl~

eleitoral não poderà ser cerceado sob alegação do exercício do podef de

policia.

t 50. A distância mínima referida no paràgrafo único do artigo 244

da Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1.965, seràde duzentos metros.

t 60. A realização de comicios serà permitida no horàrio

cmompreendido entre as oito e as vinte e quatro horas.

Art. 47. A propaganda através de quadros ou painéis de publicidade

ou "outdoors" somente serà permitida após a realização do sorteio de que

trata este artigo, sob pena de multa de mil a dez mil UFlRs. As empresas

responsáveis pela afixação que não efetuarem a retirada do material ficarão

sujeitas ás penas previstas no artigo 347 da Lei n. 4.737, de 15 de julho de

1.965.

tIo. As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos

disponiveís para a veiculação de propaganda eleitoral, os quais não poderão

ultrapassar a metade do total dos espaços existentes no território municipal.

t 20. Os locais destinados a propaganda eleitoral deverão ser assim

distribuídos:

a) trinta por cento entre os partidos e coligações que tenham

candidato a Presidente da República;

b) trinta por cento entre partidos e' coligaçÕ\ls que tenham

candidato a Governador e Senador;

c) quarenta por cento entre os partidos e coligações que· tenham

candidatos a deputados federais, estaduais oudíStritais.

t 30. Os locais a que se refere o paràgrafo anterior deverão ser

divididos em grupos eqilitativos de pontos com maior e menor impacto

visual, tantos quantos forem os partidos e coligações concorrentes, para

serem sorteados e utilizados durante a propaganda eleitoral.

t 40. A relação dos locais com a indicação dos grupos deverà ser

entregue pelas empresas de publicidade aos Juízes Eleitorais nos Municípios,

e ao Tnounal Regional Eleitoral, nas Capitais, até 15 dejunho de 1.998.

t 50. O sorteio a que se refere este artigo serà realizado pela Justiça

Eleítoral até o dia 25 de junho de 1.998, para o que os Tnounais Regionais

Eleítorais farão publicar na imprensa oficial até o dia 15 de junho de 1.998 a

relação de partidos e coligações que requereram registro de candidatos ás

eleições previstas nesta Lei.

t 60. Para efeito do sorteio, a coligação é equiparada a um partido,

qnalquer que seja o número de partidos que a integram.

t 70. Após a realização do sorteio, os partidos e coligações deverão

comunicar ás empresas, por escrito, os periodos e a quantidade de quadros ou

painéis que utilizarão dos grupos a que se refere o t 20. Os que não forem

utilizados não poderão ser redistribuídos entre os demais concorrentes,

liberando-se a venda desses espaços, nos intervalos dos periodos estipulados,

somente para publicidade sem fins eleitorais.

t 80. Os partidos distribuirão, entre seus candidatos, os esPliy6s que

lhes couberem.

t 90. O preço cobrado pelas empresas para a veiculação da

propaganda eleitoral de que trata este artigo não poderà ser superior àquele

por elas praticado normalmente para a publicidade comercial.

t lO. Nos oito dias que antecedem a realização do pleito, não é

permitida a alteração de mensagem veiculada nos quadros, painéis de

publicidade e "outdoors", sujeito o infrator ás penas do artigo 347 da Lei n.

4.737, de 15 de julho de 1.965.

Ar!. 48. É vedada, aos candidatos, partidos politicos e coligações, a

utilização, na propaganda eleitoral, de simbolos, frases ou imagens,

associadas ou semelhantes ás empregadas por órgão de governo, empresa

pública ou socíedade de economia mista, incorrendo os infratores em

detenção de seis meses a um ano e multa de dez mil a vinte mil UFJRs e

cassação do registro, se O responsável for candidato.

Da Propaganda Eleitoral na Imprellsa

Ar!. 49. Serà permitida, até o dia das eleições, a divulgação paga,

na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo a ser

utilizado, por edição, para cada candidato, partido ou coligação, de um oitavo

de página de jornal padrão, e um quarto de página de revista ou tablóide.

Parágrafo único. A violação do disposto neste artigo s~j4itarà os

responsáveis pelos veiculas de divulgação, bem como os partidos, cõligações

ou candidatos beneficiados, à multa de mil a dez mil illlRs.

Ar!. 50. A partir da escolha de candidato pelo partido, é assegurado

O exercício do direito de resposta ao partido, coligação ou candidato atingido
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por afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa publicada em veiculo de

imprensa.

§ to. O ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer o

exercicio do direito de resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de três dias da data

da publicação, instruindo o pedido com um exemplar da publicação e o texto

para resposta.

§ 20. A Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para

defender-se em quarenta e oito horas, devendo a decisão ser prolatada no

prazo máximo de três dias a contar da data da form.1Iação do pedido.

§ 30. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no

mesmo veiculo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos .

de destaques usados na ofensa, em até quarenta e oito horas após a decisão,

ou, por solicitação do ofendido, no mesmo dia da semana em que foi

divulgada a ofensa, ainda que fora desse prazo, ou, tendo sido a ofensa

publicada em veiculo com periodicidade de circulação maior que quarenta e

oito horas, na primeira vez em que circular.

§ 40. Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabíljze sua

reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, Lhustiça

Eleitoral determinará que a resposta seja divulgada imediatamente.,

§ 50. O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da

decisão, bem coma a regular distribuição dos exemplares, quantidade

impressa, raio de abrangência na distribuição e publicidade realizada.

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão

Art. 5I. A propaganda eleitoral no rádio e televisão é restrita ao

horário gratuito definido nesta Lei, vedada a veiculação de propaganda paga.

Art. 52. A partir de 10. de julho de 1.998, é vedado ás emissoras,

em sua programação normal e noticiário:

I - transmltlr, ainda que em forma de entrevista jomalística,

imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular

de natureza eleitoral em que seja possivel a identificação do entrevistado ou a

manipulação de dados;

rr - utilizar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou

video, ou produzir ou veicular programa, que possa degradar ou ridicularizar

candidato, partido ou coligação;

m - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou

contrária a candidato, partido ou coligação, ou seus órgãos ou represefttantes;
·r
r

IV - dar tratamento privilegiado a candidatos, Nrtirs ou

coligações;

V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer

outro programa que faça alusão ou critica que prejudique qualquer candidato

ou partido polític~, mesmo que de forma dissimulada ou maneira subjetiva.

§ lo. A não observância do disposto neste artigo sujeitará o

responsável pela empresa ás penalidades previstas no artigo 323 da Lei n.

4.737, de 15 de julho de 1.965 e á multa de dez mil a vinte mil UFIRs, além

da suspensão das transmissões da emissora,'conforme o disposto no artigo 60

desta Lei.

§ 20. A reincidência implica a duplicação da penalidade.

§ 30. Incorre nas sanções deste artigo a emissora que, a partir da

escolha do candidato em convenção, transmitir programa apresentado ou'

comentado por candidato ou divulgar nome de programa, ainda quando

preexistente, se coincidente com variação nominal adotada por candidato.

Art. 53. As reclamações ou representações contra o não

cumprimento das disposições legais relativas á propaganda eleitoral deverão

ser dirigidas ao Juiz Eleitoral.

§ 10. Quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral,

o Tribunal Regional designará o Juiz que deverá apreciar as reclamações ou

re~sentaçõesrelativas á propaganda.

§ 20. Recebida a reclamação ou representação, o Juiz botificará

imediatamente o reclamado para, querendo, apresentar defesa em 4t<!e

quatro horas, devendo, após transcorrido este prazo, apresentada ou não a

defesa, decidir e publicar a decisão em vinte e quatro horas.

§ 30. Sendo a ofensa praticada por candidato, a notificação poderá

ser feita ao partido ou coligação a que pertença.

§ ~o. Da decisão proferida cabe recurso, no prazo de vinte e quatro

horas, assegurando-se ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual

prazo.

§ 50. Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de vinte e quatro

horas.

§ 60. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode

ser dirigido ao órgão superior, juntando-se cópias autenticadas, para

comprovar o descumprimento dos prazos, devendo o julgamento ocorrer de

acordo com o rito definido neste artigo.

Art. 54. As emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a dar

tratamento equânime a todos os candidatos em sua programação normal e

seus noticiários.

§ 10. A manifesta preferência, na programação normal de e~issora

de rádio ou televisão, em favor de algum candidato ou em detrimento de

outro, acarretará a suspensão das transmissões da emissora por um di~ por

determinação da Justiça Eleitoral mediante denúncia de partido políliJo, de

candidato, ou do Ministério Público, ficando o responsável pela empJsi

sujeito ás penalidades previstas no artigo 323 da Lei n. 4.737, de 15 de julho

de 1.965 e multa de cinco mil a dez mil UFIRs.

§ 20. A reincidência implicará na duplicação da penalidade

aplicada nos termos deste artigo.

Art. 55. A partir da escolha de candidatos em convenção, é

assegurado o exercicio do direito de resposta ao • lrtido, coligação ou
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candidato atingido por afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa

praticada nos horários destinados ~ programação normal das emissoras de

rádio ou televisão.

§ 10. O ofendido, ou seu representante legal, poderá formular

pedido para o exercícío de direito de resposta deniro de quarenta e oito horas

da veiculação do programa, dirigido ao respectivo Tribunal Regional

Eleitoral, no caso de transmissão local, e ao Tnbunal Superior Eleitoral, no

caso de transmissão nacional ou interestadual, devendo a decisão ser

prolatada improrrogavelmente em setenta e duas horas.

§ 20. Para efeito de apreciação do exercicio do direito de resposta

previsto neste artigo, a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar

imediatamente o responsável pela emissora que realizou o. programa, para

que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do artigo 347 da Lei n.

4.737, de 15 de julho de 1.965, cópia da fita da transmissão, que será

devolvida após a decisão.

§ 30. Deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta1 oito
/ I

horas após a decisão.

§ 40. Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua

reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a

resposta será divulgada no horário deferido pela Justiça Eleitoral, ainda que

seja nas quarenta e oito horas antecedentes ao pleito, em termos e forma

previamente aprovados.

§ 50. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça

Eleitoral ou informado por cópia protocolada que receber do reclamante,

preservará a gravação até a decisão final do processo.

§ 60. Sem prejuízo do crime tipificado no artigo 347 da Lei n.

4.737, de 15 de julho de 1.965, o não-cumprimento integral ou em parte da

decisão que conceder o direito de resposta sujeitará o infrator ao pagamento

de multa de cinco mil a quinze mil UFIRs, duplicado em caso de

reincidência

Art. 56. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral

gratuita no horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão, por emissora

de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de debates entre candidatos ás

eleições majoritária e proporcional, assegurada a participação de todos os

partidos e coligações que tenham candidatos.

I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates podel]i ser

feita:

a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo

cargo eletivo;

b) em grupos, como parte de programação previamente

estabelecida e divulgada pela emissora, devendo a escolha do dia e da ordem

de fala ser feita mediante sorteio, salvo se for celebrado acordo entre os

partidos e coligações interessados, e de modo que em cada sessão estejam

presentes, no mínimo, três candidatos.

II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados

de modo a assegurar número equivalente de candidatos de todos os partidos e

coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um

dia, observando-se o disposto na alínea ub" do inciso anterior.

§ 10. Será admitida a realização de debate sem a presença de

candidato de algum partido, desde que o.veiculo de comunicação responsável

comprove haver convidado o candidato do partido ausente com a

antecedência mínima de setenta e duas horas da realização do debate.

§ 20. É vedada a realização de mais de um debate pela mesma

emissora com a presença do mesmo candidato.

Art. 57. As emissoras de rádio e de televisão reservarão duas horas

diárias em sua programação, nos sessenta dias anteriores à antevéspera das

eleições, para dívulgar, em rede, a propaganda eleitoral gratuita, consoante os

horários estabelecidos neste artigo.

§ 10. Para a eleição presidencial, a propaganda será feita das sete

horas ás sete horas e trinta minutos e das doze horas ás doze horas e trinta

minutos, no rádio, e das treze horas ás treze horas e trinta mmutos e·das vinte

botaS e trinta minutos ás vinte e uma boras, na televisão.

§ 20. Para as demais eleições previstas nesta Lei, a propaganda será

feita em rede estadual, das sete hotaS e trinta minutos ás oito hotaS e das doze

botaS e trinta minutos ás treze horas, no rádio, e das treze hotaS e trinta

minutos ás quatorze horas e das vinte e uma horas ás vinte e uma horas e

trinta minutos, na televisão.

§ 30. Às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, o horário definido

no § 20. será inteiramente destinado à divulgação das propostas partidárias ou

de candidatos quanto à atuação na Câmara dos Deputados. nas Assembléias

Legislativas e na Câmara Legislativa.

§ 40. Havendo segundo turno, o tempo destinado ao horário
gratuito previsto no "caput" ficará reduzido a trinta minutos diários para cada

eleição e será dividido igualmente entre os candidatos.

§ 50. No caso do parágrafo anterior, a propaganda de rádio e

televisão será realizada nos vinte dias que antecedem a antevéspera da

eleição, observados, quanto ao inicio da programação, os horários fixados

peJt. a propaganda presidencial, seguindo-se imediatamente a' propaganda

para governador.

Ar!. 58. No mesmo periodO previsto no "caput" do artigo anterior,

as emissoras de rádio e televisão reservarão, ainda, uma hora diária para a

propaganda eleitoral gratuita, a serem utilizados em inserções de trinta ou

sessenta segundos, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligaÇã~, e

distribuídas proporcionalmente ao longo da programação veiculada eJltre as

oito e as duas horas do dia seguinte, obedecido o seguinte:

I - destinação exclusiva de metade do tempo para a campanha dos

candidatos a Presidente e Vice-Presidente, e a outra metade a candidatos a

Governador e Vice-Governador e de suas legendas partidárias·ou das que

componham sua coligação, quando for o caso;

II • a distnbuição levará em conta os blocos de audiência entre as

oito e as doze horas, as doze e as dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma
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horas, as vinte e uma e as vinte e quatro horas, e as vinte e quatro horas e as

duas horas;

m- nenhum candidato, partido ou coligação terá direito a mais de

dez inserções por dia;

IV - em cada intervalo da programação normal, haverá apenas uma

inscrçilo de propaganda eleitoral;

v -se, da combinação dos incisos me IV, resultar tempo inferior a

trinta minutos para a campanha dos candidatos a Presidente e Vice

Presidente, este será destinado ao Tribunal Superior Eleitoral, e resultando

tempo inferior a trinta minutos para a campanha dos candidatos a Governador

e Vice-Governador, este será destinado ao Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 59. A partir do dia 8 de julho de 1.998, a Justiça Eleitoral

convocará os candidatos que requereram inscrição e a representl4ão d.JS

emissoras de televisilo para elaborarem o plano de midia previsfo neste

artigo, com base no tempo devido a cada um deles, garantida a p~jpação

proporcional nos horários de maior e menor audiência.

tIo. Da negociaçilo referida no parágrafo anterior, resultará termo

de acordo entre as emissoras e os candidatos, que servirá para todos os fins de

garantia de direito.

t 20. As emissoras e os partidos ou coligações acordarão, em cada

caso, sobre a sistemática de entrega das gravações em meios magnéticos,

sempre no local de geração dos programas e mensagens, obedecida a

antecedancia mini~a de Ires horas do horário previsto para o inicio da

transmissilo no caso da propaganda prevista no artigo 57, e de doze horas, no

caso das inserções previstas no artigo 58.

Art. 60. A emissora que não permanecer em rede ou cadeia no

horário previsto nesta Lei, veicular inserções em quantidade diferente

daquelas a que os partidos e candidatos teiJham direito ou transgredir o

disposto no artigo 62 fica sujeita às penalidades previstas no artigo 66.

Art. 61. A Justiça Eleitoral distribuirá o tempo em cada um dos

períodos diários do horário reservado à propaganda eleitoral gratuita entre os

partidos e coligações que tenham candidato a cada eleiçfo de que trata esta

Lei, observados os seguintes critérios:

r -na eleição presidencial:

a) dez minutos divididos igualitariamente entre os partidos e

coligações;

b) vinte minutos divididos proporcionalmente ao número de

representantes de cada partido ou coligaçilo na Câmara dos Deputados,

observado o disposto no tIo.

fi • na eleição para Senador, dez minutos divididos pelo número de

partidos ou coligações que tenham candidato próprio;

m. na eleição para Governador e Vice-Govemador de Estado ou

do Distrito Federal:

a) dez minutos divididos igualitariamente entre os partidos e

coligações;

b) vinte minutos divididos proporcionalmente ·ao número de

representantes de cada partido ou coligação na Câmara dos Deputados,

observado o disposto no tIo.

IV - nas eleições proporcionais, o horário definido no t 30. do

artigo anterior será assim distribuido:

a) vinte minutos divididos igualitariamente entre os partidos,

independentemente de estarem coligados ou não;

b) quarenta minutos divididos proporcionalmente ao número de

representantes de cada partido na Câmara dos Deputados.

t lo. Na divisão prevista na alfnea "b" do inciso I e na alinea "b"

do inciso m, o número de representantes da coligação será igual á soma dos

representantes dos partidos que a compõem.

t 20. Para os efeitos deste artigo, a representação de cada partido

na Câmara dos Deputados, será a existente em 15 de dezembro de 1.997.

t 30. Para o partido que tenha resultado da fusão ou a que se tenha

incorporado outro, o número de representantes corresponderá à somatória dos

representantes que os partidos originàrios possuiam na data fixada no

parágrafo anterior.

t 4<' Aos partidos cujo tempo devido em qualquer distribuição for

inferior a um minuto diário, será assegurado o direito de acumulá-lo para

utilização em tempo equivalente.

t 50. Deixando o candidato a Presidente ou a Governador de

concorrer, por qualquer motivo, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a

substituição prevista no artigo 13 desta Lei, far-se-á nova distribuição do

tempo entre os candidatos remanescentes.

Art. 62. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto serão

admitidos os cortes instantâneos ou qnalquer tipo de censura prévia nos

programas eleitorais gratuitos.

Art. 63. Dos programas de rádio e televisão destinados-à

propaganda eleitoral gratuita de cada partido, poderá participar, em apoio ~os

candidatos deste, qualquer cidadão não filiado a outra agremiação partidária,

sendo vedadas a participação de qualquer pessoa mediante remuneração e a

veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos,

ainda que de forma simulada.

Parágrafo único. No segundo turno das eleições será permitida, nos

programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que

tenham formalizado o apoio aos candidatos.

Art. 64. É assegurado o exercício do direito de resposta a qualquer

pessoa, candidato ou não, partido ou coligação, em relação a quem sejam
feitas atirmações ou transmItidas imagens caluniosas, difamatórias ou

injuriosas no horário gratuito da propaganda eleitoral.
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~ 10. o ote!hihio. (llj s;,:u representrnk' kgal,. poder'::' formular

pedido paTn~) (~'\crci\:1O dl\ JJí+,;:ltO d~ I't:'spo.sta ao juízo cOfi1:pdente, dentro de

vinte: e quatro hüfilS do iul11llflO diJ i.rdn;;ml~;;SaO

q20 Em pr<:lzo não supr:rior a vinte e qualw horas, será notificado

o otensor para que '.:xérça St:U dirç-ito df: defesll, in.mb'~m em vint~ e quatro

hora.s.. após (I QUi.:, no m~~m\J prà.w. d~verJ. ~;êf profel.1da 3. d•.,;'cis:1o

§ 30. i) ternpCi dt: f~,~rO:1Üi n~o sórá in.feriof a U!--n minuto, sendo

deduzido do tempo n:servJ.do ao partido ou C:l)IigJ.~ão em cujo horâr;o! foi

cometida a ofensa. d~vend(1 necessariamente responder 303 iàtos! nela

veiculados.

~ 40 S\~ o tempo Tc,sen'adú ao panido ou cohgação a que pertencer

o ofensor for inienor a um mi(ll.ltl}, ~~ n.:~püsta .será levada -.:-'.0 í.IT tantas veZt:s

quantas sejam nçcc'ss;iri~ rara <l SU·} c(}fI1plementaj~iIo

q 50. Def"i:ndo fi pedIdo para resposi.a no horátio do programa

eleitoral gratuito. J emIssora geradora e o p3rtidú ou coligação atingidos

deverão ser. lmediatarncllte. notificados drr d(;dsflú. na qual deverão estar

indicados quais O':í periodü:';> diumo ou ntJtumo. para a veiculação da re:?po~

que deverá ter lugar no micio do progr:.:nnil do pamdo ou coligação.

~ 60 O melO nlJ.gnétic(' contC'ndü a resposta de',.'ern ser entregue~

~'l~!o :",'"(;-ndido. à ~mlssom gCf.ldüra. pdü otendido. até mnia e seis horas após

a r:2nd:! da d~CISdO. e transmitlda no programa subseqüente do partido ou

tJliga\-:.i.p. em cUJjl honino Se' prJlICOU a OÍi::TIfí!.

§ 70. S.: íl ofen~.a tl)f pr0Juzúh em dia c hOl<C! que inviabilizem sua

;";':Çrilr;,ü;:je, d~mro dos prtlZos (;sbbe!ecido~ nüS parágrJfos anteriores, a

respu)t~ 'l..rá dIvulgada D\lS honirios yU~ u Jmtiça Eleitoral deferir, mesmo

~'}nâ(J 't l~~ quarentn i: nitü h0rns .lntc;~ do pleito. em t:."rmos c forma

previamente aprovados. dt: mü,jo J não ensejar tréplicJ.

§ 30. Da dc:clsj(1 sobre o dGferimento do exercício do direlto de

r~3posta cab~ ft;curso as inst~tnc'ao; supenores. em vinte- e quatro noms da

data dé sua publicaç'ãu~ cssêguradü DO reconido oferecer comra-razoes em

igual praL"

§ 9o. 05 Tribuuns devem proferir su~ dEóEües no prazo mâximo

de vinte e quatro hoT:!S, observando-se o dispústo nos §§ 50. e 60. para a

restitmção do tempo em caso de provimento de re(~IIT50.

§ 10. Se o "tendido for cal,didato, panido ou coligação que tenha

utilizado o tempo concedido sem respúnder aos fatos veiculados )la ofens3.

terá subtraído tempú idêntico de seu respectivo programa eleitoral. Tratmldo

se de outra pessoa, ficará sujeita à suspensão de igual tempo concedido em

eventuais novos pedidos de direito de respost:.! e à multa dê duas mil a cinco

milUFIRs.

§ 11. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Jl.IStiça

Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda oic115iva â honra de

candidato, à moral e aos bons constumes.

Art. 65. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis

ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas no artigo 52, incisos

leIl.

Parágrafo único. A não-observãncia do dispústo neste artIgo sujeita

o partido ou coligação à perda., !lO período do horário gratuito subseqüente,

equivalente ao dobro do tempú utilizado na prática do ilicito, dobrado O

tempú a cada reincidência.

Art. 66. A emissora que deixar de cumprir as disposições desta Lei

sobre propaganda terá a transmissão de sua programação normal suspens~por

vinte " quatro horns, por determinação da Justiça Eleitoral, à vista de

reclamação de panido ou candidato, dobrando-se o periodo a cada

reincidência, sendo obrigada a transmitir. a cada quinze minutos, mensagem

infannando que se encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral,

sem prejuizo das multas estabelecidas em lei.

Art. 67. O Poder Executivo editará nonnas regulamentmldo o modo

e a fonna de ressarcimento tiscal às emissoras de rádio e televisão, pelos

espaços dedicados ao horário de propaganda eleitoral gratuita

Das cédulas eleitorais

Art. 68. As cédulas oficiais para as eleições previsl2S nesta Lei

serão confeccionadas pela Jl.IStiça Eleitoral, que as imprimirá com

exclusmdade para distribuição às Mesas Receptorns, sendo sua impressão

feita em papel opaco, com tinta preia e em tipús uniformes de letras e

números.

§ lo. Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleiçiles

majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo

modelos determinados pela Justiça Eleitoral.

§ 20. Os candidatos para eleição majoritária serão identificados

pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido a

que pertencem, e deverão figurar na ordem determinada por sorteio,

observado, no que couber, o disposto no artigo 12.

§ 30. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional. a

cedo!. terá espaços para que O leitor escreva o nome ou o número do> í
amdídato escolhido, ou a sigla do partido de sua preferência ou o número

deste.

§ 40. Às eleições em segundo turno aplica.se o disposto no § 20..

§ 50. No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se

refere o t 20., os Tribunais Regionais Eleitorais divulgarão o modelo da

cedola completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem já

definida.

Ar!. 69. As votações serão feitas em dois momentos distintos, na

mesma uma, devendo ser entregue ao eleitor, primeiramente, a cédula

destinada às eleições majoritárias, de cor amarela.

§ lo. O eleitor dirigir-se-á â cabina duas vezes, sendo a primeira

pam preencher a cédula destinada às eleições proporcionais e a segunda para

Msinalar o voto na cédula destinada às eleições majoritárias.
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120. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votaçio e o mlmero de

'deitam por SeçIo, de modo a gamntir a realização das votações no prazo

1epJ nec:essírio ao exercicio do voto.

Do Sistema EJetr6Dico de Votaçlo e Apunçlo

Ar!. 70. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizu. 05

TtiIlImIis Regionais a utilizarem, em uma ou mais Zonas Eleitorais, o

súlcma cletr6nico de votaçio e apuraçio.

110. A autorização poderá se referir apenas à apuraçio.

1 20. Ao autorizar a votaçio eletrônica, o Tribunal Superior

EIciloraI disporá sobre adispensa do uso das cédulas.

§ 30. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar,

excepcionalmente, mais de um sistema eletrônico de votação e apuração,

observadas as condições e peculiaridades locais.

§ 40. A votaçio eletrônica será feita no número do candidato ou da

legenda partidária, devendo o nome do candidato e do partido, ou da legenda

partidária, conforme o caso, aparecer no painel da máquina utilizada para a

votaçio.

§ 50. Na votação para as eleiçlles majoritárias, deverá aparecer,

também, no painel, a fotografia do candidato.

t 60. Na votaçio para a eleições proporcionais, serão computados

para a legenda partidária os votos em que não seja possivel a identificação do

candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de

forma correta.

t 70. A máquina de votar imprimirá cada voto, assegurado o pigilo

e a possibilidade de conferência posterior, garantida aos partidos poUl/Jus, às'
1/

coligações e aos candidatos ampla fiscalização.

Ar!. 71. O sistema eletrônico adotado assegurará o sigilo do voto e

a sua inviolabilidade, garantida aos partidos politicos e aos candidatos ampla

fiscalízaçlo.

Art. 72. No mínimo cento e vinte dias antes das eleiçlles, o

Tnõunal Superior Eleitoral expedirá, ouvidos os partidos políticos, as,

il15truções necessárias á utilização do sistema eletrônico de votação e

apuração, garantindo aos partidos o acesso aos prograrnll5 de computador a

serem utilizados.

Parágrafo único. Nas Seçllesem que for adotado. o "sistema'

eletrônico de votação, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem

nelas incluídos, não se aplicando a ressalva do artigo 148, tIo., da Lei n.

4.737, de 15 de julho de 1.965.

Da FiJcalizaçio das Eleições

Ar!. 73. É defeso ao Juiz Eleitoral nomear para M~,~eceptora,

Turma ou Junta Apuradora, filiados, fiscais e delegados dos Partidos

Políticos, ou menor de dezoito anos.

Ar!. 74. É vedada a participação de parentes, em qualquer ?una

mesma Mesa, Turma ou Junta Apuradora, ou de servidores de un'ta '. a

repartiçio pública ou empresa privada. •

Art. 75. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras

serão, no dia seguinte ao da eleição e ao do eventual segundo turno,

dispensados do serviço sem prejuizo do salário, vencimento ou qualquer

outra vantagem, mediante comprovação expedida pela Justiça Eleitoral.

Art. 76, Da nomeação da Mesa Receptora, poderá qualquer partido

ou coligação reclamar, ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, devendo a

decisão ser proferida em quarenta e oito horas.

§ 10. Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal,

interposto dentro de três dias, devendo ser resolvido em igual prazo.

Ar!. 77. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou

coligações, não poderá recair em menor de dezoito anos ou em quem, por

nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora.

§ 10. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma

Seção Eleitoral, no mesmo local de votação, mesmo sendo eleitor de outra

Zona Eleitoral, porém seu voto será admitido somente' na SeÇão de sua

inscrição.

§ 20. As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas,

exclusivamente, pelos partidos ou coligações e não necessitam de visto do

Juiz Eleitoral.

§ 30. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, ri presiMnte'do'

partido ou crrepresentante da coligação deverá registrar na Justiça Eléilonil'o'

nome das pessoas autorizadas a expedir' as credenciais aos fiscais e

delegados.

Art. 78. Na votação, qiJatÍdo admitido penetrar no recinto da Mesa,

(1 eleitor apresentará seu título, 'acOmpanhado' de'documento público' em qu~

conste sua fotografia, os quais poderão ser examinados pOr fiscal ciu delegado

de partido, entregando. no mesmo àt6, a senha.

Art. 79. Aos juizes que sejam ou tenham sido parte ou terceiro

interessadó élh ações judiciais que envolvam candidatds às eleições de i.998

é vedado participar de qualquer das fases do processo eleitoral nos di've~

pleitos de que trata esta Lei.

Ar!. 80. Nos Municipios com mais de uma Zona Eleitoral, a

ap~ção das urnas correspondentes a cada uma será realizada em locais

distintos.

Ar!. 81. Os partidos e coligações poderio fiscalizar todas as fases

do processo de votaçio e apuraçlo das eleições, inclusive o JKeCuchimento

dos boletins de urna e o processamento eletrônico da totalízaçlo dos

resu1W1os, sendo-lhes garantido o acesso antecipado 805 programas de

computador a serem utilizados na apuraçJo.

1 10. Os fiscais e delegados dos partidos e colipç/leS setIo

posicionados a uma disttncia não sUperior a um metro da MesaA~
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de modo que possam observar diretamente a abertura da uma, a 'ab1:rtura e

contagem das cédulas e o preenchimento do boletim.

t 20. Os traba1hos de apumção nio poderio ser realitados sem que

seja '!-do cumprimento ao disposto no parágrafo anterior, sujeitos os

I'CSJ1.ODsávcis às penas previstas no artigo 347 do Código Eleitoral.

t 30. O nio atendimento ao disposto no tIo. enseja aimp~

do resultado da uma, desde que apresentada antes de sua abertura.

t 40. No prazo de setenta e duas bolllS, a contar do conmcimento

dos programas de computador a que se refere o "caput" deste e o artigo 21, o

putido ou coligaçlo poderá apresentar impugnação fundamentada. Justiça ,

Eleitoral.

t So. Os partidos concorrentes ao pleito poderio constituir sistema

próprio de fisealizaçio, apuraç!o e totalização dos resu1tados, coutratando,

inclusive. empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à

Justiça Eleitoral, receberio, previamente, os programas de computador e,

simultaneamente, os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de

apuraçio e totalização.

Art. 82. Os órgios encarregados do processamento eletrônico de

dados sIo obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no mesmo

momento da entrega ao Juiz encarregado, cópias dos dados do processamento

parcial de cada dia, contidos em meio magnético.

Art. 83. O boletim de uma, cujo modelo será apni1do pelo

Tribunal Superior Eleitoral, conterá impressos os nomes e os n(qJi'~ros dos

candidatos concorrentes.

tIo. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar

cópia do boletim de uma aos partidos e coligações concorrentes ao pleito;

0100 fucndo, incorrerá na pena prevista no artigo 310 da Lei n. 4.737, de 1S

de ju1bo de I.96S, aplicada cumulativamente.

t 20. A transcrição dos resultados apurados no boletim deverá ser

feita na presença de fiscais, delegados e advogados dos partidos e coligações,

que, ao final do preenchimento do boletim, receberio, imediatamente,.

exemplar idêntico, expedido pela Junta Eleitoral.

t 30. Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou

coligação poderá credenciar até três fiscais perante a Junta Eleitoral,

funcionando um de cada vez.

t 40. O rascunho, denominado borrio, ou qualquer outro tipo de

anotação fora dos formulários adoiados pela Justiç~ Eleitoral, utilizados pelo

Juiz ou qualquer membro da Junta Apuradora, não poderio servir de consulta

ou prova posterior à apuração perante a Junta totalitadora dos votos.

Art. 84. Antes de concluir a expedição do boletim de apuração, o

Juiz e os membros da Junta não poderio passar a apurar a urna subseqüente,

sob pena de incorrerno crime previsto no artigo 313 da Lei n. 4.737, de 15 de

julho de 1.965.

Art. 85. No prazo previsto no t lo. do artigo 200 da Lei n. 4.737,

de 15 de julho de 1.965, os partidos podem apresentar impu~ação ao
, i

resultado de boletins de uma

Art. 86. O Juiz Presidente da Junta Apuradora é obrigado a

recontar a uma, no prazo máximo de quarenta e oito horas, nos seguintes

casos:

I - quando o resultado da uma apresentar no boletim incoincidência

com o número de votantes, houver discrepãncia com os dados obtidos no

momento da apuração ou os candidatos apresentarem boletins de uma com

resultados diversos;

II - quando, na fundamentação do recurso, ficar evidenciada a

atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da

contabilidade da uma, bem como a apresentação de totais de votos nulos,

brancos ou válidos destoantes da média geral verificada nas demais Seções

do mesmo Município, Zona Eleitoral ou Circunscrição;

m - sendo o pedido formulado conjuntamente pela maioria dos

partidos participantes do pleito, considerando-se a coligação como um único

partido.

Art. 87. A impuguação não recebída pela Junta Apuradora pode ser

apresentada, em quarenta e oito horas, acompanhada de declaração de duas

testemunhas ao Tribunal Regional Eleitoral.

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em

quarenta e oito horas, pJblicando o acórdão na própria sessão de jkgamento

e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquerl~utro meio
. "

eletrôníco, o inteiro teor da decisão e da impugnação. . •

Art. 88. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou

mencionar, nas atas de apuração, protestos, ou aindã; que impedir o exercício

de fiscalização, Pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente

afastado, além àe responder pelos crimes previstos no Código Eleitoral.

Art. 89. Nas eleições em que não for utilizado o sistema eletrôníco

de votação e apuração, poderio os partidos políticos, independentemente de

prévia impuguação, requerer, fundamentadamente, nas quarenta e oito horas

seguintes à proclamação dos resultados, a recontagem de votos de uma

determinada Seção ou Zona Eleitoral, sendo esta obrigatória nas hipóteses

previstas no artigo 34 desta Lei.

Dos Crimes Elcitorais

Art. 90. Constitui crime eleitoral:

I - doar, direta ou indiretamente, a partido, colígação ou candidato,

recurso de vaiar superior ao definido em lei para aplicação em campanha

eleitoral:

Pena: detenção de um a três meses e multa de dez mil a vinte mil

UFIRs ou de valor igual ao do excesso verificado, caso este seja superior ao

máximo aqui previsto.
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II - receber, direta ou indiretamente, recurso de valolj s~perior ao

definido pelo artigo 36, para aplicação em campanha eleitoral:
Pena: detençio de wn a~ meses e multa.

tIo. Consideram·se recursos~ ')S fins deste artigcf: •
Pena: a mesma do inciso I.

I - quantia em dinheIro, seja em moeda nacional ou estrangeira:

II - gastar recursos acima do valor definido nesta Lei para aplicação

em campanha eleitoral:

Pena: a mesma do inciso I.

N - divulgar fato que sabe inveridico ou pesquisa manipulada com

infringência do artigo 41, distorcer ou manipular informações relativas a

partido, coligação ou candidato ou sobre a opinião pública., com o objetivo de

influir na vontade do eleitor:

Pena: detençio de uois meses a wn ano e ~gamento de multa de

dez mil a vinte mil UFIRs, ..gravada se o crime é cometido pela imprensa,

rádio ou televislo.

v - deixar o juiz de declarar-se impedido nos termos do t 30. do

artigo 14 da Lei n. 4.737, de 15 dejulbo de 1.965:

Pena: detençio de até wn ano e multa.

VI - reter titulo eleitoral ou comprovante de alistamento eleitora1:

Pena: detençio de dois a seis meses e multa.

VII - obter ou tentar obter, indevidamente, acesso a JI_a de

tratamento automático de dados utilizado pelo serviço eleitora1: a fim de

alterar a apuraçlo ou a contagem de votos:

Pena: recluslo de dois a cinco anos e multa.

VIII - tentar desenvolver ou introduzir comando, instruçio ou

programa de computador capaz de destruir, apqar, eliminar, alterar, gravar

ou transmitir dado, instruçio ou programa ou provocar qualquer outro

resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados

utilizado pelo Stlrviço eleitora1:

Pena: recluslo de cinco a dez anos e multa.

IX • causar ou tentar causar dano fisico ao equi~nto utilizado

na votaçio eletrônica ou b suas partes:

Pena: recluslo de dois a seis anos e multa.

x - distribuir, no dia da eleiçio, qualquer espécie de propaganda

poIitica, inclusive volantes e outros impressos, ou fazer funcionar postos de

diJlribuiçio ou de entreil! de material de propaganda:

Pena: multa.

Xl - exercer, no dia da eleiçio, qualquer (onna de aliciamento,

COIIÇio ou Jll3llifestaçio tendente a influir na vontade do eleitor:

11 - titulo representativo de valor mobihário;

nr -qualquer mercadoria que tenha valor econômico;

IV - a prestação, l,'fatuita ou por preço significativamente inferior

ao do mercado, de qualquer serviço, ressalvada a oferta de mão-de-obra por

pessoa fisica;

v - a utilização de qualquer equipamento ou material:

VI - a difusão de propaganda., por qualquer meio de comunicação,

ou o pagamento das despesas necessárias à sua produção ou veIculação;

VII - a cessão de imóvel, temporária ou definitiva;

VIII - o pagamento de salário ou qualquer outra forma de

remuneração a empregado ou prestador de serviço a partido ou a candidato;

IX -.0 pagamento, a terceiros, de quaisquer despesas relativas às

hipóte,cs wevjS!a5 neste artigo.

t 20. As penas indicadas nos incisos 11 e nr do ~caput". serão.

aplicadas aos dirigentes partidários ou membros de comitês de partidos ou

coligações se responsáveis pelo·ato delituoso.

§ 30: O candidato, se responsável pelo crime, está sujeito às penas

indicadas neste artigo e à cassação do registra de sua candidatura 'ou do

diploma, se já eleito, observadas as disposições legais e constitucionais em

vigor.

.§ 40. Aplicam.se as penas previstas no inciso I ao presidente,

gerente; diretor, adminiStrador ou equivalente responsável por pessoa juridica

da qual se originem os recursos não auton"zados· por esta Lei, destinados a

partidos, coligações ou a candidato.

Ar!. 91. À pessoa juridica que contribuir de forma ilicita com

recunlos para carÍlpannà eleitoral, seríi aplicada multa de dez mil a 'vinte mIl

UFIRs ou de valor ao doado, caso este seja maJOr.

Parágrafo único. O valor da multa pode' ser aumentadó até dez

vezes, se o Juiz considerar que, t:m virtude da situação econômica da

infTatora, é ineficaz a cominada neste artigo.

Ar!. 92. O descumprimento das regras relativas ao financiamento

de campanha caracteriza abuso do poder econômico.

Ar!. 93. A pessoa juridica que infringir o disposto nesta Lei ficará

impedida de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o

poder público pelo período de cinco anos, por determinação da Justiça

Eleitoral, em processo em que seja assegurada ampla defesa.
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Ar!. 94. Salvo disposição em contrário, no caso de reinc~dências, as

petIJlS pecuniárias previstas nesta Lei serão aplicadas em dobro.

Disposições imais

Ar!. 95. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de.

transferência será recebido dentro dos cento e cinqüenta dias anteriores à data

da eleição em primeiro turno.

.Art. 96. Não se aplicará a multa prevista no artigo 80. da Lei JL

4.737, de 15 de julho de 1.965, a quem se inscrevel até a data do

encerramento do prazo de alistamento previsto no artigo anterior.

Ar!. 97. O Tribunal Regional Eleitoral deferirá de plano o pedido

de Correição nas Zonas Eleitorais, se solicitado até 5 'de abril de '1.998 e

atendi~ ~a das seguintes comfiçõ~s: . ,

I - q"!'lldo houver fundada desconfiança de que a média das

tran~ferências ocorridas no ano em curso seja dez por cento superior à média

do ano anterior;

II - quando for alegado que a populaçãO entre dez e quinze anos do

território abrangido pela Zona Eleitoral para a qua;! se requer a correição,
• . • ~. ., I I . •

somada à de idade superior a setenta anos, for inferior a cinqüenta por cento,. ' ..
do eleitorado;

,.~,~.s: o pedido for.su~scrito .pela maioria dos PlJIlirs com órgãos

de direção na circunscrição para a qual se requer a correição} !,

Ar!. 98, Ao servidor público da administração direta ou indireta da

União, doi' "E,slaf\0S' do Distrito Federal e dos Municípios é gllflUltido, no

periodo cqrp~reendido entre lo. de junho e 31 de dezembro de 1.998,

permanecer na circunscrição do pleito e em seu cargo ou emprego, não

podendo ser "ex officio" removido, transferido ou exonerado, ou ainda ser

demitido s,eJ,ll justa causa ou dispensado, ter suprimidas ou readaptadas
vantagens, ou por outros meios ter dificultado ou impedido seu exen:lcio

funcional ou permanência na circunscrição do pleito.

§ lo. São considerados nulos de pleno direito, não gerando

quaisquer obrigações para a pessoa jurídica interessada e nenhum direito pIflI

o servidor, os atos praticados sem observância do disposto neste artigo, bem

como aqueles que importarem nomear, contratar ou admitir servidores.

§ 20. Excetua-se do disposto neste artigo:

a) a nomeação dos aprovados em concurso público;

b) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão c designaçlo

ou dispensa de função de conftança;

c) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério

Público e dos órgãos de assessoramento superipr vinculados à Prcsidancia da

República;

d) a transferência ou remoção "ex officio" de policiais civis e

militares e de agentes penitenciários.

§ 30. Os atos indicados n~ parágrafo anterior devem ser

fundamentados, e serão publicados no "Diário Oficial" da UniJo dentro de

quarenta e oito horas após a sua assinatura.

~ 40. O atraso na publicação do "Diário Oficial" da União, relativo

aos quinze dias que anteeedem os prazos iniciais previstos neste artigo,

implica a nulidade automática dos atos relativos a pessoal nele inseridos,

salvo se o atraso for provocado nar caso fortuito ou força maior.

Ar!. 99. É vedado à União e aos Estados, bem como às suas

entidades vinculadas, pi-ocederem a toda e qualquer propaganda institucional,

bem como transferências voluntárias de recursos aos Municipios após o~

3D de maio de ~.998, e até a realizaçlo das eleições, ressal.ildos '"

destinados a r.umprir acordo celebrado anteriormente para execução de obra

ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e dos destinados a

atender situações de emergência e calamidades públicas.

§ lo. A Justiça Eleitoral, mediante representação de candidato,

partido ou coligação, determinará a sustação das transferências e a

Jl81lIIisaçJo da obra ou serviço correspondente.

~ 20. A infração ao disposto neste artigo caracteriza malversação

de recursos públicos e sujeita os responsáveis às penas da lei.

Ar!. 100. No segundo semestre do ano de 1.998 nãd será veiculada

a propaganda partidária gratuita prevista em lei.

Ar!. 101. No periodo compreendido entre 31 de julho e 15 de

novembro de 1.998, a Justiça Eleitoral, na forma de instruções do Tribunal

SuperiorEleitoral, requisitará das concessionárias de rádio e televisão. para a

divulgação de seus comunicados, boletins e instruções ao eleitomdo, até dez

minutos diários, que poderão ser somados e usados em dias espaçados,

Ar!. 102. Até o dia 5 de maio de 1.998, o Tribunal Superior

Eleitoral expedirá todas as instruções que julgar necessárias à execução desta

Lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados dos partidos

participantes do pleito,

Parágrafo único. É da competência exclusiva do Tribunal Superior

Eleitoral a expedição das instruções de que trata este artigo

Art. 103. O Tribunal Superior Eleitoral, ao fixar a regulamentação

desta Lei, procederá à atualização dos valores das multas, bem como

publicará o código orçamentário para o recolhimento dos respectivos valores

ao Fundo Partidário, através do documento de arrecadação correspondente,

Ar!. 104. O Tribunal Superior Eleitoral, por meio de instrução,

reduzirá os prazos previstos nesta Lei para o exercicio do direito de resposta

na imprensa, no rádio e na televisão, a fim de garantir sua eficácia nos cinco

dias que antecedem o pleito,
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Art. 105. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das

candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições,

terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Julhls de

todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de "habeas corpus".e

mandado de segurança, sendo defeso deixar de cumprir qualquer prazo

previsto nesta Lei em razio do exercicio das funções regulares.

§ lo. O descumprimento do disposto neste artigo importa em crime

de responsabilidade e anotaç!o funcional para efeito de promoçio na

carreira.

§ 20. Para a apuraçio dos delitos eleitorais, auxiliarão a Justiça

Eleitoral, além das policias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual

e municipal, bem como os tribwl3is e·órgãos de contas, tendo os feitos

eleitorais prioridade sobre os demais.

Art. 106. Aos crimes previstos nesta Lei aplica-se o disposto nos

artigos 287 e 355 a 364 da Lei n. 4.737, de 15 de iulho de 1.965.

Art. 107. Salvo.disposições especificas em contrário mencionadas

nesta Lei, as reclamaçõe, ou representações relativas ao seu descumprimento

devem ser dirigidas:

I - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais,

estaduais e distritais;

II - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleiçio presidencial.

§ lo. Os Tribunais Eleitorais designamo, para a ap~ração das

reclamações ou rc;presentações, três juizes auxiliares, que s\lbre elas

decidirão.

§ 20. Os recursos contra as decisões dos juízes .auxiliares serão

julgados pelo Plenário do Tribunal, em sessão a que esteja presente a maioria

de seus membros.

Art. 108. Poderá o candidato, partido ou coligaçio representar ao

Tnllunal Regional Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que descumprir ou der

causa ao descumprimento das disposições desta Lei, inclusive quanto aos

prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em vinte e quatro

horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob

pena de incorrer o Juiz em desobediência.

Art. 109. O Tribunal Superior Eleitoral, por meio de instruçio,

reduzirá os prazos previstos nesta Lei paro. o exercício do direito de resposta

na imprensa, no rádio e na televisão, para garantir sua eficácia nos cínco dias

que antecedem o pleito.

Art. 110. Nas eleições de que trata esta Lei, será permitida a

utilizaçio de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar.

Parágrafo único. Os instruméntos de que trata este artigo não serio

fornecidos pela Justiça Eleitoral.

Art. 111. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 112. Revogam-se as disposições em contrário. •

JUSTIF1CATIVA

O presente projeto, que contou com a valorosa co1Jboraçio do

advogado e professor Renato Ventura Ribeiro, teve por base as leis que

disciplinaram as eleições de 1.994 e 1.996, procurando, na medida do

possivel, aperfeiçoá-Ias e adequá-las à realidade hoje vigente.

Em razio da occ''5sidade de fortalecimento dos partidos politicos,

propomos a reduçio do número de candidatos por partido às eleições

proprocionais para o equivalente ao número de cadeiras disputadas IlOl

Parlamentos. Tal regra, a nosso ver, implica nmoa valorízação das instincias

partidárias, procurando o lançamentos de candidatos com maior identificaçio

e apoio das agremiações políticas. Para o eleitor, a mudança também é

significativa, pois com a reduçio do número de candidatos, será possivel wn

maior esclarecimento sobre suas propostas.

A participação das mulheres na vida polltica também é reforçada,

com a proposta de reserva de trinta por cento das candidaturas às eleições

proporcionais, ampliando o percentual introduzido pela Lei n. 9.100, de 29

de setembro de 1·.995.-.

Ainda na busca da valorização da cidadania, perrnite-se. assim

como ocorreu nas eleições de 1.994, que o eleitor analfabeto possa contar

com o auxílio de instrumentos para que exerça sua vontade.

Na disciplina da arrecadaçio de recursos financeiros para as

campanhas, para maior facilidade de controle propomos que todas as doações

sejam anotadas em livro próprio, que.a qualquer momento pode'" ser

facilmente consultado.

Quanto às contribuições, propomos a proibiçio de doações por

sociedades anônimas de capital aberto, pera evitar que seus dirigentes façam

liberalidades em detrimento. .dos acionistas minoritários. Se o administrador

da companhia quiser colaborar com candidatos, que o faça com seus recursos

próprios e nio com aqueles da sociedade. Assim, protege-se o acionista

minoritário sem impedir a canalizaçio de recursos pera candidatos.

Ainda na parte relativa aos recursos, limitamos os dispêndios dos

eleitores com os candidatos, ao invés dos gastos. Isto porque, muitas vezes. o

eleitor pode dar wn contribuiçio que nio implique, necessariamente, em

gasto, como no caso da prestaç!o de serviços.

Diante da possibilidade de introduçio da reeleiçlo pua os

ocupantes de mandatos no Poder Executivo, foi objeto de nossa preocupaçio

limitar a possibilidade de USO da mál:luina administrativa. Com isto, propõe-se

a vedação de caracteres utilizados na propaganda estatal nas campanhas

politicas, bem como qualquer propaganda institucional após 30 de maio de

1.998. Igualmente vedadas, a partir de 30 de maio de 1.998, as transferencias

voluntárías de recursos, salvo no c.aso de emergancia e calamidades públicas.

Neste diapasão, são expressamente asseguradas diversas garattliu aos

servidores públicos, como a vedação de sua remoção, transferência ou

exoneração no período pré-eleitoral.
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Quanto à propaganda eleitoral. propõe-se a sua ampliação para

duas horas diárias. ficaodo maotidas as inserções nos intervalos da

programação normal introduzidas pela Lei n. 9.100, de 25 de setembro de

1.99~. Amplia-se também o espaço reservado à Justiça Eleitoral, para

esclarecimento do eleitorado.

Preve..se, como nas eleições de 1.994, a utilização de duas cédulas,

de cores diferentes, para as eleições majoritárias e proprocionais, caso ainda

não seja possível.a informatização total do sistema.

Objetivaodo evitar fraudes, exige·se do eleítor documento com sua

fotografia, que poderà ser amplamente examinado por fiscal ou delegado de

partido.

As penas previstas para os crimes eleitorais, em alguns casos, são

ampliadas, procurando assegurar a normalidade do pleito.

Por fim, como o projeto traz as normas gerais e gamntias

necessàrias e, diaote de possiveis mudanças nas regras constitucionais,

assegura·se a construção pretoriaoa, através das instruções do Tribunal

Superior Eleitoral, para atingir ao escopo da lei, procurando, úesla forma,

contribuir para a construção da pràtica democràtica em nosso pais, com a

valorização de nossas instituições públicas.

Sala das Sessões, em {)~1°./.1f()';'-., /'-------:7 . // •
~

''- ,~
'#~?-_'

-~Utado--INHO~ -

/ /

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

PARTE SEGUNDA
Dos Órgãos da Justiça Eleitoral

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

Art. 1.4.- Os j?ízes ~os 'Tribunais Eleitorais, salvo motivo justifi
cado, servlrao obngatonamente por dois anos, e nunca por mais de
dois biênios consecutivos.

§ 10 - Os biênios serão 'contados, ininterruptamente, sem o des
C?~to de q~alquer afastamento, nem mesmo o decorrente de licença,
fenas, ou lIcença especial, salvo no caso do § 3°.

*Redação dada pela Lei nfÍmero 4.961. de 04'05,,/966.

, §.2 - Os juízes afastados por motivo de licença, férias e licença es
peCIal, de suas funções na Justiça comum, ficarão automaticamente
afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, exceto
quando, 'ê:om períodos de férias coletivas, coincidir a realização de
eleição, apuração ou encerramento de alistamento.

• Redação dadape/a Lei número ./.961. de 0-/ 05 1966.

§.3 -.!=':1 !',omolo~ação da respectiva convenção partidária, até a apu
raçao t:nai da eleIção, não poderão servir como juízes nos Tribunais
Eleitorais, cu como juiz eleitoral, o cônjuge, parente consangüíneo le
giti~oOll ;bgítimo, ou a~m, até o segundo grau, de candidato a cargo
eletlvo registrado na circunscrição.

• Redação dada pela Lei numero 4.96/, de 04·'05~ 1966.

§ 4 - No caso de recondução para o segundo biênio observar-se-ão
as mesmas timnalidades indIspensáveis à primeira inv~stidura. .

• Redação dada pela Lei nTÍmero -/.961. de 0-/·'05:'1966.

PARTE QUARTA
Das Eleições

TÍTULO I
Do Sistema Eleitoral

CAPÍTULO I
Do Registro dos Candidatos

INSTITUI O CÓDIGO ELEITORAL

PARTE PRIMEIRA
Introdução

LEI 4.737 DE 15 DE JULHO DE 1965 Art. 100 - Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o Tribu
nal Superior Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, reservará
para cada Partido, por sorteio, em sessão realizada com a presença dos
Delegados de Partido, uma série de números a partir de 100 (cem).

'lI6daçiJodadafMla lo/ ""MOro 7.0/5, tk /607//982.

§ 1 - A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada
aos Partidos com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

'lI6daçiJodadafMla lo/ ,,"1IfmJ 7.0/5, tk /6717//982.

§ 2 - As convenções partidárias para escolha dos candidatos sortea
rio, por sua vez, em cada Estado e municipio, os números que devam
corresponder a cada candidato.

'lI6daçiJodadafMllllol_ 7.0/5, tk /6IT17//982.

§ 3 - Nas eleições para Deputado Federal, se o número de Partidos
nlo for superior a 9 (nove), a cada um corresponderá obrigatoriamen-

Art. 8° _ O brasileiro nato que não se alistar até os 19 (dezeno- te uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a
ve) anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano depois de ad- partir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro Partido
quirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa de três a dez por corresponda o número 101 (cento e um), ao do segundo partido, 201
cento sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e (duzentos e um), e assim sucessivamente.
cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado 'lI6daçiJo

dada
fM

llllo1
lrÍmf<ro 7.0/5, tk /6/07//982.

" . t § 4 - Concorrendo 10 (dez) ou mais Partidos, a cada um correspon-
no propno re*~~:~~~~~ial.e,mimero4,96/.de 04 05'1966, derá uma centena a partir de 1.101 (um mil, cento e um), de maneira

Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer que a todos os candidatos sejam atribuidos sempre 4 (quatro) algaris
sua inscrição eleitoral até o centésimo primeiro dia anterior à eleição mos, suprimindo-se a numeração correspondente à série 2.001 (dois
subseqüente à data em que completar dezenove anos. m~l e um) a 2.100 (dois mil e cem), para reiniciâ-la em 2.101 (dois

* Paràgrafo com redaçiio dada fM/a loi número 9.04/. de 09/05//995 mil, cento e um), a partir do décimo Partido.
................................................................................................................ ·lI6daçiJodadafMlllL</_7.0/5. de /6/071/982.
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§ 5 - Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as sé
ries correspondentes aos Deputados Estaduais e Vereadores, obser
vando, no que couber, as normas constantes dos parágrafos anteriores,
e de maneira que a todos os candidatos, sejam atribuídos sempre nú
mero de 4 (quatro) algarismos.

• &daçIJodadap</aui míIrWro 7.015, de 16/0711982.

TÍTULOlV
Da Votaçio

Parágrafo único. Os meios de propaganda a que se refere o nú
mero 11 deste artigo não serão permitidos, a menos de 500 metros:

I - das sedes do Executivo Federal, dos Estados, Territórios e
respectivas Prefeituras Municipais;

11 - das Câmaras Legislativas Federais, Estaduais e Municipais;
1lI - dos Tribunais Judiciais;
IV - dos hospitais e casas de saúde;
V - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando

em funcionamento;
VI - dos quartéis e outros estabelecimentos militares.

CAPÍTULOlV
Do Ato de Votar

TÍTULOlV
Disposições Penais

Art. 148 - O eleitor somente poderá votar na seção eleitoral em
que estiver incluído o seu nome.

§ 10 - Essa exigêncía somente poderá ser dispensada nos casos
previstos no Art. 145 e seus parágrafos.

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

TÍTULO V
Da Apuraçio

Art. 287 - Aplicam-se aos fatos incriminados nesta Lei as regras
gerais do Código Penal.

CAPÍTULO 1lI
Da Apuração nos Tribunais Regionais

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

CAPÍTULorr
Dos Crimes Eleitorais

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

Art. 200 • O relatório a que se refere o artigo anterior ficará na
Secretaria do Tribunal, pelo prazo de 3 (três) dias, para exame dos
partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os
documentos em qu;e ele se baseou.

§ 10. Terminado o prazo supra, os partidos poderão apresentar
as suas reclamações, dentro de 2 (dois) dias, sendo estas submetidas a
parecer da Comissão Apuradora que, no prazo de 3 (três) dias, apre
sentará aditamento ao relatório com a proposta das modificações que
julgar procedentes, ou com a justificação da improcedência das
argüições.

• Primitivoparágnifo único. passado a § 1 p</aUi '1Ú1II<ro 4.961, de 0410511966.

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

PARTE QUINTA
Disposições Várias

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

Art. 310 - Praticar, ou permitir o membro da mesa receptora que
seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação de
votação, salvo no caso do Art. 311:

Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120
dias-multa.

..................................................................................................................
Art. 313 • Deixar o juiz e os membros da Junta de expedir o bo

letim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e an
tes de passar à subseqüente, sob qualquer pretexto e ainda que dispen
sada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes:

Pena - pagamento de 90 a 120 dias-multa.
Parágrafo único. Nas secções eleitorais em que a contagem for

procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente
e os mesários que pão expedirem imediatamente o respectivo roletim.

Art. 334 - Utilizar organização comercial de vendas, distribuição
de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de
eleitores:

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

................................................................................................................TÍTULO 11
Da Propaganda Partidária

Art. 323 • Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos,
...................................................:.............................................................. em relação a partidos ou candidatos, e capazes de exercerem influên-

Art. 244 - É assegurado aos partidos políticos registrados o direi- cia perante o eleitorado:
to de, independentemente de licença da autoridade pública e do paga- Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a
mentode qualquer contribuição: 150 dias-multa.

I - fazer inscrever, na fachada de Sl.dS sedes e dependências, o Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela
nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer; imprensa, rádio ou televisão.

11 - instalar e fazer funcionar, normalmente, das quatorze às vin
te e duas horas, nos três meses que antecederem as eleições, alto fa
lantes, ou amplificadores de voz, nos locais referiàos, assim como em
veículos seus, ou à sua disposição, em território nacional, com obser
vância da legislação comum.
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Pena - detenção de seis meses a um ano e cassação do registro
se o responsável for candidato.

Art. 347 - Recusar alguém cumprimento ou obediência a dili
gências,ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou pôr embaraçós à
suaexecução:

Pena:- detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e pagamento de
10 (dez) a 20 (vinte) dias-multa.

CAPÍTULorn
Do Processo das Infrações

Art. 355 - As infrações penais definidas neste Código são de
ação pública.

Art. 356 - Todo cidadão que tiver conhecimento de infração pe
nai deste Código deverá comunicá-Ia ao juiz eleitoral da zona onde a
mesma se verificou.

§ I - Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade
judicial reduzi-Ia a termo, assinado pelo apresentante e por duas teste
munhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que proce
derá na forma deste Código.

§ 2 - Se o Ministério Público julgar necessários maiores escla
recimentos e documentos complementares ou outros elementos de
convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades
ou funcionários que possam fornecê-los.

Art. 360 - Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e
praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público c deferi
das ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias a cada
uma das partes - acusação e defesa - para alegações finais.

Art. 361 - Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz
dentro de quarenta e oito horas, terá o mesmo 10 (dez) dias para pro
ferir a sentença.

Art. 362 - Das decisões finais de condenação ou absólviÇ'ão cabe
recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10
(dez) dias.

Art. 363 - Se a decisão do Tribunal Regional for cónderiatóÍ"ia,
baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução
da sentença, que será feita no prazo de 5 (cinco) dias,' contados da
data da vista ao Ministério Público.

Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de
promover a execução da sentença serão aplicadas as normas constan.:
tes dos parágrafos 3, 4 e 5 do Art. 357.

Art. 364 - No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos
comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos'e na execu·
ção, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou su
pletiva, o Código de Processo Penal.

Art. 357 - Verificada a infração penal, o Ministério Público ofe
recerá a denúncia dentro do prazo de 10 (dez) dias.

§ 1 - Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar
a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso
de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da co
municação ao Procurador Regional, e este oferecerá a denúncia, desi
gnará outro Promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arqui
vamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

§ 2 - A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclareci
mentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol das testemunhas.

§ 3 - Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia
no prazo legal representará contra ele a autoridade judiciária, sem pre
juízo da apuração da responsabilidade penal.

§ 4 - Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior o
juiz solicitará ao Procurador Regional a designação de outro promo
tor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia.

§ 5 - Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra
o órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, não
agir'de oficio. ,

Art. 358 - A denúncia será rejeitada quando:
I - o fato narrado evidentemente não constituir crime;
11 - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra

causa; ,.
lil - for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição

exigida pela lei para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. Nos casos do número m, a rejeição da denún

cianão obstara ao exercício da ação penal, desde que promovida por
parte legítima oi! satisfeita a condição. '

Art. 359 - Recebida a denúncia e citado o infrator, terá este o
prazo de 10 (dez) dias para contestá-Ia, podendo juntar documentos
que i1idam a acusação e arrolar as testemunhas que tiver.

LEI 9.100 DE 29, DE SETEMBRO DE 1995'

ESTABELECE NORMAS PARA AREALlZA
çÃO DAS ELEIÇÕES MIJ1'lICIPAIS DE 3 DE
OUTUBRO DE 1996, E DA OUTRAS ?ROVI
DÊNCIAS.

Art. 10 - As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores

serão realizadas, simultaneamente, em todo o País, no dia 3 de outu
bro de 1996.

Parágrafo único. Na mesma data serão realizadas eleições para
Prefeitos, Vice-Prefeitos 'e Vereadores nos municípios que venham a
ser criados até 31 de dezembro de 1995.
................................................................................................................
................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 2.696, DE 1997
( Do Sr. Mendonça Filho)

Dispõe sobre as despesas com a participação de autoridades
públicas em campanha eleitoral, veda condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades nos pleitos eleitorais, esta.belece
comina.ções e dá outras providências.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ 5.233, DE 1990)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 As despesas com a participação de autoridades públicas
em campanha eleitoral e atIvidades conexas serão de responsabilidade do partido politico
ou coligação a que estejam vinculados os candidatos beneficiados,

§ 10 0 ressarcimento das despesas dar·se·á. no prazo de cinco dias
úteis, mediante cobrança ex olficlo do órgão competente de controle interno.

§ 2° A cobrança referir-se-á à parcela das despesas diretamente
relacionada com a participeção de que trata o caput.
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§ 3° o ressarcimento de despesas com transpone aéreo para a
autoridade pública e sua comitiva terá por referência de valor as tarifas de primeira classe.

§ 40 A inobservância do ressarcimento, no prazo estipulado,
implicará a comunicação do fato, pelo órgão de controle interno, ao Ministério Público
Eleitoral.

§ 5' Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça
Eleitoral apreciará o feito no prazo de trinta dias, aplicando aos mfratores pena de multa
correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reincidênCIa.

§ 6' Ocorrendo mais de duas reincidêncIas. sujeita-se o candidato
beneficiado a cassação de registro.

Ar!. 2° São vedadas à autoridade pública as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oporrunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - nomear. contratar~ ou de qualquer forma admitir. demitir sem
justa causa e. ainda. ex ojficio. remover, transferir ou exonerar servidor público. na
circunscrição do pleito. nos quatro meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: .

a) os cargos em comissão e funções de confiança;

b) os cargos do Poder Judiciãrio. do Ministério Público e. com
aprovação do respectivo órgão legislativo. dos TribunaIS ou Conselhos de Contas;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados
até o inicio daquele prazo:

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação inadiável de
serviços públícos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo;

e) a nomeação ou contratação de técnico indispensàvel ao
funcionamento de serviço público essencial:

f) a transferência ou remoção ex OffiCIO de militares, policíais civis
e de agentes penttenciários;

11 - revisar os vencimentos de servidores públicos, na
circunscrição do pleito. nos quatro meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos.
sob pena de nulidade de pleno direito;

!lI - realizar transferência voluntària de recl1r5OS da União aos
Estados e Municípios. bem como dos Estados aos Municípios. nos quatro meses que
antecederem o pleito. sob pena de nulidade de pleno direito. ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado. e os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade ptiblica;

N - realizar, em ane de eleição, despesas com publicidade dos
órgãos e entidades mencionados no inciso X. que excedam, em cada mê~ um duodécimo
da. média de gastos com a mesma finalidade efetuados nos cinco últimos exercícios;

v - ceder, em beneficio de candidato, partido politico ou
coligação, bens móveis e imóveis pertencentes à administração direta e indireta da União,
dos Estados, do Distnto Federal, dos Temtorios e dos Mumcipios, ressalvada a realização

de convenção partidària;

VI - utilizar ou permitir o uso de serviços gràficos do Poder
Público ou por ele custeados para confecção de material de propaganda eleitoral;

VII - utilizar graciosanaente meio de transporte aéreo custeado
pelo Poder Público, nos quatro meses que antecedem o pleito, ressalvado o caso de titular
de cargo eletivo e em viagem oficial;

VIII - ceder servidor publico lederal. estadual ou municipal para
comitês de campanha eleitoral de candidato. partido político ou coligação:

IX - fazer ou perrmtir uso promocional em favor de candidato,
partido politico ou coligação. de distribUição gratuita de bens e serviços de carater social,
custeados ou subvencIOnados pelo Poder Público. entre outros. gêneros alimentícios.
merenda escolar, material didático. roupas e agasalhos. medicamentos. assistência médica,
hospitalar ou dentária.. material de construção ou 1nstrurnentos de trabalho~

x - autorizar publicidade que não seja de caráter educativo.
informativo ou de orientaÇão social. dos atos. programas. obras, serviços e campanhas dos
órglos públicos federat.::., estaduais 011 municípais, ou das respectivas entidades da
administração indireta:

XI - autorizar publiCIdade que contenha nomes, expressões,
símbolos ou ímagens que caracterizem promoção pamdària ou pessoal de autoridade ou
servidores publicos:

XII ~ autorizar publicidade. aInda que de acordo com os preceitos
deste anlgo. nos dois meses que antecedem o pleito. ressalvada a que se retira
expressamente li. atividade-fim de enndade da admInIstração indireta e a campanhas
publicas de natureza urgente,

§ 10 Os atos praticados em desacordo com o disposto nos incisos
IV a XII serão apurados pelo órgão competente de controle interno. o qual, uma vez
verificada a irregularidade. adotará, em quarenta e oito horas, as providências necessárias
â aplicação das seguintes penalidades aos infratores;

I - quanto ao inciso IV. multa correspondente ao dobro do excesso
sobre o menor dos valores alI referidos;

H - quanto ao inciso V. suspensão imediata da cessão e multa
correspondente ao dobro do valor dos móveis ou do aluguel do imóvel:

[lI - quanto aos incisos VI e VIl, multa corresponcknte ao dobro
do valor dos st::I'\'iços;

N - quanto ao inciso VIII, suspensão imediata da cessão;

v - quanto ao ínciso IX suspensão imediata do uso promocíonal;

VI - quanto aos incisos X a XII, multa correspondente ao dobro·do
valor da ptiblicidade.

§ 2° Na aplicação das penalidades. os órgãos responsàveis
observarão o prazo máximo de quarenta e oito horas e. em se tratando de multa, o prazo
máximo de cinco dias úteis para o recolhimento do valor devido. a partir da comunicação
do órgão de controle interno.

§ 30 As multas de que trata ~ste anlgo serão duplicadas a cada
reincidência.

§ 4' As multas decorrentes de atos praticados em desacordo com o
disposto no inciso VII do cuput deste anigo terão por referência de valor as tarifas aéreas
de primeira classe.

§ 5° As condutas enumeradas no cuput caracterizam, ainda, atos
de improbidade administrativa. a que se refere o an. ll. inciso I. da Lei n° 8.429, de 2 de
junho de 1992, e se sujeitam às disposições daquele diploma legal, em especial às
cominações do 3rt. 12. inciso lli.

Art. 3° A aplicação do disposto nesta Lei dar-se-á
independentemente das sanções penais. civis e disciplinares.

An. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JU5TIFICATIVA

Uma questão recorrente no canapo da legislação eleitoral diz

respeito ao uso de recursos públicos nas campanhas para cargos eletivos. Qualquer

discussão sobre regras eleitorais faz retomar ao debate esse problema. A tranaitação de

proposta de emenda constitucional visando suspender a proibição de recandidaturas a

cargos executivos não constitui exceção à praxe. Como nas demais ocasiões, trata-se de
uma oporrunidade para se aprimorar a legislação e deve ser aproveitada. É o que

procuramos fazer com este projeto de lei.

O Brasil dispõe de uma tradição legal consistente no tocante ao

controle do uso da "máquina" pública para fins eleitorais. Não devemos simplesmente
abrir mão dela. No entanto, é preciso considerar que estamos legislando para um novo

tempo. O maior problema da legislação tradicional nunca foi de ordem técnica; o

problema era a inexistência de uma sociedade plural que podesse sustentar a prática

ininterrupta do Estado de direito. Por isso, a legislação tendeu a oscilar entre dois

extremos: de um lado, em um ali de tomar efetivo, pelo medo, o Estado de direito, se

estabeleciam punições excessivas; de outro lado, devido á fraqueza da sociedade e do

&tado, mas também devido ao próprio exagero da lei, as punições acabavam por ser

dificilmente aplicadas (ou dificilmente aplicàveis).

Neste projeto de lei procuramos caminhar para um saudável meio

termo. Aliás. um meio termo já preconizado pelo pensamento .iuridico-criminal iluminista.
Uma punição deve ser suficientemente dura para dissuadir da prática ilícita. No entanto,

sua VIOlência não pode ser tal que a tome arbitraria ou passlvel de uso arbitráno. Cabe.

portanto. dar continuidade ao processo de identificação de práticas que possam

comprometer o equilíbrio entre os candidatos e estabelecer punições precisas c suficientes
para cada prática ilícita.

É visivel que este projeto de lei não tem por referência apenas a

questão candente da permissão de recandidaturas para cargos executivos. Contudo, o

momento politico impõe uma consideração especial para esse caso. Ota, aprovada a

pennissão teremos ainda tempo suficiente para aprimorar o projeto antes do prôximo

pleito eleitoral. Importa coibir fortemente qualquer beneficiamento dos titulares d~,.carg~s r
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eletivos~ conwdo, devemos ter um conta que a mais clara indicação ao eleitor de quem

representa a situação e de quem apresenta a oposição constitui um ganho democràtico

inegàvel.

Sala das Ses5ÕCs, em 8 de janeiro de 1997

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-Cem"

LEI N° 8.429 DE 02 DE JUNHU IJE 1992

DlSPÕE SOBRE AS SANÇÕES APLlCA
VEIS AOS AGENTES PÚBLICOS NOS
CASOS DE ENRIQUECIMENTO ILÍCI
TO NO EXERCÍCIO DE MANDATO,
CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA,
INDIRETA OU FUNDACIONAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPíTULO 11
Dos Atos de Improbidade Administrativa

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

SEÇÃ,O III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam contra os Prin

cípios da Administração Pública

Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omis
são que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência;

11 - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão

das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publiCidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de tercei-

ro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou
econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

CAPÍTULO III
Das Penas

Art. 12 - Independentemente das sanções penais, civis e admi
nistrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo
ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:

I - na hipótese do Art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou in
diretamente, ainda que por intermédio de p.essoajuridica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do Art. 10, ressarcimento integral do dano, per
da dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se con
correr esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos di
reitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até
duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder PÚ
blico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

UI - na hipótese do Art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor
da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou credití
cios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoajurí
dica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei (
juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o pro·
veito patrimonial obtido pelo agente.

PROJETO DE LEI N~ 2.697, DE 1997
( Do Sr. Antônio do Vale)

Dispõe sobre o incentivo fiscal à empresa que empregue pessoas
maiores de 50 anos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 556, DE 1995)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° As pessoas jundicas que empreguem pessoas com mws de

50 (cinqtienta) anos de idade poderão. na formação da base de cálculo do lucro tnbutàvel

do impoSto de renda. dedUZIr os encargos sociaiS respectivos em dobro.

Parágrafo único. Em conseqiiêncI3 do disposto no caput. o
imposto a pagar não poderá redUZIr-se em mais de 10% (dez por cento)

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

.J(1STlFICAÇAO

Nos dias que correm. o maIOr problema do Brasil e o do

desemprego. Crômco t:: crescente.

O Estado tem-se mostrado no mimmo Impotente para resolvê-lo

ou.- pelo menos, mlnimizá·lo. Até porque a economIa não se tem mostrado capaz de

absorver a contento a enorme massa de trabalhadores desempregados.

Grassando o desemprego, aparecem quatro tipos de pais de família

desempregados. Pequena minoria., que tem dinheiro para criar negócio próprio.

geralmente microempresas, que acabam por fali:; pequeníssima minoria. que consegue

um novo emprego: um grupo um pouco maior, que se dedica á economia infonnaI: enfim,
a grande massa de desempregados mesmo, que desempregados permanecem E a estes

iIltimos que nosso projeto se dedica. Melhor dito, é com subgrupo dentre deste grupo com

que nos preocupamos. Trata-se dos mais idosos.

É-lhes bem mais dificíl encontrar nova colocação que bem

merecidamente lhes remunere. Por duas razões: haver mais jovens numa população em

que os jovens preponderam e estarem despreparados em tennos de cursos técnicos numa

sociedade cada vez mais competitiva, em que o que se aprende hoje Já não serve mais nem

para o mês que vem.

Uma vez que o Estado tem-se verificado incapaz de compor uma

ação mais efetiva contra este estado de coisas, no sentido de que um número razoável de
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cidadãos reencontrem o caminho do trabalho digno remtulerado, prere~se que Se

incentive no efeito a iniciativa pnvada, p::-a que o problema ~ se nã6 :se resolver 8 se

minore.

E nada mais incentlvador que a colaboração
econômico-financeira, seja num aporte direto de dinheiro, seja abrindo-se mão de débito

A segunda hipótese é mais operacIonal. Mais fácil de implementar-se. Os dela
beneficiados, simplesmente passarão a pagar imposto a menor,

Sabemos que. aprovado nosso projeto. não bastará para que o

problema se resolva de toda, Mas sabemos tambem que sua devida aprovação certamente

contnbuirà para que diminua.

POIS, ante o exposto. contamos com o devido endosso de nossos
ilustres Pares no Congresso Nacional. para que nossa proposta se aprove.

Sala das Sessões, em 8 de janeiro de 1997

i 11 ,li?
\J!W~

Deputado Antônio do Valle

PROJETO'DE LEI N~ 2.698, DE 1997
( Do Sr. Jarbas Lima)

Dispõe sobre a isenção do imposto de renda a aposentados e
pensionistas, nos termos que especifica.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.633, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' A isenção prescrita no art. 6', inc. XV, da Lei n' 7.713, de
22 de dezembro de 1988~ e legislação superveniente, relativa aos rendimentos oriundos de

aposentadoria e pensão: transferêncía para a reserva remunerada ou refanna, passa a viger

independentemente de limite, para os contribuintes maiores de 70 (setenta) anos de idade.

Ar 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o brasileiro VIve em media cerca de sessenta e poucos anos,

Setenta anos: quase que nem pensar. Apenas unS poucos afortunados, a tudo merecerem
do Estado, que tão pouco lhe, proporcionou VIda afora.

No momento. com referêncm à determmação da base de cálculo

do Imposto de renda da pessoa fisica. o aposentado ou pensIOnista que t1\'er maiS de 65
anos de idade tem direito à isenção extra, nos tennas da lei.

Dá~se que com o passar dos anos. a situação do idoso piora
aceleradamente. ao passo que a isenção em apreço pennanece na mesma sítuação, Isto é, a

limitação legal - por demaIS, pouca - atinge indiscriminadamente quem tenha 70, 80, 90
ou maIS anos.

o comando legal em foco é claramente díscriminatório. Iguala o
inigualàvel

Não se pode ~ por ser um verdadeíro contra-senso - conSIderar
todos os contribuintes acima de 65 anos, por exemplo, como sujeitos às mesmas

adverSIdades que a velhIce a todos nos traz. O decurso dum prazo de 5 anos é muitíSSImo

diferente, por exemplo. ao comparar-se o período da VIda que vai dos 25 aos 30 com o que

se estende dos 65 aos 70

A ngor. o aposentado o é por dois motivos: ter trabalhado tantos

anos (de regra, longos 35 anos) e ter idade - estar vivo - para isso. Ou seja, se por um lado

a aposentadoria é um direito adqll1rido por trabalho estafante, em más condições de vida.,

durante muitos e muitos anos, doutro, o e não apenas por ter~se trabalhado o número de

anos que se trabalhou, que também por ter-se sobrevIvido a esse verdadeiro fardo, pOIS

que morto não trabalha.

Assim, quem tem setenta anos e é rico por herança, em princípio

não lhe cabe aposentar-se. Doutra sone, se é aposentado, de regra é porque trabalhou para
aposentar-se, gastando para isso os melhores anos de sua existência.

O salário é parco no Brasil. Não sustenta uma vida em que se

possa ter tranqüilidade, ao vislumbrar-se o futuro. E, para pIorar a situação, geralmente é

exato o assalariado quem mais paga imposto de renda. Alem do mais, para completar o

raciocínio, a velhice traz a doença - quanto mais velho se é, mais doente se fica, e quanto
mais doente se fica, mais dinheiro se precisa.

Ante isso, toma·se preciso mudança urgente em nossa legislação,
adequando-a á realidade mais justa. Para tanto, fazer com que o beneficio se tome mais

amplo, a partir de idade mais provecta. Eis exato o que se pretende com esta proposta, que
toma o beneficio mais auspicioso. para os que mais dele necessitam.

Contamos, pois, com o inestimável apoio de nossos ilustres Pares
neste Congresso Nacional. para sua devida imediata aprovação.

<I JeJl(.,<r.,~· 't)

Sala das Sessões, em de de 1996.

Deputado Jarbas Lima

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS.CeDI"

LEI N° 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SO
BRE A RENDA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 6° - Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendi
mentos percebidos por pessoas físicas:

XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, trans
ferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdên
cia Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por
entidade de previdência privada, até o valor de R$ 900,00 (novecentos
reais), por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar ses
senta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto.

·/I1ClSoXJ'com ri!tiaçl1odadapl!/a LeI llIim~ro 9,25U, de 26/2 /995

Sala das Sessões, em 9 de janeiro de 1997

PROJETO DE LEI N~ 2.699, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)

Institui a Cédula de Produto Agropecuário (ePA) e dá outras
providências.

(ÀS COMISSõES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~RCIO; DE AGRICULTURA
E POL1TICA RURAL; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (M~RITO); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (M~RITO). A PRESID~NCIA

DETERMINA A CONSTITUIÇAO DE COMISSAO ESPECIAL, NOS TERMOS DO
ART. 34, lI, DO REGIMENTO INTERNO).
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o Congresso Nacional decreta

Art. I° Fica instituída a Cédula de Produto
Agropecuário - CPA, representativa de promessa de entrega de insumos ou
produtos agropecuários, inclusive os produtos classificados como alimentares
de transformação primária ou industrializados, que será emitida com ou sem
garantia cedularmente constituída e com a fmalidade de normalizar o excesso
e a escassez destes produtos no mercado interno, evitando bruscas oscilações
de seus preços nos períodos de alta e baixa produção.

Art. 2° Têm legitimação para emitir a CPA:

a) a indústria;

b) o comércio atacadista;

c) a cooperativa de produção ou industrialização;

d) a associação de produtores rurais;

Art. 4° A CPA é título líquido, certo e exigivel pela
quantidade e qualidade do produto objeto de sua emissão.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de
entrega da mercadoria será anotado, sucessivamente, no verso da cédula
tomando-se exigivel apenas o saldo remanescente, que será acrescido de um~
parcela de juros, que não poderá exceder a 6% (seis por cento) ao ano, para
pequenas e micros empresas ou pequenos produtores rurais, e 7% (sete por
cento) ao ano, para os demais produtores rurais ou empresas. '

Art. 5° As garantias cedulares da obrigação poderão
consistir em:

I - penhor dos produtos comercializados;

II - hipoteca de bens imóveis vinculados ao processo
produtivo da empresa ou de outros bens imóveis em caso especiais; e,

III - alienação fiduciária de bens móveis vinculados ao
processo produtivo ou de outros bens móveis em caso especiais.

e) o produtor rural, atuando de forma autônoma ou sob a
forma de micro ou pequeno empresa, que industrialize sua produção ou a de
terceiros, ainda que atuando na transformação primária ou "in natura" do
produto, colocando-o á venda diretamente aos consumidores, por intermédio
de feiras livres ou transacionando junto ao comércio atacadista ou exportador.

em seu contexto:
Art. 3° A ePA conterá os seguintes requisitos, lançados

I - a denominação "Cédula de Produto Agropecuário";

II - a data da entrega do produto, que pode ser parcelada;

§ I° As garantias não poderão ultrapassar a 125% (cento
e vinte e cinco por cento) do valor inicial negociado, incluindo os produtos a
serem transacionados.

§ 2° A garantia subsidiária deverá estar vinculada ao
processo produtivo de que participam o emitente e seus coobrigados e,
somente na falta destes bens móveis ou imóveis, poderá ser incluída outro tipo
de garantia

§ 3° Os bens dados em garantia subsidiária permanecerão
na posse imediata do emitente ou do proprietário do bem, no caso deste

figurar unicamente como prestador da garantia, respondendo ambos pela
guarda e perfeita conservação do bem na 9ualidade de fiéis depositários.

III - o nome do credor e a cláusula "á ordem";

IV - a promessa pura e simples de entregar o produto, sua
indicação e as especificações de qualidade, quantidade e o seu grau de
industrialização, transformação ou ben~ficiamento;

V-o local e as condições de entrega do produto, bem
como a forma de pagamento pactuada entre as partes;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em
garantia;

VII - a data e o local da emissão;

VIII - a assinatura do emitente e dos coobrigados;

IX - o aceite do comprador em relação às condições de
recebimento da mercadoria e demais condições inscritas no titulo.

§ I° O prazo de entrega da mercadoria ou de bens
sujeitos á safra não poderá ser superior á estimativa de 5 (cinco) anos de
produção deste bem.

§ 2° No prazo de entrega de máquinas, equipamentos,
peças ou bens duráveis será permitida a prorrogação do prazo contratado por
até 3 (três) anos e, nos demais produtos, será permitida a prorrogação de prazo
por até 2 (dois) anos.

§ 3° Sem caráter de requisito essencial, a CPA poderá
conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de
documentos anexados, desde que autenticados pela assinatura do emitente e
fazendo-se, obrigatoriamente, menção deste anexo no corpo da própria cédula

§ 4° A descrição de bem vinculado em garantia pode ser
feita em documento anexo, que será assinado pelo emitente e terá menção
obrigatória no corpo da cédula.

§ 5° A descrição do bem será feita de modo simplificado
e, quando for o caso, será identificado por sua numeração própria ou por
número de registro e/ou matricula no registro oficial competente, sendo
dispensada, no caso de bens imóveis, a indicação das respectivas
confrontações.

Art. 6° Tratando-se de garantia cedular de produtos
alimentares perecíveis ou bens móveis de uso indispensável á ativídade
produtiva do garante, fica assegurado a normal comercialização ou uso deste
bem móvel, desde que remidas diretamente ao credor as quantias apuradas.

Art. 7° Podem ser objeto de garantia todos os bens
susceptiveis de penhor rural, industrial, mercantil, hipoteca e alienação
fiduciária, envolvendo a pessoa do vendedor ou de terceiro coobrigado,
respeitados os limites do art. 5°, e aplicando-se às garantias con,tinlidas os
preceitos da legislação civil vigente.

Art. 8° A não identificação dos bens objeto de alienação
fiduciária não retira a eficácia da garantia, que poderá incidir sobre outros
bens do mesmo gênero, qualidade e quantidade, que sejam de propriedade do
garante.

Art. 9° A CPA poderá ser retificada mediante aditivo
que a integra, sendo devidamente datado e assinado pelo emitente e pel~
devedor, fazendo-se obrigatoriamente menção do aditamento na própria
cédula

Art. 10. Aplicam-se á CPA, no que for cabível. as
normas da duplicata rural, constantes do Decreto-lei nO 167, de 14 de fevereiro
de 1967, com as seguintes diferenciações:

I - o endosso concedido não poderá ser parcial:

II - o endossante não responde pela entrega do produto,
mas, tão-somente, pela existência da obrigação e pela quantia representativa
desta;

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o
direito de regresso contra avalístas e coobrigados.

Art. lI. Além de responder pela evicção, não pode o
emitente da CPA invocar em seu beneficio o caso fortuito ou de força maior.

Art. 12. A CPA com garantia hipotecária, para ter
eficácia contra terceiros, deverá ser averbada na matricula do registro do

imóvel junto ao Cartório de Registro de ImÓveis da comarca onde os bens que
serão agravados estão localizados.

Parágrafo único. A inscrição ou averbação da CPA ou
dos respectivos aditivos será efetuada no prazo de 3 (três) dias úteis contados
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da apresentação do título, sob pena de responsabilidade funcional do oficial
encarregado de promover os atos necessários.

JUSTIFICAÇÃO

Por toda a evolução que a CPA trará ao setor
agropecuário brasileiro, e diante do inevitável incremento que teremos no
número de trat1Saçõcs que ocorrerão no mercado de bolsa, entendemos que se
faz urgente a tramitação desta proposição que contribuirá decisivatnente para
a modernização da economia agropecuária de nosso País.

Acoibendo sugestões de diversos segmentos ligados ao
mercado de produtos e insumos agropecuários, idealizamos as características
da Cédula de Produto Agropecuário com a preocupação de normatizar os
efeitos de sua circulação no mercado, bem como não nos descuidamos dos
aspectos inerentes ao direito carnbiário, uma vez que se trata da constituição
de um novo título de crédito.

Há muito que os produtores rurais reivindicavam a
existência de um titulo que pudessc suprir a lacuna cxistente nas transações
comerciais que realizavam entre si e junto aos seus fornecedores e clientes,
especificamente por questões que dizem respeito á regulação da oferta de
estoques no mercado - vis-a-vis politíca de preços praticada - e também
objetivando a criação de um mercado secundário lastreado nestes títulos.

Nossa proposlçao visa instituir a Cédula de Produto
Agropecuário (CPA) que circulará como título representativo da promessa de
entrega de insumos ou produtos agropecuários, incluindo os produtos
alimentares de trarlSformação primária ou industrializados e terá a fmalidade
primordial de normalizar o excesso e a escassez destes produtos
agropecuários no mercado interno, de forma a evitar as brutais oscilações de
preços que ocorrem com cstes produtos nos periodos de plena produção ou
entressafra

de 1996.Sala das Sessões, em de

Também tivemos toda a preocupação com a constituição
das garantias que serão oferecidas à CPA, permitindo uma trarlSparência nas

regras que envolvem a formalização e a averbação destas garantias no corpo
da cédula Inclusive há a previsão de que "incorrerá na prática de Crime de
estelionato aquele que fi=er declarações falsas ou inexatas acerca de bens
ofêrecidos em garantia da CPA (...)", evitando desta forma que os
fraudadores venham trazer descrédito à circulação da nova cédula Além deste
aspecto, estabelecemos também que "os bens vinculados à CPA não serão
penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro
prestador da garanlla real. cumprindo a qualquer deles denunciar a
existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência. ou a quem a
determinou, sob pena de responderem pelos prejuí=os resultantes de sua
omissão".

A CPA, como denominada!> de forma abreviada ao longo
da proposição, terá participação importantíssima no maior desenvolvimento
do setor agropecuário de nossa economia, principalmente pelos reflexos que
trará ao crescimento do mercado secundário de transação destas cédulas, que,
por sua vez, permitirá uma normalização nos preços dos produtos
agropecuários em decorrência da negociação de safras futuras nos mercados
de bolsa e de balcão. Possivelmente a proposição também trará enorme
agilidade às negociações envolvendo os produtores e as agroindústrias, uma
vez que nossa proposta prevê o registro da CPA em sistema de registro e
liquidação fmanceira, devidamente autorizado e supervisionado pelo Banco

Central do Brasil, o que conferirá maior segurança e credibilidade a estes
novos títulos.

Art. 18. Incorrerá na prática de crime de estelionato
aquele que fIZer declarações falsas ou inexatas acerca de bens oferecidos em
garantia da CPA, inclusive omitindo declaração de já estarem eles sujeitos a
outro ônus ou responsabilidade de qualquer espécie, até mesmo de natureza
fIScal.

Art. 19. Os bens vinculados á CPA não serão penhorados
ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da
garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às
autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de
responderem pelos prejuizos resultantes de sua omissão.

Art. 20. A CPA poderá ser negociada nos mercados de
bolsa e de balcão, bem como negociada sob a forma de consórcio de
investimentos programados. . .

§ 10 O registro da CPA em sistema de registro e de
liquidação fmanceira, autorizado pelo Banco Central do Brasil, é condição
obrigatória para a negociação referida no caput deste artigo.

§ 20 Nas ocorrências de negociação referida no caput
deste artigo, a CPA será considerada ativo fmanceiro e não haverá incidência
de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (lOC).

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua

Art. 14. A entrega do produto antes da data prevista'na
cédula depende de anuência do credor, bem como a prorrogação de prazo de
entrega por parte do credor, depende de anuência do emitente, sendo que esses
casos deverão ser comunicados aos demais coobrigados garantes da CPA.

Art. 15. A CPA poderá ter seu vencimento antecipado na
hipótese de inadimplemento de qualquer obrigação por parte do emitente.

Art. 16. Para a cobrança da CPA cabe a ação de
execução para entrega de coisa incerta

Art. 17. A busca e apreensão do bem' alienado
fiduciariamente, promovida pelo credor, não elide posterior execução.

inclusive da hipoteca e do penhor constituído na mesma cédula, para
satisfação do crédito remanescente, limitado aos encargos prevístos nesta lei,
acrescidos de multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios de 10"10
(dez por cento).

Parágrato único. Na hipótese do caput deste artigo, o
credor tem direito ao desentranhamento do título, após efetuada a busca e

apreensão, a fim de instruir a cobrança do saldo devedor em ação executiva
própria.

II - a 3.' via seguirá para a Receita Federal, servindo
como base de cálculo para o recolhimento dos tributos na época própria, bem
como servirá ao Governo Federal como instrumento de controle do estoque
regulador de bens de consumo ou serviços; e,

m - a 4.' via seguirá para o Cartório de Registro de
Imóveis da comarca dos bens, no caso· de ePA com garantia hipotecária,
conforme determinação do art. 12 desta lei.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Estadual poderá
utilizar ou adaptar a 2.' via da CPA com a fmalidade de utilizá-Ia como nota
fiscal representativa da entrega do produto.

Art. 13. A CPA será emitida em 4 (quatro) vias, sendo
uma original, e as demais vias terão as seguintes destinações:

I - a 2.' via seguirá para a Secreiaria da Receita Estadual
da jurisdição onde o bem foi produzido ou industrializado, objetivando o
recolhimento de tributos na época de éntrega dos produtos relacionados na
CPA;

publicação.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. Deputado Augusto Nardes - PPBIRS
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DECRETO-LEI N°t67 DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967

DISPÕE SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO RU
RAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do Financiamento Rural

Art. 1 o - O financiamento rural concedido pelos órgãos inte
grantes do sistema nacional de crédito rural a pessoa física ou jurídica
poderá efetuar-se.por meio das cédulas de crédito rural previstas neste
Decreto-lei.

Parágrafo único. Faculta-se a utilização das cédulas para os
financiamentos da mesma natureza concedidos pelas cooperativas ru
rais a seus associados ou às suas filiadas.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

o Deputado Augusto Nardes apresentou o Projeto de Lei n. 2699/97,
que "institui a Cédula de Produto Agropecuário (CPA) e dá outras
providências".

A matéria contida na proposição em apreço insere-se na órbita de
competência meritória das seguintes Comissões: de Economia, Indústria e
Comércio (art. 32, VI, "c" e "m"); de Agricultura e Política Rural (art. 32, I,
"a"); de Finanças e Tributação (art. 32, VIII, "a" e T") e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 32, 11I, "e").

Considerando, assim, o fato de restar configurada a hipótese contida
no artigo 34, inciso 11, do Regimento Interno (proposições que versarem
matéria de competência de mais de três Comissões que devam pronunciar
se quanto ao mérito), a Presidência determina a constituição de Comissão
Especial, nos termos do dispositivo mencionado, bem como a distribuição da
proposição às seguintes Comissões:

Economia, Indústria e Comércio
Agricultura e Política Rural
Comissão de Finanças e Tributação (mérito)
Constituição e Justiça e de Redação (mérito)

Publique-se.

Em~7 /oJ /97.
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O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Finda gativas sobre o balanço de pagamentos.em conta
a leitura do expediente, passa-se ao corren~e, q~e igualmen~e apresentou défiCIt elevado.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE Para fmarlClá-~o, todavla~ o Governo Fernando Car
doso conseguIu no extenor recursos da melhor qua-

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson. Iidade, especialmente investimentos diretos e em-
O SR. NIL~ON GIBSON (PSB -:- PE. Pronun- préstimos a prazos mais longos e juros menor~s. _

cia o seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, Sris e Isso não significa, entretanto, que o PaIs nao
Srs. Deputados, a permissão para a entrada de no- deva estar atento à deterioração das conta externas,
vos bancos estrangeiros está n~ .ordem do dia. O que, se se prolongar, poderá levara descon~ança
Governo Fernando Cardoso faCilita a entrada de aos investidores e - não se pode descartar a hlpóte-
duas instituições no setor financeiro - o santander, se _ a uma crise cambial.
da Espanha, e o Korea Exchange Bank, da Coréia - Sr. Presidente" o balanço de pagamento de
como bancos múltiplos. Foram vendidas instituições um País reflete suas relações comerciais e financei-
em fase de liquidação, cujas dívidas deverão ser pa- ras com os outros Países. Por isso, ele se compõe
gas pelos novos compradores. Este ônus adicional é de duas partes distintas: na primeira se reúnem os
qualificado como ·pedágio·. . pagamentos e receitas correntes; na segunda, como

Sr. Presidente, ainda conforme exigênCias le- contrapartida, o movimento de capitais permite co-
gais, falta o decreto do Presidente Fernando Cardo- brir o déficit, se houver, ou aumentar as reservas in-
so, que será necessário para o Santander quanto temacionais do País.
para o Korea Exchange, em face da ausência da re- Se porventura existir um déficit no que se cha-
gulamentação do art. 192 da Constituição, problema ma de transações correntes, o País é obrigado a
que o Congresso Nacional precisa solucion~r: procurar recursos externos para financiá-los; se con-

Além disso, o Societé Genérale decidIU com- segue obtê-los em quantia maior do que o déficit,
prar a totalidade das ações do Banco Sogeral S.A., aumenta as reservas em divisas estrangeiras.
das quais já possui metade do capital. Foi essa a situação em que se encontrou o

Os bancos estrangeiros que chegam poderão Brasil em 1996: registrou-se um grande déficit em
facilitar o acesso do País a linhas de crédito intema- conta corrente: 24 mil 347 bilhões de dólares, o que
cionais. Eles não devem ser vistos como aproveita- equivale a 3.27% do PIB, mas como a captação Ií-
dores de oportunidade, buscando, antes de tudo, quida de recursos foi superior, conseguiu aumentar
atuar no curto ou médio prazo; pretendem estabele- suas reservas em 8.59 bilhões de dólares.
cer-se no mercado brasileiro, pois têm confiança no Sr. Presidente, esse é o paradoxo da situação
enorme potencial de crescimento dos negócios, brasileira: o déficit aumenta, mas aumenta ainda
como evidenciou estudo da Associação Brasileira de mais a confiança dos investidores estrangeiros. Ape-
Bancos Comerciais (ABBe). O trabalho aponta qu.e sar dessa confiança, concessa venia, o Congresso
há uma enorme subutilização dos bancos no BraSil, Nacional deveria urgentemente prestar atenção aos
os quais poderão, nos próximos anos, multiplicar números do balanço de pagamentos, fazendo as re-
sua capacidade de conceder empréstimos. . .. formas indispensáveis, pois o déficit tem limites.

Efetivamente, a presença crescente de mstltul- Oportunamente, voltaremos ao assunto.
ções estrangeiras no País assegura, data venia, O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB _
uma redução das margens cobradas em inúmeras RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
operações, tais como a administração de recursos e te, Sr&s e Srs. Deputados, tenho feito inúmeros dis-
as corretagens. A competição, agora, envolve valo- cursos e matérias para jornais falando da atuação
res crescentes: em 1996, o Brasil quebrou dois re- da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca
cordes históricos - captou um montante bruto de 7~ de Manaus), que, beirando os trinta anos de exis-
bilhões de dólares e ultrapassou a marca de 100 ml- tência, tem um papel muitíssimo importante, que é
Ihões de dólares no seu comércio exterior. Realmen- o de prover o desenvolvimento da Amazônia Cei-
te, acreditamos que o Brasil toma-se um País mais dental, além, é lógico, do seu papel justificada-
atraente para os bancos estrangeiros. mente essencial: administradora da Zona Franca

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, data de Manaus.

maxima vêni~,. as reformas são cada dia mais ur- Fiz uma oposição dura à administração ante-
ge~tes. O défiCit no.?ala~ço de pagamento reclama rior, liderada pelo Or. Manuel Rodrigues e seus dire-
açao urgente do LegIslativo. O res~'tado da balança tores' cheguei até a fazer uma representação formal
comercial em 1996 teve repercussoes altamente ne- ,
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contra ele para o Ministério do Planejamento. Certo a cabeça concordando, porque o que dizia era justa-
é que todos foram substituídos e foi indicada -uma mente o que eu queria ouvir.
nova diretoria, composta de jovens e talentosos téc- Destaco alguns trechos: -Isso exige um projeto
nicos, em sua maioria, extraídos do próprio Ministé- que redefina o papel da ZFM e o modelo de incenti-
rio do Planejamento por indicação do então Ministro vos à Amazônia OCidental, compatibilizando com 3S

José serra, tendo como líder o Dr. Mauro Ricardo políticas de desenvolvimento regional, industrial, tec-
Machado Costa. nológico e de comércio exterior, que resgate o papel

Trocando em miúdos, o que o Estado de Ron- de planejamento da SUFRAMA e que contemple,
dônia deseja da SUFRAMA, bem corno os outros dentre outros aspectos: a especialização da produ-
Estados que compõem a Amazônia ocidental, é me- ção industrial; a interiorização do desenvolvimento,
nos discurso e mais prática. Se trinta anos de exis- através da implantação de agroindústrias, tomando-
tência do órgão setorial de desenvolvimento não deu se corno base a vocação natural da região; a criação
a ele a maturidade, o tempo necessário e a oportuni- de pólos exportadores; a criação de infra-estrutura
dade de desconcentrar as ações de desenvolvimen- de apoio ao desenvolvimento sub-regional, com ên-
to, eu acredito que em 40, 50 ou 60 anos para frente fase em transporte, energia e comunicação; progra-
nada de diferente acontecerá. Tenho iido bastante ma de desenvolvimento de ciência e tecnologia;
sobre este tema e, entra um, entra outro, os discur- aperfeiçoamento do PPB - processo produtivo bási-
sos são bem parecidos. co, avaliando, inclusive, outras alternativas, em es-

Tenho algumas perguntas a fazer ao Superin- pecialo processo de cadeia de agregação de valor;
tendente da SUFRAMA. Por que, nos Estados mern- e financiamento de atividades produtivas, de pesqui-
bros, não se pode instalar também indústrias incenti- sa e de capacitação profissional e especialização de
vadas? Por que a Suframa, através dos agentes fi- mão de obra-.
nanceiros de desenvolvimento, não estimula e propi- Sr. Presidente, são palavras maravilhosas,
cia a implantação de indústrias de componentes e confortadoras, esperançosas. Li também o Plano de
acessórios, necessários e indispensáveis ao proces- Ação 96, lançado em junho do ano passado, sobre o
so produtivo das indústrias já instaladas em Manaus, cronograma e ações bem definidas da SUFRAMA.
nos outros Estados membros? Por que as montado- Tenho lido e acompanhado tudo.
ras automotivas, já regulamentadas por medida pro- Dias atrás, telefonei para a SUFRAMA buscan-
visória, não são estimuladas pela SUFRAMA para do apoio para desenvolver uma comunidade de agri-
se implantarem em Capitais como Porto Velho ou cultores no Município de Theobroma, no Estado de
Macapá? Por que nas áreas de livre comércio não Rondônia, assentados pelo INCRA há 14 anos, sem
se pode instalar indústrias que sejam diferentes da- nenhuma infra-estrutura - 43 fammas segregadas.
quelas previstas em lei, uma vez que os produtos re- Comuniquei ao Programa Comunidade Solidária,
gionais, como borracha e castanha, não são sufi- que se prontificou a partilhar com outros Ministérios
cientes para gerar riqueza e emprego diferenciados? e agências de desenvolvimento ações pequenas

SrlIs e Srs. Deputados, fico realmente indigna- para propiciar dignidade e cidadania àquelas famí-
do com o marasmo da administração da SUFRAMA. lias. À SUFRAMA coube instalar, a pedido da Secre-
A continuar como está, o melhor é que a legislação tária Executiva Ana Peliano, uma unidade de ener-
seja mudada e que permaneça a hipocrisia, restrin- gia solar, uma antena parabólica, um videocassete e
gindo os alcances dos benefícios exclusivamente uma televisão, tudo visando ensino, alfabetização,
para a Zona Franca de Manaus, porque, de fato, já é educação. A SUFRAMA nem resposta deu. Os ou-
assim. Chega de balela, de brincadeirinha - a lei diz tros parceiros já entraram no processo e estão fa-
uma coisa e o ato prático não chega a sua finalida- zendo cada um a sua parte; a SUFRAMA, não.
de. Se ação tão barata, tão irrisória, esta instituição

Os administradores falam que estão presos à se nega a prestar a um Município dentro do Progra-
legislação atual. Lei se muda. Muda até no mesmo ma da Comunidade Solidária, o que então se pode
dia. É para isso que existe presidencialismo e medi- esperar de industrialização, desconcentração e ou-
da provisória, é para fazer o que o Executivo deseja, tros procedimentos que envolvem muito dinheiro?
e rápido. É só querer e executar. Encerro o meu discurso, Sr. Presidente, cla-

Assisti à posse do Dr. Mauro Ricardo Machado mando ao Dr. Mauro Ricardo, Superintendente da
Costa. Bati muitas palmas para S. S·. Suas palavras SUFRAMA, que procure economizar recursos com
soaram bem. Tudo q';Je S. Si ia falando, eu sacudia contratos exorbitantes com a FUCAPI e extinguir ou



Todos sabemos que é necessária e urgente a
alteração do sistema vigente, de forma a eliminar
empecilhos ao desenvoMmento econômico do País.
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descentralizar do Estado a competência da FUCA- novas que forem surgindo, sempre ouvindo as ne-
DA e do parque agroindustrial, mas não esquecendo cessidades apontadas pela população. Por outro
por completo Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. lado, há a preocupação de que os benefícios resul-

O SR. ARMANDO ABíuo (BlocoIPMDB - PB. tantes do desenvolvimento sejam extensivos a todos
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, os segmentos da sociedade paraibana.
SrO's e Srs. Deputados, o Estado da Paraíba come- Com base em tais pressupostos, foram levan-
mora, com justa razão, o sucesso das atividades tadas 66 áreas de interesse social na Grande João
empreendidas por sua Fundação de Ação Comunitá- Pessoa. Para essas áreas, estima-se uma popula-
ria, que em 1996 apresentou números de fato ex- ção de 166 mil habitantes vivendo em condições
traordinários. No período compreendido entre janeiro consideradas subnormais. Dado o caráter emergen-
e novembro, a Fundação, na execução do projeto cial da situação nesses casos, o Programa de Me-
denominado 80S Moradia, construiu 3.237 casas Ihoria Habitacional calculou o valor de 1.500 reais
em 36 Municípios estrategicamente escolhidos, lo- para o padrão de 23 metros quadrados de área
grando assim atender a 16 mil pessoas que ocupa- construída, estabelecida como mínima, e a metade
vam casebres miseráveis ou habitações de risco. desse valor para melhoria de construção já existen-

A correção do déficit habitacional do Estado te. Espera-se, pois, alterar o padrão habitacional
constitui-se em meta do Governo José Maranhão, dessas áreas com um orçamento de 2 milhões de
que pretende fundamentalmente resgatar a cidada- reais para o ano de 1997.
nia de milhares de paraibanos. No âmbito de tal ta- Como se vê, Sr. Presidente, o Projeto SOS-
refa, oferecer condições adequadas de moradia sig- Moradia apresenta-se como solução viável e eficaz
nifica respeitar o direito da população a uma vida para o problema do Estado, demonstrando assim
digna, condizente com as exigências mínimas de hi- que a capacidade gerencial e a probidade adminis-
giene, segurança e salubridade. Desse ponto de vis- trativa contam talvez mais que os próprios recursos.
ta, o trabalho desenvoMdo pela Fundação apresen- O fato é que o projeto acarretou mudanças de or-
ta-se em toda sua importância, merecendo o apoio dem estrutural, como a expansão do cadastramento
incondicional de toda a comunidade paraibana. realizado entre os sem-teto, sobretudo nas áreas

Dos três milhões e meio de reais investidos no consideradas de interesse social, viabilizando assim
projeto, um milhão e meio são oriundos do Governo um programa prático e experimental de intervenção
Federal, que assiste agora ao sucesso do empreen- por localidades e ruas. Por outro lado, consolidou
dimento. A parceria objetivou a construção ou a re- uma tendência não-assistencialista, nitidamente dife-
construção de casas em todo o Estado, que contou renciada das ações de natureza demagógica que
também com maciça participação da comunidade na costumam contaminar as administrações.
eleição de alternativas tecnológicas e constl]Jtivas Por todas essas razões, congratulamo-nos
visando ao barateamento de custos. Além disso, in- com o sucesso do governador José Maranhão, que
centivou-se um processo educativo de produção de permanece fiel a seus compromissos de campanha
materiais e o recrutamento de mão-de-obra entre os e trabalha com objetividade e eficiência pela comuni-
próprios beneficiários do projeto. dade carente da Paraíba. Receba ainda a direção da

O Governo Estadual, por intermédio da Funda- Fundação de Ação Comunitária os nossos mais
ção de Ação Comunitária, responsabilizou-se não só agradecidos cumprimentos, certos que estamos de
pela coordenação e execução da obra, oferecendo que o Projeto 80S - Moradia representa um passo
terrenos, material, mão-de-obra especializada e fer- substancial no resgate da cidadania de tantos nos-
ramentas, como também pelo apoio necessário, em sos conterrâneos e um momento promissor na cami-
termos sociais, prestado pelo setor competente. nhada para o desenvoMmento estadual.
Nesse campo, foi extremamente proveitoso o conta- O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB - RS.
to com as famnias envoMdas, que discutiam os pro- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
blemas e encaminhavam soluções para que o crono- Sr.!ls e Sr.s Deputados, dentre os grandes temas
grama fosse cumprido. que se encontram em debate nesta Casa, desta-

Para o ano em curso, a Presidente da Funda- ca-se, sem dúvida, a questão da reforma tributá-
ção, Martha Simone, promete muitas realizações. A ria.
estratégia essencial para a manutenção do sucesso
do SOS - Moradia será, segundo ela, o aprimora
mento e a constante readaptação às circunstâncias
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A nosso ver, uma reforma tributária ideal deve Jurema. É o reconhecimento dos paraibanos pelos
proporcionar melhor e mais justa repartição de rique- relevantes selViços prestados ao Estado da Paraíba
za, pois a distribuição da renda no Brasil é uma das e ao Brasil.
mais concentradas em todo o mundo. O Ministro Abelardo Jurema é natural de lta-

Para tanto, toma-se indispensável a simplifica- baiana, desempenhou diversa atividades no setor
ção do sistema tributário, por intennédio da redução público e privado, sempre com eficiência e dignida-
da complexidade da legislação que trata da matéria de. Também destacou-se nas letras, sendo membro
e uma melhor e mais racional repartição dos recur- da Academia Paraibana de Letras e do Sindicato
sos arrecadados entre os entes federados. dos Escritores Brasileiros. Foi na política onde o Mi-

Nesse contexto, ressaltamos a necessidade de nistro Abelardo destacou-se entre os paraibanos que
alteração das normas que regem a cobrança e a dis- ultrapassaram as fronteiras da Paraíba, a exemplo
tribuição da arrecadação do imposto sobre a proprie- de José Américo, Rui Carneiro, Samuel Duarte,
dade territorial rural- o chamado ITR. Humberto Lucena e Celso Furtado. O Dr. Abelardo

Atualmente, a Constituição Federal atribui à Jurema foi Deputado Federal por duas legislaturas.
União a competência para instituir e cobrar o ITR, Eleito líder da maioria do Govemo do Presidente
obrigando-a a repassar aos Municípios 50% do pro- Juscelino Kubitscheck, ocupou no Govemo de João
duto da arrecadação do imposto relativamente aos Goulart o Ministério da Justiça.
imóveis neles situados. A Justiça do meu Estado faz justiça ao homem

Ora, reputamos o ITR, um imposto municipal, público e pai de família exemplar, que teve a vida
cujo fato gerador é, inclusive, a propriedade localiza- pública interrompida pela ditadura militar, por defen-
da dentro da área rural do Município. Além disso, é o der os princípios democráticos e os ideais e a bravu-
Município que proporciona melhores serviços à co- ra do povo paraibano.
munidade rural, como a construção de estradas de O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
acesso, reparação de pontes e assistência aos rura- do orador.) - Sr. Presidente, Sr.Ds e Sr.s Deputados,
listas. quero manifestar uma preocupação muito séria em

É o administrador local que tem conhecimento relação ao novo imposto, a CPMF, especialmente
das necessidades e anseios da comunidade e é ele, devido a dados divulgados pela imprensa. O Ministé-
por conseguinte, o mais apto a administrar os recur- rio da Saúde revela que a CPMF deverá arrecadar
sos destinados ao fomento da atividade rural. Por mensalmente 400 milhões de reais, dos quais 345
estas razões, defendemos aqui a alteração do texto milhões já estariam comprometidos com dívidas as-
constitucional no sentido de se destinar a integrali- sumidas pelo ex-Ministro Adib Jatene. Tais dívidas
dade do produto da arrecadação do ITR aos Municí- estariam especificamente relacionadas a um em-
pios, relativamente aos imóveis nele situados. préstimo junto ao FAT, a hospitais particulares e a

Não tenho dúvidas de que os Municípios pode- um reajuste, já concedido antecipadamente aos
rão dar melhor destinação aos recursos provenien- mesmos, em tomo de 25%. Total de dívidas: 345 mi-
tes do imposto, no afã de eliminar a pobreza e a mi- Ihões de reais mensais. Com isso, o Ministério da
séria no seio da sociedade rural. Saúde teria apenas 55 milhões de arrecadação pelo

Conclamo, portanto, os nobres colegas a refle- CPMF, que, segundo o mesmo Ministério, seriam
tirem sobre a questão que, dada a sua importância, suficientes apenas para comprar medicamentos e
muito contribuiria para o aperfeiçoamento das pro- aumentar o Programa de Combate à Dengue.
postas de reforma tributária em tramitação no Con- Esta é a nossa preocupação. Que isso fique re-
gresso Nacional. gistrado.

.O SR. ROBERTO PAULlNO (Bloco/PMDB - O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro-
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.Ds e
te, Sr.Ms e Sr.s Deputados, incorporo-me as justas Srs. Deputados, por que votei não à reeleição?
homenagens que o Tribunal Regional do Trabalho e O meu passado político, minha luta contra o
a cidade de Itabaiana prestam ao ilustre paraibano autoritarismo e principalmente por ter promulgado a
Abelardo Jurema. Constituição Cidadã não permitiria, em hipótese al-

Neste dia 31, o Presidente do TRT, Dr. Vicente guma, mesmo contrariando expectativas de correli-
Wanderley, entrega à comunidade itabaianense as gionários e dos próprios interessados (Presidente da
novas instalações do edifício da Junta de Concilia- República, Govemadores e Prefeitos), votar a favor
ção e Julgamento, denominada Ministro Abelardo da reeleição para já.
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Entendo que o direito à reeleição é salutar e
democrático, por isso, fui ferrenho defensor desse
instituto quando da elaboração da Constituição Fe
deral, que, infelizmente, por pressão da maioria dos
Constituintes, dentre esses, Fernando Henrique Car
doso, não teve aprovação.

Continuo favorável à reeleição e, agora aprova
da, resta-me, após a redação final, curvar-me à
maioria e dar-lhe sustentação política.

Eis a justificativa da minha declaração de voto
contrário à reeleição já:

DECLARAÇÃO DE VOTO EM SEPARADO
Quando da elaboração de nossa Constituição

vigente, nos debruçamos sobre os projetos relativos
ao Título -Da Organização do Estado e dos Direitos
Políticos· para inserir a reeleição para ocupantes de
cargos executivos - Presidente da República, Go
vernadores e Prefeitos - bem como o Sistema Parla
mentarista de Governo. Fomos vencidos, ao que nos
parece, sob argumentos da injustificável desconfian
ça da capacidade de discernimento do eleitorado
brasileiro.

Essas propostas foram rejeitadas.
No início desta Legislatura, subscrevemos a

Proposta de Emenda à Constituição do Deputado
Mendonça Filho (PFL - PE) para vê-Ia tramitar no
Congresso Nacional, abrindo, assim, uma discussão
para o tema, que é por demais palpitante.

A essa Emenda, desde o início, nos posiciona
mos contrários, tal como proposta, dando o direito à
reeleição para os atuais detentores de mandatos
executivos, entendendo-a casuística.

Apresentamos várias mudanças, dentre elas
uma emenda aglutinativa do plebiscito ou referendo
popular. Não adiantou, seu autor, os demais gover
nistas e o próprio Presidente da República lhes de
ram prioridade nacional, inclusive convocando ex
traordinariamente o Congresso, com um custo supe
rior a nove milhões de reais, para discuti-Ia, parali
sando o País em razão desse debate.

Os Constituintes de 1988 eram legítimos para
instituir o direito à reeleição dos ocupantes de car
gos executivos, pois houvera antes a convocação de
uma Assembléia Nacional Constituinte. Os atuais re
visores, não. Para a aprovação dessa emenda que
estamos votando agora, o resultado deveria ter sido
precedido de um plebiscito autorizatório ou que vo
tássemos na dependência de um referendo popular,
porque essa mudança representa um rompimento
da nossa tradição constitucional e da nossa concep
ção republicana de Governo. A consulta popular pré
via (plebiscito) ou mesmo posterior (referendo) tem

natureza essencialmente democrática, o que legiti
maria a reeleição.

Entendíamos que a reeleição condicionada
pelo menos ao referendo popular seria uma inova
ção oportuna, à medida que reconheceria o dirp.ito
do povo de julgar, pelo voto, seus governantes, dan
do-Ihes outra oportunidade, se positivas, honradas,
profícuas e voltadas para os superiores interesses
da coletividade e suas administrações. Os incompe
tentes ou desonestos estariam fora desse processo.
Seriam derrotados pelas umas.

Ainda dentro dessa proposta, existe outra con
trovérsia, sobre a qual discordamos: é a reeleição
sem a necessidade de desincompatibilização do car
go exercido. Com isto entendem os opositores mais
radicais que essa renovação proporcionaria o res
surgimento de oligarquias regionais.

Entendemos que a realidade atual é bem dife
rente dos costumes políticos da Velha República. Os
currais e cabrestos se foram. Vivemos, hoje, gran
des avanços científicos e tecnológicos. A maioria do
voto já é eletrônico.

Há, neste projeto, outra grande diferença do
que se alardeiam por aí, como se a reeleição que
estamos votando fosse o velho hábito de nomeação
de generais e prorrogação de mandatos de Prefeitos
que ocorreram no período de exceção. Não. Esta é
uma proposta que dá o direito aos atuais e futuros
mandatários do País, Estados e Municípios, de se
recandidatarem mais uma vez, cabendo a esses
aceitarem ou não concorrer a um novo mandato.

Quando defendemos o direito à reeleição, o fa
zemos para constatar que as piores mazelas de nos
sa política administrativa é a falta de continuidade
dos programas implantados por um administrador
em relação ao seu sucessor. Outro problema que
julgamos emperrar o desenvolvimento de uma admi
nistração é o curto espaço de tempo do mandato 
quatro anos é pouco para quem administra bem e
muito para quem não presta. Estes serão, sem dúvi
da, expurgados.

Pois bem, Sr. Presidente, relutamos por um
plebiscito ou referendo popular para a aprovação
dessa emenda à Constituição sem a anuência do
povo; como Constituinte que assinou a Carta Cida
dã, seria uma traição a ela votar a favor da reeleição
dos atuais detentores de mandato.

O jogo para o Presidente da República e os
Governadores já está no segundo tempo e para os
Prefeitos recém empossados já começou; não pode
mos mudar a sua regra, é puro casuísmo.

Fico com o povo. Meu voto é não.
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Concluo, Srs. Deputados, reiterando a minha do Banco, constroem a grandeza da empresa e, as~

preocupação com o que poderá ocorrer de imoral sim, ajudam a fortalecer a Nação.
nos processos de reeleição sem a desincompatibili~ A cademeta de poupança não é nada recente
zação dos detentores de mandatos, principalmente no Brasil. No entanto, se quiséssemos melhor situar
de Govemadores e Prefeitos inescrupulosos, que sua origem moderada, poderfamos citar a Lei n2

irão usar, sem dúvida, a máquina administrativa e o 4.595 de 1964, que dispôs sobre a política e as insti~

dinheiro dos contribuintes para suas próprias promo- tuições monetárias, bancárias e creditícias, e a Lei
ções eleitorais. Essa é a minha grande preocupa- n52 4.728, de 1965, que disciplinou o mercado de ca-
ção. pitais e estabeleceu, do mesmo passo, medidas

Seja lá o que Deus quiser, estou de consciên- para o seu desenvolvimento.
cia tranqüila, fiz o meu papel, honrei minha tradição A Lei n52 4.5959/64, chamada Lei da Reforma
e história política de jamais trair minhas convicções Bancária, não colocou qualquer restrição à atuação
e idealismo. do Banco do Brasil no mercado financeiro, conforme

O SR. PRESIDENTE (Adylson Mota) - Conce- se pode ler em seu art. 19, um dispositivo que se es-
do a palavra ao nobre Deputado Augusto Carvalho praia por 11 longos incisos e cinco parágrafos, em-
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS, S. bora explicite no art. 22 que o -Conselho Monetário
EX- disporá de cinco minutos. Nacional regulará as atividades, capacidade e mo-

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. dalidades operacionais das instituições financeiras,
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- públicas federais-.
te, SrlIs e Srs. Deputados, não foram poucas as E aqui está a razão do calvário enfrentando
oportunidades em que, desta tribuna, pude louvar o pelo Banco do Brasil desde então. Tanto que, nada
comportamento irretocável de meus colegas do Ban- obstante a inexistência de qualquer restrição,confor-
co do Brasil na defesa intransigente dos interesses me já tivemos oportunidade de dizer, somente em
da empresa, interesses que - não há como negar - 30 de janeiro de 1986 é que o Conselho Monetário
se confundem com os da Nação brasileira. Nacional se dignou a conceder ao Banco do Brasil

Já provamos e comprovamos a resistência, ati- autorização para, enfim, oferecer ao mercado sua
va ou passiva, que oferecem aos desmandos daque- cademeta de poupança. Bem medido o tempo, já se
les administradores, daqueles diretores que, des- havia passado mais de trinta anos desde a promul-
compromissados com a história da Casa, ali se com- gação da chamada Lei da Reforma Bancária.
portam como autênticos predadores de uma cultura Mesmo assim, e nada obstante o efIlJ6I1ho de-
técnica que a nós todos, seus funcionários, muito monstraclo pela direção cio Banco, à época presic:iOO
estimula e muito nos honra. É a situação que o Ban- pelo Sr. Carnilo CaIazans, somente no da 152 de feverei-
co agora enfrenta. ro cio ano segJinte, isto é, 1987, o público pOde, então,

A muitos fica quase impossível entender por- valer-se da nova cademeta de poupança. Urnacademe-
que o Sr. Ximenes segue fingindo que dirige o Ban- ta que, diga-se de passagem, começou com o nome de
co, quando, na verdade, seus objetivos, explícitos ou -caderneta verde- já que os recursos ali captados S€~

implícitos, são exatamente o de destruí-lo ou, pelo riam prioritariamente aplicados no crédito rural.
menos de apequená-Io ao máximo para poder ofer- Pois esses dez anos, Sr. Presidente, estão re-
tá-Io na bacia das almas, à sanha irrefreável da con- pletos de motivos para a mais justa comemoração.
corrência nacional e intemacional. Já no lançamento - e o dado é, de fato, impressio-

Hoje, no entanto, Sr. Presidente, viemos aqui nantel - a cademeta de poupança do Banco do Bra-
para uma comemoração mais do que justa. E uma sil assumiu 12,8% do mercado naquele setor especí-
comemoração que confirma, palavra por palavra, fico. Passados cinco anos, os recursos captados
nossa afirmação de Que o funcionalismo da casa é o eram da ordem de 4 bilhões de reais, feita a devida
autêntico construtor de seu grande passado, de seu conversão para nossa atual moeda. E, cinco anos
imenso futuro. E que no dia 152 de fevereiro deste depois, ou melhor nos situando, ao final de dezem-
ano a caderneta de poupança do Banco do Brasil bro do ano passado, esse limite chegou aos 12 bi-
completa 10 anos de seu surgimento no mercado. E Ihões de reais. Os números, sempre grandioso, não
essa data auspiciosa tem sua história; uma história param por ar. A cademeta de poupança já repre-
que nos animamos a recordar, já Que ela, em si senta cerca de 4 milhões de clientes para o Banco
mesma, é a demonstração cabal do trabalho desen- do Brasil, clientes titulares de quase 30 milhões de
volvido por aqueles profissionais Que, nos Quadros contas de poupança.
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Poderíamos parar por aqui, sufocados pela
grandeza das estatfsticas. Sucede, no entanto, que
um dado ainda "existe que sobremaneira nos enche
de orgulho. É que, do total desses recursos, quase
tudo é dirigido para financiamento de nossa agricul
tura, já que exatos 92% do montante captado pela
poupança do Banco do Brasil são aplicados no cré
dito rural. Comparece-se este dado - este dado
magnífico! - com o que ocorre na rede bancária pri
vada, onde os recursos da poupança se presta, no
mais das vezes, para a mera especulação financei
ra, e dá para sentir por que tanto nos orgulhamos de
poder trazer a esta Casa a magnificência dos resul
tados obtidos pelo Banco do Brasil com sua cader
neta, que mudou de denominação, passando de "ca
derneta-verde· para ·cademeta-ouro", uma alteração
lógica, porque ela continua representando muito
ouro para nosso verde.

A comemoração, Sr. Presidente, poderia pros
seguir. E deve prosseguir em louvor daqueles com
panheiros que, dia a dia, trabalhando às desoras
sem que, no mais das vezes, tenham remuneradas
essas horas extraordinárias de trabalho, seguem
cumprindo uma missão que consideram prenhe de
patriotismo, que é a de levar recursos ao homem do
campo, ao pequeno e quase sempre abandonado
produtor rural e urbano, num afã que nos estimula e
enobrece. Uma comemoração que tem de ter, no
entanto, uma nota dissonante: a absoluta insensibili
dade da atual administração da empresa para perce
ber que esse corpo de profissionais merece'mais
respeito, melhor remuneração e perspectivas mais
amplas em seu mundo de trabalho, o que hoje, infe
lizmente, não ocorre.

O Sr. Adyfson Motta, § 2!l do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Bra
ga, 4!l Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Com a
palavra o nobre Deputado Romel Anízio.

O SR. ROMEL ANÍlIO (BlocoIPPB - MG. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há cinco anos
fiz um pronunciamento neste plenário enfatizando a
importância da hidrovia Paranafba-Grande-Paraná
Tietê para o desenvolvimento econômico do Pontal
Mineiro. Defendi, na ocasião, a criação dos Portos
de Chaveslândia, Município de Santa Vitória, divisa
de Minas e Goiás, e de Iturama, divisa dos Estados
de Minas Gerais e São Paulo.

Naquele pronunciamento já antevia o cresci
mento do transporte hidroviário, em decorrência da
conexão com o Porto Marítimo de Santos e o au-

mento do fluxo de exportação com o advento do
MERCOSUL.

Reivindiquei, juntamente com a instalação do
terminal hidroviário, a criação do Distrito Agroindus
trial de Chaveslândia, como pólo de desenvolvimen~

to do Triângulo Mineiro.
Hoje, mercê do esforço do ex-Prefeito de Santa

Vitória, Dr. Antônio Celso Andrade Domingues, Cha~
veslândia já conta com uma excelente área para o
Distrito Agroindustrial, que está à disposição dos
empresários que se interessarem.

Não me ative apenas a estes dois importantes
benefícios - Terminal Hidroviário e Distrito Agroin
dustrial -, apresentei projeto de lei criando a ZPE de
Santa Vitória e São Simão de Goiás, que beneficiará
os dois promissores Estados limítrofes.

Com o porto de Chaveslândia, o Distrito Indus
trial e a ZPE o Município de Santa Vitória terá as
mesmas oportunidades do Município de São Simão,
que, segundo a revista IstoÉ, edição de 11 de se
tembro último, teve crescimento vertiginoso do trans
porte hidroviário, que movimenta 300 milhões de dó
lares e transporta 5 milhões de toneladas de carga
nos seus um mil e cem quilômetros navegáveis en
tre esta cidade goiana e Anhembi, no Estado de São
Paulo.

Lendo aquela reportagem da IstoÉ, vi confir
mado o prognóstico do sucesso da hidrovia Tietê
Paraná, que não se restringe apenas ao transporte
de carga, mas é responsável pela descoberta de no
vas vocações para as cidades que não tinham perfil
eminentemente agrícola e que, por estarem distan
tes do litoral, tinham dificuldades para exportar sua
produção.

Agora, com a implantação do Distrito Agroin
dustrial de Chaveslândia, espera-se que os empre
sários de visão acorram ao Município de Santa Vitó
ria para instalação de suas indústrias.

Ganha todo o Triângulo Mineiro. Ganha Itaitu
ba, que apresenta uma excelente infra-estrutura, dis
tante 120 quilômetros do porto seco de Uberlândia e
120 quilômetros do porto hidroviário de São Simão.
Ganha Gurinhatã, Município limítrofe a Santa Vitória.
Ganha lturama, com uma ótima infra-estrutura, e os
Municípios de Cameirinho, Limeira do oeste e São
Francisco de Sales. Afinal, todos ganham, pois o
progresso e o desenvolvimento atingem todo a re
gião, principalmente o Estado de Minas Gerais, que
teria ligação direta com o MERCOSUL.

Não tenho apenas expectativas, mas certeza
de que o Governador Eduardo Azeredo, administra
dor com faro de progresso, que persegue todas as



Uma grande revista de circulação nacional es
creveu recentemente uma frase que define o projeto
de lei de nossa autoria, o PL n2 1.873/91, cujo subs
titutivo foi aprovado há pouco tempo pela Câmara
dos Deputados e dispõe sobre a nova política de
drogas para o País. Ei-Ia:

A Câmara dos Deputados aprovou na semana
passada aquela que pode ser a mais espantosa mu
dança de costumes no Brasil desde a aprovação da
lei do divórcio em 1977. É o caso de um projeto de
lei que põe fim à pena de prisão para os usuários de
drogas, sejam elas leves como a maconha, ou pesa
das como a cocaína, a heroína ou ue.

A Lei n2 6.368, a chamada Lei Antitóxicos, ain
da em vigor, data de 1976, tendo, portanto, mais de
vinte anos de existência. Ela está obsoleta, ultrapas
sada em vários pontos, além de ser extremamente
repressiva, pois aprovada durante o regime autoritá
rio. Por ela, o usuário de drogas, mesmo não sendo
traficante, pode pegar de seis meses a dois anos de
prisão. Além desse dispositivo, há ainda outros bas
tante duros, como, por exemplo, o que dispõe "que
incorre também em penas de prisão quem, sob qual
quer justificativa, incentive o uso de entorpecentes".

É interessante considerar que esse dispositivo
tem impedido que se implante no País alguns pro
gramas de prevenção como, por exemplo, o de troca
de seringas, para diminuir a transmissão do vírus da
Aids.

Pelo projeto aprovado, tais programas poderão
ser implementados, pois no inciso VI, § 12 , do art. 12
diz qeu apesar de continuar em vigor o dispositivo,
quem contribui para incentivar ou difundir o uso in
devido ou o tráfico ilícito de substâncias entorpecen
tes estará sujeito a penas correspondentes, mas
acrescenta: ·ressalvadas as ações de saúde em
preendidas pela autoridade sanitária.·

Portanto, aí está o item que vai permitir a im
plantação desses programas preventivos, inclusive
um projeto de nossa autoria em tramitação nesta
Casa, que autoriza a troca de seringas esterilizadas
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oportunidades de desenvolvimento para o Estado de ção, cultura e proteção ao meio ambiente. Por isso
Minas, não deix~rá de apoiar as reivindicações do mesmo, essa lei foi cognominada "Lei Hobin Hoodll

,

Triângulo Mineiro com vista ao Porto de Chaveslân- ou seja, ela tira um pouco dos ricos para dar aos
dia e ao Porto de lturama, porque abre ao Estado mais pobres. Assim, quero que conste dos Anais de
uma porta para o MERCOSUL, aumentando-lhe as Casa este voto de congratulações a S. Exll, O Go-
possibilidades de criar um novo corredor de exporta- vemador de Minas Gerais.
ção. Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputa-

Aumentar a pauta de exportação do Estado e dos, também quero falar algo a respeito da nova le-
estimular os Municípios do Triângulo Mineiro a de- gislação nacional sobre prevenção do uso de dro-
senvolver produtos para os quais têm vocação natu- gas.
ral seria o maior objetivo do Terminal Hidroviário de
Chaveslândia.

Por fim, o povo santa-votoriense entregou os
destinos do Município e o futuro do distrito industrial
de Chaveslândia ao eminente médico Lourival Do
mingues Franco, que, pela experiência de ex-Prefei
to dinâmico e empreendedor, vem imprimindo a con
solidação agroindustrial do Município. Meus cumpri
mentos ao povo e ao novo Prefeito.

Sr. Presidente, se V. Exll me permite, aproveito
este um minuto que me resta para cumprimentar a
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados dos últi
mos dois anos - o seu Presidente, Deputado Luís
Eduardo, e demais componentes - pelo trabalho bri
lhante que realizou em prol desta Casa. Também
quero cumprimentllr e abraçar calorosamente cada
um dos funcionários da Casa, que, apesar de todas
as dificuldades enfrentadas, têm procurado contri
buir decisivamente para o andamento dos trabalhos
da mesma.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa

agradece a V. Ex· as felicitações.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, inicialmente quero que conste nos Anais desta
Casa voto de congratulação ao Governador de Mi
nas, Sr. Eduardo Azeredo, pela promulgação da
nova lei que redistribui o ICMS - Imposto Sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços. S. ExlI resolveu
fazer uma distribuição mais eqüitativa aos Municí
pios de Minas Gerais, beneficiando aqueles mais ca
rentes, evidentemente tirando algo dos Municípios
mais ricos, mas de maneira muito racional. Tanto as
sim que a maior parte dos Municípios que está tendo
um pequeno prejuízo em suas receitas de ICMS
concorda com S. ExlI, porque há uma canalização de
recursos pal"'d os Municípios mais pobres, que têm,
assim, condições para melhor aplicação desses re
cursos. Entretanto, dá-se preferência - e aí é que
está o espírito solidário e social da nova lei - àque
les Municípios que investirem mais na saúde, educa-
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descartáveis para diminuir a contaminação pelo ví- ram escondidas desde o ano passado. Foi preciso,
rus da Aids. mais uma vez, uma briga interna, inclusive com a

Portanto, Sr. Presidente, esperamos que o se- Vale, para mostrar à população brasileira o que o
nado aprove, em breve, a nova legislação para en- Governo tenta entregar. Trata-se do maior patrirTIÔ-
viá-Ia à sanção presidencial. Será um passo ex- nio brasileiro, pode chegar a 3 trilhões dI:' lólares,
traordinária em relação ao grave problema das além de ser lucrativo.
drogas que avassala o mundo inteiro e que talvez Ora, Sr. Presidente, é preciso que os P J'la-
seja uma das maiores ameaças do início do século mentares procurem de fato debater muito essa
XXI, sendo mesmo até nos últimos do século XX questão. O Congresso brasileiro tem a responsabili-
um problema dos mais importantes no mundo in- dade intransferível de discutir e ver o que acontece.
teiro. Esta Casa criou uma Comissão Extema, da qual

Era o que tinha a dizer. faço parte, para acompanhar os passos da privatiza-
A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA. ção da Vale do Rio Doce. Chamo a atenção de V.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, E~ para o fato de que o próprio BNDES, ao enca-
SrBs e Srs. Deputados, ocupo mais uma vez esta tri- minhar resposta a uma medida judicial do Deputado
buna para chamar a atenção de V. Exlls sobre uma Luiz Gushiken, que solicitava a suspensão da trans-
questão da maior gravidade. ferência de informações sigilosas da Vale para as

Sr. Presidente, durante os últimos dois anos grandes empresas internacionais, disse que não ha-
debati várias vezes contra a venda ca Companhia via informações sigilosas. No entanto, o BNDES exi-
Vale do Rio Doce. Lembro-me de que vários Parla- giu um termo de compromisso dizendo que ali havia
mentares me interpelavam, dizendo que a Compa- informações sigilosas e que os Parlamentares nada
nhia não tinha uma lucratividade aconselhável e falassem. Eu argüi - e entendo que de forma justa e
que, aliás, era uma das companhias menos lucrati- correta;: que estamos subordinados à Constituição
vas do mundo. Essa notícia foi percorrendo o País, Federal ao Regimento desta Casa, não ao BNDES,
através do próprio BNDES e, depois, pela Marryl à Marryl Linch ou a qualquer outra empresa intema-
Linch, responsável pela avaliação da Companhia. cional.

Sr. Presidente, dados oficiais da própria Com- Estamos pesquisando Sr. Presidente, e tudo
panhia Vale do Rio Doce nos alertam para a verda- indica que há uma grande negociata. Estão entre-
de dos fatos. ora, ocorria que, com a cumplicidade gando um patrimônio de nossa utilização durante
do BNDES, a Merryl Linch utilizada dois critérios, quatrocentos anos, junto com as reservas flores-
sendo um deles o americano, para avaliar o retomo tais, com o nosso banco genético, a preço de ba-
sobre o patrimônio da empresa para as grandes em- nanas podres. Tudo indica que há muitas irregu-
presas mineradoras internacionais. Para a Compa- laridades. Todo o processo é viciado. Por quê?
nhia, aquele era o princípio contábil brasileiro. Claro Nesse recente processo de campanha pela ree-
que a Vale do Rio Doce, ao utilizar esse princípio, leição do Presidente da República, o Grupo Ger-
utilizava-o no momento em que a moeda era instá- dau arrecadou as finanças. Foi esse Grupo que
vel. E aí a Companhia perdia três vezes do seu re- comprou as empresas estatais a preço de banana,
tomo de patrimônio. com moedas podres. Então, deve haver muita coisa

Indago aos Srs. Parlamentares: será que isso podre debaixo do tapete, muita coisa podre nessa
foi ingenuidade do BNDES? será que o BNDES não negociata.
sabe fazer conta ou comparação e mede, digamos, Chamo a atenção do País, porque é preciso
duzentos metros e dois quilômetros e diz que o pri- um levante nacional, é preciso que o País esteja
meiro vale mais do que o segundo? Ou foi má fé? alerta, porque é possível que se entregue um patri-
Tudo leva a crer que sim. Foi uma forma vil de des- mônio fabuloso.
valorizar nosso patrimônio para entregá-lo de forma Para concluir, quero dizer que estão tramando
rápida a empresas privadas, enganando a opinião a entrega do maior patrimônio brasileiro, do maior
pública brasileira. setor mineral do planeta, além das nossas riquezas

Como se isso não bastasse, o BNDES também do nosso banco genético. Se isso acontecer, as ge-
procurou esconder informações sobre a confirmação rações futuras não perdoarão os homens públicos
de que Carajás é a maior província mineral do pia- que não denunciaram, não procuraram impedir
neta, onde há minérios não encontrados em qual- essa entrega, essa traição, esse crime de lesa-pá-
quer outro lugar do mundo. Essas informações fica- tria.
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Por esse motivo, peço que insiram nos Anais Subsidio parà pronunciamento sobre a Vale em
documento com dados sobre a rentabilidade do Vale 22-1-97
do Rio Doce e matéria publica no jornal O Estado A .Rentabilidade da Vale: comparação com
de S.Paulo sobre o assunto, para que fique registra- outras mineradoras.
da na história do Congresso Nacional e na do Pafs a - No dia 13-1-97 A Companhia Vale do Rio
grande tramóia contra a nossa Pátria. Doce, através de um ·comunicado ao mercado·, di

vulgou em vários jornais de circulação nacional, in
formações contábeis da Vale do Rio Doce pelas re-

MATÉRIA A QUE SE REFERE A ORADORA gras da Faz 52 (elaboração em dólar norte-america
no das demonstrações contábeis).

Essa forma permite uma melhor comparabilidade
com grandes empresas mineradoras estrangeiras.

1995
OVRD .BRP = m Westem Média

Austrália Au .. lia In~erra M,iriíng excluindo,
a.CVRDAustrália

Princípio Princípio Princípio I Princípio Princípio Princípio Pfincípio
contábil contábil contábil Icontábil contábil contábil contábil
brasilein:> Americano Americano Am.ericano Americano Americano Americano

Retomo
sobre o 3.2% 11,3% 10,2% 11,0% 14,1% 9,4% 11,2010
oatrimõnio*
Dividendo
sobre o 1.7% 1,7% 2,3% 3,1% 3,4% 2,4% 2,8%
preço de
mercado
Principais Min. Ferro Petr61ec Min. Ferro Cobre Níquel
produtos Transporte aço carvão ouro ouro

alumínio cobre alumínio Carvão alumínio
celulose mino Ferro ouro
ouro carvêo .

Fonte;(*)FORM 2D-F registrado na SEC pelas mtneraaoras estrangeIras

A comparação do desempenho da CVRÔ com
outras Mineradoras de grande porte vinha sendo fei
ta de maneira grosseira numa falsa tentativa de de
monstrar fraco desempenho da Vale quando compa-
rada à nível internacional. ,

Sabe-se com segurança que setores do gover
no, especialmente do BNDES, não queriam que a
Vale fizesse o esclarecimento que foi feito. Mas re
por a verdade dos números, avaliando empresas do
mesmo ramo com os mesmos parâmetros, era fun
damentaI. Demonstra que a Vale é eficiente e com
petitiva. E divulgar isso não interessa a quem quer
entregá-Ia.

A distribuição de dividendos, no caso da Vale
deve-se considerar a opção de reinvestimento. Em
seus 54 anos de existência teve um aporte de capi
tal do governo de US$1.2 bilhão, mas pagou em di
videndos ao governo US$1.4 bilhão. Neste mesmo
período investiu mais de US$ 31 bilhões.

B-As novas descobertas em Carajás.

- As novas descobertas de minério de cobre e
ouro em grande proporções no subsolo da Serra dos
Carajás, anunciadas inicialmente pelo jornal ·0 Es
tado de São Paulo· no dia 14101 reforça as nossas
teses de que a venda da Vale do Rio Doce é um
atentado a nossa soberania. Ao contrário dos outros
grandes distritos minerais do planeta, especialmente
do Canadá e da Á~rica do Sul, o mapeamento histó
rico metalogenético da região· de Carajás está por
ser feito. Sabe-se muito pouco do que existe naque
lesubsolo.

- Segundo os técnicos as pesquisas que vem
sendo feitas desde o segundo semestre do ano pas
sado revelam que as dimensões geológicas de Ca
rajás só encontram similares às existentes na África
do Sul e no Canadá.

- Considerando a notícia do Estadão, nas
áreas que estão sendo pesquisadas em Carajás,
Vale detectou a ocorrência metologenética, onde
provavelmente será possfvel se obter, em mina sub-
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terrânea, 20 quilos de cobre por tonelada de rocha
minério e 1,5 gramas de ouro como subproduto. É o
dobro do cobre e o triplo do ouro por tonelada de r0

cha, em relação ao Salobo.
- Ao contrário do que afirma a cartilha do

BNDES sobre a transparência do governo na Privati
zação da Vale, o Palácio do Planalto tem recebido
periodicamente relatórios sobre os alvissareiros re
sultados das pesquisas geológicas realizadas na
Região de Carajás e pelo que se percebe, pretendi
da mante-Ios em sigilo. A primeira reação do gover
no foi negar o conteúdo do que se noticiou na sema
na passada sobre Carajás. Depois alguns de seus
interlocutores tiveram que admitir.

- Segundo correspondente do Estado em Was
hington executivos de Bancos de investimentos ouvi
dos pelo jornal afirmaram ser compreensivo se o go
verno brasileiro, diante das novas descobertas, re
solver adiar a privatização da Vale. Más a hipótese
de adiamento tem forte resistência no BNDES. O
próprio Presidente da Vale já se pronunciou admitin
do o adiamento.

C - Alguns dados sobre o patrimônio mine-
ral

- Considerando dados contidos em uma série
de reportagens veiculadas no jornal '0 Correio Bra
ziliense", o Projeto SaloOO, região de Carajás no
Pará, irá explorar uma jazida de 1.2 bilhão de tonela
das de cobre e como subproduto 240 toneladas de
ouro e 700 toneladas de prata, terá um faturamento
global de 18 bilhões, considerando 30 anos de vida útil
da mina. Metade deste valor será receita em moeda
estrangeira - dólar - sendo: 3.6 bilhões como substi
tuição das importações de cobre ( o Projeto vai garantir
ao Brasil auto-suficiência na produção de cobre), e 6
bilhões com exportação. Uma contribuição significativa
para ajudar equilibrar nossa balança comercial que no
ano passada teve um déficit de 5.5 bilhões. É abrir
mão de decisões sobre projetos dessa magnitude que
o quer com a privatização da Vale.

- Considerando dados do geólogo João Ores
tes Shneider e Silvio Riker, da Companhia de Pes
quisa de Recursos Minerais - CPRM com bases em
dados do Departamento Nacional de Pesquisa Mine
ral- DNPM e divulgados no trabalho científico deno
minado ·0 desenvolvimento da Amazônia Através
de Polos Minerais·, o patrimônio mineral, já conheci
do e medido da Amazônia é avaliado em US$1.6 tri
lhões. O suficiente para pagar mais de 10 vezes a
dívida externa brasileira, em valores atuais. A Vale
do Rio Doce detêm as maiores jazidas já descober
tas pela Amazônia.

- A jazida de bauxita existente em Oriximiná
PA possui 6000 milhões de toneladas avaliadas em
US$47,9 bilhões. Em exploração pela Mineração Rio
do Norte onde a Vale tem 40% do capital acionário.

·CONSULTOR DA VALE CONFIRMA RESERVAS
EMCARAJÁS

Relatório do geólogo canadense Roberto Ma
son revela que região tem um número inusitado de
depósitos de ouro e cobre

José Casado
Está confirmado: ·Carajás contêm um número

inusitado de depósito de ouro e cobre: É o que diz
um relatório preparado pelo geólogo canadense Ro
berto Mason, consultor permanente da Companhia
Vale do Rio Doce e também de mineradoras de ouro
da África do Sul, Austrália e Estados Unidos.

Três meses atrás, a Vale pediu a Mason que
fosse á serra dos Carajás, no Pará, para avaliar os
resultados de uma série de amostras colhidas a par
tir de julho do ano passado em cinco diferentes
áreas (Corpo Alemão, Igarapé Bahia, salobo, Poju
ca Leste, Águas Claras e Serra Leste).

Durante a semana de 21 a 26 de outubro, Ma
son e Douglas Arantes, seu sócio brasileiro, reuni
ram-se com 25 geólogos da Docegeo, a subsidiária
do grupo para pesquisas minerais. Examinaram em
detalhe os resultados dos testes geofísicos e geo
químicos realizados com base em novas técnicas de
computação.

Depois, o geólogo canadense resumiu para
Vale suas conclusões: ·Contínuas discussões leva
ram à compreensão de que o cinturão de rochas de
origem vulcânica (dioritos) de Carajás não apenas
contêm um número inusitado de depósitos e pers
pectivas de classe mundial, mas constitui, também,
um fragmento único da crosta terrestres distritos de
mineração.·

Na semana passada, Mason desembarcou em
Carajás. É sua segunda viagem à região em menos
90 dias como consultor da DocegeoNale. Além de
consultor empresarial, Mason dirige um programa de
pesquisas na Universidade de Kingston (Ontario), no
Canadá, orientado para a província mineral conheci
da como Canadian Shield, onde estão sendo desen
volvidos grandes projetos privados de mineração,
corno Timmins. Hemlo. Red Leka VaI. DOs .

As cinco páginas que escreveu em novembro
passado, para a diretoria da empresa, retratam toda
a surpresa de um geólogo experiente, especializado
em metalogênese de depósitos de ouro, diante dos



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 31 03323

resultados das mais recentes pesquisas sobre ocor- Docegeo ainda estavam reunidos em Carajás ava-
rências de ouro e cor no sul do Pará. Iiando as prospecções, a Vale foi surpreendida por

"O cinturão de rochas de origem vulcânica de uma notícia publicada no jornal Tribuna da Impren-
Carajás é singularmente caracterizado por sistemas 88, do Rio, sobre a descoberta de ouro associado a
de minério dominado por ôxido de ferro", comentou, cobre na área de Corpo Alemão, vizinha à da mina
acrescentando: "Nâo existe nenhum outro compará- de Igarapé Bahia, que já produz dez toneladas de
vel, com essas características e, além disso, existem ouro por ano.
muito poucos distritos conhecidos de minérios em As sondagens no Corpo Alemão haviam come-
terrenos pré-eambrianos que ~enham um agrupa- çado em agosto. Já no primeiro furo, a pouco mais
mento tão concentrado e tão rico de depósitos de de 150 metros de profundidade, constatou-se ocor-
classe mundial e de alvos mineralizados." rência de cobre-ouro em parâmetros inéditos na re-

Continuou: "A importância do cinturão de ro- gião. Ou seja, na proporção de 20 quilos de cobre e
chas de Carajás e de seus, depósitos de minérios 1,5 grama de ouro para cada tonelada de rocha-mi-
para a Docegeo/CVRD e para o Brasil não pode ser nério escavada. Esses teores minerais são duas ve-
exagerada, esse pequeno cinturão de rochas (diori- zes maiores do que os registrados na jazida de sa-
tos) parece ser realmente único e seus depósitos lobo, encontrada 10 anos atrás, numa área 30 quilô-
realmente de classe mundial." metros ao norte, dentro de Carajás.

Relatou, ainda, que "não existe apenas uma Quando a notícia saiu, a companhia estava
clara possibilidade de que Carajás se transforme concluindo o sexto furo de sondagem e iniciando ou-
numa província de ouro-eobre de classe mundial, tros seis, abaixo de 200 metros de profundidade. Já
mas existe também um óbvio potencial de desenvol- colecionava evidências concretas.
vimento posterior de um complexo de fundição de A diretoria da empresa fez um comunicado às
cobre". bolsas de valores, cumprindo o ritual previsto na lei

Numa atitude pouco comum a um pesquisador que rege as sociedades anônimas. No texto, divul-
científico, na posição de consultor contratado por gado no dia seguinte (23), limitou-se a confirmar "a
uma companhia estrangeira, Mason permitiu-se in- existência de mineralização em profundidade naque-
cluir no relatório algumas enfáticas observações 50- le local", observando que "os indícios são promissa-
bre possíveis implicações econômicas e sociais das res, porém ainda não conclusivos".
recentes descobertas geológicas: "Em termos de de- Havia um problema, imposto pela realidade
senvolvimento econômico integrado, as oportunida- geológica e pelas circunstâncias políticas - a delica-
des de emprego e os benefícios, tanto para o Estado da transição com a direção do Banco Nacional de
do Pará quanto para o Brasil, Carajás representa um Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, ge-
enorme e insubstituível bem nacional e, além disso, rente do processo de privatização da Vale.
a vantagem competitiva usufruída atualmente pela Do lado da geologia, estava a confirmação de
Docegeo/CVRD é verdadeiramente notável e repre- que o depósito de Corpo Alemão tinha gênese simi-
senta um ativo adicional para o Brasil". lar à de Salobo, onde ouro e cobre estavam associa-

"Por causa desse bem único", continuou, "será dos à magnetita, um óxido de ferro com alto teor
necessário fazer todos os esforços possíveis para magnético. Era menor que SaloOO, em dimensão,
garantir que o desenvolvimento da região de Carajás mas duas vezes mais rico em minério.
seja muito cuidadosamente planejado com o máxi- Na época, Corpo Alemão ainda não era nem
mo interesse nacional". considerada uma área relevante na cartografia da

Em outra época, o relatório de Mason não pas- empresa. Nos mapas geográficos, era identificado
saria de um laudo geológico, relevante corno esforço como parte de Igarapé-Bahia, onde funciona uma
da avaliação técnica'sobre os resultados das últimas mina de ouro a céu aberto.
pesquisas em Carajás. Mas desde que seu envelope Mas já tinha identidade própria nos novos ma-
foi aberto no meio de uma crise na empresa, início pas geofísicos de (;arajás, preparados com base em
de novembro, passou à condição de um dos doeu- tecnologias de processamento de dados recém-ad-
mentos mais sigilosos da Vale. Tudo por causa de quiridas pela companhia. E eles estavam revelando
uma disputa de poder no processo de privatização mais de 60 "anomalias magnéticas" espalhadas pe-
na companhia. los quatro pontos cardeais da província mineral, com

No dia 22 de outubro, quando o consultor ca- características muito similares às de Salobo e de
nadense, seu sócio brasileiro e os 25 geólogos da Corpo Alemão.



Caracterização dos depósitos

salobo e Pojuca
Esses depósitos são a primeira evidência de

uma série (de depósitos de ouro-eobre hidroter
mais), dominada pela magnetita, no cinturão de ro
chas eruptivas de Carajás. São fundamentalmente
diferentes porque têm magnetita, e não pirrotita-piri
ta, como a espécie mineral de ferro dominante. Esta
diferença tem implicações óbvias no campo da ex
ploração geológica e geoffsica para futuras desco
bertas na região.

Pojuca Leste
. Pojuca Leste é um depósito de ouro-cobre
(...). Como Salobo e Pojuca, Pojuca Leste está rela
cionado com o principal magnetismo no cinturão de
Carajás, imediatamente anterior à deposição das
formações de ferro (exalativo) que constituem os gi
gantescos depósitos de minério de ferro de Carajás.

A amostra de Pojuca Leste tem uma anomalia
(cobre-molibdênio-ouro) geoqufmica bem definida,
('-em dimensões de 4 por 2 quilômetros. Uma quanti
dade limitada de perfurações exploratórias indicou
zonas de 1% de cobre, com significativos valores de
ouro acompanhando estas zonas. Parece ser uma
tfpica zoneação de mineralização cobre-ouro circun
dando uma zona de molibdênio mineralizado de bai
xo teor (...)

Esta amostra representa um importante alvo de
cobre porirftico (finamente cristalizado), rico em
ouro, incrustado em rocha (parietal) e deveria ser
tratado como tal em futuras explorações. A minerali
zação cobre-ouro aflora em terrenos de colinas, o
que indubitavelmente facilitará o desenvolvimento da
mineração a céu aberto e melhorará a economia de
um depósito potencialmente muito grande.

Este é evidentemente um projeto de perfura
ção de delineamento avançado, com o potencial
de realizar uma grande mina de pórfiro cobre-ouro.
Isso é um mais notável porque em nenhuma parte
do mundo foi descoberto até hoje um depósito
econômico importante de pórfiro de cobre da era
pré-cambriana, ó que dá ainda maior destaque ao
caráter singular do cinturão de rochas eruptivas de
Carajás (...). Deve-se chamar também a atenção
para o potencial de extensão da mineralização ao
longo da direção do filão em direção a Sudeste,
onde a estratigrafia vulcânica é coberta por sedi
mentos mais jovens.
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Essas ocorrências incomodavam os geólogos dos depósitos de ouro e cobre já identificados na
da Docegeo, a tal ponto que naquela semana de época.
reuniões com Màson, no fim de outubro, decidiram
mantê-los à margem das discussões. Mas tudo indi
ca que o consultor canadense percebeu, pois regis
trou no relatório à diretoria da empresa: -O Igarapé
Bahia tem uma clara possibilidade de se transformar
num distrito de cobre-ouro de classe mundial e as
minas a céu aberto existentes· parecem estar mera
mente começando a compor parte dos nfveis supe
riores de um sistema mineralizadp muito grande.

Enquanto os geólogos discutiam em Carajá, a
direção da Vale, confirmava a notfcia da descoberta
de Corpo Alemão. Apesar de extremamente vago, o
anúncio da empresa às bolsas acabqu provocb.~-" ".J

uma clara reação da direção do BNDES. Pio Borges,
vice-presidente do banco e responsável pelo progra
ma de desestatização, mandou à diretoria da Vale
uma proibição sobre a divulgação de dados a respei
to da evolução das pesquisas em Carajás. Essa or
dem logo foi revogada por Luiz Carlos Mendonça de
Barros, presidente do BNDES.

. Quando Mason entregou seu .relatório, já no
infcio de novembro, a Vale e o BNDES optaram por
mantê-lo sob sigilo. Até duas semanas atrás, quan
do O Estado divulgou as novas descobertas, esse e
outros documentos sobre os resultados mais recen
tes das prospecções em Carajás não constavam
nem mésmo do arquivo sobre a Vale aberto pelo
banco aos grupos interessados em participar da pri
vatização da companhia.

Na semana passada,. Mendonça de Barros,
presidente do BNDES, afirmou que o ritmo do pro
cesso de privatização da Vale do Rio Doce obedece
rá, prioritariamente, à necessidade de transparência
nas informações sobre. as recentes descobertas de
cobre e ouro em Carajás. -Para o Governo, ela é
mais importante do que a velocidade da venda-, jus
tificou.

Francisco Schettino, presidente da estatal,
anunciou mudanças no conteúdo das informações
que a estatal costuma divulgar aos seus acionistas:
vai apresentar às bolsas de valores relatórios trimes
trais sobre os avanços nas pesquisas geológicas em
Carajás.

OS PRINCIPAIS TRECHOS
No final de outubro, o geólogo canadense Ro

bert Mason e seu sócio brasileiro, Douglas Arantes
passaram uma semana discutindo com 25 geólogos
da Docego/CVRD os resultados das amostras colhi
das em Carajás a partir de julho. Eis uma sfntese do
relatório de Mason sobre os aspectos geológicos



Serra Leste
A mineralização em Serra Leste é controlada

por falha e também tardia em relação à evolução do
cinturão de rochas de origem eruptiva. O ouro está
associado a uma seqüência incomum de outros me
tais (Pt anômalo, Pd Ni, Co, Hg, Sb) nu'ma estrutura
estreita (150 por 70 metros) em forma de tubo, que
mergulha 20 graus para Sudoeste, dentro de uma
falha regional cheia de estrias, inclinada para Nor
deste. Serra Leste representa claramente um impor
tante centro (hidrotermal que detém potencial para

Igarapé Bahia
O Igarapé Elahia (n.r.: agora chamado Corpo

alemão) é mas jovem do que os depósitos de miné
rio de ferro de Salobo, Pojuca e Carajás e não está
relacionado com o principal magnetismo de arco vul
cânico. Contudo, está claramente relacionado com a
mineralização anterior por ser uma mineralização de
ouro calcopirita dominada pela magnetita. (...).

A mineralização de ouro-eobre parece estar im
pressa sobre zonas ricas em magnetita como ouro
calcopirita disseminado e de veio secundário e está
preferencialmente associada com a siderita. Não
existe nenhuma razão para que a mineralização do
tipo de Serra Leste ou a mineralização convencional
de tipo veio (de fissura de breceia-rocha ígnea intru
siva) de ouro-pirita não devam ocorrer em associa
ção com o Igarapé Bahia. O Igarapé Bahia tem uma
clara possibilidade de se transformar num distrito de
cobre-ouro de classe mundial e as minas a céu
aberto existentes parecem estar meramente come
çando a expor parte dos níveis superiores de Um sis
tema mineralizado muito grande.

Recomenda-se a realização de um esforço
concentrado para determinar as falhas que consti
tuem o sistema de sondagem de controle no Igarapé
Bahia e em redor dele. Pode-se conseguir isso
usando técnicas geofísicas juntamente com a inter
pretação estrutural das imagens do Landsat/Spopt e
do radar (Radarsat). Recomenda-se com muita in
sistência que a Oooogeo adquira imagens cobrindo
toda a área do cinturão de dioritos de Carajás.

Águas Claras

Águas Claras é um grande veio de fissura, com
mineralização de ouro-calcopirita em quartzo (brec
ciado)... É improvável que o veio de Águas Claras
seja isolado. E ainda há mais potencial para minera
Iização. Águas Claras pode ser a expressão (distai)
de outro centro mineralizado semelhante ao Igarapé
Bahia.
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outros tipos de depósitos (rocha ígnea intrusiva,
breceia hospedada, etc.) nas vizinhanças.

Aspectos Metalogênlcos
O cinturão de rochas de origem eruptiva de Ca

rajás é singularmente caracterizado por sistemas de
minério dominado por óxido de ferro. Não existe ne
nhum outro cinturão comparável de rochas de ori
gem eruptiva do início do período· pré-eambriano
com estas características. Além disso, existem muito
poucos distritos conhecidos de minérios em terrenos
pré-cambrianos que tenham um agrupamento tão
concentrado e tão rico de depósitos de classe mun
dial e de alvos mineralizados.

Os parâmetros importantes para a exploração
do cinturão de Carajás. Dão a magnetita, as falhas e
a alteração do potássio. A solução das falhas cola
boradoras e a distribuição da alteração de magnetita
e de potássio e.é de capital importância tanto em es
cala regional quanto local.

O SR. VALDIR COLATIO (BlocoIPMOB - se.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"Is e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para falar de um pro
grama lançado pelo Govemo Federal que julgo da
maior importância: o Pronaf - Programa Nacional de
Apoio à Agricultura Familiar.

Esse programa, Sr. Presidente, tem de ser vis
to com um programa social que vai financiar os in
vestimentos e a tecnologia necessários para as pe
quenas propriedades rurais brasileira. O pequeno
agricultor, que hoje se encontra em situação calami
tosa, de desespero, que não tem renda para manter
sua famnia, está abandonando a área rural e, como
isso, tomando inviável muitos Municípios brasileiros
que baseiam sua economia na agricultura. É um fato
que vemos no dia-a-dia.

Sr. Presidente, quero destacar de forma clara
essa situação no meu Estado, Santa Catarina, prin
cipalmente na região oeste, onde está situada minha
cidade, Xanxerê, e outras como Chapecó, Concórdia
e Joaçaba. Essa região é composta de minifúndios e
85% das propriedades têm menos de quinze hecta
res.

Portanto, são pequenos agricultores que estão
em processo de integração com a agroindústria, avi
cultura e suinocultura. Aliás, fala-se que esse é o
melhor modelo fundiário que o Brasil tem. E, agora,
esse modelo catarinense da parceria da agricultura
com a agroindústria está falindo. ~Aesmo esse mode
lo sendo considerado um primor de distribuição de
terra, da exploração agrícola, da agricultura familiar,
hoje está falido.
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Ao lançar o Pronaf, programa a que eu me re- precisa, ele vai se tomar um verdadeiro funcionário
feria, o Presidente da República pediu encarecida- público rural. Sem renda suficiente para si e para
mente para que os bancos facilitassem a vida do sua família, o Governo vai ter de sustentá-lo.
agricultor. Mas hoje estamos vendo que esse pro-
grama não saiu do papel, porque para financiar até Durante o discurso do Sr. Valdir Colat-
15 mil reais para um pequeno agricultor, os bancos to, o Sr. Wilson Braga, 4!J Suplente de Se-
estão exigindo garantias limitadas, impossíveis de o cretário, deixa a cadeira da presidência, que
agricultor cumprí-Ias para ter esse crédito. Também é ocupada pelo Sr. Alvaro Gaudêncio Neto

§ 2!J do artino 18 do Regimento Interno. '
exige outros documentos, e o agricultor não conse- ~'
gue passar pela peneira do sistema financeiro e vê- O SR. PRESIDENTE (Álvaro Gaudêncio Neto)
se impossibilitado de tomar os recursos do Pronaf. - Com a palavra o Deputado José Aldemir.

Queremos fazer um apelo para o Sr. Presiden- O SR. JOSÉ ALDEMIR (PMDB - PE. Pronun-
te da República e o Ministro da Agricultura, que cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.Ds e
coordena esse programa no âmbito nacional, para Sr.s Deputados, na votação da proposta da reelei-
que realmente averiguem a situação desse. progra- ção, ontem, em plenário, procurei manter a sintonia
ma, vejam os 350 milhões que o BNDES tem dispo- com um dos princípios que há muito vem norteando
nível e quantos foram aplicados para o Pronaf Inves- a minha vida pública e privada: a coerência.
timentos. Certamente o Sr. Presidente da República Sempre fui favorável ao princípio da reeleição,
levará um susto, porque esse dinheiro está na buro- por entender que o País precisa se modemizar e re-
cracia dos bancos. O BNDES, da praia do Ramengo visar a sua legislação eleitoral arcaica, e disso dei
no Rio de Janeiro, decide quanto vai emprestar para provas quando posicionei-me pela aprovação da
o pequeno agricultor das barrancas do Rio Uruguai, matéria, na Comissão Especial que apreciou o seu
em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Piauí, mérito.
por aí afora. Precisamos, de uma vez por todas, que Disse textualmente, na minha declaração de
os bancos sejam tão ágeis em liberar recursos para voto naquela Comissão:
os pequenos agricultores, como são ágeis em con- Não obstante argumentos manifestamente con-
vencer o Governo para obter recursos do Proer. trários, considero a importância de se destacar as-

Quando o sistema financeiro fizer isso, teremos pectos positivos na reelegibilidade, tais como o estí-
resolvido o problema de recursos. Queremos que mulo ao bom desempenho do administrador; a ga-
esses agricultores - os quais chamo de com terra _ rantia da execução de políticas de longo prazo, a
não sejamos sem-terra de amanhã. Nos programas possibilidade da recondução de bons gestores e o
de assentamento, os sem-terra têm recursos de 15 aJlroveitamento de reconhecidos talentos.
mil reais do Procer, com prazo de 7 anos para paga- Durante a convenção do PMDB, realizada no
mento, 2 anos de carência, 4% de juros ao ano, com dia 12 último, porém, fui autor da moção que pedia a
a devolução de 50% do capital. Achamos essa medi- transferência da votação da PEC da reeleição para a
da justa e boa. Mas queremos que os agricultores próxima sessão Legislativa, que terá início no dia 15
com terra, que são os pequenos agricultores, tam- de fevereiro, proposta subscrita, aplaudida de pé por
bém desfrutam desse tipo de financiamento. centenas de convencionais e aprovada pela expres-

O Pronaf é um programa mais ou menos pare- siva maioria presente àquele evento cívico.
cido, embora tenha TJLP, mais juros, com rebate de Ao agir dessa forma, procurei atender, sim, aos
50%. Esse programa traria ao pequeno agricultor os interesses do meu Partido, que pretende vencer as
recursos de que precisa para investir na sua proprie- disputas para a presidência das duas Casas Legisla-
dade, a fim de que possa por dizer e entrar na com- tivas deste parlamento, e por ouvir o clamor dos
petição do mundo global, do Mercosul, que está convencionais que pretendiam valorizar a discussão
massacrando o pequeno agricultor. O pequeno agri- dessa proposta, e evitar o confronto que não seria
cultor não tem na renda, não tem tecnologia, nem benéfico à nossa agremiação, como ficou demons-
condições de utilizar uma maquina mais modema na trado ontem.
sua propriedade. Assim, não consegue mais sobre- Daí, Sr. Presidente, Sr.As e Sr.s Deputados, a
viver. Ele está abandonando a agricultura, indo para minha decisão de obstruir a votação da proposta,
a periferia das cidades, engrossando o êxodo rural, ontem, neste Plenário. E a fiz com escrúpulos, de-
favorecendo o movimento dos sem-terra. Caso o pe- fendendo interesses maiores do meu partido, aca-
queno agricultor não consiga os recursos de que tando orientação da maioria dos convencionais e

honrando 1000 a minha cop.rp-nt'!i~ ('orno ""nontn f'r'
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do PMDB, engajado na luta em favor da democracia
e das boas práticas políticas, desde o velho MDB de
remota e saudosa memória.

Felizmente, não tenho cacos a recolher dessa
decisão, que foi tomada conscientemente e atendeu
aos objetivos táticos de um partido que tem um pro
jeto de govemo e que vem sofrendo bombardeios e
maquinações para perder espaço no Congresso
Nacional. O exemplo disso é o estímulo escancara
do de algumas lideranças de outros partidos que se
dizem -aliados- a duas outras candidaturas à Presi
dência da Câmara, que crescem, somam do outro
lado e colocam em risco a nossa pretensão.

Como propus na Convenção, estou pronto para
votar a matéria no segundo tumo, após o dia 15 de
fevereiro, obedecendo a mesma orientação interior
que me levou votar favorável na Comissão Especial.
Isso, desde que o projeto do nosso partido não seja
atropelado, porque dele depende a nossa sobrevi
vência política e a nossa vida pública.

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pro
nunciamento nos meios de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBSON ROMERO (PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.1s e
Sr.s Deputados, ao comparecer diante da Nação
brasileira, fazendo uso desta tribuna pela primeira
vez, faço dois registros especialmente importantes.
O primeiro, diz respeito à alegria que tenho em rep
resentar o povo do Estado do Rio de Janeiro, traba
lhando em conjunto com o vitorioso Governo Mareel
lo Alencar.

O outro, é o orgulho em ter chegado à< esta
Casa exatamente no momento em que ela redesco
bria sua verdadeira vocação de espelho da socieda
de nacional, discutindo com coragem e soberania a
chamada Emenda da Reeleição.

Em meio a tantas vozes, diante de tantas dis
cussões, tive o privilégio de participar da história po
lítica brasileira, ajudando a escrever uma nova pági
na da biografia do Poder Legislativo. Tive a certeza
de que, mais do que nunca, a Câmara dos Deputa
dos soube ouvir o clamor popular.

É motivo de orgulho para um Deputado es
treante como eu, Sr. Presidente, fazer ouvir a voz do
povo fluminense que, como a grande maioria do
Brasil, deseja a oportunidade de votar mais uma vez
naquele governante que vem fazendo um bom tra
balho.

A vitória da emenda da reeleição é, antes
de mais nada, a vitória da razão sobre o oportu
nismo.

Meu orgulho é ainda, maior, Sr. Presidente
quando lembro que sou membro do partido do Presi
dente Fernando Henrique Carc:Ioso, o PSDB. Sem
dúvida, a liderança exercida pelo Presidente foi um
dos fatores mais preponderantes para a vitória de
terça feira, dia 28 de janeiro de 1997.

É neste clima, portanto, que assumo a cadeira
de Deputado Federal. Encontro um Congresso muito
mais preocupado em cumprir com as suas determi
nações, voltado ao atendimento das necessidades
do cidadão.

A vontade de servir ao povo, Sr. Presidente es
teve sempre presente em minha trajetória de vida.
Ao escolher a profissão de médico, tive a oportuni
dade de ajudar a salvar vidas, principalmente das
comunidades mais carentes da Baixada Fluminense
onde, até hoje, tenho minha residência.

A opção pela política veio como uma conse
qüência natural dessa vocação. Lancei-me ao desa
fio de lutar pela população fluminense, trazendo
suas reivindicações e anseio para a Capital Federal.

Hoje, assisto· com satisfação o alvorecer de
uma nova era para a Nação brasileira, uma nova
mentalidade política a que representa um avanço
sem precedentes.

Com a mesma humildade com que sempre me
portei, abraço a causa de representar o povo do Rio
de Janeiro, apoiado pelo Governo Mareello Alencar
e pela revolucionária administração do Presidente
Fernando Henrique Carc:Ioso.

Espero, portanto, estar à altura dos desafios
que se apresentam pelo novo caminho que trilharei.
Coloco o meu gabinete à disposição de toda a popu~

lação do Estado do Rio de Janeiro, do mesmo modo
que coloco meu trabalho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso). Sr. Presidente, Sr.as e
Sr.s Deputados, o Projeto de Lei nll 1.151195 conti
nua não palatável, para dizer o mínimo. Suas dispo
sições estarrecem as mentes sensatas desta Casa e
todos os segmentos da sociedade preocupados com
a preservação dos costumes morais sobre os quais
se sedimenta a famOia iJrasileira.

Legitimar e normalizar a união entre homosse
xuais, conferindo-Ihes as prerrogativas e direitos ca
bíveis a companheiros de sexos opostos, constitui
se em aberração inaceitável. E, por não aceitá-Ia, é
que mais uma vez faço coro com as vozes indigna
das da Nação, com o intuito de bradar às consciên
cias e sustar em definitivo a absurdez do indigitado e
inusitado Projeto.



03328 Sexta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

Entre essas vozes, sobreleva, pelo peso de
quem a sustenta, pela intensidade do clamor e, prin
cipalmente, pela consistência da argüição, o mani
festo do insigne Presidente da União dos Juristas
Católicos do Rio de Janeiro Desembargador Thiago
Ribas filho. Em carta que me dirigiu há pouco, aduz
a autoridade o quanto a proposição fere a ordem es
tabelecida, a boa moral, a boa razão e o bom direito.

Adotando incontinenti suas ponderações, eis
me aqui hoje para, mais uma vez, manifestar o meu
desprezo pela bisonhice da medida, quando tantas
outras se afiguram neste instante como muito mais
importante ao futuro do País e ao bem-estar do
povo. Uma proposta, em resumo, burlesca, que bei
ra a tragicomédia, da qual não hesito em me colocar
na posição de oponente.

E, mais que isso, estou bastante preocupado
com seus desdobramentos, a partir da votação, que
promete fazer deste Plenário um circo, palco para
encenação de uma peça de mau gosto, mórbida em
seu surrealismo, mefítica em seus pressupostos éti
cos,. no caso, aéticos, pois, com certeza, a ética não
se afigura aí como um valor a que se esteja dando o
devido destaque.

Estarrece-me constatar que a autora, Parla
mentar das mais brilhantes, intelectual, estudiosa de
notórios méritos, mulher culta e, antes de tudo, mãe
de famnia e ilustre representante, entre outras, nesta
Casa, do fascinante universo feminino, estarrece
me, como dizia, que a Deputada Marta Suplicy tenha
sucumbido a uma visão alienígena imoderada, à ilu
são fácil. Isso, Sr. Presidente, não é nem modemi
dade, nem interpretação correta do desenvolvimento
psíquico de ser humano, muito menos uma aborda
gem lúcida do problema do homossexualismo.

A lei, qualquer lei, não se pode apartar de pro
pósitos educativos. Assim tem sido desde tempos
imemoriais, desde os mais remotos códigos de que
se tem notícia. E não e outra, ainda hoje, a essência
dos dez mandamentos do Criador, o Decálogo,
transmitido a Moisés no Monte SinaL

Num desaviso estarrecedor, a Deputada e seu
cortejo desprezam a História e a Religião. Na pre
tensão de serem modernos, relegam o passado, ao
mesmo tempo que não atentam para o presente.
Hoje, o que há, além do apoio de pequenos grupos
que poderiam ser abrangidos pela medida, caso edi
tada, é um protesto significativo da grande maioria
dos homens e mulheres brasileiros, cujas formas de
expressão parecem não importar.

Mas eis que volto aos termos da missiva de
que tratei ainda ha pouco. Há um aspecto enfocado

pelo autor que é preciso enfatizar, porque a ele não
se e·stá dando o apreço·devido. O projeto de lei em
tela, Sr. Presidente, é flagrante, visível, inelutavel
mente inconstitucional, se não vejamos:

1) no Título I, art. 12, da Carta Magna, está ca
pitulada a -dignidade da pessoa humana- como fun
damento do Estado Democrático de Direito brasilei
ro. Ora, o projeto de lei aqui tratado fere esse princí
pio, uma vez que o termo -dignidade- guarda estreita
relação semântica com palavras como -decoro- e
-decência-, o que, na verdade, está muito longe de
ser uma preocupação dos defensores da idéia, por
mais que argumentem o contrário;

2) já o art. 226 e respectivos parágrafos, no
Capítulo VII, que trata da família, reconhecem essa
entidade a famfiia como base da sociedade, enten
dendo por tal a união estável entre homem e mulher.
E é a entidade familiar, nos termos do texto constitu
cional, quem deve ser alvo da especial proteção do
Estado;

3) finalmente, está assegurada à criança e ao
adolescente, no art. 227, uma série de direitos, a se
rem providos pela família, pela sociedade e pelo Es
tado, nesta exata ordem. Ou seja: na ótica sábia do
constituinte de 1988, a família é a primeiríssima ins
tância de competência para prover a prole desses
direitos, c1entre os quais vale destacar a dignidade,
aqui novamente explicitada, e mais: o respeito, a
convivência familiar e comunitária.

Ora, nobres Colegas, a união entre homosse
xuais não poderá nunca configurar uma família, as
sim como essa hipotética famfiia jamais estaria em
condições de outorgar a seus supostos depend
entes, dentro do que seria um arremedo de lar, os
meios adequados mínimos a uma boa formação psi
cossocial, cultura, cívica, moral e cristã. Por razões
as mais óbvias, estamos diante de um exercício de
fantasia impossível de adquirir concretude.

A inconstitucionalidade do Projeto, esta sim, é
um fato concreto. É principalmente contra isso a mi
nha insurgência. Nada, por favor, que possa ser to
mado como preconceito ou qualquer outra forma de
sectarismo.

Os homossexuais são cidadãos que pagam im
postos, votam, contribuem com sua força de traba
lho para o desenvolvimento do País, participam da
vida da Nação. Como tal, merecem seriedade, res
peito e um tratamento isento da sociedade. Nada
disso, porém, comporta tanto açoclamento, tanta ex
citação e paixão. A matéria, lamento dizer, está sen
do tratada com demagogia.
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Sim, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
nº 1.151/95 é demagógico.

Sr. Presidente, Sras. e Sr.s Deputados, pela
importância deste assunto, que se encontra na pau
ta da convocação extraordinária, pedimos que o Pre
sidente desta Casa mantenha o adiamento da vota
ção desta matéria para que a Casa possa analisar
com lucidez e seriedade esse tema que nos afeta
tão de perto.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
qu~ro registrar o que ocorreu nos últimos dias, mais
precisamente nos dias 28 e 29 deste. É meu primei
ro mandato nesta Casa e assisti a uma das maiores
brutalidades já cometidas para aprovar uma reforma
da Constituição Federal, objetivando a reeleição do
Presidente da República.

Essa brutalidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vai continuar ocorrendo para que o Go
verno Fernando Henrique Cardoso mantenha seu
projeto de Governar o Brasil, não por quatro ou oito
anos, mas -por um projeto ainda não revelado de for
ma aberta, como ocorre no Peru e na Argentina,
onde se inicia uma discussão.

No Peru, o Presidente Fufimori disse que que
ria Governar mais um período, já se discute um ter
ceiro período. Na Argentina, ocorre a mesma coisa:
o Presidente Menem queria mais, agora, já se come
ça a discutir também um terceiro período. Esse é o
caminho que o Presidente Fernando Henrique Car
doso está perseguindo em nosso País.

Essas brutalidades têrn-se refletido no País in
teiro. Na semana passada, no Estado da Bahia, se
guindo a orientação central, o Govemo da Bahia
apresentou um projeto de privatização de todos os
hospitais do serviço de saúde pública do Estado. E
para aprovar esse projeto cometeu também brutali
dade semelhante à que aconteceu aqui no Congres
so Nacional: a polícia militar tomou conta da Assem
bléia Legislativa do Estado da Bahia, espancou e
agrediu Parlamentares, particularmente o Líder do
Partido dos Trabalhadores, Deputado Paulo Jack
sono

No Congresso Nacional, para se aprovar a
emenda da reeleição em primeiro turno, o Governo
fez coisa semelhante: obrigou Deputados de sua
base a votarem sua emenda, não os convenceu;
cercou o Congresso com seguranças para evitar que
a população brasileira participasse do debate sobre
a emenda da reeleição.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
para garantir a reeleição o Govemo tem dito que o

clamor popular exige a reforma. E já que há um cla
mor popular, por que então o Govemo não aceitou
discutir o plebiscito? Mas o plebiscito não foi aprova
do. O próprio Presidente da República disse que, em
se aprovando a emenda, ele aceitaria o referendo
para garantir que a população desse respaldo à sua
proposta.

Após o primeiro tumo que aprovou a emenda,
o Senhor Presidente e sua base de sustentação po
lítica na Câmara Federal também não aceitam o re
ferendo. Pergunto: onde está o clamor popular? E se
a população quer a reeleição no Brasil, particular
mente - como diz o Govemo - deste Presidente que
aí está, ele deveria tomar a iniciativa de orientar sua
base de sustentação no Congresso Nacional no sen
tido de aprovar o referendo à emenda aprovada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabe
mos que isso não acontecerá. O Govemo não vai
aceitar discutir o referendo porque sabe que ele está
sustentado nas pesquisas de opinião manipuladas,
muitas delas encomendadas pelo próprio Govemo
como, por exemplo, uma delas paga criminosamente
com o dinheiro do povo, por meio da Petrobras.

Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores faz
este desafio: é preciso que o Governo abra o debate
com a população, e não venha praticar a brutalidade
de obrigar Parlamentares de sua base, como o fez,
a votar uma emenda da qual nem eles mesmos ti
nham consciência nern estavam convencidos.

Portanto, é preciso que o Governo cumpra o
que disse: aprove o referendo, para que a população
possa manifestar-se sobre esta emenda. E, com ab
soluta certeza, o povo brasileiro não está de voz rou
ca pedindo emenda de reeleição. O povo brasileiro
está de voz rouca, porque está pedindo alimentação,
emprego, justiça social, a fim de estancar as formas
de violência que, particularmente, este Governo ins
talou em nosso País, como intuito de aprovar suas
medidas contra o povo trabalhador do Brasil.

O SR. OSCAR ANDRADE (BlocoIPMDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a vitória da emenda da ree
leição, em seu primeiro turno de votação apresenta
duas dimensões que devem ser cuidadosamente
analisadas.

De um lado, ela comprovou que nós, os legíti
mos representantes do povo brasileiro, estamos em
perfeita sintonia com os anseios nacionais que
apontam para o avanço do processo de reformas
modemizadoras. Dizer sim à reeleição significa rea
firmar o apoio à agenda de trabalho que o Presiden-
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te Fernando Henrique Cardoso foi eleito para curn- O SR. PRESIDENTE (Paes Landirn) - Conce-
prir. do a palavra ao Deputado Fernando Ferro.

Já sabemos a primeira etapa dessa agenda O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun-
com a aprovação, no Congresso, das emendas cia o seguinte discurso.) - Sr.' Presidente, Sras. e
constitucionais da Ordem Econômica. O fim dos mo- Srs. Deputados, Exu fica no sertão do Arararipe, a
nopólios e das barreiras ao ingresso de investimen- 800 quilômetros de Recife, sertão pernambucano,
tos externos está agora em fase de regulamentação. semi-árido nordestino. A cidade é famosa porque no

Falta concluir as reformas previdenciárias, ad- dia 13 de dezembro de 1912 lá nasceu um dos mais
ministrativas e tributária, o que permitirá ao Estado importantes artistas da história da música brasileira,
brasileiro recuperar sua capacidade de poupança e Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do baião. Nesta
investimento e à nossa economia livrar-se da depen- região de repentistas, cantadores, violeiros, a água é
dência exclusiva da ancora cambial, sempre sujeitas pouca, o sol é causticante. Como fazer a agricultura
as flutuações do mercado financeiro internacional. render o bastante num clima tão cruel assim? Só um

Isso e mais a retomada vigorosa das privatiza- sertanejo para agüentar esse rojão.
ções, a começar pela da Vale do Rio Doce, produzi- Esta verdade não passa pelos olhos virtuais
rão o ansiado reequilíbrio das ~ntas públicas, redi- desse Governo que acha que a realidade se constrói
recionando o Estado para as suas legítimas funções com números azeitados conforme o seu gosto. Ins-
corno promotor da educação, da saúde, da seguran- talado no seu Palácio do Planalto central, o irnpera-
ça, da justiça e das obras sociais de infra-estrutura, dor FHC observa cartões postais do Brasil. Da colina
principalmente naqueles Estados que sempre vive- não se vê o sertão.
ram à margem do desenvolvimento e da riqueza na"" Mas a nossa gente existe e luta por seus direi-
cionais, como é caso da nossa querida Rondônia. tos. E aqui pelo menos se' ouvirá seu grito.

Como sempre digo, quatro anos de mandato Nesta tribuna apresento hoje o clamor do tra-
presidencial são .insuficientes para concluir essa gi- balhador e pequeno proprietário rural. Acabo de re-
gantesca missão. E o povo já sabe disso. Votando ceber correspondência do Sindicato dos Trabalhado-
pela reeleição, demos a esse povo a oportunidade res Rurais do Município de Exu, dando conta do
de julgar o desempenho do Presidente da República descumprimento do calendário agrícola por parte do
(e também dos governadores e prefeitos) e optar Banco do Brasil. É mais um absurdo cometido con-
pela continuidade administrativa, pelo fortalecimento tra o pequeno produtor rural. Exatamente aqueles
do Plano Real e por um futuro de prosperidade e que não devem ao banco porque, não custa lembrar
bem-estar para todas as gerações de brasileiros. mais uma vez, os devedores do banco são os gran-

Sr. Presidente, o segundo aspecto da vitória do des produtores rurais. O pobre tem essa mania de
dia 28 último tem um significado especial para nós, honrar seus compromissos.
peemedebistas, pois reafirmou a liderança, a capaci- Em dezembro do ano passado, 255 trabalha-
dade de articulação e mobilização do nosso compa- dores rurais de Exu deram entrada em solicitação de
nheiro Michel Temer. Agora, está mais vivo e firme crédito para custeio da safra 97 com recursos do
do que nunca o compromisso dos nossos compa- Pronaf. Após cumprirem os rituais burocráticos que
nheiros do PSDB e do PFL, com à eleição de Temer cercam esse tipo de concessão, apresentando todo
à presidência desta Casa. tipo de documento solicitado, foram considerados

À frente do partido de Ulysses Guimarães, Michel aptos pelo banco a receberem os recurso$ solicita-
'remar fortaleceu e consolidou a posição do PMDB dos.
como alicerce da aliança de governo e parceiro indis- Confiantes na seqüência do processo, prepa-
pensável na conquista da reeleição, aqui e no senado. ram os terrenos, adquiriam as sementes, organiza-

Por isso, temos certeza de que nossos aliados ram a mão-de-obra. Acontece que o Banco do Brasil
não nos faltarão e que eles cumprirão sua parte elegen- vem agora informar-lhes que até o presente momen-
do Michel Temer Presidente da Câmara dos Deputados. to não foram repassados os recursos e, pior, existe

Durante o discurso do Sr. Oscar An- a possibilidade de não haver liberação de crédito
drade, o Sr. Alvaro 13audéncio Neto, §2l do para os produtores rurais em virtude de o BB estar
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca- inadimplente por conta de dívida dos usineiros.
deira da presidéncia, que e ocuf-Bda pelo Sr. Srs. Parlamentares, o que o Governo se pronti-
Paes Landim, § 2l do artigo 18 do Regimen- ficou a emprestar a essa gente, segundo critérios rí-
to Interno. gidos, é obrigação social, moral, e segue a determi-
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nação da nossa. ,carta Magna. Não se trata, portanto, ta da circulação do pagamento desses servidores,
de favor. Não estamos falando de trabalhadores, de desses prestadores de serviço.
uma gente digna, que merece respeito, que exige Este sindicato, segundo informações recebi-
seus direitos E, principalmente, uma gente que, ao das, tem procurado a alta direção do Banco do Bra-
contrário dos grandes proprietários, sempre cumprir sil no Estado da Paraíba e a receptividade não tem
seus compromissos. Essa gente não pode ser pena- sido das melhores, para evitar com que o Cesec en-
Iizada sob nenhum critério, nem mesmo o capitalis- cerre suas atividades em Campina Grande.
ta, que rege as normas de operação de toda institui- Portanto, trago este assunto à consideração da
ção financeira. Casa para que fique consignado nos Anais deste

É lamentável que um govemo capaz de socor- Poder o apelo dirigido aos Srs. Deputados Federais
rer bancos falidos (por incompetência ou falcatrua) do Estado da Paraíba. E, como representante eleito
com mais de R$40 bilhões, negue recursos a uns por aquele Estado, estou fazendo consignar este do-
poucos pequenos agricultores. No ano passado, o cumento subscrito, repito, pela Presidente do Sindi-
total de recursos disponibilizados em todo o País era cato, Cícera Eugênia do Nascimento. Ao mesmo
de 1 bilhão para o Pronaf. Das Unidades da Federa- tempo, apelo à direção do Banco do Brasil na Capi-
ção, somente Pará e Amazonas receberam menos tal Federal para que hjterceda junto à Superinten-
recursos que Pemambuco. O alcance social desses dência do Banco no Estado da Paraíba e evite que o
poucos recursos, no entanto, é muito grande. Eles Cesec encerre suas atividades na cidade de Campi-
geram alimento, emprego e renda para a população na Grande, a maior cidade do interior do Estado da
de Pernambuco. Mas isto não interessa. ao impera- Paraíba e uma das maiores do Nordeste.
dor e seu séquito. No País só foi liberado cerca de Portanto, fica registrado meu apelo e, com cer-
50% do previsto. teza, irei procurar a Direção do Banco do Brasil em

O pequeno produtor não vale nada para eles. Brasília para tratar desse caso.
O desprezo à classe trabalhadora rural é fato com- Espero que V. ExJl determine que este doeu-
provado por números e atos. Um dos mais cruéis se mento seja veiculado nos meios de comunicação
oculta na Resolução nll 2.353, de 23 de janeiro de desta Casa, especialmente no programa A Voz do
1997, do Banco Central. Por ela o Banco do Brasil Brasil.
fica desobrigado de aplicar em crédito agrícola os Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
25% de depósito compulsório exigido dos bancos DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
nos depósitos a vista. E mais, a partir de agora, os ORADOR:
pequenos produtores terão o mesmo tratamento dos
grandes proprietários. SINDICATO DOS EMPREGApOS EM

Aqui, em nome desses trabalhadores de Exu, ESTABELECIMENTOS BANCARlpS DE
cobro do Banco do Brasil a manutenção dos contra- CAMPINA GRANDE E REGIAO
tos de crédito do Pronaf e o cumprimento do calen- Campina Grande(PB), 24 de janeiro de 1997
dário agrícola. OF. PRESVSECGERAL N210197

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL - Aos
PB. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Deputados Federais do Estado da Paraíba
Srs. Parlamentares, chegou ao meu gabinete um Sr. Parlamentar,
apelo do Sindicato dos Empregados em Estabeleci- Fomos tomados de surpresa com a decisão do
mentos Bancários de Campina Grande e região, Banco do Brasil S.A. de encerrar as atividades do
subscrito pela Presidente do Sindicato, Sr.ll Cícera Cesec de Campina Grande.
Eugênia do Nascimento, bem como pelo bancário Esta decisão traz um grande prejuízo a nossa.
Antônio Silveira Neto, que fala pela Comissão dos cidade: oitenta e quatro funcionários do Banco serão
Funcionários do Banco do Brasil. demitidos ou transferidos para outros Estados (Mato

Esse documento, Sr. Presidente, denuncia o Grosso, São Paulo, DF), oitenta pessoas contrata-
encerramento das atividades do Cesec de Campina das terão seus contratos suspensos. Com o encerra-
Grande vinculado ao Banco do Brasil. São 84 funcio- mento das atividades, funcionários de outros Bancos
nários que serão transferidos, 80 pessoas contrata- da praça perderão seus empregos, pois sendo extin-
das terão seus contr'atos suspensos, afora o prejuízo to o sistema de compensação em nossa. cidade os
que traz à comunidade de Campina Grande pela fal- compensadores ficarão sem função. Devemos con-
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siderar, também, o grande prejuízo que causará ao dida Provisória n2 1.522196, que permite demitir fun-
comércio e a indústria local. cionários não estáveis, e por último, Sr. Presidente,

Diante do exposto, solicitamos o empenho da 84,32% referente ao Plano Collor transitado em jul-
bancada paraibana no sentido de tentar junto à Dire- gado, retirados dos salários dos professores.
ção Geral do Banco do Brasil S.A., reverter tal situa- Quero mais uma vez dar um voto de confiança
ção. ao Ministro Bresser Pereira, esperando que o pro-

Aguardando retomo das providências tomadas, blema dos servidores federais do Amapá seja resol-
agradecemos o vosso empenho. vida definitivamente. Inclusive, nobres colegas, o Mi-

Saudações Sindicais. - SEEB - Campina nistro gravou entrevista empenhando a sua palavra.
Grande e Região: Cícera Eugênia do Nascimento, Vamos ver para crer.
Presidente; Antônio Silveira Neto, p/ Comissão de Gostaria que V. ExA, Sr. Presidente, autorizas-
Funcionários do SS. se a publicação do meu pronunciamento no jornal

O SR. GERVÁSIO OUVEiRA (PSB - AP. Sem Hoje na Câmara e a sua divulgação no programa A
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fa- Voz do Brasil.
zer alguns comentários a respeito da votação da O SR. PRESIDENTE (Paes Landim) - V. ExA
tese da reeleição, discutida e aprovada na terça-fei- será atendido.
ra passada. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-

Se os Líderes de partidos e as bancadas que visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de regis-
dão sustentação potrtica ao Governo Federal se em- trar que esta Casa aprovou, de forma inescrupulosa,
penhassem de forma determinada, corajosa e arrai- com movimentações estranhas a toda a sociedade,
gada, como fizeram para que a tese da reeleição a emenda da reeleição.
fosse aprovada, a resolução dos problemas sociais Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, as polm-
brasileiros, como a fome, a miséria e o desemprego, cas neoliberais do Governo FHC e da maioria dos
certamente já teria acontecido. . Governos Estaduais tem por objetivo privatizar, não

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, na últi- só a economia brasileira, mas, também, a prestação
ma terça-feira, votamos a emenda da reeleição. Mi- de serviço público social. Está, portanto, neste mo-
nha posição foi contrária ao casuísmo do Governo e menta, na mira dos Governos deste País, a saúde
presenciamos o preço que a Nação está pagando pública brasileira.
para que Vossa Excelência o Presidente FHC·· se É do conheCimento de todos que o caos em
perpetue no cargo. que se encontra este setor fundamental para a s0-

Mas, Sr. Presidente, venho a esta tribuna para brevivência do povo brasileiro já vem de longa data.
deixar registrado nos Anais desta Casa o encontro Ano após ano, convivemos com a omissão e odes-
que tivemos com o Ministro Bresser Pereira pela au- caso dos governantes no trato da saúde pública, se-
diência que nos concedeu ontem pela manhã, para tor em que se constata níveis de corrupção sem que
tratarmos de interesses dos servidores federais que nada se faça para combatê-Ia. O caos que se esta-
se encontram à disposição do Estado do Amapá. beleceu está aí aos olhos de todos, quando nos de-
, Há mais de um ano, os funcionários federais paramos com hospitais sem leitos e com atendirnen-

do meu Estado vivem uma situação de angústia e to absolutamente ineficiente, por falta de material e
sofrimento, além do desgaste de a cada dia acordar de profissionais em quantidade suficiente para aten-
assustado com listas de demissões. der à imensa demanda cotidiana, num país em que

Gostaríamos que o Ministro Bresser começas- a maioria do povo, em função das precárias condiçó-
se a fazer justiça aos nossos servidores, esses que es de vida, é vítima permanente das mais diversas
no ano de 1995 sofreram uma perseguição implacá- doenças.
vel do Mare. Hoje, o quadro que se apresenta não é Todos sabemos também que não é por falta de
muito animador: 992 estão sub Jucllce; 1.150 estão verbas que estamos nesta situação. Enquanto o Go-
recebendo através de folha suplementar. Para se ter vemo socorre banqueiros falidos, como ocorreu no
uma idéia, esses funcionários receberam seus ven- caso dos Bancos Econômico e Nacional, anistia dM-
cimentos referentes ao mês de dezembro no dia 24 das dos latifundiários historicamente sanguessugas
de janeiro. Os que prestam serviços às estatais do do Estado, a saúde e a educação do povo brasileiro
Estado dependem de um reexame no parecer dado são colocadas à margem, liberando apenas o estri-
pelo TCU, que determinava a sua retirada de folha. tamente necessário para a sobrevivência mínima
Quase 6 mil podem ser demitidos, em função da Me- desses sistemas. O ex-Ministrada Saúde Adib Jate-
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ne sentiu na pele a falta de prioridade para as políti~ saúde, em face da grave ameaça de extinção dos
cas sociais. Por não ter, em sua Pasta, os recursos hospitais acima mencionados. Oportunamente, en-
necessários para atender a imensa demanda desse caminharei à Mesa desta Casa requerimento nesse
setor, colocou-se, desesperadamente, à cata desses sentido.
recursos e foi aí que propôs a criação de mais um Finalizando, Sr. Presidente, requeiro que este
tributo, penalizando ainda mais os trabalhadores do pronunciamento seja publicado no jornal Hoje na
nosso País, a famigerada CPMF, cuja arrecadação - Câmara e divulgado no programa A Voz do Brasil.
salvo demonstração em contrário, o que esperamos O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
- acabará sendo desviada para outros fins. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

É um absurdo inaceitável, Sr. Presidente, que sras e Srs. Deputados, protesto contra a negociação
os responsáveis pelo Poder Público de hoje e de on~ no processo de reeleição realizada pelo Presidente
tem promovam o sucateamento do serviço de saúde FHC.
neste País, com fins à privatização do setor. E é Quarenta e sete Deputados da base do Gover-
exatamente isso que ocorre neste momento no Esta~ no mudaram seus votos, que eram contra a reelei~

do da Bahia. ção.
A Assembléia Legislativa aprovou, no dia 23 de O PMDB descumpre decisão de sua conven-

janeiro de 1997, projeto de lei do Executivo que per- ção.
mite a organizações sociais a gestão de serviços Três Deputados já estão cobrando do Presi~

nas áreas de saúde, pesquisa cientftico-tecnológica dente pelo pagamento de seus votos.
e cultura no âmbito do EstadC'. Na verdade, como 'O SR. GERALDO PASTANA (PT - PA. Pro~

atesta matéria do jornal A Tarde, na edição do dia nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e
24 de janeiro de 1997, o projeto criará uma nova pá- Srs. Deputados, no meu discurso de hoje, venho tra~

gina na prestação de serviços públicos na Bahia. tar da defesa da região oeste do Pará, uma região
Vale dizer, Sr. Presider.te, que esta nova página sig- que tem tantas riquezas quanto problemas. Proble~

nifica passar para o setor privado a rede hospitalar mas estes que se agravam ano a ano, pelo descaso
pública da Bahia, nomeadamente os hospitais Ro- das auto:idades estaduais e federais.
berto Santos, Geral do Estado, Menandro de Farias, Politicamente, a região tem vivido à margem da

,Ernesto Simões Filho e João Batista Caribé. capital do Estado, Belém, que, por exemplo, em vez
A lei aprovada, sob os protestos das lideranças de .destinar a capacidade hidrelétrica gerada pela

realmeflte comprometidas com os interesses da pc- usina de Tucuruí para a região oeste paraense, pre-
pulação, tem esse objetivo claro e inequívoco. Isso é fere exPOrtá-Ia para outros Estados, limitando o
simplesmente inaceitável, S~s e Srs. Deputados. A crescimento da região. A carência energética do
saúde é I,Jm dever do Estado, e o povo da .Bahia . oeste paraense é patente. Aparentemente, o oeste
tudo fará para impedir que isso aconteça. A estraté- 'do pàrá tem sido preterido constantemente quanto
gica é primeiro terceirizar determinados serviços, e, ao suprimento de energia, impedindo que empreen-
isso já vem sendo feito não só na Bahia, mas em vá- dimentos importantes sejam implantados ou amplia-
rios Estados, para depois privatizar todo o sistema. dos. Hoje, a carência da matriz energética é o princi-

O GovernadOrPaulo Souto,' ao afirmar que o paI limitante à instalação de novas indústrias na re-
objetivo não é a. privatização do sistema, está men- gião do Tapajós. A capacidade de geração energéti-
tindo descaradamente. O seu Governo, corno todos ca se encontra estagnada nos Municípios da mar-
os que já existiram na Bahia, está a serviço dos int~ gem direita do Amazonas,: e totalmente inexistente
resses das oligarquias baianas, e~ portanto, promo- nos Municípios da margem, esquerda, evidenciada
yer o desmonte dos serviços públicos para depois pela constante falta de energia elétrica, gerada em
privatizá-los é o objetivo prirnc)rdial do atual Governo motores a diesel.
•da Bahia. É inadmissível que a região que mais produz
, Não iremos' admitir issO. Vamos recorrer à Jus- bauxita no País não posSa processar sua riqueza,

.' tiça para reverter essa situação. que segue para outros Estados, lá deixando sua ren-
Nesse sentido, Sr. Presidente, SpIs e Srs. De- tabilidade, por absoluta carência de energia elétrica.

putados, proponho a criação de uma comissão ex- É vergonhoso que grande parte da eletricidade
tema d~ Câmara dos Deputados para, In loco, ana- gerada em Tucuruí não esteja a serviço da popula-

<Iisar o que está acontecendo em salvador e região ção paraense, sendo exportada para os Estados do
metropolitana com relação ao serviço público de Nordeste. Em todas as cidades, à exceção de san-
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tarém, O fornecimento de energia é feito a partir de portante entreposto comercial, sendo ponto de parti-
usinas diesel-elétricas, que implicam altíssimo custo da para os principais portos do mundo.
e baixa capacidade de geração. Mas a situação se O desenvolvimento desequilibrado da econo-
toma mais grave nos Municípios da margem esquer- mia paraense, sempre baseado em ciclos de curto
da do Amazonas, que sofrem constantes blecautes. prazo, ou extrativistas, em vez de atividades que ga-
Solução para tal impasse é a agilização da ronstru- rantissem uma receita continua, acabou por instituir
ção da Usina de Cachoeira-Porteira, no Município de um círculo vicioso quase incontrolável. Neste ponto,
Oriximiná, que aproveita o potencial hidrelétrico do a agricultura surge como solução viável para a cons-
rio Trombetas. trução de uma economia estável na região. Porém, a

Para a margem direita do rio Amazonas, onde falta de infra-estrutura viária, eletrificação rural, de
se encontram as duas maiores cidades da região do condições de armazenamento e comercialização
Tapajós, a solução de maior impacto no problema adequadas, assistência técnica e instrumentos de
da limitação do crescimento econômico, fruto da fal- fomento à produção, tomam o desenvolvimento des-
ta de energia, é a implantação do Iinhão de Tucuruí. ta atividade, além de seu estado atual, quase impos-
O Iinhão cuidaria de transportar o excedente da pro- sível. Verticalizar a produção agrícola, agregar valor
dução de Tucuruí para os pólos de Altamira, Santa- tanto ao produto mineral quanto ao produto vegetal,
rém e ltaituba. por meio de sua industrialização na própria região

Já quanto ao porto de Santarém, enquanto são Qeste, são saídas simples para o crescimento eco-
necessários investimentos para melhoria das condi- nômico que não se implementam por absoluta falta
ções de embarque, desembarque e armazenamento de vontade política do Governo. Ressalte-se o proje-
das mercadorias destinadas ao Centro-oeste e à to das agroindústrias do Distrito Federal, que, servin-
própria região Norte são protelados pelo Governo do de piloto para a região, não pode ser amplamente
Federal, a região Oeste amarga mais um ponto de utilizado pela carência de energia e transporte para
estrangulamento na sua economia. Sendo o porto escoamento da produção.
de Santarém localizado em estratégica região, pois De outro lado, o turismo é um dos setores da
está mais próximo dos maiores mercados intemacio- economia do Tapajós com maior potencial de cresci-
nais que os portos de Santos, Paranaguá e Belém, mento. Na região oeste é possível encontrar todos
deveria receber especial atenção das autoridades os tipos de paisagens amazônicas. Pode-se encon-
federais. Santarém é, pois, a alternativa mais econô- trar ainda áreas de preservação como o Parque Na-
mica para a exportação de grãos da região Centro- cional da Amazônia, em Itaituba, e a Floresta Nacio-
oeste. nal do Tapajós, em Santarém. Resta, porém, con-

E já que estamos a falar em transportes, lem- cretizar ações no sentido de se implementar a infra-
bramos ser este o segundo maior problema da re- estrutura necessária para bem receber os milhões
gião do oeste paraense, não somente em termos de potenciais turistas do Brasil e do exterior.
produtivos, por gerar grande dificuldade de escoa- Na área da educação, ressaltamos que a re-
mento dos produtos paraenses e da região Centro- gião oeste paraense convive com uma situação edu-
oeste, mas em termos sociais, principalmente. A cacional bem mais precária que a própria média pa-
precariedade dos transportes na região tem na rodo- raense, que já não é nada satisfatória. O número de
via Santarém-Cuiabá exemplo deste fato. Por este instituições privadas de ensino é muito pequeno,
motivo, as populações mais distantes têm extrema concentrando-se mais nos Municípios com algum grau
dificuldade de usufruir dos serviços públicos essen- de desenvolvimento econOmico, como Santarém, por
ciais, disponíveis apenas nos principais centros. Evi- exemplo. A União tem contribuído de forma tímida
dentemente, a pavimentação da estrada Cuiabá- pard o desenvolvimento da educação de 32 grau, Iimi-
Santarém (BR-163), impulsionará a agricultura, o ex- tando-se à manutenção de um campo avançado da
trativisrno, além de outras atividades em regiões que Universidade do Pará, onde são desenvolvidos estu-
são, hoje, economicamente inviáveis para elas. A dos voltados aos problemas da região.
conclusão da rodovia Cuiabá-8antarém, no trecho Se o ensino de 32 grau não vai bem, pior ainda
paraense a partir da fronteira dos Estados do Pará e está o de 22 grau, visto que as grandes distâncias e
Mato Grosso, é de fur1amental importância para a a necessidade de trabalho concorrem para o baixís-
criação de um corredor de exportação de grãos do simo índice de aprovação registrado.
Centro-oeste do País. De igual forma, a finalização Os índices de investimento na educação regis-
da rodovia transforma o porto de Santarém em im- tram que outras regiões do Estado estão sendo privi-
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legiadas em prejuízo da região oeste. Por exemplo, Mas não somente este compromisso traz resul-
Santarém possuía, em 1995, apenas 45 unidades tados positivos para o Estado do Rio de Janeiro. Na
escolares estaduais subsidiadas pelo Estado, ou mesma data, no Hotel Quitandinha, no Município de
seja, 8,27% do total no Estado, enquanto Belém, já Petrópolis, Sua Excelência o Senhor Presidente Fer-
em 1989, contava com 44,63%. nando Henrique Cardoso acompanhará o encerra-

sendo assim, conclamo as autoridades fede- mento de reunião sobre projetos estruturadores do
rais e estaduais a promoverem um esforço conjunto Rio de Janeiro, reunião aquela que contará com a
no sentido de viabilizar, econômica e socialmente, a presença de Parlamentares, de Secretários de Esta-
região do Tapajós, este esta~ dentro do Estado do do e de outras importantes autoridades do Estado e
Pará, que merece tratam~!lto diferenciado na sua da União.
estratégica de crescimento e emancipação política. Registro estes acontecimentos para agradecer,

Durante o discurso do Sr. Geraldo Pas- desde agora, não somente ao Senhor Presidente da
tana, o Sr. Paes Landim, § 2'- do art. 18 do República, mas igualmente ao Sr. Ministro da ~ú-

Regimento Interno, deixa a cadeira da presi- d!, o empenho que r~velam em .atender às. sollclta-
dência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Bra- çoes do Estado do RIO ~e Janeiro, às q~als temos
ga, 4l Suplente de Secretário. emprestado o nosso apoIo e formul~do, Jun~mente

. com o Govemo Estadual, os respectIvos pleItos nos
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce- Ministérios e mesmo no Palácio do Planalto.

do a palavra ao Sr. Alexandre Santos. Vejo, com muita satisfação, que o nosso empe-
O ~R~ ALE~ND~E SANTOS (PSDB. - RJ. nho se revela compensador quando os pleitos são

Pronur1Cla. o seguinte diSCUrso.) - Sr. PreSIdente, atendidos e ao Estado do Rio de Janeiro é dado o
sras e Srs. Deputados, na data de hoje, o Sr. Minis- destaque e a atenção que realmente lhes são devi-
tro da Saúde, Carlos César de Albuquerque, está vi- dos.
sitando o Estado do Rio de Janeiro para, no Palácio Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, sras e

.Guanabara e com a presença do Govemador Mar- Srs. Deputados.
cello Alencar, firmar protocolo de intenções para a O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o
i~pleme~tação go. projeto d; reforço à reorganiza- .seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De-
çao do Sistema Umc? de Saude.. . putados, desde os tempos da ditadura militar, os

. . C~nforme ~revlsto e. amplamente divulgado, o economistas a serviço do Estado elaboram seus pla-
M.lmsténo d~ Saude está liberando ~ar~ o Estado do nos para o futuro do Brasil sem levar as políticas
RIO de Ja~elro um total d~ R$~63 mllhoes co~~ par- agrária e agrícola em consideração. Eles parecem
te do Projeto Refor~u~, dinheiro este a ser utlllzad? pensar que basta resolver o problema dos banquei-
na reforma de hospitais e na compra ,de novos equl- ros e industriais que o resto do Produto Interno Bruto
pamentos para a rede estadual de saude. crescerá de roldão no rastro dos investimentos ex-

Amanhã, sexta-feira, o Estado do Rio de Janei- ·temos e intemos. '
ro receberá a visita do Senhor Presidente da Repú- .Ora nada mais falso. Um País como o nosso
blica, Fernando Henrique Cardoso, que cumprirá . carece há muito de administradores mais conscien-
alentada a~enda que se estende até o domingo, dia tes do'papel e da importância do setor primário da
2 de fevereIro. economia. A importância básica, se me permitem

Destaco, Srs. Deputados, a programação do que eu lhes relembre o básico, é garantir a seguran-
dia 31 de janeiro, quando o Presidente da Repúbli- . ça alimentar da população.
ca, na presença do Governador Marcello Alencar, to- Segurança alimentar significa comida adequa-
mará conhecimento do projeto do Porto de Sepetiba da, farta, barata e bem distribuída em todos os rincõ-
e fará a entrega da primeira parcela do financiamen- es do País; de nada adianta, por exemplo, exportar-
to do projeto, recursos do Banco Nacional de Desen- mos soja e café, enquanto falta arroz, feijão e milho
volvimento Econômico e Social, à Companhia Docas na mesa do brasileiro. Mesmo a Escola Superior de
do Rio de Janeiro. Guerra, hoje em dia, é forçada a admitir que não se

Creio ser de grande importância esclarecer que pode pensar em segurança nacional enquanto a
o Presidente da República estará visitando o Porto maior parte de nossa população sofre de doenças
de Sepetiba, tomando conhecimento daquele impor- endêmicas causadas pela subnutrição.
tante empreendimento que se constrói com a partici- Qualquer política agrícola contemporânea tem
pação de recursos da União. que levar em conta fatores como a biotecnologia e a
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engenharia genética, tecnologias de ponta que a
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias
(EMBRAPA) sempre soube honrar, apesar dos pou
cos recursos e do desprezo com que os pesquisado
res são tratados na hora de se lhes destinarem as
verbas do Orçamento nacional.

Nos tempos de Collor, inclusive, os desmante
ladores da coisa pública teriam preferido extinguir a
Embrapa, deixando-nos totalmente à mercê do capi
tal agrícola internacional, cujo poder de traçar as di
retrizes da agricultura é louvado apenas pelos ingê
nuos, ou por aqueles que não se importam com a
autonomia, ou mesmo com a sobrevivência de nos
so País. Ora, a biotecnologia internacional patenteia
genes da flora e fauna dos chamados países subde
senvolvidos, e depois nos vende, a preços de mono
pólio, medicamentos, sementes e espécies animais
que poderiam, sem muita dificuldade, ter sido desen
volvidas aqui mesmo no Brasil.

Se faltam idéias ao Executivo, ei-las: que se
estimule a pesquisa agropecuária brasileira, inves
tindo na criação de centros de pesquisa em cidades
médias e pequenas. Os problemas das grandes ci
dades têm sua maior raiz no êxodo rural; se detivés
semos o inchaço das metrópoles, através de investi
mentos infra-estruturais no campo, cessaria o movi
mento de levas e levas de pequenos agricultores
que, transformados em sem-terra, têm o azar de vir
tentar a sorte nas capitais. Entenda-se por infra-es
trutura não apenas as obras de engenharia,' mas
também a garantia de escola, saúde e emprego para
os interioranos.

Há que se repensar o campo, pois ele não é
passado, e sim o futuro, no momento em que a infor
mática permite a parcelas cada vez maiores da p0
pulação libertarem-se da necessidade da presença
física nas grandes cidades.

Quem tiver olhos para ver, que veja: mesmo as
grandes montadoras de automóveis estão preferindo
descentralizar suas atividades, e rumam para cida
des de médio porte, para o Sul e para o Nordeste. A
globalização tende a deter o crescimento irracional
das grandes cidades, fenômeno a que assistimos no
último meio século, mas que tem seus dias conta
dos.

Queiramos ou não, as forças da contempora
neidade privilegiam a agricultura que combina tecno
logia com preservação ambiental; caberia ao Gover
no investir nessa tendência, potencializando nossos
tão mal-aproveitados recursos humanos e agrários.

Temos hoje, segundo a FAO, um déficit de ao
milhões de toneladas de alimento por ano; suprir tal

déficit deveria ser visto como estratégia prioritária de
qualquer Govemo. Suprir tal déficit, senhoras e se
nhores, é gerar empregos e melhorar, radicalmente,
a saúde dos desnutridos brasileiros.

Resolvida a fome de nosso povo, o Brasil po
deria, a curtíssimo prazo, afirmar sua importância no
mercado agropecuário mundial. Bastaria o Govemo
ter um pouco de visão estratégica e mover alguma
palha, por exemplo, no sentido de nos conseguir saí
das rodoviárias e ferroviárias para o Pacífico, portal
para toda a Ásia, para a Austrália e para o Oeste de
nossa América.

Se ao Governo faltam idéias, estas sobram,
entre os agricultores. Peço, portanto, que o Executi
vo abandone sua coroa narcisista e olhe um pouco
para este País, que clama por soluções simples,
mas eficazes.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. De
putados, esta Casa ontem foi palco de um festival de
imoralidade pública. A aprovação, em primeiro tumo,
da emenda que assegura a reeleição dos atuais
ocupantes de cargos executivos, serviu para mostrar
que o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, nosso
ilustre Presidente de honra do Partido dos Trabalha
dores, estava correto quando disse que no Congres
so Nacional existem ·uns trezentos picaretas com
anel de doutor". O grupo Paralamas do Sucesso
chegou a ter a música que se refere ao assunto cen
surada. Mas a verdade esta aí para ninguém con
testar.

Em nome dos trabalhadores que represento
nesta Casa, sinto vergonha pelo fisiologismo que
toma conta da maioria dos Pariamentares. Não exis
te mais a mínima dissimulação. A compra de voto é
aberta e descarada. Para se perpetuar no Poder, o
Governo Fernando Henrique Cardoso chegou ao cú
mulo de recorrer aos empresários que financiam
campanhas eleitorais para pressionarem os Deputa
dos que ainda estavam vacilantes em relação à
emenda da reeleição.

Governadores e Prefeitos vieram a Brasnia
para pressionar os Deputados. A pressão seria legí
tima se não estivesse vinculada a ameaças e à troca
de favores. Circulam por todos os cantos de Brasnia
que o Governo gastou uma fábula de dinheiro públi
co por uma legislação em causa própria. A autono
mia do Poder Legislativo foi parar na lata do lixo. O
próprio Presidente da República não faz outra coisa,
há três semanas, se não articular aquilo que o povo
chama de política suja, que é a barganha, ou seja, a
nomeação de cargos, liberação de verbas e outros
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recursos da administração pública, em troca do voto como o que está em giro nas mãos das pessoas e
na reeleição. das empresas, em algum momento acabará passan-

É por isso que muita gente tem nojo de política do pela caixa das agências. Considere-se, ainda, o
e de políticos. Pessoas sérias e comprometidas com efeito cascata do imposto no âmbito empresarial, no
as transformações sociais são confundidas com a incidir várias vezes sobre os insumos utilizados no
prática imoral daqueles que estão aqui para repre- processo produtivo. O impacto da contribuição deve-
sentar os interesses dos grupos econômicos. O rá, portanto, exceder ao do IPMF que lhe deu ori-
povo pobre e trabalhador é rifado. A reforma agrária gemo "Os 0,25% do antigo imposto .vigoraram numa
não sai do papel. O desemprego aumenta a cada época em que a inflação era de 50% ao mês; consi-
dia, e o Govemo não tem uma política de geração derando que a inflação mensal não chega, agora, a
de emprego e renda. O investimento em ciência e 1%, a alfquota de 0,2% da CPMF é muito elevada",
tecnologia é insignificante, para que o povo brasilei- na opinião do presidente da ARBES.
ro continue dependente do capital internacional. A A matéria preocupa-nos pelos efeitos indesaja-
saúde e a educação pública estão sucateadas, exa- dos com que se poderá opor às intenções do Gover-
tamente para favorecer os grupos privados que no. Ninguém duvida que a saúde pública está para
atuam naquelas áreas. falir e que só uma provisão urgente de recursos a

Portanto, quero deixar registrado aqui o meu salvará da bancarrota; a circunstância, porém, não
repúdio e o do meu partido, o Partido dos Trabalha- justifica que se ponha por terra o êxito indiscutível
dores, contra essa prática imunda de fazer polftica que vem marcando a trajetória do real. Segundo o
no Brasil. Não existe nenhuma diferença entre o que ex-Ministro MaRson dij Nóbrega, não há como a
se praticava na época do Collor de Mello e a era do CPMF não ser repassada aos preços, principalmen-
FHC. Nós, do PT, temos compromisso com a ética e te no setor da alimentação. O raciocínio é lógico:
com os interesses populares. E vamos continuar de- "Quem não repassar, é porque ou já repassou ou ti-
nunciando a podridão que existe aqui dentro. nha uma folga, e, portanto, poderia até baixar o pre-

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. ço, não fosse o imposto; se a empresa não repassar
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o a CPMF é porque estará abrindo mão de parte do

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srts e Srs. De- seu ganho, o que poderá significar problemas para
putados, anunciada como o remédio doloroso a que ela no futuro", acrescenta o economista.
temos de nos submeter para salvar a saúde pública Longe de nós a pretensão de, como diz o nos-
brasileira da falência total, a CPMF - Contribuição so povo, ensinar padre-nosso a vigário; reúne a
Provisória sobre Movimentação Financeira - nasceu equipe econômica do Governo especialista nos
e se inaugurou sob a marca da controvérsia. Contra quais se reconhecem o saber acadêmico e acampe-
ela somam-se críticas que vão da inconstitucionali- tência técnica com que se esforçam pela consolida-
dade à inoportunidade, da repercussão inflacionária ção de uma sociedade próspera, equilibrada e está-
ao custo excessivo que representa para o bolso do vel. Por isso mesmo é que deles esperamos, como
cidadão. Se todos concordamos com a nobreza da objetivo último do que pensam e do que fazem, um
causa, inquietam-nos os prejuízos que o tributo, ain- cotidiano menos sofrido para o povo, uma vida mais
da que provisório, poderá trazer à economia nacio- decente e mais feliz para cada brasileiro, um salário
nal. Quando finalmente nos livramos do desgovemo mais substancioso e mais justo para cada trabalha-
econômico, que nos impunha o pesadelo da inflação dor. Por maior e mais importante que possa ser, a
e o desgaste da moeda, não devemos correr o risco teoria econõmica nunca nos pareceu um fim em si
de reeditar experiências que desejamos sepultadas mesma, ciência pura que se baste a si própria: sem-
de uma vez por todas na história do Brasil. pre a valorizamos como tributária do homem, instnJ-

Confonne o Presidente da ARBES - Associa- menta da sociedade, posta em função das pessoas
ção de Representantes de Bancos no Espírito Santo para fazê-Ias melhores e mais dignas.
-, José Eloy Domingues da Silva, cerca de 120 mi- Essas, Sr. Presidente, Srts e Srs. Deputados,
Ihões de reais deixarão o bolso dos capixabas por as considerações que nos animamos a fazer a pro-
conta da CPMF. O cálculo, acrescenta. refere-se pósito da Contribuição Provisória sobre Movimenta-
apenas aos valores aplicac:los no mercado financeiro ção Financeira. Que. a pretexto de salvar a saúde
regional, por volta de 3 a 4 bilhões de reais. O mon- pública. nã<;> contribuamos, como Parlamentares e
tante a ser pago poderá. assim. revelar-se muito como cidadãos. para a decadência da qualidade de
maior. uma vez que o dinheiro fora dos bancos. vida do povo brasileiro. À frente dos economistas
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com que conta o Governo, temos a convicção de
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso segui
rá lutando pelo Brasil de que todos somos merece
dores, economicamente mais desenvolvido e social
mente mais justo.

e SR. NEIF JABUR (Bloco/PMDB - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, é com muito prazer que ocupo hoje
esta tribuna para comunicar a meus amigos Con
gressistas que assumi, como suplente, a vaga do
Prefeito eleito de Contagem, Newton Cardoso. Meu
compromisso será sempre com os interesses de
nosso Estado, Minas Gerais, e com o fortalecimento
do nosso Legislativo.

Substituir, aqui na Câmara Federal, o futuro
Governador do nosso Estado, Newton Cardoso, tor
nou-se motivo de muita satisfação e um grande de
safio. Mas, com fé em Deus, trabalharei, juntamente
com a bancada mineira, para levar Minas novamen
te a lugar de destaque no cenário nacional, tanto na
polrtica quanto na economia.

Meus amigos, venho do interior do Estado e
trago uma enorme preocupação colhida junto às
mais diferentes pessoas. O País está paralisado,
suspenso, inerte. Só se fala em reeleição. Este Con
gresso, que jamais faltou ao seu compromisso de
votar as leis essenciais para a melhoria de vida do
povo brasileiro, está imobilizado.

O Governo não pode continuar ditando as re
gras de funcionamento do nosso Parlamento. Ternos
que fazer política, a arte de administrar as controvér
sias, as divergências. E o debate sobre a emenda
da reeleição conseguiu, por pressão do Governo, in
terromper a discussão de outras matérias bem mais
importantes para o nosso dia-a-dia, como a reforma
da Previdência Social, a reforma administrativa, a re
forma tributária e a reforma política.

Sr. Presidente, temos a obrigação, o dever de
o mais rápido possível retomarmos a discussão des
sas matérias, sob pena de a opinião pública cobrar
um alto preço por essa interrupção que já se arrasta
há mais de cinco meses. Usando termo do próprio
Presidente da República, chega de nhenhenhém. Os
investidores internacionais estão apreensivos e não
arriscam novos projetos no País. As mudanças es
truturais no sistema tributário estão paradas, prejudi
cando a arrecadação de impostos. Os nevos Prefei
tos e Governadores estão desesperados, pois sem a
reforma administrativa mal conseguem saldar a folha
do funcionalismo. Os partidos políticos, sem uma
ampla reforma política, correm o risco de desapare
cer, caso seja aprovada a reeleição.

Srs. Deputados, faço este discurso em tom de
alerta, para que possamos reagir a tempo, para que
retomemos a discussão das reformas constitucio
nais, para que retomemos nosso papel de formula
dor de projetos e propostas que buscam corrigir pro
blemas e distorções e finalmente voltemos a assumir
a nossa independência em relação aos outros Pode
res.

Era o que tinha a dizer.
e SR. ARUNDO VARGAS (PTB - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, todos sabemos da destacada im
portância da agroindústria, que participa ativamente
da economia do Sul, contribuindo com 45,5% do PIB
do Rio Grande, sendo 41,10% provenientes do com
plexo agroindustrial básico e 3,95% de suas relaçõ
es intermediárias.

Sabemos, também, que somente a agropecuá
ria responde por 31 % da produção, 33,3% dos salá
rios, 33,9% da renda e 34,1% dos empregos do nos
so Estado.

Mesmo com a grandiosidade desses dados,
sabel11QS que a agricultura perdeu muito da sua im
portância na política econômica brasileira.

A política econômica do Brasil tem massacrado
a produção primária. Sucessivos planos, a partir de
1986, sacrificaram os produtores, trazendo desequi
líbrio financeiro e dívidas impagáveis, que levam os
produtores à falência.

Essa política de impostos sobre impostos, de
juros sobre juros, de operações mata-mata é a gran
de responsável pela falência da agricultura e da pe
cuária de meu Estado.

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, precisa
mos ter coragem para dar início a profundas e ne
cessárias mudanças com a finalidade de salvar os
bravos produtores primários que, sacrificadamente,
produzem comida para o povo brasileiro.

Entre as várias mudanças que se fazem neces
sárias para a salvação dos produtores, destaco um
segmento estratégico !lO setor primário, maduro, ob
jeto de urna ação liderada por esta Casa e pelo Po
der Executivo.

Refiro-me às cooperativas de produção. S0
mente no Rio Grande do Sul são 172 cooperativas,
reunindo 260.000 produtores, garantindo mais de
130.000 postos de trabalho e atingindo 59,55% da
população rural.

É importante que esta Casa e o Govemo reco
nheçam a importância histórica das cooperativas de
produção para a implantação de urna política justa e
duradoura para o campo.
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As cooperativas são importantes para o repas- A aprovação desse projeto exige do Congresso
se dos recursos do crédito rural; para a transferência Nacional profunda reflexão, para que nosso País
de tecnologias; para a armazenagem e cornercializa- não se transforme num mercado em que os países
ção; corno reguladoras de preços; como financiado- ricos venham buscar, com seus recursos, os órgãos
ra de safras; para a agroindustrialização. e tecidos dos cidadãos pobres, para levarem para

Por esses justos motivos, a viabilização e rees- seus países e transplantarem-nos para os ricos -
truturação das cooperativas de produção é condição pois é isso que acontece: tiram órgãos de pobres e
fundamental para que tenhamos uma política mais colocam-nos em ricos.
justa e mais digna para o homem do campo que bra- Trata-se de uma questão complexa, de um
vamente insiste em produzir. Portanto, rogo que o tema dramático da pauta bioética mundial.
Govemo viabilize as cooperativas para que possa- O estudo das interpretações morais e das pos-
mos salvar a produção primária de nosso Estado e turas éticas deve ser incentivado, assim como o
do Brasil. reordenamento jurídico relacionado com esse tema.

Era o que tinha a dizer. O Estado brasileiro está absolutamente atrasa-
o SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pro- do no campo da bioética.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e A França criou uma entidade visando fiscalizar
Srs. Deputados, acaba de ser aprovado no Senado rigorosamente esse mercado sórdido: a Inspeção
Federal o projeto de lei que dispõe sobre a remoção Geral dos Negócios Sociais - IGAL, entidade que
de órgãos, transplantes e tratamentos estabelecen- busca coibir o tráfico de órgãos originários de cadá-
do que, salvo manifestação de vontade em contrário, veres.
presumidamente todo cidadão brasileiro autoriza a Com a aprovação desse projeto, as autorida-
doação de seus órgãos. des brasileiras têm o dever moral de criar, no Brasil,

Louvemos a aprovação deste projeto, mas o mais urgentemente possível, uma entidade ligada
preocupa-nos em demasia a possível expansão do ao Conselho Federal de Medicina com a atribuição
mercado negro de órgãos humanos, cuja existência de coibir o tráfico de órgãos e evitar a criação de clí-
já foi amplamente divulgada pela imprensa. nicas especializadas e vendas de órgãos em nosso

A venda ilegal de órgãos já acontece há algum País.
tempo em outros países, e chegou também ao Bra- Não podemos permitir que o Brasil passe a ser
sil. Trata-se de uma dura realidade. O tráfico intensi- um doador-vendedor de órgãos e que os países ri-
ficou-se, internacionalizou-se, e é maior nos países cos venham para cá para atuar como receptores-
onde a vida humana tem pouco valor. compradores.

As populações mais pobres constituem hoje as Urge, portanto, a criação de um Comitê Nacio-
maiores reservas mundiais de órgãos destinados a nal de Bioética, pluralístico e multidisciplinar, que ex-
esse comércio. trapole os limites biomédicos e inclua em sua com-

À medida que aumenta o conhecimento biol6- posição juristas, filósofos, espiritualistas, teólogos,
gico sobre o corpo, novas regras éticas e legais têm ecologistas etc., cidadãos com especializações di-
de ser criadas. Mas a idéia de que poderia existir um versas, para que possam trazer sua visão e seu co-
comércio de órgãos humanos jamais passou pela nhecimento, contribuindo com responsabilidade para
cabeça de qualquer cidadão que fundamenta seu o enfrentamento dessa complexa questão.
modo de proceder em princípios éticos básicos. Esse projeto que foi aprovado constitui uma

É ul11a loucura, um mercado desviante, em que política de estímulo aos transplantes, mas precisa-
nem mesmo os valores essenciais da vida e da dig- mos criar mecanismos para inibir qualquer procedi-
nidade são respeitados. mento ilegal e antiético que atente contra a seguran-

Estranha sociedade esta nossa, que assiste a ça de pacientes acidentados graves, politraumatiza-
essa degradação total que se constitui na venda, dos, que podem tomar-se vítimas das máfias de
compra, compra ou aluguel de estruturas e órgãos transplantes de órgãos existentes no mundo.
separados do corpo humano. Preocupados, muito preocupados estamos

A mercantilização de células, sangue, gama- com as implicações dos novos procedimentos que
tas, úteros, rins etc. já deixou de ser exclusividade esse projeto recém-aprovado possa estimular.
de jomais e revistas sensacionalistas para chegar às Não há consenso, e a sociedade precisa pen-
páginas de respeitadas publicações científicas. sar muito sobre essa questão.

É um insólito mercado. Era o que tínhamos a dizer.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SrAs e Srs. Deputados, a reeleição foi aprovada;
agora esperamos a solução dos problemas - que di
ziam não existir, porque estava tudo indo às mil ma
ravilhas.

Encaminho, junto com este pronunciamento,
matérias do Correio Brazlllense intituladas -Déficit
público virou bomba-relógio- e -Desemprego recor
de", publicadas na edição de hoje, 30 de janeiro,
lembrando a V. ExAs que a reeleição foi aprovada há
três dias. Vale a pena Iê-Ias.

Outras matérias ainda virão, sobre problemas
de saúde, sobre falta de vagas no sistema de educa
ção, sobre falta de segurança e de política agrária
etc.

Vamos torcer que tudo seja resolvido, e ajudar
na busca de soluções. Estamos dispostos a colabà
rar pelo bem do Brasil, mas queremos melhorar a si
tuação dos aposentados e pensionistasl

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

-DÉFICIT PÚBLICO VIROU BOMBA-RELóGIO
Executivo diz a estrangeiros que governo ga

nhou tempo com a reeleição para sanar o rombo de
U$24 bi nas contas externas.

Desde que acordou ontem, às 6h, o diretor-fi
nanceiro do Banco Graphus, José Júlio Senna, não
parou de conversar" por telefone ou pessoalmente,
com clientes da instituição. Daqui ou do exterior,
eles queriam saber o ganho que o governo terá com
a aprovação da reeleição para conduzir com pulso
mais firme o Plano Real.

Senna foi taxativo nas conversas: -Não espe
rem mudanças significativas no Plano Real. Na ver
dade, com a reeleição, o governo ganhou tempo
para não ver explodir em seu colo uma bomba cujos
efeitos negativos vêm aumentando nos últimos
anos: o déficit fiscal-.

Num primeiro instante, muitos investidores fica
ram sem entender a colocação de Senna. Mas logo
perceberam que o executivo, com a experiência de
quem já comandou a diretoria da Dívida Pública do
Banco Central, estava dizendo o seguinte: não há
mais como o governo protelar a busca de soluções
para o ajuste das contas públicas.

Com a possibilidade de novo mandato, Fernan
do Henrique precisa fazer urgente o dever de casa.
Ou seja, equilibrar as finanças para não pagar o pre
ço de ver implodir um plano de estabilização que
tem tudo para dar certo.

Janeiro de 1997

Títulos
Pode parecer exagero. Mas é esse compromis

so do governo que anda agradando os investidores
dentro do processo de reeleição, avisa o economista
sênior do Citibank, Rubens 8ardenberg. A razão é
uma só: é pelo déficit público que passam todos os
pontos de fragilidade do Plano Real, acrescenta o
s6cio-diretor do Banco Marka, Francisco de Assis
Moura.

Como gasta mais do que arrecada, o governo
precisa tomar dinheiro emprestado no mercado fi
nanceiro. Para isso, emite títulos, aumentando a dí
vida pública. Só que a necessidade de dinheiro por
parte do governo acaba forçando a alta das taxas de
juros e inviabilizando os investimentos por parte das
empresas privadas, pois os empréstimos bancários
carecem. OUtra amarra é que o governo está finan
ciando parte do déficit fiscal com investimentos es
trangeiros. Assim, precisa manter os juros altos para
continuar atraindo capital externo.

Fuga de capitais
-O problema é que, se não mostrar aos investi

dores estrangeiros que está realmente se ajustando,
aos poucos os recursos externos tendem a fugir do
país. Não há um tempo determinado para que o
acerto das contas públicas aconteça. O importante é
mostrar que o governo está indo em busca dele-,
ressalta o diretor da BB Securities, em Londres,
Saulo Balauth.

A fuga de capital estrangeiro iria bater direta
mente em outra bomba de efeito retardado: as con
tas externas do pafs, avisa Carlos Guzzo, superin
tendente de estudos econômicos do Banco Pontual.

Nos últimos dois anos o buraco nas contas ex
ternas passou de US$1 bilhão para quase US$24 bi
lhões. E esse rombo está sendo financiado, em sua
grande maioria, por capital estrangeiro.

-Daf a necessidade de os investidores terem a
confiança na determinação do governo de conter o
déficit público-, afirma o professor Carlos Ivan Leal
Simonsen, da Fundação Getúlio Vargas.

Economistas apontam dois caminhos hoje
para o ajuste fiscal: aprovar as reformas adminis
trativa e da Previdência e acelerar programa de
privatização.

OS MAIORES DESAFIOS

Déficit Público
A possibilidade de reeleição dá tempo ao g0

verno para ajustar suas contas. Mas hoje são pou
cos os instrumentos disponíveis para o equilíbrio das
receitas com despesas. Os principais são a aprova-
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ção, no Congresso, das reformas administrativa e
previdenciária e a aceleração do programa de priva
tização. o déficit público em 1996 foi de 3,9% do PIB
e dificilmente ficará abaixo dos 3% neste ano.

Taxas de Juros
O governo deve continuar com o processo de

redução gradual dos juros. Por um lado, uma medi
da é extremamente satisfatórift·, pois reduz o custo
da dívida intema, que cresceu quase 200% desde
1994, totalizando atualmente R$175 bilhões. De ou
tro, se reduzir demais as taxas o govemo pode afas
tar o capital estrangeiro do país, hoje fundamental
para o financiamento do rombo nas contas externas.

Contas Externas
A equipe econômica vem alegado que o bura

co nas contas externas não é preocupante, porque
ele está sendo financiado, em grande parte, por ca
pital de longo prazo. O problema é esse rombo, esti
mado para este ano em US$30 bilhões, perdurar por
muito 'tempo, tomando o Brasil cada vez mais vulne
rável a ·problemas externos, que resultem em fuga
de capitais dos países emergentes.

Balança Comercial
O déficit comercial de até US$8 bilhões, esti

mados para este ano, tem sido uma das principais
preocupações do mercado financeiro, forçando as
especulações sobre mudanças na política cambial.
Há uma torcida generalizada para que os programas
de incentivos às exportações adotados pelo governo
dêem resultados já a partir deste ano.

Investimentos
O país precisa retomar urgente a sua capaci

dade de investimentos. Mas isso passa pelo ajuste
das contas públicas. Hoje, o governo é o maior to
mador de crédito do mercado para financiar seus
rombos de caixa. Os investimentos extemos no país
deverão bater novo recorde neste ano.

-DESEMPREGO RECORDE
A indústria é a grande culpada pelo aumento

das demissões. A expectativa para este ano é que o
corte de pessoal diminua.

Rio - A taxa de desemprego de 1996 no país
foi de 5,42%, a maior desde 1992, quando atingiu
5,76%. Em números absolutos, 654.317 pessoas es
tavam à procura de trabalho em dezembro passado.
-Sem dúvida, o resultado de 1996 é muito alto, mas
o que nos anima é que a taxa cresceu mais no pri
meiro semestre do ano, e passou a cair no segun
do-, disse ontem a chefe da área de análise e con
juntura do Departamento de Emprego do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Shyrle
ne Ramos de Souza. De novembro para dezembro
de 1996 a taxa de desemprego passou de 4,56%
para 3,82%.

Além disso, a média do segundo semestre de
1996 ficou muito próxima à do mesmo período do
ano anterior: 4,98% em contraposição a 4,86%. Por
essa razão a economista acredita que o desempre
go em 1997 continuará seguindo esta tendência e
será inferior ao de 1996. -Estimo que a taxa de ja
neiro de 1997 seja a menor que a do mês 1996, que
foi de 5,26%-, avaliou.

No ano passado o crescimento do desemprego
fez com que a informalidade - número de trabalha
dores sem carteira de trabalho assinada - aumen
tasse, chegando a 5,2%, e dos trabalhadores por
conta própria a 6%.

Indústria
-Essa alta foi conseqüência da falta de oportu

nidade do mercado formal de trabalho-, disse Souza.
-A indústria está liberando mão-de-obra e as pes
soas não têm saída-.

A economista acredita que este ano o compor
tamento da indústria será mesmo, ou seja, continua
rá sendo a principal responsável pelo desemprego
no país. O contingente de pessoas ocupadas na in
dústria de transformação teve uma redução de
4,5%, enquanto o número de desempregados com
carteira assinada caiu 1,5%.

De um ano para o outro o número de pessoas
trabalhando passou de 16.214.075 para 16.509.074,
representando um crescimento de 2,2%. Essa alta
foi puxada pelos acréscimos verificados para o nú
mero de pessoas ocupadas na construção civil'
(4,7%), no comércio (2,6%), e nos serviços (4,4%).
A taxa média de desemprego aberto aumentou, de
1995 para 1996, nas seis regiões metropolitanas
que compõem a Pesquisa Mensal de Emprego. Os
resultados anuais foram os seguintes: Rio de Janei
ro, 3,65%; Belo Horizonte, 4,62%; Recife, 5,65%;
Porto Alegre, 5,91 %; São Paulo, 6,28%; e Salvador,
6,83%.

O rendimento médio real das pessoas ocupa
das, na comparação entre janeiro e novembro de
1996 e mesmo período de 1995, aumentou 8%.
Para os desempregados sem carteira assinada a
alta foi de 7%; os funcionários por conta própria tive
ram um crescimento no rendimento de 7,5%; os da
indústria de 6%. Na construção civil, 9% comércio,
7%; e no setor de serviços, 9%.

·0 desemprego atingiu mais fortemente os tra
balhadores com menor nível de instrução e com me-
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nores salários·, explicou Souza. O porcentual da p0

pulação trabalhando com segundo grau completo
subiu de 18% em 1995 e para 19% no ano passado.
O rendimento médio das mulheres aumentou mais
que os dos homens em 1996, com uma elevação de
10% e 7%, respectivamente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Passa
se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. José Thomaz Nonô.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PSDB - AL) 

Sr. Presidente, SriIs e Srs. Deputados, conhecido
político paulista, notório por sua persistência em ser
candidato à Presidência da República, proferiu dias
atrás memorável frase. Dizia que era mais fácil um
burro voar do que a reeleição ser aprovada.

Sr. Presidente, SriIs e Srs. Deputados, o burro
não voou, a reeleição passou e o político em ques
tão emudeceu. Como de resto emudeceram, ou es
farrapadas desculpas procuraram, todos aqueles
que se opuseram a um momento, a um movimento,
a. uma marcha contínua, já de alguns anos, para o
aperfeiçoamento e a estabilização política e econô
mica deste País. Somente foram surpreendidos pela
aprovação da reeleição aqueles que não se detive
ram para um exame acurado e isento da realidade
nacional.

Para entendermos o processo seria falho o
exame tão-somente do que se passou no dia 28, ou
das manobras políticas naturais numa muçtança
constitucional dessa envergadura.

Para entendermos o fenômeno da reeleição e
por que ela se materializou, é necessário também
que se faça uma pequena retrospectiva do que vi
nha acontecendo neste País.

Qual era, Sr. Presidente, o problema fulcral da
sociedade brasileira? A inflação! A inflação, como
todo o seu corolário de perversidades a tomar vulne
ráveis os cidadãos menos protegidos, a transferir
renda de forma brutal, a concentrar capitais nas
mãos de bancos e de grandes empresários, a muti
lar completamente o senso comum do cidadão, que
não sabia o quanto ganhava, se sobreviveria com o
seu salário e como seria o dia de amanhã. Que via
inclusive a sua contraprestação pecuniária ao traba
lho virar fumaça após dez, doze, no máximo quinze
dias.

Para os empresários, uma tormenta ainda
maior. Desafio o grupo empresarial brasileiro que
nos anos dourados áa inflação pudesse quantificar
exatamente o que ganhava ou o que perdia. Bem ao
contrário. O que se via nessa imprecisão costumeira

era a maximização do lucro por faixas abusivas de
reajuste, contrapondo-se inclusive aos próprios per
centuais inflacionários vigentes.

É bom lembrar a taxa de inflação superior a
80% que marcou o último mês da gestão do hoje
Senador José Sarney na Presidência da República.
Essa, sim, a fera, o inimigo, o adversário a vencer. E
esse adversário começou a ser vencido quando S.
ExA, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, en
tão Ministro da Fazenda do Governo Itamar Franco,
implementou aquilo que passou à posteridade como
Plano Real, plano que nos trouxe estabilidade ec0

nômica e, com ela, estabilidade política.
Os Parlamentares mais antigos nesta Casa,

como eu, têm vivos na memória os tormentosos dias
da Câmara e do Senado nas épocas dos Governos
Sarney e Collor: o pânico, a insegurança, o não sa
ber. Naquela época, sim, havia a barganha desbra
vada ou a imposição totalitária, marca daqueles Go
vernos.

Hoje, Sr. Presidente, com o clima instaurado
pelo Real, criou-se constrangimento monumental
para .as oposições que não têm, a rigor, plena cons
ciência do seu papel nem conseguem divisar com
clareza o que devem fazer nesta Casa.

No decorrer deste discurso, se tempo tiver,
posto que o faço de improviso, poderemos analisar a
postura daquilo que se chamou de esquerda, até
porque duvido se realmente esquerda é, ou daque
les que atacam o Governo simplesmente pelo senti
do natural de serem contra o que está dando certo,
porque o que dá certo lhes rouba algo muito precio
so, que são as bandeiras de luta e as bandeiras poU
ticas.

O Governo teve, em primeiro IUQ8"f, maioria
parlamentar claríssima durante estes dois anos. Não
uma maioria pontual verificada apenas no momento
da reforma constitucional que vai viabilizar a eleição;
foi maioria em quase tudo que se votou nesta Casa,
como já o disse em outra oportunidade e em outras
circunstâncias o então Deputado Ibsen .Pinheiro,
gosta de fazer o que o povo quer que ela. faça. Essa
maioria parlamentar tranqüila do Governo foi alicer
ce, base para que surgisse no cenário político a
idéia da reeleição.

É muito importante, ainda que um pouco aca
ciane, frisar: o que se votou foi tão-sornente a pt)ssi
bilidade de o Presidente se submeter a nc .. julga
mento pelas umas e não à prorrogação de ,'l8ndato,
ou encurtamento de mandato, ou alteração da subs
tância dos mandatos, como aconteceu em passado
recentE. na sociedade brasileira.
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Muito bem. Foi exatamente a tranqüilidade, a
estabilidade econômica, e dela decorrente a estabili
dade polftica e social, que robusteceram a idéia de
que seria necessário passar à sociedade brasileira,
interna e externamente, a possibilidade de o Gover
no continuar mantendo as suas diretrizes polfticas,
concretizando suas idéias administrativas, para que
essa sociedade brasileira, tão castigada no último
decênio, pudesse vislumbrar, com mais prob
abilidade de concretude, aquilo que persegue todo
Governo bem-intencionado, que é o bem-estar do ci
dadão brasileiro.

Tanto já disseram, que as estatfsticas o de
monstram. Inclusive, as estatfsticas insuspeitas do
Dieese e de todos os outros instrumentos de aferi
ção micro e macroeconômica à disposição dos polfti
cos neste Pafs.

O Plano Real propiciou a maior distribuição de
renda já vista na história do Brasil, e, sobretudo, o
fez de forma democrática. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso, sem dúvida alguma, é o Presi
dente que dispõe de maior apoio parlamentar, pelo
menos na história democrática deste Pafs, mas é
curial e forçoso notar que tem essa maioria de forma
democrática, e não a maioria da ponta da baioneta,
caracterfstica do regime militar.

Freqüentei este Parlamento ainda na agonia do
regime da ditadura e vejo fulcral diferença entre o
Parlamento de então e o Parlamento de hoje.

Talvez sejamos hoje até mais criticados, mais
vulneráveis. É o preço que se paga no processo de
mocrático, mas sem dúvida as decisões que foram
tomadas nesta Casa são soberanas.

Não consigo compactuar com a visão daque
les que dizem que os Parlamentares se submetem
a interesses mesquinhos e menores, porque isso
significa, Sr. Presidente, V. Exa. bem o sabe,
numa imagem grosseira, cuspir para cima, pois o
escarro que se coloca no próprio mandato parla
mentar sobe e desce na cabeça daqueles que o
proferem.

Esta Casa é soberana e legftima, e é melhor
que ela assim o seja e permaneça, porque aqueles
que hoje a criticam são os mesmos que choraram
quando ela foi fechada há três décadas.

Sr. Presidente, o clima polftico - repito - propi
ciou a votação da emenda da reeleição, porque as
oposições não conseguiram, em momento algum,
mostrar à sociedade brasileira que tinham propostas
melhores. E são duas as vertentes da Oposição.
Aqui não faço nenhum jufzo de valor mais aprofun-

dado sobre elas porque entendo legftimas, ainda
que discutfveis, quaisquer dessas duas vertentes.

A oposição ideológica, a da esquerda cristali
zada, mais antiga, realmente se viu atônita, porque,
pela primeira vez, foi submetida a um paradoxo, a
uma contradição intema, bem ao gosto de uma aná
lise marxista do problema. Pela primeira vez a es
querda brasileira votou contra as ruas, contra a opi
nião pública, contra aquela maioria que sempre a
apoiou. E essa é, sem dúvida alguma, uma expe
riência sul generls.

Conversei com Deputados da Oposição, até
porque não faço parte da bancada dos preconceituo
sos, tenho grandes amigos do Partido dos Trabalha
dores e de outras legendas, e notei, não na conver
sa oficial, mas na oficiosa, a dificuldade que a Opo
sição tem hoje para oferecer um modelo altemativo
ao julgamento da sociedade brasileira. Fica então a
crftica do real, ou por seus aspectos circunstanciais,
porque, na sua essência, ainda não foi vulnerado
por quem quer que seja, ou então - e é compreensf
vel - pela crftica politiqueira, posto que daqui a dois
anos teremos uma bela campanha eleitoral, com
amplo acesso democrático a todas as correntes pai f
ticas e de pensamento, e essas propostas vão se
justapor, se contrapor. A Oposição brasileira tem
dois anos para fazer o que não fez nesses últimos
dois: oferecer um modelo altemativo a esse que está
sendo desenvolvido.

A outra vertente não-ideológica é para lá de
pragmática. É a Oposição, digamos, capitaneada
por aquele senhor paulista a quem aludi no infcio
deste discurso, é aquele que torce evidentemente
para que tudo dê errado, pois assim, quem sabe?
não dará certo para ele. Mas a prática demonstra
que não é assim. Essa Oposição também não en
controu guarida e a votação foi eloqüente. Esse seg
mento rachou de forma clara e, em quase 50%,
apoiou a proposta do Govemo.

O tema da reeleição também aflorou, Sr. Presi
dente, Sra. e Srs. Deputados, com a sinalização cla
ra dos eventos polfticos da última campanha para
Prefeito. Ficou evidente que os Prefeitos que haviam
realizado boas gestões - e, no caso, incluo o ex-De
putado Paulo Salim Maluf - elegeram seus sucesso
res. Rcou óbvio para toda a sociedade brasileira que
havia um ânsia - e os institutos de opinião pública a
atestavam com clareza meridiana. Se naquela épo
ca já fosse permitida a reeleição, sem dúvida algu
ma esses Prefeitos teriam sido reeleitos em 1996.

Tudo isso passou despercebido, porque a pai
xão polftica às vezes cega o articulador mais sagaz.
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E se dizia: -O Governo blefa-. Não foi bem assim.
No dia 28 ficou bem claro quem blefava e quem não.
O Govemo exibiu aqui 336 votos, 28 a mais do que
o necessário para a aprovação da emenda da reelei
ção no primeiro tumo. Eu não diria que já conseguiu
aprovar a reeléição, até porque o processo é bastan
te demorado, mas, sem dúvida alguma, deu um
grande e decisivo passo para a sua aprovação. E o
que se viu, repito, foi a desarticulação até na ques
tão adjetiva de como fazer votar. Obstrução - Sr.
Presidente, não me cabe analisar a obstrução estra
tégica do bloco oposicionista - jamais vi mais desas
trada do que a feita no dia 28. Serviu apenas para
que o mapeamento de apoio ao Govemo se tomas
se claro e cristalino. À medida que as oposições pre
conizavam a abstenção, depreendia-se que todo o
Parlamentar que estava votando fazia a favor do Go
verno. Ficou então visível aquilo que era apenas
suspeitado por nós, da base governista, ou seja, que
o Govemo tinha maioria flagrante.

O PMDB, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputa
dos, partido imprescindível para o desenrolar futuro
da política brasileira, mostrou aqui o que já havia
mostrado, a sua fratura exposta, intestina e doloro
sa.

De um lado uma grande maioria pretendendo
respaldar o Governo; de outro lado, alguns na oposi
ção ora por ressentimento, ora por discreto senti
mento de inveja daqueles que tiveram a oportunida
de de acertar, e não o fizeram; ora, quem sabe, mo
vidos por uma idéia arcaica, obsoleta, pré-histórica,
que lamentavelmente se recusa a baixar à sepultura
e volta e meia é exumada no processo político.

O PMDB mostrou que a sua maioria esteve,
está e estará com o Governo, até porque o Partido
do Movimento Democrático Brasileiro ainda não tem
candidato consistente à Presidência da República
em 1998.

Sr. Presidente, a votação da reeleição teve se
qüência no dia 29 e aqui, mais uma vez, em derra
deiros estertores, as oposições encaminharam uma
série de destaques e estes também não foram aco
lhidos. Foram recusados os institutos do plebiscito e
do referendo. Isso se deve a uma razão muito sim
ples, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados presen
tes no plenário, o verdadeiro plebiscito, o verdadeiro
ato de consulta popular é a investidura no mandato.
O plebiscito para os 513 Deputados foi feito nas ulti
mas eleições, assim como também o plebiscito para
os Senadores, etc.

Recebemos uma delegação popular por quatro
anos. Se honrarmos a delegação recebida, seremos

reconduzidos. Eu estoU aqui pela quarta vez. O no
bre Deputado Wilson Braga foi companheiro de meu
pai e é, digamos assim, antiquíssimo nesta Casa e
isso constitui em mérito, e muito mérito, porque sig
nifica um renovar da confiança popular. Pois bem,
todos os destaques foram rejeitados em uma evi
dência flagrante de que a grande maioria parlamen
tar, que representa legitimamente grande parte da
população brasileira, quis a proposta na forma como
desenhada.

Esses são os motivos pelos quais não de for
ma estabanada, não por motivação menor nem por
atos de barganha e comércio político, como os seto
res inconformados tentam passar, foi obtida a maio
ria.

Alguém poderá dizer que foi um casuísmo e
dever-se-ia votar a reeleição apenas para os próxi
mos presidentes. Nesse ponto, cumpre-me fazer
uma reflexão de natureza política, porque estou fa
lando para políticos. O que motivou as pessoas a
votarem pela reeleição..;.. agora não mais em tese 
especificamente para dar ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso a oportunidade de novamente
disputar uma eleição? A circunstância de que S.
Exa., sem dúvida alguma, é muito mais e melhor
candidato do qualquer outro dos pretensos candida
tos que apareceram até a presente data.

Com todo o respeito, já votei em Luiz Inácio
Lula da Silva, quando S. Exa, com quem aqui priva
mos de quatro anos de produtivo mandato, opôs-se
a um vigarista, delinqüente e assaltante chamado
Fernando Collor de Mello. Votei em Lula e já cumpri
minha obrigação para com o PT por esse milênio.
Vou votar em Paulo Maluf? O que marcou minha
carreira nesta Casa foi no meu primeiro mandato,
exatamente, uma oposição frontal, flagrante e vigo
rosa àquilo que se chamava malufismo. E com todo
o respeito que tenho por S. Exa. não me parece que
seja o melhor caminho para a sociedade brasileira.

Então, entre aqueles que estão -na prateleira-,
sem dúvida alguma, eu e mais 335 Parlamentares
desta Casa entendemos que, apesar de prolixo,
apesar de culturalmente bem dotado (isso parece
ser feito!), apesar de um tanto bem vestido demais,
apesar daquele tom professoral que usa em suas
palestras, Femando Henrique ainda, é, querendo ou
não, o melhor nome para a sociedade brasileira.

Ouvirei os Deputados Costa Ferreira e Luciano
Castro. Permitarn-me apenas fechar o raciocínio, di
zendo que essa não é a opinião singular nem isola
da dos Deputados. Tanto assim é que as pesquisas
de opinião pública mostram 82% de respaldo popu-
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lar à figura do Presidente Fernando Henrique Cardo- desemprego, nisso e naquilo. Concordamos com a
so. abordagem de V.Exa no que se refere ao direito à

Ouço com muito prazer o Deputado Luciano reeleição, um princfpio universal dos povos civiliza-
Castro e, em seguida, o Deputado Costa Ferreira. dos. Realmente, o Brasil deu um grande passo, foi

O Sr. Luciano castro - Deputado José lho- uma conquista do povo, e entendemos que estamos
maz Nonõ, parabenizo-o pela forma lúcida com que aqui representando o povo muito bem. Votamos com
traduz o momento vivido por todos nós nesta Casa muita segurança e equilfbrio, exercitando a sobera-
quando da votação da emenda referente à reeleição. nia e a deri10cracia no Parlamento deste Pars. b
E quero me somar a V.Exa no entendimento sobre a Brasil vai entrar neste novo século já estruturado
rejeição dos destaques que estabeleciam o referen- para enfrentar as dificuldades e com estabilidade
do e o plebiscito. Como V.Exa, entendo que nós, econômica. Com isso, poderão ser feitas as refor-
nesta Casa, cada um pelo seu Estado, estamos aqui mas necessárias que o povo exige e, assim, podere-
com um mandato conferido pelo povo para repre- mos ter um Pafs desenvolvido como os Tigres Asiá-
sentá-lo. Nosso voto a favor da reeleição, de forma ticos. O Brasil, aqui na América Latina, poderá muito
definitiva e esmagadora, caracteriza essa repre- bem dar uma demonstração de como atingir a maio-
sentação que temos do povo, sem necessidade al- ridade e levar o seu povo ao destino que lhe está re~

guma de referendo. E quero me congratular com servado. Quero parabenizá-lo, Deputado José lho-
V.Exa pela forma clara com que desenvolve uma maz Nonô, e dizer que o Parlamento brasileiro está
profunda análise sobre a reeleição. realmente engrandecido com o pronunciamento de

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Agradeço ao V.Exa, que, afinal de contas, é uma das inteligências
Deputado Luciano Castro o aparte. que esta Casa e particularmente eu tanto admira-

Ouço com prazer o nobre Deputado Costa Fer- mos.
reira. O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Deputado

O Sr. Costa Ferreira - Deputado José lho- José Thomaz Nonô, informo a V.Exa que o tempo
maz Nonõ, parabenizo V.Exa pelo brilhantismo com que lhe cabe está vencido. Mas, tendo em vista os
que está conduzindo seu pronunciamento, o que pedidos de apartes e a importância do seu pronun-
não é surpresa para nenhum de nós, porque tem de- ciamento, com a concordância da próxima oradora
monstrado, no exercfcio de sucessivos mandatos inscrita, Deputada Maria Valadão, concederei a
populares, que realmente está aqui para defender V.Exa mais cinco minutos.
com tenacidade e segurança este mandato e aque- O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presiden-
les que lhes passaram a procuração para falar em te, quero agradecer o aparte ao Deputado Costa
nome do povo de Alagoas, povo que muito admira- Ferreira e também a compreensão à nobre Deputa-
mos e a quem queremos prestar nossa homenâgem da Maria Valadão.
nesta oportunidade. O tema abordado por V.Exa é Gostaria de ouvir também o nobre Deputado
realmente palpitante, e não é de hoje que se vem lu- Aldo Rebelo, meu particular amigo, que possui evi-
tando para que ele possa fazer parte do nosso Direi- dentemente ponto de vista divergente do meu. É
to Constitucional. Graças a Deus, agora há uma indi- fundamental, pois, fazer esse contraponto. Da mes-
cação de que ele será inserido na Constituição do ma forma também me sentirei honrado em ouvir o
Brasil, a exempló dos Estados Unidos, da França, Deputado Arlindo Vargas.
da Espanha e da Alemanha, parses em que os rep- Como o tempo é escasso e não escrevi o dis-
resentantes detêm mandatos mais longos e podem curso, ou seja, ele é feito com aquilo que sinto, com
pleitear a reeleição, o que não impede que os inte- aquilo que vejo, com todas as imperfeições da mi-
ressados se credenciem para concorrer ao pleito. nha alma e do vernáculo, apenas me deterei as con-

E é claro que quem está concorrendo à reelei- seqüências de forma sucinta. O que advém da rea-
ção não está sendo confirmado no cargo: ele tem de leição? Da eleição advém, em p.rimeiro lugar, uma
aceitar o jogo do debate, o jogo democrático. Diz sensação difusa de satisfação da população, do em.
V.Exa, com muita inteligência, que, no momento, o presariado, e de todos os setores que clamam por
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem.se con- uma estabilidade. Esse sentimento, evidentemente
duzido de maneira equilibrada, sóbria, o que tem no plano polftico, traduz-se também de forma bas-
conquistado os brasileiros. Se tivéssemos de enfren- tante positiva pela possibilidade concreta de ampliar
tar aquela inflação galopante, estariam todos recla- os horizontes para as reformas que o Pafs exige: a
mando. Como estamos nesta estabiUdade, falam no administrativa; a fiscal e tributária, que são as mais



Aqui todo mundo já chega antigo, todos têm
experiência política e respaldo popular, de oitavo su
plente para baixo é que começam as dificuldades.
Aqui todos chegamos cercados de legitimidade, e V.
ExA que ostenta um sobrenome tão sonoro e elo
qüente na sociedade brasileira, sem dúvida alguma,
já chega aqui PhD.

Quanto ao aparte do Deputado Aldo Rebelo,
ele é maculado de alguma coisa. Somos alagoanos,
somos amigos e, evidentemente, que a amizade ini
be, até certo ponto, um tratamento construtivamente
mais agressivo das questões nacionais.

Entretanto, gostaria de dizer ao nobre Deputa
do Aldo Rebelo que não sou um defensor da tradi
ção. Aqui e ali é necessário que nós rompamos com
a tradição. Eu invoco, até, o próprio exemplo de
Deodoro e Floriano, que romperam com a tradição
monárquica, acabando com os cinqüenta anos de
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importantes e que o Govemo ainda não tangenciou; e Roriano, os dois primeiros Presidentes da Repúbli-
a própria reforma do Estado, enfim, ampliar os hori- ca. Concluiria esse meu breve aparte cumprimentan-
zontes para tudo aquilo de que a sociedade brasilei- do V. ExA, Deputado José Thomaz NonO, pelo brilho
ra vem reclamando. do seu pronunciamento e dizendo ainda que a opi-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados; o Pla- nião pública não é tudo, porque condenou Cristo e
no Real não é uma obra perfeita, ainda está cheio absolveu Barrabás, talvez na primeira pesquisa de
de lacunas. Tenho certeza de que o nobre Deputado opinião pública registrada pela história. Mais recen-
Aldo Rebelo vai argüir - e com alguma razão - o temente, a opinião pública ofereceu à Alemanha o ti-
problema do desemprego, que é grave e crescente rano que sepultou em ruínas os melhores dias da-
na sociedade brasileira. Tenho certeza também de quele belo país da Europa. Agradeço a V. ExA e o
que as Oposições fazem adequadamente seus repa- cumprimento pelo pronunciamento.
ros à maneira pela qual o Brasil se insere na ordem O Sr. Arlindo Vargas - Concede-me V. ExA
econômica mundial. E é papel das oposições fazê- um aparte?
lo. O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Pois não, no-

O que não podemos, Sr. Presidente, é exigir do bre Deputado.
Govemo a mágica de operar uma redistribuição de O Sr. Arlindo Vargas - Nobre Deputado José
renda, de estabilizar o Brasil político e economica- Thomaz NonO, V. ExA dá uma demonstração a esta
mente e não gerar em todo esse processo qualquer Casa de que essa tribuna só se diminui quando se
tipo de dano, arranhão ou perda a alguma camada cala. E a tribUna se engrandece e se eleva quando
da sociedade brasileira. O advento de inúmeras difi- alguém usa da palavra de forma tão brilhante. De
cuIdades é uma decorrência do processo. Esta é forma invulgar e com extraordinária sabedoria, V.
uma das razões substantivas para darmos ao Presi- ExA apresentou a todos nós o que aconteceu nesta
dente a possibilidade de se oferecer ao julgamento Casa - o que aqui realizamos - em favor da reelei-
popular novamente. É até uma garantia de que o ção. Quero cumprimentá-lo pela magnitude de seu
Govemo terá de se manter em perfeita consonância pronunciamento. Como Parlamentar novo, que está
com a sociedade, sob pena de, tendo o direito à ree- debutando nesta Casa, sinto-me honrado em ouvir
leição, sucumbir em 3 de outubro de 1998. belos pronunciamentos como o de V. ExA. Parabéns.

A estabilidade, sem dúvida alguma, é o valor E PTB do Rio Grande do Sul o cumprimenta pelo
máximo perseguido hoje pela sociedade brasileira. seu brilhantismo.
Nesses dois anos, o Presidente Femando Henrique O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Nobre Depu-
terá - repito - um dever de proceder às reformas tado Arlindo Vargas, meus agradecimentos. Digo a
restantes e de trazer para o Brasil uma feição tran- V. ExA que aqui não há novos. Essa é uma inven-
qüila corno trouxe nos dois primeiros anos. Mas, ção da imprensa - perdoe-me uma pequena críti-
sem dúvida alguma, será aperfeiçoada, porque a se- ca.
renidade, do ponto de vista institucional, colaborará
para um Govemo ainda mais produtivo nessa se
gunda metade do mandato e, se reeleito for, no pró
ximo mandato, se Deus quiser.

Ouço com prazer o nobre Deputado Aldo Re
belo e em seguida o Deputado Arlindo Vargas, soli
citando a V. ExAs que preservem o restante do tem
po para que eu possa concluir meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - V. ExA
terá, depois, dois minutos para terminar.

O Sr. Aldo Rebelo - Nobre Deputado José
Thomaz Nonô, V. ExA sabe que me incluo, com mui
ta honra, entre os alagoanos que admiram sua inteli
gência e seu brilho. Não faço reparos ao orador, bri
lhante como sempre. Sequer faço reparos à oração.
se o faço, é apenas à causa defendida, à causa da
reeleição, que não figura em nossa tradição constitu
cional, por obra de dois ilustres alagoanos: Deodoro
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mando de Pedro 11 e introduzindo a novidade, revo
lucionária na época, do pensamento positivista e sua
expressão política na antiga República brasileira.

O julgamento da opinião pública? É evidente
que a opinião pública aqui e ali comete equívocos 
e deve ter cometido muitos, o de Barrabás é notório.
E temos outros, cometeu os equívocos do Collor,
sem dúvida alguma. Agora, parece-me, Deputado, é
uma questão de ponto de vista, que no caso atual
não cometeu equívocos, respaldou o que parece es
tar dando certo, que todos os indicadores positivos,
pelo menos da História Contemporânea, respaldam.
E é por isso que o Presidente tem tido toda essa for
ça, todo esse vigor. E repare, contra todas as cas
sandras, contra todas as visões pessimistas, o Plano
Real vai emplacando o seu terceiro ano de existên
cia.

É necessário, Deputado Aldo Rebelo, fazer um
ato de fé. Todas as evidências políticas que aí estão
no cenário contemporâneo fazem com que o Depu
tado José Thomaz Nonô e mais um universo de, in
cluindo os Senadores, quase quatrocentos Parla
mentares, e mais toda a opinião pública que esses
quatrocentos Parlamentares trazem atrás de si, têm
de acreditar.

Acredito, fui um crítico do Plano Real no seu
primeiro momento e pouco a pouco fui-me conven
cendo de que realmente estava dando certo, está
dando certo para a sociedade brasileira.

O PSDB, o Partido ao que estou filiado, tem o
dever de conduzir esse processo. E tenho certeza
de que vai conduzir neste biênio de forma inclusive a
cobrar do Presidente Fernando Henrique Cardoso
absoluta fidelidade ao Plano Real, à estabilidade
econômica, a tudo aquilo que a sociedade brasileira
reclama.

Se assim for, Sr. Presidente, 1998 será efetiva
mente o ano da reeleição de Fernando Henrique
Cardoso, não como projeto político individual, pes
soal, mas como a expressão da absoluta, ou pelo
menos majoritária, da identidade da população
brasileira com um candidato que, ao contrário dos
últimos que tivemos, não dobrou esta Casa pela
força, não intimidou ninguém, não sacou baione
tas, não corrompeu, não constrangeu, trouxe um
ideário exposto num plano econômico. É esse pIa
no econômico que sustenta a viabilidade política
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a via
bilidade humana e social de todo o povo brasileiro,
que, como nós, nele crê e dele cobra as medidas
necessárias para a estabilização definitiva da so
ciedade brasileira.

Durante o discurso do Sr. José Tho
maz Non6, o Sr. Wilson Braga, iP Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidén
cia, que é ocupada pelo Sr. Elias Murad, §
210 do arf. 18 do Regimento Interno.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sris e
Srs. Deputados, a aprovação da emenda da reelei
ção ontem foi uma vitória de Pirro do Governo Fede
raL Uma vitória que poderá se diluir nas dificuldades
políticas em tomo das eleições das Mesas da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal.

O Palácio do Planalto não sairá isento dessas
eleições e seu projeto de votação da emenda da
reeleição, em segundo turno, na próxima semana,
corre sério risco.

Diante do balcão de negócios e de benesses
que se tomou o Poder Central e da necessidade,
agora inevitável, de declaração de apoio a uma ou
outra das candidaturas ora postas, a vitória do Go
verno Federal de ontem poderá se tomar uma vitória
de Pirro nos próximos dias. No segundo turno, aqui
ou no Senado.

A chantagem, a extorsão, a cooptação explícita
e vergonhosa praticadas pelo Palácio do Planalto
nos últimos dias, em favor da aprovação da reelei
ção presidencial, causou verdadeiro asco ao povo
brasileiro. A maneira como foi e está sendo conduzi
da tal questão pelo Planalto somente constrange a
nós, Parlamentares.

Qualquer resquício de respeito, da parte dos
formadores de opinião, dos intelectuais, por um pre
sidente sociólogo, erudito, poliglota, esvai-se neste
episódio, onde ficou claro o perfil de um governante
pequeno, vaidoso, adepto do Mé dando que se rece
be" que compõe a cena tradicional das elites reacio
nárias brasileiras.

Qualquer ilusão a respeito foi desfeita. O que
resta é a compreensão cada vez mais nítida de que
esse projeto reeleitoral interessa apenas ao próprio
FHC e a seus patrões neoliberais do exterior. Por
isso, o afã de aprovar a qualquer custo, à custa
mesmo de desmoralização da política nacional, a
reeleição no Congresso.

O jogo de cena de ameaça de plebiscito mos
trou apenas isso: uma encenação. Na verdade, o
plebiscito e referendo foi bombardeado e vetado
pelo Planalto, que teme mais do que nunca uma
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possibilidade de debate amplo, em que a Oposição
possa fazer chegar sua opinião a grandes massas,
no horário gratuito de televisão, que seria necessa
riamente criado para discutir o tema, em preparação
ao plebiscito. A -Voz rouca das ruas- seria então ou
vida em alto e bom som, que nem os ouvidos mou
cos do Presidente poderiam deixar de escutar.

A oposição a este Governo perdeu uma bata
lha, é verdacle, mas a guerra continua. As eleições
das Massas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal são obstáculos claros à pretensão do Go
verno em aprovar em segundo turno a tese da ree
leição presidencial na próxima semana. PMDB e
PFL olham, ávidos, para o Palácio do Planalto e
aguardam que simpatias se traduzam em votos nos
primeiros dias de fevereiro.

Trocou-se a aprovação da emenda da reelei
ção em primeiro turno pelo apoio a uma das candi
daturas ora colocadas à Presidência desta Casa.
Será que o Planalto cumprirá sua parte nesse acor
do? -Nesse assunto não admito infidelidade-, avisa
o Presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a
eleição nesta Casa. Mas será que admite a própria
infidelidade? Pois, infiel à sua história política, infiel
aos seus escritos sociológicos, infiel ao compromis
so de cumprir e defender a Constituição de 1988,
sob a qual foi eleito e que manobra para deformar
até se tomar irreconhecfvel. Essas infidelidades não
pressagiam nada ele bom para quem crer na fidelida
de do Presidente aos seus acordos e à sua pal~vra.

Aguardemos os resultados dessas eleições,
que poderão transformar a vitória reeleitoreira de on
tem na vitória de Pirro ele amanhã.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V. ExA
que autorize a diwlgação clesse meu discurso no
programa A Voz do Brasil e nos periódicos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - V. ExA
será atendido, nos tennos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Concedo
a palavra à Deputada Maria Valadão, do PFL de
Goiás.

A SRA. MARIA VALADÃO (PFL - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, valho-me desta tribuna para, mais
uma vez, fazer um apelo em prol da agricultura bra
sileira e destacar o quadro de penúria em que se en
contram os que amanham as terras deste imenso
país.

O atraso na liberação do crédito prometido pelo
Governo Federal e os altos preços dos insumos
agrícolas têm prejudicado a produção de grãos na
atual safra. Segundo dados do Conselho Nacional

de Agricultura, até o momento só foram destinados
40% dos recursos para o plantio. No meu Estado,
Goiás, os recursos liberados para plantio chegaram
atrasados, tendo sido reduzida a área plantada em
2.54%. Conseqüentemente, frustraram-se os avan
ços previstos no setor, com prejuízo para a forma
ção de estoques necessários ao abastecimento in
terno e ao atendimento das exportações.

Não se pode subestimar o importante papel
que tem a agricultura no campo das exportações,
haja vista o atual déficit na balança comercial. A cri
se na agricultura vem-se prolongando e atingindo os
demais setores da economia, principalmente no inte
rior do País. Em contrapartida, os produtores rurais
vêm sendo prejudicados pelo Plano Real, embora
tenha havido significativa redução da inflação. Parte
dessa conta está sendo paga por eles.

Pelo não estímulo à produção agrícola, o Brasil
está se transformando num dos maiores importado
res de alimentos do mundo. O País está financiando
trabalhador alienígena em detrimento do nosso. Por
outro lado, o agricultor está impossibilitado de en
frentar a competitividade intemacional, em face da
descapitalização, da tributação excessiva, das altas
taxas de juros e da inexistência de uma política efi
ciente para o setor. Enfim, há uma pesada conta que
ele paga, mesmo antes de plantar.

Assim, importar está se tomando mais lucrativo
que plantar. Aí, cria-se o êxodo rural, ou seja, o pro
dutor rural, sem estímulo, sem condições de susten
tar a sua famma, abandona a lavoura em busca da
ilusão de uma vida melhor nos grandes centros ur
banos, agravando os problemas sociais neles já
existentes.

Na cidade, o agricultor perde a simplicidade, a
pureza e a famOia. Vítima da inexperiência, do de
semprego e da esperteza do homem urbano, acaba
por se envolver com as drogas, a prostituição e a
marginalidade.

Em terras férteis como as nossas, será que
vale a pena um custo social tão alto? Por que trazer
de fora o que podemos produzir, consumir e expor
tar?

Outro aspecto que também merece considera
ção refere-se ao risco de desapropriação a que está
sujeito o proprietário de terra considerada improduti
va. Num país como o nosso, sem política agrícola e
apoio ao agricultor, muitas fazendas que no passado
foram produtivas hoje estão improdutivas exatamen
te por falta daquele apoio necessário. Em virtude,
muitas vezes, de destruição de benfeitorias e de
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pastagens, no furto de semoventes e de queimadas Ouço o nobre Deputado Elias Murad.
criminosas, diversas propriedades até então configu- O Sr. Elias Murad - Congratulo-me com V.
radas como produtivas ficam sujeitas a expropriação Exa., nobre Deputada Maria Valadão, pelo pronun~

para fins de reforma agrária. ciamento escorreito, tranqüilo, sem paixão, analisan-
Quanto às terras já produtivas ou em vias de do de maneira muito apropriada a questão do campo

se tomarem produtivas, a situação é também preo- em nosso País. Creio que a matéria é muito impor-
cupante. Os fazendeiros receiam que os investimen- tante no momento em que atravessamos, sem colo-
tos feitos em suas propriedades, para se tornarem car na marginalidade os sem terra e sem deixar de
produtivas, bem como as pastagens em formação dar razão àqueles proprietários que"realmente dese-
ou já formadas, que estão a todo momento sendo in- jam produzir neste País. Já se disse - eu repito e \i.
vadidas, sejam destruídas por aqueles que não sa- Exa., provavelmente, dirá isto no seu pronunciamen-
bem o quanto custa a formação de um hectare de to - que o Brasil, se houver investimentos suficien-
pasto. Há o risco de serem invadidas aleatoriamen- tes, poderá se transformar no celeiro do mundo, tal a
te. sua capacidade produtiva. E fica paradoxal verificar-

a que legitima a propriedade, Sras. e Srs. De- se o que ocorre neste momento no Brasil, cuja ex-
putados, é o trabalho, e não a invasão, a violência, a tensão territorial é contemplada pelas benesses. do
intranqüilidade. Mais importante que desarmar fa- tempo, apesar das chuvas e outros fenômenos arra-
zendeiros e sem-terra é o basta do Presidente da sarem a agricultura e a pecuária. No entanto, este
República a essa lamentável insubordinação civil País é privilegiado num contexto geral. Aliás, um
manipulada por grupos ideológicos, aos quais não ponto importante que V. Exa. se referiu é a margi!1a-
interessa a paz, a tranqüilidade, a prosperidade. Iidade que acaba atingindo principalmente os filhos

A conversão da propriedade particular em pro- de agricultores que migram para as cidades em bus-
priedade coletiva, tão preconizada pelo socialismo ca de melhores condições de vida. Lamentavelrnen-
ultrapassado, não tem outro efeito senão tomar a si- te, muitos deles se prostituem, ou entram naquele
tuação dos legítimos donos de terra mais precária, campo em que temos trabalhado tanto e conjunta-
usurpando-lhes toda a esperança, a serenidade e a mento, o da dependência das drogas. E o mais pa-
possibilidade de explorar o seu patrimônio para be- radoxal está ligado ao art. 243 da Constituição brasi-
netrcio próprio e da coletividade. leira, que prevê o confisco de terras onde forem an-

A mídia está transformando os sem-terra em contradas culturas ilegais de plantas psicotrópicas,
heróis. Eles são vítimas, não heróis. As invasões de principalmente maconha e cocaína, destinando es-
terra e de prédios públicos, como as das sedes do sas terras à reforma agrária. Veja, Deputada Maria
INCRA em São Paulo e em Cuiabá, estão ocorrendo Valadão, a Constituição foi aprovada há oito anos, e
de forma provocativa e descontrolada. Embora o Mi- de quinhentas e tantas fazendas deste País, nas
nistro da Política Fundiária, Raul Jungmann, tenha quais a Polícia Federal constatou a presença dessas
tornado urna atitude louvável a respeito, a ideologia plantações, apenas três, até hoje, foram confisca-
política tendenciosa se sobrepõe aos verdadeiros das. Entendo que, fundamentado nesta permissão
objetivos da reforma agrária. Os sem-terra, ousados, constitucional, poderíamos melhorar a questão da
desafiam a ordem vigente, transgridem as leis, des- reforma agrária, principalmente, no Nordeste. Por-
moralizam os poderes constituídos e ferem direitos tanto, V. Exa. está de parabéns pelo pronuncia-
individuais e coletivos, pondo em risco os princípios mento, que reforça a posição que temos adotado
que regem a democracia. em prol da agricultura e da pecuária brasileiras,

Pelos motivos aqui alinhavados, entre outros, é A SRA. MARIA VALADÃO - Muito obrigada,
que precisamos repensar o campo, tanto na esfera Deputado Elias Murad, pelo oportuno aparte, que
estadual, quanto na federal. Criar formas de impedir vem de forma tão brilhante enriquecer nosso pro-
o êxodo rural é urgente. Hoje, ele é responsável pela nunciamento.
desertificação do campo, pelo inchaço e pela faveli- Continuo, Sr. Presidente. Precisamós pulveri-
za@o dos grandes centros urbanos. Deve-se viabi- zar os distritos agro-industriais, geradores de empre-
zar uma política nacional agrícola eficiente, capaz de gos e de salários mínimos, e melhorar as nossas as-
favorecer o produtor rural, o empresário rural e a tradas, a fim de possibilitar um melhor escoameil110
agroindústria. É necessário também reestruturar e da produção agrícola, para que ela chegue mais b!l-
fortalecer o cooperativismo brasileiro em todos os rata à mesa do povo.
segmentos de crédito e de produção agrícola.
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A política governamental desenvolvimentista O SR. PRESIDENTE ( Jovair Arantes) - Vai-se
adotada para o setor, através da expansão de fron- .passar ao horário de
teiras agrícolas, na prática não trouxe os benefícios
esperados quanto a uma maior e melhor produtivida- VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
de. É preciso modernizar os sistemas de produção, Tem a palavra o Sr. Nicias Ribeiro, pelo PSDB.
transporte, abastecimento e comercialização. Reo- O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pronun-
rientar os créditos e os preços mínimos para os pro- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, antes que
dutores e fiscalizar a sua aplicação, pois, ao longo V. ExA invoque as normas de decoro parlamentar
dos anos, os produtores rurais vêm sendo prejudica- desta Casa, adianto-lhe que a presença desta cami-
dos em relação ao crescente custo dos insumos sinha aqui no plenário deve-se à necessidade de
agrícolas. ilustração das graves denúncias que aqui trarei con-

Quanto à reforma agrária, ela é necessária. tra a Coordenação do Programa de DST/AIDS do
Mas deverá ser criteriosa e dissociada de qualquer Ministério da Saúde.
ideologia ou grupos de pressão. Espera-se que ter- Sr. Presidente, faria aos nobres pares uma in-
ras invadidas não sejam objeto de desapropriação, dagação: acreditam que uma pessoa, ou um grupo
como tem prometido o Governo Federal. É preciso de pessoas que fossem injustas e ofensivamente fe-
por em prática e dinamizar o PRONAF, programa ridas em sua honra e dignidade humana, com os ter-
em boa hora criado, porque é na famnia rural que se mos mais pejorativos e as piores calúnias, acata-
prende o menor, que se ensina e cultua a tradição riam, por parte de quem os atacam, conselhos para
do trabalho agrícola. se prevenir de doenças seriíssimas e mortais?
_.... Em síntese, quero aqui enfatizar que nosso É o que vem, lamentavelmente, acontecendo,
País, com sua grande extensão de terra, tem tudo Sr. Presidente, e aqui trago as provas e as conse-
para se tomar um importante centro exportador de qüências que tudo isso acarreta para os cofres do
grãos, e não importador. Estamos vendo hoje nossa TesourO'"Nacional.
balança comercial desequilibrada e sabemos que Durante o anúncio de um programa de preven-
em grande parte isso se deve à importação de grã- ção à AIDS nas áreas de garimpo, portanto, um pro-
os. Suas riquezas naturais, sua diversidade de clima jeto direcionado para as centenas de milhares de
e sua hidrografia abundante favorecem nossa agri- trabalhadores garimpeiros brasileiros, programa
cultura. esse, destaco, financiado através de milionários em-

Acreditamos em nosso potencial, e, com vonta- préstimos obtidos junto a organismos financeiros
de política, certamente conseguiremos pacificamen- mundiais, o Sr. Pedro Chequer, Coordenador do
te reverter essa situação, salvando o Brasil da fome, Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da
do desemprego e da miséria. Saúde, foi implacável e injusto para com esta labo-

Era o que tinha a dizer. riosa classe de trabalhadores: os garimpeiros.
Durante o discurso da S,a Maria Vala- Sr. Presidente, o Sr. Pedro Chequer, justamen-

dão, o Sr. Elias Murad, §~ do artigo 18 do te na ocasião em que anunciava esse programa do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi- Ministério da Saúde, conforme os jomais aqui apre-
d{mcia, que é ocupada pelo Sr. Javair Aran- sentados - Jornal do Brasil (4-1-97), A Crítica, de
tes, §~ do artigo 18 do Regimento Interno Manaus, (4-1-97) e O Liberal, de Belém (5-1-97) -,

ofendeu, caluniou e difamou os garimpeiros e as
VI- ORDEM DO DIA. mulheres que também vivem e trabalham honesta-

O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Apre- mente nos milhares de garimpos existentes na Ama-
sentação de Proposições. zônia brasileira.

Os Senhores Deputados que tenham proposi- Eis, repetindo, as palavras do Sr. Pedro Che-
ções a apresentar poderão fazê-lo. quer, conforme divulgadas pelos referidos jomais:

Apresentam proposições os Senhores: O garimpeiro, geralmente, e como ho-
PAULO ROCHA - Requerimento de informaçõ- mem sem nenhum caráter, aventureiro,

es ao Ministério da Fazenda sobre inadimplência de clandestino, violento e marginal, associado a
mutuários da Caixa Econômica Federal. um tipo de atividade furtiva, selvagem e

FEU ROSA - Projeto de lei que dispõe sobre a anárquica.
exigibilidade de aplicação em crédito rural e indus- Todas as mulheres que vivem em
trial e dá outras providências. áreas de garimpo têm diversos parceiros, e
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40% delas contam que se envolveram com rimpo, aquele senhor enviou-me correspondência
drogas injetáveis... com justificativas simplórias, subestimando a capaci-

Sr. Presidente, essas afirmações levianas e ir- dade de inteligência deste Parlamentar.
responsáveis do Sr. Pedro Chequer estão aqui nos Quais foram as justificativas apresentadas pelo
jornais, e peço-Ihes a atenção para os termos em. Sr. Pedro Chequer? Pasmem, nobres pares! São
pregados por ele: ·0 garimpeiro, geralmente...• Ge- justificativas estarrecedoras. Vejam: ele diz que as
ralmente, este foi o termo empregado, que abrangeu afirmações atribufdas a ele pelos jornais citados são
toda uma categoria profissional. de responsabilidade da Universidade de Brasnia

E mais: ·Todas as mulheres...• Todas, outra (UnB) e referentes a uma pesquisa realizada por
generalização criminosa do Sr. Pedro Chequer. Se- aquela universidade, por concorrência pública efeti-
gundo ele afirma, todas as mulheres que vivem em vada pela Coordenação do Programa Nacional de
áreas de garimpo têm diversos parceiros e 40% de- Prevenção de DST/AIDS, da qual o Sr. Pedro Che-
Ias contam que se envolveram com drogas injetá- quer é o coordenador, portanto, responsável. Em
veis. carta a mim enviada ele diz que os conceitos (con-

Diante dessas afirmações do Sr. Pedro Che- ceitos esses que ele mesmo divulgou através de sua
quer será que esse programa direcionado aos ga- Coordenação), são entendimentos equivocados e
rimpeiros chegará a bom termo? E como explicar a não ser esta a posição do Programa Nacional de
presença do Sr. Pedro Chequer nos programas de DST/AIDS e do Ministério da Saúde.
rádio, dentro da estratégia do Ministério da Saúde Mesmo assim, Sr. Presidente, o Sr. Pedro Che-
para atingir grupos especfficos na campanha que quer divulgou, e não tem como poder voltar atrás,
·fala· a Irngua do garimpeiro _. notfcia publicadaria·esses entendimentos e conceitos equivocados· 50-

Folha de S. Paulo, edição de 24 de janeiro corrente, ore as mulheres e homens que trabalham em áreas
sexta-feira? de garimpo.

É um absurdo, Sr. Presidente. Foi leviano e ir- A carta de retratação que mandou para seção
responsável, repito, o Sr. Pedro Chequer, quando de leitores do jornal O Liberai não nega o que ele
assim afirmou e não levou em consideração que afirmou e volta a responsabilizar a Universidade de
áreas de garimpo são, além dos próprios garimpos, Brasnia pelos conceitos errôneos e infundados. Mas
os vilarejos e até mesmo algumas cidades que vi- vejam bem, Sr. Presidente e nobres pares, aqui está
vem em razão da atividade garimpeira. Como exem. a pesquisa, também a mim enviada pelo Sr. Pedro
pio cito, entre muitas: ltaituba, serra Pelada (que .. Chequer com a sua correspondência e que ele afir-
hoje é uma vila com quase 10 mil habitantes), Alta ma ser responsabilidade da Universidade de Brasf-
Floresta, Peixoto de Azevedo, Santarém, Boa Vista lia. Trata-se de um estudo contratado pelo Ministério
(que na sua praça principal homenageia este traba- da Saúde, através de licitação pública, e, apartir do
Ihador com um monumento alusivo a um garimpeiro momento em que o divulgou, o Ministério da Saúde
segurando sua bateia), lugares esses, Sr. Presiden- passou a endossá-lo, inclusive se tomando co-res-
te, onde se encontram instalados templos católicos, ponsável pelos dados e informações falsas contidos
evangélicos, espfritas, maçônicos e outros, com os no mesmo, pois se trata de um estudo fo~ado, reple-
seus muitos adeptos que ali vivem e trabalham, to de falhas primárias, com montagens fraudulentas
como bem destacou nota oficial da Comissão de de tabelas, tudo claramente visfvel a olho nu.
Apoio e Defesa dos Garimpeiros da Amazônia em Portanto, Sr. Presidente, não acreditamos que
repúdio à atitUde do Sr. Pedro Chequer (nota esta este estudo tenha safdo de dentro da universidade
de que solicito transcrição, na fntegra, nos Anais de BrasRia com todas essas falhas escandalosas,
desta Casa). pois seria a desmoralização por completo daquela

Sr. Presidente, tão logo o Sr. P~ro Chequer instituição, que até o presente momento conta com o
tomou conhecimento, através da imprensa, de mi- nosso respeito e admiração.
nha intenção de propor a instalação de uma CPI Apenas para mostrar alguns exemplos de erros
nesta Casa para que se apurassem, entre outras primários: na tabela de número 31 há informações
gravíssimas denúncias, quais as intenções do Sr. sobre casos de AIDS levantados pelo Ministério da
Pedro Chequer ao inserir, no anúncio do programa Saúde desde o século passado (1885)!
voltado para os garimpeiros, na mesma comunica- A mesma tabela, talvez publicada sem revisão,
ção para a mfdia, as suas ofensas aos garimpeiros e mostra o número de casos de AIDS no sexo femini-
mulheres que trabalham ou vivem em áreas de ga- no, segundo tipo de exposição, para os Estados se-
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lecionados. Mas a referida tabela foi retirada de um
boletim do Ministério da Saúde e que diz respeito
aos casos de AIDS constatados nacionalmente, ou
seja, em todo o País. A tabela em questão foi crimi
nosamente inserida no referido estudo creditado à
Universidade de Brasília, para justificar que -a totali
dade das mulheres das áreas de garimpo tem múlti
plos parceiros e 40% delas referiram algum envolvi
mento com drogas injetáveis, seja como usuárias ou
como parceiras de usuários de drogas (tabela 31t!

No Estudo constam números relativos a dados
estatísticos referentes ao ano de 1996. Se o relatório
foi concluído em meados daquele ano, e não se tra
tando de exercício de projeção futurística, como po
deriam tais dados, que somente ficariam disponíveis
em 1997, figurar nele?

No referido estudo não constam os nomes do
Reitor e cios responsáveis pelo Centro de Estudos
Multidisciplinar e pelo Núcleo de Estudos em Saúde
Pública da Universidade de Brasília, como seria de
praxe nesses trabalhos.

Acreditamos, ainda, Sr. Presidente, que, se,
dentro da Coordenação do Programa Nacional de
DST/AIDS do Ministério da saúde, alguém com
competência tivesse ao menos lido tal relatório do
estudo em questão, o mesmo seria impugnado, e
não divulgado como o foi. Vejam pois, em que mãos
está a Coordenação do Programa Nacional de
OST/AIDS do Ministério da Saúde!

Sr. Presidente: registrei aqui várias questões
que clamam por respostas.

Qual a intenção do Sr. Pedro Chequer em ata
car os garimpeiros quando justamente anunciava um
Programa do Ministério da Saúde? O Sr. Pedro Che
quer te~a interesse em inviabilizar ao implantação
do referido programa, com as suas declarações, em
troca de quais vantagens?

Se assim pergunto, Sr. Presidente, é porque
tenho denúncias, que pretendo ver esclarecidas
numa Comissão Parlamentar de Inquérito, dando
conta de que o Tesouro Nacional tem arcado com
pesadas multas impostas pelo não cumprimento dos
prazos de implantação e execução desses progra
mas de saúde, financiados que são pelos organis
mos financeiros mundiais, que, ao não verem cum
pridas as cláusulas contratuais, obrigam o Governo
brasileiro a efetivar a devolução de todo o emprésti
mo, acrescido de multas milionárias relativas ao não
cumprimento dos termos de compromisso, conforme
denúncias feita pelo Ministro lram saraiva, do Tribu
nal de Contas da União, ao Correio Brazlllense,
edição de 30 de janeiro de 1995 (o que também soli-

cito seja transcrito nos Anais desta Casa). Indigna
do, o preocupado Ministro do TCU disse que o País,
somente naquele ano, havia perdido 103 milhões de
dólares do BIRD (Banco Interamericano de Desen
volvimento), por atrasar projetos nas áre~' de saú
de, fora as milionárias multas que tais atrasob ac' .. •
retam para o Governo brasileiro.

Portanto, Sr. Presidente, o escândalo já vem
acontecendo muito há muito tempo, e, frise-se, o Sr.
Pedro Chequer já fazia parte da equipe de Coorde
nação do Programa Nacional de DST/AIDS do Mi
nistério da Saúde, não podendo alegar que assumiu
o cargo recentemente para então se livrar das res
ponsabilidades que serão esclarecidas na CPI que
estarei propondo seja instalada nesta Casa.

Sr. Presidente, a denúncia mais grave deixei
para o final e agora a faço, justificando a presença
deste preservativo (camisinha) neste plenário.

O Ministério da saúde, através de sua Coorde
nação do Programa Nacional de DST/AIDS, está
agindo criminosamente contra toda a população bra
sileira quando não esclarece a existência no merca
do de camisinhas que não são destinadas à preven
ção contra vírus do HIV, que provoca a AIDS, servin
do apenas para se precaver da gravidez.

A Comissão de Apoio e Defesa dos Garimpei
ros da Amazônia apresentou denúncia contra a
Coordenação do Programa de DST/AIDS do Ministé
rio da Saúde, em ofício enviado ao Procurador Geral
da República, Dr. Geraldo Brindeiro, protocolizado
naquela Procuradoria Geral no último dia 23, invo
cando crime de propaganda enganosa quando o re
ferido Ministério induz a população a acreditar que
para evitar o vírus do HIV (AIDS) basta apenas usar
a camisinha, deixando de alertar à população que
existem no mercado nacional, principalmente na
vasta região amazônica, e também nas feiras de im
portados e importadoras de muitas cidades brasilei
ras, preservativos que não servem para evitar a con
taminação do vírus HIV (AIDS), como este, em que
tem impresso o seguinte alerta, no idioma inglês:
-Este produto é elaborado para ajudar a prevenir a
gravidez. Ele não protege contra a infecção do HIV
(AIDS) e outras doenças sexualmente trasmissí
veis....

A Comissão dos Garimpeiros lembra ao Procu
rador Geral da República que, com a globàlização
da economia, não tem o Governo Federal como evi
tar a entrada, no mercado nacional, dessas camisi
nhas ineficazes, que vêm com alerta no idioma in
glês, dificultando, como é natural, que os brasileiros,
em sua maioria, tenham acesso a esse alerta. Há,
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em áreas de garimpos não podem ser leviana e gratuitamente
atacados· por uma autoridade do Ministério da Saúde, o sr.
Pedro Chequer, coordenador do Programa Nacional de
OST/AIDS daquele ministério que, em entrevista à imprensa
afirmou irresponsável e preconceituosamente, não se sabe à
que pretexto, que o "garimpeiro, geralmente, é como homem
sem nenhum caráter, aventureiro, clandestino, violento e
marginal, associado a um tipo de atividade furtiva, selvagem e
anárquica" (...) " que todas as mulheres que vivem em áreas de
garimpo tem diversos parceiros e 40% delas contam que se se
envolveram com drogas injetáveis..." e como se não bastasse
ainda induz o leitor, com as palavras dele, a ver os garimpeiros
como "homicidas que geram a violência".

A desmedida autoridade do Ministério da Saúde,
provavelmente nunca esteve em um garimpo que, em nosso
País, pode-se contar aos milhares, locais esses onde se vivem e
trabalham pessoas honestas.e honradas, evangélicos, católicos
praticantes, espíritas, maçons etc., muitos deles pais de
famílias, muitas vezes vítimas da sanha e da cobiça de pessoas
descompromissadas com a soberania nacional, inocentes úteis
ou, talvez, certamente à serviço desses movimentos, grupos e
mineradoras estrangeiras que, em suas famigeradas e
constantes campanhas de desmoralização da classe garimpeira,
hipócritamente à pretexto de preservação de florestas, estão
apanas procurando nos hostilizar junto à opinião pública, para

tanto, manipulando a mídia, como exemplo do ocorrido em
Serra Pelada onde os garimpeiro descobriram o ouro e a Vale
forjou a farsa de Serra Leste, os expulsando, para que ela, a
CVRD, possa também vender aos estrangeiros o que nunca lhe
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pertenceu de direito e, o mais grave, pessoas fazendo uso até
mesmo de um programa de prevenção à AIDS a ser
patrocinado pelo Ministério da Saúde, para atingir a cidadania
de uma categoria que está muito longe de trair a sua pátria
como esses parasitas o fazem com seus pronunciamentos
repletos de mentiras, que mancham o nome do nosso Brasil no
exterior e que, infelizmente, não temos como deles nos
prevenir em comparação com o vírus da AIDS.

Resta-nos a esperança que o ministro da saúde, Carlos
César de Albuquerque, numa demonstração serena de isenção
política e responsabilidade pública, proceda a imediata
substituição do sr. Pedro Chequer do cargo de Coordenador
Nacional do Programa de DST/AIDS, pois diante de tamanha
demonstração de preconceitos e despreparo, o referido senhor
evidencia não estar capacitado para tão importante função no
Ministério da Saúde que, em seus programas de prevenção à
AIDS, trabalha em conjunto com entidades representativas e
atuantes junto aos homossexuais, profissionais do sexo,
usuários de drogas~ presidiários~ segmentos esses também
compostos de pessoas com direiro à cidadania e que são,
também, costumeiramente vítimas de preconceitos e ataques
gratuítos por parte de pessoas que não reconhecem o direito do
próximo quanto ao respeito merecido e à cidadania.

~\~.
Jane Maria Reze~de ...: (Ident. M-79.727 SSPIMG)
Presidente da Comissão de Apoio e Defesa dos
Garimpeiros da Amazônia Brasileira.
TellFax: (061) 244.7156
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cCf~~rm)mi5S0.

Controla DST/Aids - É o projeto que tem apre
;~2,nia.jo lil"íi bom flux:J financeiro. Iniciado em 1994
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A CAMISINHA PROTEGE? aos agentes infecciosos e os índices de transmissão
Em vários tipos de propaganda para prevenção das DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis. in-

da Aids divulgados pela mídia - inclusive. muitas ve- clusive a Aids) em grupos que usavam e não usa-
zes, com o apoio oficial do Ministério da Saúde, va o preservativo. E concluiu: "As camisinhas são di-
quando não com o seu suporte financeiro, como vulgadas como eficazes para prevenir as DST com
ocorreu com a desastrada campanha do "Bráulio" - mensagens implícitas de que se forem propriamente
tern-se a nítida impressão de que o uso do preserva- usadas, pode-se fazer sexo à vontade e o com se-
tivo ou camisinha, traz uma proteção completa 0011- gurança. Uma revisão da literatura, como vimos nos
tra a infecção pelo HIV (vírus da Aids). Órgãos sani- casos citados, mostra, no entanto. que há poucas
tários do governo chegaram a ser questionados evidências sólidas que confirmem tais afirmações."
quanto à tal propaganda, pois ao se dar a impres- Na verdade, usando-se uma linguagem algo
são de segurança total no relacionamento sexual, imprópria, mas correta, pode-se dizer que as únicas
poderiam estar, na verdade, contribuindo elou incen- maneiras de se evitar com segurança as DST, inclu-
tivando a libertinagem e promiscuidade. Uma do sive a Aids, são as seguintes: monogamia (um só
"Bráulio", por exemplo, chegava a admitir até mes- parceiro), abstinência (inclusive de drogas) e onanis-
mo o intercurso anal conquanto se usasse a "prote- mo. O resto é papo-furado de pseudo-Iiberais...
tora" camisinha. Elias Murad é Deputado Federal. médico. quí-

A mim tais propagandas sempre pareceram mico. farmacêutico e jomalista."
inadequadas. despropositadas, chulas e ineficientes. O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Conce-
Recurso de quem impotente diante do gigantismo do do a palavra à Deputada TeIma de Souza. do PT de
problema. não sabe sequer oque fazer. Sempre du- São Paulo. S. EX- diz disporá de dez minutos.
videi da sua eficácia e agora, ao que parece, essa A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re-
coisa se confirma. visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

Em boas condições de uso, a camisinha tem putados, hoje o tema do meu pronunciamento não
um índice de falha superior a 30% para prevenir a será a reeleição que abordei no Grande Expediente
glClvidez em mulheres jovens e solteiras. Se a mes- desta Casa em 8 de janeiro último. Vamos falar hoje
ma coisa pode acontecer na infecção pelo HIV, este das tragédias que ocorrem nos meses de verão no
é um índice alarmante de fracasso. Esse cenário tor- nosso Estado, principalmente na nossa cidade.
na-se pior se nos lembrarmos de que o vírus da Aids Na últimas sexta-feira. eu - que sou Deputada
é três vezes menor do que o vírus do herpes, 60 ve- por São Paulo e venho a da Baixada Santista - esti-
zes menor do que o espiroqueta da sífilis e 450 ve- ve. junto com a Deputada Estadual do PT de São
zes menor do que o espermatozóide. Mais ainda: a Paulo, Maria Lúcia Prandi. no Vale do Ribeira. re-
gravidez pode ocorrer em sete dias de fertilidade gião castigada por trombas dágua e pelas conse-
dentro dos 28 dias do ciclo menstrual, enquanfo o qüentes inundações, causadas pelo transbordamen- .
HIV está presente 24 horas por dia, sete dias por se- to do rio Ribeira de Iguape, quando pudemos verifi-
mana 365 dias por ano." car o caos que as enchentes trouxeram à população

De acordo com C. M. Roland. do Laboratório daquela região. Eldorado. por exemplo. era impossí-
de Pesquisas Navais. especialista em química da vel de ser alcançada pelas estradas. pois somente
borracha da Associação Americana de Química, helicópteros tinham acesso ao Município.
essa dimensão tão diminuta do HIV em relação ao Estando em Registro e em contato com as au-
espermatozóide reduz muito a eficácia da camisinha toridade de Eldorado, através de telefone. fomos in-
para a prevenção da Aids em comparação com a formados de que 80% da cidade estava debaixo dá-
prevenção da gravidez. Também é consenso que o gua, e a população desabrigada necessitava de
látex da borracha contém falhas inerentes que se água e comida.
tomam 50 vezes maiores quando em contato com o Registro, a maior cidade do Vale do Ribeira,
HIV. se a intenção e prevenir o alastramento da também Sf)fria com as conseqüências da enchente.
doença, o simples fato do alto índice de sua falha No sábado, houve desabamento de terra. com a in-
em previnir a gravidez joga por terra o argumento de terrupção da própria BR-116, principal via de acesso
que a camisinha seja capaz de prevenir com eficácia à região. Os dramas de população são imensos.
a contaminação pelo HIV. com o agravante relativo à agricultura. principal fonte

Outrossim. Brian Morris fez uma pesquisa labo- de recursos, e da sobrevivência do vale. que está
ratorial relacionada à permeabilidade da camisinha seriamente comprometida.
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Segundo a Divisão Regional Agrícola, localiza
da no Município de Registro, os produtores de bana
na da região devem ter um prejuízo de R§40 milhõ
es. -A perda chega a 100% nas áreas de Várzea, às
margens do rio Ribeira. Isso significa que 26 milhões
de pés de banana, plantados em cerca de 13 mil
hectares, foram atingidos pela enchente que casti
gou a região na última semana- (FSP, 28-1-97).

Não bastasse o impacto econômico na região
mais pobre do Estado - embora rica de potencial
agrícola - cerca de mil e 800 dos 2 mil 664 hectares
das plantações de arroz, feijão e milho tambémfo
ram atingidos. Esse tipo de plantação serve essen:.
cialmente para subsistência dos seus produtores.

É preciso que o Govemo Federal, através do
Ministério do Planejamento e da Agricultura, assim
como o Govemo do Estado se sensibilizem profun
damente com o drama que vive o vale do Ribeira. É
preciso o imediato envio de ajuda financeira à região
e que, a curto prazo, se dêem respostas aos imen
sos prejuízos causados pela enchente, além de pla
nejar-se, antecipadamente, medidas que já se fazem
necessárias para prevenir futuras catástrofes.

Outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a déca'

da de 80 foi década perdida para o turismo deSan:'
tos, graças a então péssima qualidade das ágiJas do
mar. Os turistas mais abastados procuravam as
praias do Guarujá, e os menos favorecidos, as de
Praia Grande.

A partir de 1990, entretanto, o trabalho que
realizamos para a recuperação da balneabilidade
das praias de Santos devolveu à cidade condições
para competir com outras no que se relaciona ao tu
rismo.

'O poder público municipal não limitou sua ação
à limpeza das nossas águas. Investimos na,preser
vação do patrimOnio histórico, passamos a realizar
festivais de verão com a presença de artistas nacio
nais, remodelamos a orla com a construção de
quiosques, entre inúmeras outras iniciativas.

Desde então, o movimento dos hotéis de San
tos não parou de crescer, assim como o movimento
de bares, restaurantes e outros estabelecimentos
comerciais.

Santos voltou a apostar no turismo, como ativi
dades essencial para seu desenvolvimento econômi
co, tão essencial para o crescimento da cidade
quanto o próprio porto.

Essa ação gerou uma reação dos demais Mu
nicípios da Baixada Santista, que buscaram reforçar

suas atrações, aquecendo ainda mais a disputa pe
los turistas.

Nesse mês de janeiro de 1997, infelizmente,
Santos perdeu um round decisivo dessa saudável
competição. O atual Prefeito decidiu dispensar a
construção do Parque Aquático Beto Carrero, ao
cancelar a licitação realizada pelo Governo anterior.

O:empreendimento seria feito com a parceria
de um empresário de Santos, o Sr. Pepe Altstut

Para traduzir o tamanho do prejuízo que essa
atitude causou, basta dar uma olhada na matéria s0

bre o -Beto Carrero World-, publicada na revista
Veja desta semana.

O parque, que funciona na cidade de Penha,
em Santa Catarina, recebe 15 mil pessoas por dia.
Em 1996, foram mais de 1 milhão de visitantes. Na
década de 80, Penha estava ameaçada de sumir do
mapa e hoje tem 80% de sua economia ligada ao
parque, que emprega 1.500 pessoas no verão. Fo
ram 125 milhões de reais em investimentos, até ago
ra.

Em Santos, o empreendimento envolveria, se
gundo os empresários, um investimento inicial de 37
milhões, gerando 350 empregos diretos na primeira
fase do projeto. Um número ainda maior de trabalha
dores seria empregado na construção do pai-Que,
para a qual já estavam contratadas cinco empreitei
ras de Santos. Seriam 2 milhões de dólares anuais
que entrariam para os cofres da prefeitura entre im
postos e' participações, além do aluguel mensal de
12 mil e 500 reais.

Mesmo que um outro parque venha a ser cons
truído no local, Santos dispensou a marca Beto Car
rero, que, sem dúvida, é capaz de atrair milhares de
turistas.

Perdem os turistas, perdem os santistas: em
presários, comerciantes, cidadãos.

Fica claro que sem um comando político com
senso de oportunidade e que defenda os interesses
da cidade, e somente estes, Santos pode voltar a fi
car para trás. Aliás, a mesma revista Veja estampa,
na capa do suplemento -Veja São Paulo-, a cidade
de Praia Grande como a boa surpresa do verão.
Corno se nos avisasse do perigo da miopia, lamen
tavelmente ocorrida, em Santos.

Sr. Presidente, Sras., e Srs. Parlamentares, es
tas são as duas comunicações que trago à Casa,
em uma semana em que a questão da reeleição nos
tomou a todos por inteiro. O PT se pronunciou, com
os seus 51 Deputados, contra a reeleição, juntamen
te com os partidos da Oposição e aqueles que, fora
de suas bancadas, apoiaram a continuidade da luta



O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, SrlIs e Srs. Deputados, o Governo tem procurado
implementar os programas de geração de emprego
e renda por meio do Programa Nacional de Fortale
cimento da Agricultura Familiar - PRONAF. No Ma
ranhão, esses projetos têm sido financiados pelos
órgãos oficiais, como o Banco do Nordeste do Brasil.

Infelizmente, alguns impedimentos têm feito
com que esse projeto não deslanche no Maranhão.
As dificuldades são causadas também por um outro
órgão do Governo, o IBAMA, ao cobrar taxa de vis
toria. Para uma pequena área, cobra uma taxa de
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pela democracia. Lamentamos que nesta semana sensibilizar os Ministros do Superior Tribunal de Jus-
fatos como as tragédias que as enchentes trazem tiça, com o objetivo de suspender a liminar.
para todo o Brasil e a ausência de desenvolvimento O suposto proprietário, Sr. Presidente, está
econômico para as regiões, especialmente turísti- propondo aos moradores a celebração de contratos
cas, como a região da Baixada Santista, de onde ve- de locação, com compromisso de posterior compra e
nho, estejam esquecidos. É lamentável, mas o Brasil venda, tão logo seja legalmente possível. Com esse
tem que continuar, e o Partido dos Trabalhadores, acordo seria pedida a cassação da medida liminar.
através das vozes de seus Deputados, ,continuará Com a locação, os moradores teriam a garantia de
na luta por um Brasil melhor, com justiça social, e estarem adquirindo um lote futuramente.
pela construção cada vez maior e mais ,profunda da Assim, Sr. Presidente, e acreditando na sensi-
democracia. bilidade dos Ministros do Superior Tribunal de Justi-

" Sr. Presidente, solicito a V. Exil que minhas ça, considero por demais importante a adoção de
duas comunicações sejam registradas nos Anais da uma medida negociada entre as partes, para que a
Casa e divulgadas no programa A Voz do Brasil. tranqüilidade e a segurança social voltem aos lares

O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Conce- daquelas pessoas e a toda a comunidade.
do a palavra, pela ordem, à nobre Deputada Marta Outro assunto.
Suplicy. Sr. Presidente, hoje encaminhei ao Sr. Gover-

A SRA. MARTA SUPUCY (PT - SP. Pela or- nadar do meu Estado, Mário Covas, pedido para que
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- a, população das cidades afetadas pelas águas que
te, S~ e Srs. Deputados, recebi hoje em meu gabi- desabaram em São Paulo fique isenta do pagamen-
nete a visita de uma delegação de representantes to da taxa de água e esgoto durante o período em
da Câmara dos Vereadores da cidade de Ferraz que perdurarem as inundações.
Vasconceios, no meu Estado de São Paulo, Iidera- Vi na televisão um morador tendo de usar uma
dos pelo Vereador Marcos Silva, que vieram a Brasí- mangueira dágua para limpar sua casa. Perguntado
lia impetrar um mandado de segurança contra a de- como estava a situação, ele disse: além de a água
cisão do Juiz de Direito daquela cidade, que deter-ter invadido a nossa casa, agora a conta da SA-
minou a reintegração de posse de uma área de BESP vai ser enorme, porque teremos de usar muita
76.000 m-, na Vila Jamil, daquele Município. ~gLJa para limpar a casa.

A liminar foi deferida a favor de quem alega ter Estou encaminhando esse ofício no sentido de
somente a posse mais velha, sem comprovação do que seja tomada uma iniciativa de largo alcance 50-
domínio e até em resistência a outro pedido de usu- cial, que seria permitir aos moradores dessas áreas
capião. Os moradores daquela localidade vêm lutan- inundadas não pagarem, pelo menos, a conta da
do há quase um ano, a fim de que a violência e o < SABESP nesse mês.
desamparo não se'instalem, com o,cumprimento da- Sr. Presidente, gostaria que o meu pronuncia-
quela medida liminar. menta fosse divulgado na Voz do Brasil.

Por se tratar de um problema social e das con- O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Conce-
seqüências que poderão advir do cumprimento.coer- do a palavra pela Ordem ao nobre Deputado Sebas-
citivo da liminar de reintegração de posse, com força ,tião tvladeira.
policial, o Prefeito anterior e o atual, juntamente com
a Câmara Municipal, se sensibilizaram e, através
dos respectivos Departamentos Jurídicos, impetra
ram um mandado de segurança no Primeiro Tribunal
de Alçada Civil do Estado de São Paulo.

No último dia 10 "de janeiro tomou-se conheci
mento de que aquela Corte entendeu ser o pedido
desmerecedor de acolhida, em virtude de que o Po
der Executivo carecia de interesse legCtimo, sem que
fosse pesada a gravidade social. Por isso, sem ter
qualquer alternativa imediata dentro da esfera jurídi
ca do Estado de São Paulo, outra solução não hou
ve a não ser a impetração de novo mandado de se
gurança contra o Presidente daquela Corte, visando
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271 reais. O financiamento só sai pelo Banco do RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
Nordeste com essa vistoria feita pelo 1BAMA. PARA O GRANDE EXPEDIENTE

Hoje estive com o Dr. Eduardo Martins,· Presi- - FEVEREIRO DE 1997 -
dente do 1BAMA, cobrando uma posição desse ór- Data Dia da semana Hora Nome
gio, porque é inadmissrvel que um órgão govema-

03 2'-feira 15:00 Arlindo ChinagliarnentaI atrapalhe a ação de um programa do Gover-
no. 15:25 Cláudio Chaves

Foi-me prometido que ainda esta semana, no
15:50 Aldo Arantes

mais tardar no inrcio de outra, a direção do IBAMA
16:15 Arlindo Vargas
16:40 Luciano Zica

irá estudar o caso e encaminhar uma solução, isen- 17:05
tando ou cobrando uma pequena taxa para vistoria 17:30
dessas áreaS que es1ão inclurdas no Programa Na- 1/':55
cionaI de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 18:20
PRONAF.

--
04 31..feira 15:00 Valdir Colatto

Aguardarei a decisão do IBAMA. Só na cidade 15:25 Benedito Domingos
de AçaiIAndia, mais de cem projetos de várias asso-

05 41..feira Cidinha Camposciações estio encalhados na agência do Banco do 15:00

Nordeste, porqÜ8 as pessoas filia~ ao progr8nla' 15:25 Marcelo Barbieri

não têm como pagar a taxa de 271 reais. 06 51..feira 15:00 Regina Uno
Vamos supor que um pequeno agricultor vá 15:25 Luiz Durão

plantar dez hectares de arroz. Se, logo no inrcio, ti~ 17 ~-feira· 15:00 Airton Dipp
ver'de'-dààpendér 271 reais, ele ficará impossibilita- 15:25 Luiz Alberto
dó de" iéàliiar'o projeto; porque o valor abratige'úm 15:50 Nilson Gibson
grande percentual da,renda que porventura terá com 16:15
a prodUção da SUá pequena área. . 16:40.

Repito: aguardaremos que o Dr. Eduardo Mar- 17:05
tins e sua Diretoria tenham a sensibilidade de revisar 17:30

esSáS·táXaS, qú8rTt.Sábe-até isentando as·áreas dos 17:55

·pequenóSprodúlbres incIurdos no Programa Nacio- 18:20

nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 18 31-feirà 15:00 José Machado
Era o que tinha a dizer. 15:25 Fernando Ribas Carli

VlI- ENCERRAMENTO 19 4'-feira 15:00 Julio Redecker

O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Nada
15:25 Haroldo Sabóia

mais·havendo a,tratar, vou ~rrar a se~o~ , . 20 5A..feira 15:00 Antonio BalhmannI .O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Encer-
'ri:> a Sessão',OOnvoC8hdb outra para amanhã. sexta-

15:25 Paulo Bomhausen

feira. dia 31, às 9 horas. 21 6'-feira 10:00 Sérgio Miránda
10:25 Silvemani Santos

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 10:50 Roberto Valadão
PA~ GRANDE EXPEDIENTE 11:15 Jaime Martins

- JANEIRO DE 1997 - 11:40
12:05

Data DIa da semana Hora Nome 12:30
31 6'-feira 10:00 Gilvan Freire 12:55

, 10:25 'Luiz Mainardi 13:20

10:50 Aldo Arantes 24 21..feira 15:00 Expedito Júnior
1'1:15 .Luiz E. Gregnhalghg 15:25 Darci Coelho
11:40 15:50 Felipe Mendes
12:05 16:15 Nareio Rodrigues
12:30 16:40 Teima de Souza
12:55 17:05 Padre Roque
13:20

.~- ~
17:30
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25

26

27

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

17:55
18:20 Pinheiro Landim 28

15:00 Marçal Filho
15:25 Nelson Otoch

15:00 Gonzaga Patriota
15:25 César Bandeira

15:00 Antonio C. Pannunzio
15:25 Nestor Duarte

6ª-feira 10:00 .Walter Pinheiro
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
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COMISSÃO.
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1 - PROJETO DE LEI N° 4.259-B/93 - do Poder
Executivo (Mens. nO 743/93) - que "dispõe
sobre a segurança do tráfego aquaviário em
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RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO
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Edição: Núcleo de Apoio à Informática
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art 12, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990J observado o disposto no art. 42 da Lei n2
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na
forma do art. 92, item 11, da Lei n2 8.112, citada, ALE
XIS SALES DE PAULA E SOUZA, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Técnico Legislativo-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo com o
art 35, parágrafo único, inciso I, da Lei n2 8.112, de
11 de dezembro de 1990, ALEXIS SALES DE PAU
LA E SOUZA, ocupante de cargo da Categoria Fun
cionai de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto
Parlamentar, Padrão 30, ponto n2 4920, da função
comissionada de Assessor Técnico, FC-7, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Primeiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo com o
art 35, parágrafo único, inciso I, da Lei n2 8.112, de
11 de dezembro de 1990, NADJA LUCENA PIMEN
TEL, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa,
Padrão 45, ponto n2 1870, da função comissionada
de Assessor Técnico, FC-7, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Primeiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
i 9SC, ~solve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a CARLOS EDUARDO ZANATTA, ponto n2
10164, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE~9, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Parti
do dos Trabalhadores.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item
I, alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve exonerar, de acordo com o art 35,
item ~, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARCELO SOARES DA SILVA, ponto n2 11753, do
cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, que exerce na
Assessoria Técnica, da Diretoria-Geral.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no art. 38, do Regimento Interno, resolve constituir
Comissão Externa, sem ônus para esta Casa, inte
grada pelos Deputados ARLINDO CHINAGLlA (PT 
SP), AYRES DA CUNHA (PFL - SP) e CUNHA
LIMA (PPB - SP) para, sob a coordenação do pri
meiro e no período de 31-1 a 14-2-97, ·proceder o
levantamento dos danos provocados pelas enchen
tes no Estado de São Paulo e propor soluções emer
genciais e estruturais para solução dos problemas·.

Brasília, 30 de janeiro de 1997. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputactps, no
uso de suas atribuições e tendo em vista a criação
da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer sobre o Projeto de Lei n2 2.648, de 1996, do
Poder Executivo, que -dispõe sobre a organização
dos serviços de telecomunicações, a criação e fun
cionamento de Órgão Regulador e outros aspectos
institucionais· e a seus apensados, resolve convocar
os membros da referida Comissão para a reunião de
instalação e eleição de seu Presidente e Vice-Presi
dente, a realizar-se dia 4-2-97, S- feira, às
14h3Omin, no Plenário n2 12 do Anexo 11.

Brasília, 30 de janeiro de 1997. - Luís Eduar
do, Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE
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(Encerra-se a sessão às 7b noras e 25 minutos.) Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
ATO DA PRESIDÊNCIA - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA TEREZA DE PAULA SALDANHA, ponto n2
11762, do cargo de Assessor Administrativo, CNE-7,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exerce na Diretoria Administrativa.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.
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atribuição Adjunto PaJ1amentar, Padrão 30, ponto 02
4920, para exercer, na Assessoria Técnica, da Dire
toria-Geral, o cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo art. 12 da Resolução 02 43, de 30
de junho de 1973, combinado com o art. 32 do Ato
da Mesa 0247, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa 02 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 62 da Lei 02 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92,
item 11, da Lei 02 8.112, citada, ISABEL MENDES DE
FARIA para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
do pelo art. 32 do Ato da Mesa 02 15, de 26 de maio
de 1987, obselVada a -nova-denominação dada pelo
art. 12 da Resolução 02 4, de 13 de junho de 1991,
combinado com o art. 12 do Ato da Mesa 02 5, de 16
de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, e o art. 62 da Lei 02 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, obselVado o disposto' no art. 42
da Lei 02 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve no
mear, na forma do art. 92, item 11, da Lei 02 8.112, ci
tada, NADJA LUCENA PIMENTEL, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto 02
1870, para exercer, na Diretoria Administrativa, o
cargo de Assessor Administrativo, CNE-7, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo art. 12 da Resolução 02 23, de 17 de
junho de 1980, combinado com o art. 32 do Ato da
Mesa 0247, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item
I, alCnea a, do Ato da Mesa 02 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 62 da Lei 028.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92,

item 11, da Lei 02 8.112, citada, PEDRO DE ALMEI
DA CROSSETTI, para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido dos Trabalhadores, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, transformado pelo art.
32 do Ato da Mesa 0215, de 26 de maio de 1987,
combinado com o art. 32 do Ato da Mesa 02 47, de 7
de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa 02 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 62 da Lei 02 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do art. 92, parágrafo único, da Lei 02 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução 02 21, de 4
de novembro de 1992, ZAID DA CUNHA TORRES,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Pa
drão 45, ponto-nll-1886, para exercer, a partir de 31
de janeiro do corrente ano, no Gabinete do Primeiro
8ecretá!io, a função comissionada de Assessor Téc
nico, FC-7, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformada pelo art. 32 da Resolução
0212, de 27 de abril de 1983, combinado com o art.
55 da Resolução 02 21 , de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa 02 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 62 da Lei 02 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve designar por acesso, na forma
do art. 92, parágrafo único, da Lei 02 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nll 21, de 4
de novembro de 1992, MARIA DO AMPARO FER
REIRA SANTIAGO, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assis
tente Administrativo, Padrão 30, ponto 02 4398, para
exercer, a partir de 31 de janeiro do corrente ano, no
Gabinete do Primeiro secretário, a função comissio
nada de Assessor Técnico, FC-7, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, transformada pelo
art. 3ll da Resolução 02 12, de 27 de abril de 1983,
combinado com o art. 55 da Resolução 02 21, de 4
de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 30 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.
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RESEN!IA DA c:OBRESPONDÊNCIA RECEBIDA RELi\TlVA A
rnoICACAQ E REQUERIME!ITO DE INf0R!fACÃO

1996, de autoria do Deputado MARCELO
BARBIERI.

Aviso n ll 572,

Aviso nll 382/MME,

Aviso nO 077/GM-7/462,

Aviso n ll 079/GM-7/464,

Aviso n II 573,

Aviso na 319jMC,

Aviso n ll 388/MME,

Aviso nO 389/MME,

Aviso na 1.645-SUPAR/
C.civil,

Aviso n ll 406/A2-MEx,

Aviso nO 1.647-SUPAR/
c.Civil,

Aviso nO 2.238fMJ,

Aviso no 274/MM,

Aviso nO 2. 240fMJ ,

Aviso n' B1/GM-7/471

Aviso n° 395/MME,

DEZEMBRO/96

de 02.12.96, do Ministério da Prévidência
e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
const~ntes do RI no 1.662, de 1996, de
autorJ.a do Deputado MIGUEL ROSSET'l'O.

de 03.12.96, do Ministério da Minas e
Energia, prestado esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll 1.873, de
1996 I de autoria do Deputado FRANCISCO
SILVA.

de 04.12.96, do Ministério da
Aeronáutica, prestando escl.arecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll

1.879, de 1996, de autoria do Deputado
FERNANDO GABElRA.

de 04.12.96, do Ministério da
Aeronáutica, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll

1.875, de 1996, de autoria do Deputado
AGNALDO TIMóTEO.

de 04.12.96, do Ministério da Previdência
e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1.777, de 1996 de
autoria do Deputado AUGUSTO CARVALHO. '

de 06.12.96, do Ministério das
comunicações, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n"
~~ B~~N01.996, de autoria do Deputado

de 06.12.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll 1.892 de
1996, de autoria do Deputado LUCÍANO
ZICA.

de 06.12.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre

os guesitos constantes do RI nO 1.891, de
1996, de autoria do Deputado LUCIANO
ZICA.

de 06.12.96, da Casa civil da Presidência
da República, prestando esclarecimentos
sobre os gueaitos constantes do RI n"
1.887, de 1996, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.

de 06.12.96, do Ministério do Exército
prestando esclarecimentos sobre o~
quesitos constantes do RI n ll 1.879 de
1996, de autoria do Deputado FEmi'ANDO
GABElRA.

de 09.12.96, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n Q

333, de 12.11.96, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do
Estado, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n ll 679, de 1996, de autoria do
Deputado AUGUSTO NARDES.

de 10.12.96, do Ministério da Justiça
prestando esclarecimentos sobre o~
queaitos constantes do RI n 11 1.758, de
1996, de autoria do Deputado GILNEY'
VIANA.

de 11.12.96, do Ministério da Marinha,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 1.906, de
1~96, de autoria do Deputado MARCELO
DEDA.

de :1l.12.96, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 1.810, de
1996, de autoria da Deputada TELlIA DE
SOUZA.

de 12.12.96, do Ministério da
Aeronáutica, .prestando 'esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n Q

~ó~~5BO~~. 1996, de autoria do Deputado

de 12.12.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nO 1.901, de

Aviso n ll 411-A3.1jMEx,

Aviso n ll 1.086/MF,

Aviso na 1.088/MF,

Aviso n Q 1.089jMF,

Aviso n Q 1.090/MP,

Aviso nll 1.091/MP,

Ofício n Q 1.141/MPO,

Ofício nll 1. 142/MPO,

Jfício n Q 1.143/MPO,

Oficio n Q 1.144/MPO,

Aviso n" 1.092/MF,

Aviso n ll 1.093/MP,

Aviso n" 1.094jMF,

Aviso nll 1.101/KF,

Aviso nO 882/GM,

Aviso nl! 884/GM,

Aviso nO 1.110jMF,

Aviso n Q 883/GM,

de 12.12.96, do Ministério do Exército
prestando esclarecimentos sobre o~
guesitos constantes do RI n" 1.905 de
1996, de autoria do Deputado MARCELO
DÉDA.

de 12.12.96, do Ministério da Fazenda
prestando esclarecimentos sobre o~
quesitos constantes do RI nO 1.897, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA LIMA.

de 12.12.96, do Ministério da Fazenda
prestando esclarecimentos sobre o~
quesitos constantes do RI n ll 1.886, de
1996, de autoria do Deputado CTJNilA BUENO.

de 12.1.2.96, do Ministério da Fazenda
prestando esclarecimentos sobre o~
quesitos constantes do RI n" 1.868, de
1996, de autoria do Deputado ALDD REBELO.

de 12.12.96, do Ministério da Fazenda
prestando esclarecimentos sobre o~
quesitos constantes do RI n ll 1.882, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 12.12.96, do Ministério da Fazenda
prestando esclarecimentos sobre o~
quesitos constantes do RI n Q 1.865, de
1996, de autoria do Deputado NILTON
BAIANO.

de 12.12.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
gueaitos constantes do RI n Il 1.883, de
1996, de autoria do Deputado ADYLSON
MOTTA.

de 12.12.96, do Ministério do
Planejamento e orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI 1.899, de 1996, de
autoria do Deputado HAROLDO LIMA.

de 12.12.96, do Ministério do
Planej amento e orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n Q 1.858, de 1996, de
autoria do Deputado MILTON TEMER.

de 12.12.96, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os guesitos

~~~~;~~t~~ ~opU~;dOn~HiL:~N R~~~~~S. de

de 12.12.96, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1.859, de 1996, de
autoria do Deputado MILTON TEMER.

de 12.12.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n" 1.895, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA LIMA.

de 12.12.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.894, de
1996, de autoria do Deputado RICARDO
IZAR.

de 12a12.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n 11 680, de 1996, de autoria do
Deputado SALOMÃO CRUZ.

de 13.12.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n" 1.861, dI:..
1996, de autoria da Deputada CIDINHA
C1\MPOS.

de 13.12.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.834, de
1996, de autoria do Deputado GILNEY VIANA

de 13.12.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n I 1.908, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 13.12.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.888, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 13.12.96, do Ministério da Sal1de,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nl! 1.878, de
1995, de autoria do Deputado LUCIANO
ZICA.
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sobre os quesitos constantes do RI n 11

1.629, de 1996, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.

Aviso no 576/GMjMT, de 17.12.96, do Ministério dos
Transportes, pre!;1tando esclarecimentos
sobre os ques!tos constantes do RI n 1:1

794, de 1995, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.

Aviso nll 585, de 17.12.96, do Ministério da Previdência
, e Assistência Social, prestando

esclarecimentos sobre os ques!tos
constantes do RI nA 1.860, de 1996, dé
autoria da Deputada CIDINHA CAMPOS.

Aviso nll 324/MC, de 18.12.96, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos
sobre os qussitos constantes do RI n li

1.871, de 1996, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.

Aviso n ll 334/MTb, de 18.12.96, do Ministério do Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre QS

quesitos constantes do RI n 11 1.900, de
1996, de autoria dos Deputados CHICO
FERRAMENTA e SANDRA STARLING.

oficio n ll 1. 154/MPO, de 18.12.96, do Ministério do
Planej amento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 2.138, de 1996, de
autoria do Deputado VICENTE CASCrONE.

Aviso n' 1. 71B-SUPAR/
C.civil, de 18.12.96, da Casa civil da Presidência

da República que envia cópia do Aviso nO
586, de 10.12.96, do Ministério da
Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 496,
de 1996, de autoria do Deputado MOISES
LIPNIK.

Aviso n ll 416/HEx, de 19.12.96, do Ministério do Exército,
prestando esclarecimentos sobre os
gussitos constantes do RI n 11 2.044, de
1996, de autoria do Deputado GERSON
PERES.

Oficio n ll 1.061/96-MMA, de 19.12.96, do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, prestando esclarecimentos

sobre os quesitos constantes do RI n q

1.850, de 1996, de autoria do Deputado
IVAN VALENTE.

Aviso n' 1. 754-SUP1\R/
C.civil, de 19.12.96, da Casa Civil da Presidência

da República, que envia cópia do Ofício
n ll 1.596 e do Memll n ll 703, de 13 e
18.12.96, da Radiobrás Empresa
Brasileira de comunicação S.A e da
Diretoria-Geral da Administração da .
Presidência da República,respectivamente,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.909, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n ll 402/MME, de 20.12.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll 1.961,de
1996, de autoria do Deputado MIRO
TEIXEIRA.

Aviso n ll 403/MME, de 20.12.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nA 1.912, de
1996, de autoria do Deputado LUCIANO
ZICA.

Ofici.o MEC/N" 113/96,

Aviso n" 1.802-SUPAR/
c. Civil ,

Aviso n ll 1.803-SUPAR/
C.civil,

Aviso n ll 1.806-SUPAR/
c.Civil,

Aviso n ll 1.807-SUPAR/
C.Civil,

Aviso nO l.. BOB-SUPAR/
c.Civil,

Oficio n ll 1.075/96-MMA,

Aviso n' l.B37-SUPAR/
C.Civil,

Oficio NII 217/96,

Aviso n ll 1.137/MF,

Aviso na 1.142/MF,

de 23.12.96, do Ministério da Educação e
do Desporto, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nA
~Ó~i~GOSd~u~~, de autoria do Deputado

de 23.12.96, da Casa Civil da Presidôncia
da República, que envia cópia do Aviso na
2.127, de 21.11.96, do Ministério da
Justiça, prestando osclarecimentos sobre
a Indicação n" 630, de 1996; de autoria
do Deputado HERCULANO ANGHINETTI.

de 23.12.96, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso nij
2.128, de 21w11.96, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n" 539
de 1996, de autoria do Deputado ARY KARA.'

de 23.12.96, da Casa civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n Q

5B5, de 10.12.96, do Ministério da
Educação e 'ia Desporto, prestando
esclarecimentos sobre a Indicaçào na

~~RI~~ ci~i~~~. autoria do Deputado

de 23.12.96, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n Q

47, de 05.12.96, do Ministério
Extraordinário dos Esportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n Il 535
de 1996, de autoria do Deputado ANTÓNIÓ
DO VALLE.

de 23.12.96, da Casa Civil da Presidência
da República, que onvia cópia do Aviso na
46, de 05.12.96, do Ministério
Extraordinário dos Esportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 664
de autoria da Deputada MARIA VALADÃO. '

de 26.12.96, do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, prestando esclarecimontos
sobre os ques i tos constantes do RI n Q

1. 6BB, de 1996, de autoria. do Deputado
FERNANDO ZUPPo.

de 26.12.96, da Casa civil da Prasiddncia
da República, prestando esclarocimentos
sobre os quesitos constantes do RI n II

1.909, de 1996, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.

de 27.12.96, do Ministério Extraordinário
de Política Fundiária, prestando
esclarecimentos sobre os quBsitos
constantes do RI na 1.849, de 1996, de
autoria do Deputado UBALDINO JúNIOR.

de 27.12.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a
Indicação na 67B, de 1996, de autoria do
Deputado RICARDO BARROS.

de 27.12.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n:z 1.910, do
1996, de autoria do Deputado ANTôNIO
JORGE.

Aviso n' 7,49/96, de 20.12.96, do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n 11 1. B20, de 1996, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Ofício na 1.065-MMA, de 20 12.96, do Ministério do Meio
Ambien e, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constante do RI n 11

1.747, de 1996, de autoria do Deputado
EXPEDITO JúNIOR.

Oficio n' 1.066/96-MMA, de 20.12.96, do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hidricos G da.
Ama.5nia Legal, preutando esclarecimentos
sobre os quellSitos constantes do RI n 11

1. 717, de 1996, de autoria do Deputado
DOMINGOS DUTRA.

Oficio n' 1.067/96-MMA, de 20.12.96, do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, prestando esclarecimentos

l.B29/96

l.B30/96

RESENHA DA CORRESPONDÉ!lCIA EXPEDIDA RELATIVA
li INPICACÃO E REQ!!ERIMEIlTO DE INFORMACÃO

DEZEMBBO/96

de 03: 12.96, à Casa civil da Presidência da
~Pt1blJ.ca, encaminhando cópia da Indicação no 69B

e 1996, de autoria do Deputado AIRTON DIP,p ,
sugere ~o Poder Executivo, por intermédi~ q~~
MinistérJ.o da Administração Federal e Roforma do
ES;~~~i a ..análise da possibilidade de concessão d'"'
:siste~~~:~ aos médicos veterinários e seu;

de 0i.12.96, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encam nhando cópia do Aviso n ll 743/MPO de
29.11.96, do Ministério do Planejamem!o a
orçai~nto, prestando esclarecimentos sobre os
gues os constantes do RI n ll 1.59B, da 1996.
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1.863/96,

1.831/96

1.832/96,

1.833/96

1.834/96,

1.835/96

1.836/96,

1.837/96,

1.838/96,

1.839/96

1.840/96,

1.841/96,

1.842/96,

1.843/96

1.844/96,

1.845/96,

1.846/96,

de 03.12.96, ao Deputado MIGUEL ROSSETTO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 572, de 02.12.96, do
Ministério da Previdência e Assistência Social t
prestando esclarecimentos sobre os quesítos 1.847/96 ,
constantes do RI n ll 1.662, de 1996.

de 03.12.96, ao Deputado LUIZ GUSHIKEN,
encaminhando cópia do Oficio GAB/SECOM/PR/NII 478,
de 29.11.96, da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, prestando esclarecimentos 1.848/96,
~~~~~ os quesitos constantes do RI n ll 1.857, de

de 03.12.96, ao Deputado FRANCISCO SILVA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 382/MME, de
03.12.96, do Ministério de Minas e Energia, 1.849/96,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 1e873, de 1996e

de 04e12e96, ao Deputado AUGUSTO CARVALHO,
encaminhando cópia do Aviso n" 573, de O.4e12e96, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, le850/96,
prestando esclarecimentos sobre os queaitos
constantes do RI n" 1e777, de 1996e

de 06e12.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso nl! 319/MC, de 06e12e96, do 1e851/96,
Ministério das comunicações, prestando

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nl! le880, de 1996e

de 06e12.96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando 1.852/96
cópia do Aviso n" 3'89/MME, de 06.12.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nl! 1.891, de 1996.

de 06.12.96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando 1.853/96
cópia do Aviso n" 388,/MME, de 06.12.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os guesitos constantes do RI
nll: 1.892, de 1996.

de 06.12.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando 1.854/96
cópia do Aviso n" 1. 645-SUPAR/CeCivil, de 06.12e96,
da Casa civil da Presidência da República, que
envia cópia do Memorando no 347, da 04.12.96, da
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI no 1.887, de 1996. 1.855/96,

de 09.12.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n li: 704,
de 1996, de autoria da COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério do 1.856/96,
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, o acompanhamento de projetos em áreas de
preservação permanente no Município de Peixe-TO.

de 09.12.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n" 2.053, de 1996, de autoria do 1.857/96,
Deputado MDACYR ANDRADE, a respeito das operações
de emissão, compra, venda e resgate de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Alagoas.

de 11.12.96, ao Deputado ALEXANDRE SANTOS, 1.858/96,
encaminhando cop~a do Aviso nl! 534/GM/MT, de
29 e11. 96, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 1872, de 1996.

de 11e12e96, ao Deputado FERNANDO GABEIRA, 1.859/96,
encaminhando cópia do Aviso n ll 406/A2-MEx, de
06.12.96, do Ministério do EXército, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nl! 1.879, de 1996.

1.860/96
de 11.12.96, ao Deputado MARCELO DEDA,
encaminhando cópia do Aviso n" 274/MM, de 11.12.96,
do Ministério da Marinha, prestando esclarecimentos

sobre os quesitos constantes do RI n ll 1.906, de
1996. 1.861/96,

de 12.11.96, ao Deputado AUGUSTO NARDES,
encaminhando cópia do Aviso nO 1. 647-SUPAR/C. Civil,
de 09.11.96, da Casa civil da Presidência da
Rep'Ública, que envia cópia do Aviso nO 333, de
12.11.96, do Ministério da Administração Federal e 1.862/96,
Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n 12 679, de 1996.

de 12e12.96, ao Deputado MILTON TEMER, encaminhando
cópia do Oficio n ll 1.142/MPO, de 12.12.96, do
Ministério do Planej amento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" le858, de 1996.

de 12.12.96, ao Deputado MIDTON TEMER, encaminhando
cópia do Ofício n" 1. 144fMPO, de 12.12.96, do
Ministério do Planej amento e Orçamento, prestando

eSClarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 1e859, de 1996.

de 12.12.96, ao Deputado NILTON BAIANO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1.090/MF, de
12.12.96, do Ministério da Fazenda, prestando
eSClarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 1.865, de 1996.

de 12.12.96, ao Deputado ALDO REBELO, encaminhando
cópia do Aviso nl! 1.088IMF, de 12.12.96 do
Ministério da Fazenda, prestando esclareci~ntos
~~~~~ os quesitos constantes do RI n" 1.868, de

de 12.12e96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n" 1.089/MF, de 12.12.96 do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecim~ntos
sobre os quesitos constantes do RI n" 1.882 de
1996. '

de 12.12.96, ao Deputado ADYLSON MOTTA,
encaminhando cópia do Aviso n li: 1. 091/MF , de
12.12.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nll: 1.883, de 1996.

de 12.12.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
c6pia do Aviso na 1.087/HF, de 12.12.96 do
Hinistério da Fazenda, prestando esclarecim~ntos
sobre os quesitos constantes do RI nO 1.886 de
1996. '

de 12.12e96, ao Deputado CUNHA LIMA, encaminhando
cópia do Aviso nO 1.086/MF, de 12.12.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n" 1.897, de
1996.

de 12.12.96, ao Deputado PHILEHON RODRIGUES,
encaminhando cópia do Oficio n ll 1. 143/MPO, de
12.12.96, do Ministério do Planej amento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constante do. RI no 1.898, de 1996.

de 12.12.96, ao Deputado HAROLDO LIMA, encaminhando
cópia do Ofício nl! 1.141/MPO, de 12.12.96, do
Ministério do Planej amente e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nll: 1.899, de 1996.

de 12.12.96, ao Deputado MARCELO BARBIERI,
encaminhando cópia do Aviso n ll 395/MME, de
12.12.96, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nl! 1e901, de 1996.

de 12.12.96, ao Deputado MARCELO DÉDA, encaminhando
cópia do Aviso nl! 411-A3.1/MEx, de 12.12.96, do
Ministério do Exército, prestando esclarecimentos
sobre os .quesitos constantes do RI nl! 1.905, de
1996.

de 13.12.96, ao Deputado SALOMÃO CRUZ, encaminhando
cópia do Aviso nl! 1.094/MF, de 12.12.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n" 680, de 1996.

de 13.12.96, ao Deputado GILNEY VIANA, encaminhando
cópia do Aviso n ll 2.238/MJ, de 10.12.96, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11 1.758, de
1996.

de 13.12e96, à Deputada CIDINHA CAMPOS,
encaminhando cópia do Aviso n I! 1.101/MF, de
13.12.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1.861, de 1996.

de 13.12e96, ao Deputado RICARDO IZAR, encaminhando
cópia do Aviso n" 1.093/MF, de 12.12.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos'
sobre os quesitos constantes do RI n" 1.894, de
1996.

de 13.12.96, ao Deputado CUNHA LIMA, encaminhando
cópia do Aviso nO 1.092/MF, de 12.12.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n" 1.895, de
1996.

de 18.12.96, ao Ministério Extraordinário dos
Esportes, encaminhando cópia do RI n I! 2. 037, de
1996, de autoria do Deputado AUGUSTO CARVAUlO,
sobre pagamentos efetuados e contratos celebrados
entre a Fundação Educativa de Rádio e Televisão
Ouro Preto e terceiros, decorrentes de contratos
firmados com o Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto - INDESP.

de 18.12.96, ao Ministério Extraordinário dos
Esportes, encaminhando cópia do RI n ll 2.105, de
1996, de autoria do Deputado AUGUSTO CARVALHO,
solicitando cópias de todos os relatórios de .
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1.864/96,

1.865/96,

1.866/96,

1.867/96,

1.868/96,

1.869/96,

1.870/96,

1.871/96,

1.872/96,

1.873/96

1.874/96,

1.875/96,

1.876/96,

1.877/96,

1.878/96,

1.879/96,

1.880/96,

sindicâncias realizadas pela Secretaria de Controle
Interno da Presidência da Repóblíca junto ao
INDESP.

de 18 .. 12 .. 96, à Deputada TELMA DE SOUZA,
encaminhando cópia do Aviso n l 2. 240fMJ, de
11.12.96, do Ministério da Justiça, prestando
esclareoimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1.810, de 1996.

de 18 .. 12 .. 96 I ao Deputado GILNEY VIANA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 8S2/GM, de 13.12.96,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nll 1.834, de
1996.

de 18.12 .. 96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso nl! 883/GM, de 13.12.96, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nl! 1.878, de
1996.

de 18.12.906, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n R 1.110jMF, de ~3.12.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11 1.888, de
1996.

de 18.12.96, à Deputada SANDRA STARLING,
encaminhando cópia do Aviso n ll 334/GM/MTb, de
18.12.96, do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos con\Stantes do RI
n= 1.900, de 1996.

de 18.12.96, ao Deputado CHICO FERRAMENTA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 334/GM/MTb, de
18.12.96, do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 1.900, de 1996.

de 18.12.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n l 884/GM, de 13.12.96, do
Ministério da Sal1de, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n li 1. 90S, de
1996.

de 18.12.96, ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, encaminhando cópia do RI n 11 2.138, de
1996, de autoria do Deputado VICENTE CASCIDNE, a
respeito das concessões de créditos concedidas pelo
BNDES na gestão do Senhor Luiz Carlos Mendonça de
Barros.

de 19.12 .. 96, à presidência da câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Ofício n 11 1 .. 154/MPO, de
18.12 .. 96, do Ministé.rio do Planejamento e
Orçamento, tendo, em anexo, envelope lacrado com
carimbo CONFIDENCIAL. A documentação responde aos
quesitos constantes do RI n ll 2.138, de 1996, de
autoria do Deputado VICENTE CASCIONE.

de 19 .. 12.96, ao Deputado VICENTE CASCIONE,
encaminhando cópia do Ofj:.cio PS/RI n" 1.872, de
J.9 .12 .. 96, que enviou à Presidência da câmara dos
Deputados a resposta do RI n ll 2.138, de 1996.

de 20 .. 12.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do Ofício n R

162/96, de 18.12.96, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO, no qual reitera o pedido de complementação
da resposta do RI n Q 526/95.

de 20.12.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do Oficio n ll 160/96,
de 18.12.96, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, em
que reitera os Requerimentos de Informação n\l.s
1.080/95 e 1.867/96.

de 20.12.96, ao Ministé.rio do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e Amazônia Legal, encaminhando
cópia do Ofício n'll 163/96, de 18 .. 12.96, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO, em que reitera o RI n 11

1.629/96.

de 20 .. 12.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do Ofício n ll 164/96, de 18.12.96, de autoria
do Deputado CUNHA BOENO, em que reitera o RI n 11

1. 677/96.

de 20.12.96, ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, encaminhando cópia do Oficio n'll
161/96, de 18 .. 12.96, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO, em que reitera os Requerimentos de
Informação nlls 1 .. 820 e 1 .. 870/96.

de 20.12.96, ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, encaminhando cópia do Ofício
n ll 159/96, de 18 .. 12 .. 96, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO, em que reitera os Requerimentos de
Informação nlls 1.825, 1.848 e 1.881/96 ..

de 20.12.96, ao Ministério das comunicações,
encaminhando cópia do Oficio n ll 165/96, de
18.12.96, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, em
que reitera o RI n ll 1 .. 871/96.

1.881/96,

1.882/96

1.883/96

1.884/96

1.885/96,

1.886/96,

1.887/96,

1.888/96

1.889/96,

1.890/96,

1.891/96,

1. 892/96,

1.893/96,

1.894/96,

1.895/96,

1.896/96,

de 20.12.96, à Casa Civil da Presidllncia da
República, encaminhando cópia do Ofício n ll 166/96,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, em que :reitera
o RI n' 1.909/96.

de 23.12.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Ofício n' 1.067/96-MMA/GM, de 20.12.96,
do Ministério do Meio lunbiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1.629, de 1996.

de 23.12.96, ao Deputado DOMINGOS DUTRA,
encaminhando cópia do Oficio nO 1. o66/96-MMA/GM , de
20.12.96, do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os ques!tos constantes do RI
n Q 1.717, de 1996.

de 23.12.96, ao Deputado EXPEDITO JúNIOR,
encaminhando cópia do Ofício nO 1 .. 065/96-MMA/GM, de
20.12.96, do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Alnazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n Q 1.747, de 1996.

de 23.12.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n ll 749, de 20.12.96, do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1.820, de 1996 ..

de 23.12.96, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando
cópia do Ofício n ll 1.061/96-MMA/GM, de 19 .. 12.96, do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, prestando esclarecimentos

sobre os quesitos constantes do RI n ll 1.850, de
1996.

de 23.12.96, à Deputada CIDINHA CAMPOS,
encaminhando cópia do Aviso na 585, de 17 ... ~2.9(" do
Ministério da Previdência e Assistência So..:ial,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 1.860, de 1996 ..

de 23 .. 12 ... 96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n ll 324/MC, de 18.12.96, do
Ministério das comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 1 .. 871, de 1996.

de 23 .. 12.96, ao Deputado CUNHA ,jUENO, encaminhando
cópia do Aviso n ll 1.754-SUPAR/C.Civil, de 19.12.96,
da Casa civil da Presidência da República, que
envia cópia do Oficio n ll 1.596, de 13.12.96, e do
Memorando nO 703, de 18.12.96, da Diretoria da
Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A e
da Diretoria-Geral da Administração da Presidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nA 1 .. 909, de 1996 ..

de 23.12.96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso n Q 403/MME, de 20.12.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na. 1.912,..d~ 1996.

de 23.12.96, encaminhando cop~a do Aviso n ll

402/MME, de 20 .. 12.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n~ ~.S61, de ~996.

de 23 .. 12.96, ao Deputado GERSON PERES, encaminhando
cópia do Aviso n>t 416/MEX, de 19.12 .. 96, do
Ministério do Exército, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n':l 2.044, de
1996.

de 26.12.96, ao Deputado MOISÉS LIPNIK,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1.718-SUPAR/C.civil,
de :1.8 .. 12.96, da casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n 11 586, de
10 .. 12.96, do Ministério da Educação e do Dêsporto,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n 11 496,
de 1996.

de 26.12.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n' 576/GMjMT, de 17.12.96, do
Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 794, de 1995 ..

de 26.12 .. 96, ao Deputado AGNA.LDO TIMÓTEO,
encaminhando cópia do Aviso n R 079/GM-7/464, de
04 .. 12 .. 96, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1.875, de 1996.

de 26.12.96, ao Deputado FERNANDO GABEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 077/GM-7/462, de
04.12.96, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1 .. 879, de 1996.
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1.897/96,

1.898/96,

1.899/96,

1.900/96,

1.901/96,

1.902/96,

1.903/96,

1.677/96,

1.678/96,

1.679/96,

1.680/96,

1.681/96,

1.682/96,

1.683/96,

1.684/96,

1.685/96,

de 26.12.96, ao Deputado JOS:É BORBA, encaminhando
cópia do Aviso n" OSl/GM-7/47J., de 12.12.96, do
Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 1.885, de 1996.

de 26.12.96, ao Deputado MARCELO DEDA, encaminhando
cópia do Aviso n" 082/GM-7/479, de 3.6.12.96, do
Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1.903, de 1996;

de 31.12.96, ao Deputado RICARDO BARROS,
encaminhando cop~a do Aviso n ll J..137jMF, de
27.12.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 678, de 1996.

de 31.12.96, ao Deputado FERNANDD ZUPPO,
encaminhando cópia do Oficio nO J..075/96-MMA/GM, de
26.12.96, do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal., prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 1.688, de 1996.

de 31.12.96, ao Deputado UBALDINO JUNIOR,
encaminhando cop~a do Ofício/GM/N° 217, de
27.12.96, do Ministério Extraordinário de Política
Fundiária, solicitando prorrogação de prazo para
encaminhwnento da resposta ao RI n ll 1.849, de 1996.

de 31.12.95, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso nO 1. 837-SUPAR/C. Civil, de 26.12.96,
da Casa civil da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 1.909, de 1996.

de 31.12.96, ao Deputado ANTONIO JORGE,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1.142/MF, de
27.12.96, do Ministêrio da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1.910, de 1996.

RESENHA DA CORRESPONDÉIICIA EXPEDIDA RELATIVA
A INDICAÇÃO E A REOlJERDmNTQ DE INFORMAÇÃO

NOVEMBRO/96

de 1 11 .11.96, ao .Deputado OSVALDO REIS, encaminhando
cópia do Aviso n ll 454/GM/MT, de 24.10.96, do
Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n li 547, de 1996.

de 1 11 .11.96, ao Deputado GILNEY VIANA, encaminhando
cópia do Aviso n ll 452/GM/MT, de 24.10.96, do
Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n Q 1.759, de 1996.

de 1 11 .1.1.96, ao Deputado ELISEU PADILHA,
encaminhando cópia do Aviso n 11 244/GM/MTb, de
30.10.96, do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecilnentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 1.809, de 1996.

de 1 ~ .11. 96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n ll 536, de 1°.11.96, do Ministério
da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1.814, de 1996.

de 1 11 .11.96, ao Deputado LUIZ GUSHIKEN,
encaminhando cópia do Aviso nO 537, de 1°.11.96, do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1.855, de 1996.

de 04.11.96, ao Deputado SERGIO CARNEIRO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1. 335-SUPAR/C.Civil,
de 29.10.96, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n 11 883, de
07.10.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 156, de 1995.

de 04.11.95, ao Deputado ANIVALDO VALE,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1336-SUPAR/C.Civil,
de 29.10.96, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso nO 878, de
07.10.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 595, de 1996.

de 04.11.96, ao Deputado ELISEU PADILHA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1. 337-SUPAR/C.civil,
de 29.10.96, da Casa Civil da presidência da
República, que envia cópia do Aviso n ll 881, de
07.10.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 597, de 1996.

de 04.11.96, ao Deputado JOSÉ PIMENTEL,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1. 338-SUPAR/C.civil,

1.686/96,

1.687/96,

1. 688/96,

1.689/96,

1.690/96,

1. 691/96,

1.692/96,'

1.693/96,

1. 694/96,

1.695/96,

1.696/96,

1.697/96,

1.698/96,

de 29.10.96, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso nO 884, de
07.10.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n 11 619, de 1996.

de 04.11.96, ao Deputado ILDEMAR KOSSLER,
encaminhando cópia do Aviso nl! 1. 341-SUPAR/C.civil,
de 29.10.96, da Casa Civil da presidência da
República, que envia cópia do Aviso n ll 514, de
14.10.96, do Ministério da Previd6ncia e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n ll 636, de 1996.

de 04.11.96, ao Deputado EXPEDITO JúNIOR,
encaminhando cópia do Aviso nl! 1. 339-SUPAR/C.civil,
de 29.10.96, da Casa civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n I! 882 t de
07.10.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n 11 645, de 1996.

de 04.11.96, ao Deputado JOÃO FASSARELLA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1.340-SUPAR/C.Civil,
de 29.10.96, da Casa civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n R 515, de
14.10.96, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n rl 651, de 1996.

de 06.11.96, ao Deputado MURILO DOMINGOS,
encaminhando cópia do Aviso nO 250/96/GAB/MARE, de
28.08.96, do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n 11 1.690, de 1996.

de 07.11.96, â Casa civil da presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n R 678,
de 1996, de autoria do Deputado RICARDO BARROS, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Fazenda, a criação de. novas famílias
de cédulas e moedas.

de 07.11.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n li 683,
de 1996, de autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA, que
sugere ao Poder Ex:ecutivo, por intermédio do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
adoção de urgentes providências no sentido de
regularizar a ocupação de áreas pertencentes ao
Departamento Nacional de Obras de Saneamento
(DNOCS), hoj e incorporadas ao patrimônio da União e
discriminadas em documento anexo, no município de
Grajaú, Estado do Maranhão.

de 07.11.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n 11 684,
de 1996, de autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA, que
sugere ao Poder Executivo i por intermédio do
Ministério Extraordinârio de Política Fundiária, a
adoção de providências no sentido de regularizar a
ocupação da gleba Piquiá/Brej ão, que se encontra em
processo de desapropriação desde 24.03.94.

de 07.11.~96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n 11 685,
de 1996, de autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Educação e do Desporto, a revogação
das medidas referentes ao Ofício-Circular n. 030,
de 11 de julho de 1996, da Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.

de 07.11.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n R 686,
de 1996, de autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério Extraordinário de Política Fundiária, a
adoção de medidas que visem a agilizar o
procedimento expropriatório da Fazenda Capelinha,
em Conceição do Macabu, Estado do Rio de Janeiro.

de 07.11.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n 11 687,
de 1996, de autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA, qUR
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério Extraordinãrio de Política Fundiária, a
adoção de medidas relativas ao atendimento das
reivindicações salariais dos Engenheiros Agrônomos
da Superintendências Regionais do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

de 07.11.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n R

1.860, de 1996, de autoria da Deputada CIDINHA
CAMPOS, sobre pagamentos efetuados, a título de
concessão de aposentadoria especial, ao Sr.
Teodomiro Braga da silva.
de 07.11.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI nl! 1.861, de 1996, de autoria da
Deputada CIDINHA CAMPOS, sobre assentamentos
funcionais dos servidores Galba Ferreira de
Oliveira e Roberto Lopes Ga1vão.

de 07.11.96, ao Ministério do Planejamento e
orçamento, encaminhando cópia do RI nO 1.864, de
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L 724/96 ,

L 725/96,

2.726/96,

1996, de autoria do Deputado SÉRGIO CARNEIRO, sobre
taxas de financiamentos cobradas pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES.

de 07.11.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do R! n ll 1.865, de 1996, de autoria do
Deputado NILTON BAIANO, sobre as despesas do Banco
do Brasil S.A. com publicídade e propaganda, nos
exercícios de 1995 e 1996.

de. 07.11.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI nf! 1.869, de 1996, de autoria do
Deputado ROLAND LAV!GNE, sobre demissão de gerentes
e auditores do Escritório Regional do Ministério da
Saúde no Estado da Bahia.

de 07.1~.96, ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, encaminhando cópia do RI n li: ~. 870 ,
de 1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
classificação de produtos de origem vegetal.

de 07.11.96, à Secretaria de Comunicação Social da"
Presidência da República, encaminhando cópia do RI
n Q 1.874, de 1996, de autoria do Deputado ALDO
REBELO, sobre gastos do Governo Federal com
campanhas publicitárias institucionais.

de 07.1.1.96, ao Ministério da Ae'ronáutica,
encaminhando c6pia do RI n ll 1.875, de 1996, de
autoria do Deputado AGNALDO TIMÓTEO, sobre terras
pertencentes ao Ministério, em Jacarepaguá, na
Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro.

de 07.11.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n ll 1.879, de 1996, de
autoria do Deputado FERNANDO GABEIRA, sobre o
efetivo gasto com armamentos, pelo Brasil, nos
últimos cinco anos.

de 07.11.96, ao Ministério do Exército,
encaminhando cópia do RI n Q 1.879, de 1996, de
autoria do Deputado FERNANDO GABEIRA, sobre o
efetivo gasto com armamentos, pelo Brasil, nos
últimos cinco anos.

de 07. i1. '96, ao Ministério da Marinha, encaminhando
cópia do RI n Q 1.879, de 1996, de autoria do
Deputado FERNANDO GABEIRA, sobre. o efetivo gasto
com armamentos, pelo Brasil, nos últimos cinco
anos.

de 07.11.96, ao Estado-Maior das Forças Armadas,
encaminhando cópia Ido RI n ll 1.879, de 1996, de
autoria do Deputado ;FERNANDO GABElRA, sobre o
efetivo gasto com armamentos, pelo Brasil, nos
últimos cinco anos.

de 07.11.96, ao Ministério das Comunicações;
encaminhando cópia do RI n Q 1.880, de 1996, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre serviços de
valor adicionado prestados através de códigos
telefônicos 0900, 0800, etc.

de 07.11.96, à Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da Re.púb1ica, encaminhando cópia do
RI na 1.884, de 1996, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO, sobre a estatal Indústrias Nucleares
Brasileiras.

de 07.11.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n Q 1.885, de 1996, de
autoria do Deputado JOSÉ BORBA, sobre o Projeto
SIVAM.

de 07.11.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI na 1.886, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, a respeito de campanha
publicitária ena1.tecendo o PRDER.

de 07.11.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia do RI n Q 1~887, de
~996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
campanha publicitária enaltecendo o PROER.

de 07.11.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n Q 1.888, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre financiamentos à
agricultura concedidos pelo Banco do Brasil S.A.

de 07.11.96, ao Ministério do Planejamento e
orçamento, encaminhando cópia do RI n ti 1.aa9 , de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
utilização de TOA' S na desestatização.

de 07.11..96, ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, encaminhando cópia do RI n li

1.890, de 1.996, de. autoria do Deputado UBALDINO
JúNIOR, sobre o programa de investimento do
PRODETUR no Município de port.o Seguro, Estado da
Bahia.

de 07.11.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI na 1.891, de 1.996, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, sobre o pagamento
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de propaganda publicitâria do Governo Federal com
recursos da PETROBRÂS.

de 07.11.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando côpia do RI n.ll 1~892, de 1996, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, sobre Documonto
Interno Petrobrás - DIP - datado de 18.09.96, com o
n ll SERCOM 5250.

de 07.11.96, ao Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, enca1D.inhando cópia do RI nl.l
1 ~ 893, de 1996, de autoria do Deputado WILSON
CIGNACHI, sobre a abertura aa concurso público para
provimento de cargos efetivos no serviço Público
Federal.

de 07~11.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n Q 1.894, de 1996, de autoria do
Deputado RICARDO IZAR, sobre supostas
irregularidades em relação à transação colO. titulos
emitidos pelo Município de São Paulo.

de 07.11.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1.895, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA LIMA, sobre os valores das recaitas
e das despesas apuradas pelas Administrações dos
Portos de Santos, Paranaguá e Rio de Janeiro, no
período mencionado.

de 07.11.96, ao lUnistério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI na 1.896, de 1996, de
autoria do Deputado CUNHA LIMA, sobre suas
atividades a partir da aprovação da privatizaçào do
setor de telecomunicações.

de 07.11.96, ao Ministério da Fazenda encaminhando
cópia do RI n.ll 1.897, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA LIMA, sobre operações em dólares
norte-americanos no Pais.

de 07~11.96, ao Ministério do Planejamento G

orçamento, encaminhando cópia do RI n li 1.898 , de
1996, de autoria do Deputado PHlLEMON RODRIGUES,
sobre a privatização da companhia Vale do Rio Doce,
objeto da resolução BNDES/CND n ll 19/96.

de 07.11.96, ao Deputado HUMBERTO COSTA,
encaminhando cópia do Aviso n Q 544, de 07.11..96, do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n'.l. 1.445, de 1996.

de 07.11.96, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando c6pia do Aviso na 304jMC, de 06.11.96,
do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n Q 1.835, de 1996.

de 07.11.96, ao Deputado EDUARDO MASCARENHAS,
encaminhando cópia do ~viso n l1 7 BOfGl-!, de 05.11.96,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 1.813, de
2996. .

de 07 .11 ~ 96, ao Deputado Ctn."H.A BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n.ll 782/GM, de 05.11.96, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n Q 1.826, de
2996.

de 07.11.96, ao Deputado PAULO MOURÃO, encaminhando
c6pia do Aviso n Q 781/GM, de 05.11.96, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nl! 1.852, de
2996.

de 08.11.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n Q 688~

de 1996, de autoria do Deputado AIRTON DIPP, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
tomada de medidas rolativas à situação financeira
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA.

de 08.11.96, à Casa civil da Presidência da
República, encalninhando cópia da Indicação n l1 689,
de 1996, de autoria do Deputado DAVI ALVES SILVA,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério do Planej amento e orçamento, a liberaçào
de recursos para o Estado do Maranhão, destinados a
obras emergenciais para a BR-222 e BR-226.

de 08.11.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n Q 690,
de ~996, de autoria do Deputado DAVI ALVES SILVA,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério dos Transportes, a adoção de medidas a
filO. de pleitear, em caráter emergencial, recursos
para a BR-222 e BR-226, no Estado do Maranhão.

de 08.11.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação na 691,
de 1996, de autoria da Deputada MARISA SERRANO, que
sugere ao Poder Executivo a reformulação do
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Conselho Deliberativo do Fundo Constitucionc.l de
Financiamento do Centro-Deste - FCO.

de 08.11.96, à Casa Civil da Presidência da
Reptlblica, encaminhando cópia da Indicação nl! 692,
de 1996, de autoria da Deputada MARISA SERRANO, que
sugere ao Poder Executivo, por intermé.dio do
Ministério da cultura, a realização de um Censo
cultural em todo o Pais, que possibilite
identificar e mapear o conjunto de bêns integrantes
do Patrimônio Cultural Brasileiro.

de 08.11.96, à Casa civil da Presidência da
Reptíblica, encaminhando cópia da Indicação n 11 693 I

de 1996, de autoria do Deputado HAROLDO SABóIA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
adoção de medidas urgentes no sentido de dissolver
a Companhia de Colonização do Nordeste - COLONE,
destinando as terras de sua propriedade ao INCHA,
para o assentamento de famílias da trabalhadores
sem terra no Estado do Maranhão.

de 08.11.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n ll 694,
de 1996, de autoria do Deputado HAROLDO SABóIA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério Extraordinário de Política Fundiária, a
adoção de medidas urgentes no sentido de dissolver
a Companhia de Colonização do Nordeste - COLONE,
destinando as terras de sua propriedade ao INCRA,
para o assentamento de famílias de trabalhadores
sem terra no Estado do Maranhão.

de 08.11.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n 11' 695,
de 1996, de autoria do Deputado AIRTON DIPP, que
sugere ao Poder Executivo, por interm~dio do
Ministério dos Transportes, a adoção de med~das que
visem à recuperação dos salários dos trabalhadores
da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA.

de 08.11.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n ll 696,
de 1996, de autoria do Deputado GONZAGA PATRIOTA,
que sugere ao Poder Executivo, por ínterm!dio do
Ministério dos Transportes, a adoça0 de
providências urgentes no sentido de restabelecer a
concessão para a prestação do serviço de transporte
coletivo da linha PetrolinajRecife à Empresa de
Transporte e Turismo Princesa do Agreste Ltda., e a
realização de concorrência pública para a
exploração dos serviços de transportes coletivos
nos referidos trechos.

de 08.11.96, à Casa Civil da Presidência da
Replllilica, encaminhando cópia da Indicação n ll 697,
de 1996, de autoria do Deputado PAULO GOUWA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério dos Transportes, que sej a efetuada a
sinalização da BR 470, no Alto Vale do Itajai,
Estado de Santa Catarina.

de 11.11.96, ao Deputado AUGUSTO CARVALHO,
encaminhando cópia do Aviso n 11 997/MP, de 07.11.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1.668, de
1996.

de 1~.1.1.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n Q 998/HF, de 07.11.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1.805, de
1996.

de 11.11.96, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando
cópia do Aviso n Q 376-A3.1/MEx, de 07.11.96, do
Hinistório do EXQrcito, prQstando osc1arecimgntos
sobre os quesitos constantes do RI n" 1.819, de
1996.

de 11.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n ll 999/MP, de 07.11.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11 1.854, de
1996.

de 11 .11. 96 , ao Deputado JAIR BOLSONARO,
encaminhando cópia do Aviso nO 996/MF, de 07.11.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre 05 quesitos constantes do RI n" 1.856, de
1996.

de 12.11.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n" 1.918, de
1996, de auto::i~ do Deputado AUGUSTO CARVALHO,
solicitando cop~a integral. Çle Relatório de
Sindicância realizada .-pelo INDESP.

de 12.11.96, ao Deputado RENATO JOHNSSON,
encaminhando cópia do Aviso n" GOO-SGS-TCU, de
08.11.96, do Tribunal de Contas do União, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n Q 267, de 1993.

de 12.11.96, ao Deputado HAROLDO LIMA, encaminhando
cópia do Ofício n ll 62/DEA-MRE POIN BRAS, de
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06.1.1.96, do Ministério das Relações Exteriores,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n~ 1.837, de 1996.

de 13.11.96, ao Ministério do Planejamento B

Orçamento, encaminhando cópia do RI n" 1.899, de
1996, de autoria do Deputado HAROLDO LIMA, sobre a
Companhia Vale do Rio Doce.

de 13.11.96, ao Ministério do Trabalho,
encaminhando cópia do RI n 11 1.900, de 1996, de
autoria dos Deputados CHICO FERRAMENTA e SANDRA
STARLING, sobre o PROGER-FAT-Programa de Geração de
Emprego e Renda, primeira etapa.

de 13.11.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n Q 1.901, de 1996, de
autoria do Deputado MARCELO BARBIERI, sobre a
descoberta, por parte da Companhia Vale do Rio
doce, da maior mina de ouro associada a cobre do
mundo.

de 13.11.96, ao Ministêrio da Administração Federal
e Reforma do Estado, encaminhando cópia do RI n 11

1902, de 1996, de autoria do Deputado MARCELO DÉDA,
sobre servidores não estáveis na Administração
Pública Federal.

de 13.11.96, ao Deputado FERNANDO GABEIRA,
encaminhando cópia do Ofício n Q 953/96-MMA/GM, de
12. J.1 .. 96 , do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n Q 566, de 1995.

de 13.11.96, ao Deputado PEDRO WILSON, encaminhando
cópia do Oficio n'" 951/96-MMAIGM, de 12.1.1..96, do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Aluazênia Legal, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11' 1.559, de
1996.

de 13.11.96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
c6pia do Oficio n Q 952/96-MMA/GM, de 12.11.96, do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n~ 1.620, de
1996.

de 13.11.96, ao Deputado ALEXANDRE SANTOS,
encaminhando cópia do Aviso n ll 2068-MJ I de
08.11.96, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n Q 1.772, de 1996.

de 13.11.96, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando
cópia do Aviso n ll 363/MME, de 13.11.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
0''' 1.833, de 1996.

de 1.3.1.1..96, ao Ministério Extraordinário dos
Esportes, encaminhando c6pia do RI n Q 1.919, de
1996, de autoria do Deputado AUGUSTO CARVALHO,
sol.icitando cópia integral de Relatório de
Sindicância realizada pelo INDESP.

de 14.11.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n Q 1.903, de 1996, de
autoria do Deputado MARCELO DÉDA, sobre remuneração
de servidores militares.

de 14.11.96, ao Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, encaminhando cópia do RI n 11

1.904, de 1996, de autoria do Deputado MARCELO
DÉDA, sobre remuneração de servidores militares.

de 14.11..96, ao Ministério do Exéroito,
encaminhando cópia do RI n 11 1.905, de 1996, de
autoria do Deputado MARCELO DÉDA, sobre remuneração
de servidores militares.

de 14.11.96, ao Ministério da Marinha, encaminhando
c6pia do RI n Q 1.906, de 1996, de autoria do
Deputado MARCELO DÉDA, sobre remuneração de
servidores mili tares.

de 14.11.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
c6pia do RI n;l 1.907, de 1996, de autoria da
Deputada MARTA SUPLICY, sobre irregularidades na
r rodução do produto anticoncepcional CICLO 21.

é~ 14.11.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
eSpia do RI n Q 1.908, de 1996, de autoria do
r-eputado CUNHA BUENO, sobre existência de
benzopyr~me nos cigarros produzidos no Brasil.

de 14.11.96, à Casa civil da Presidência da
Roapública, encaminhando cópia do RI n Q 1.909 1 de
1 396, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
1 icitação para contratação de seguros realizados
pela Presidência da República.

de 18.11.96, ao Deputado LINDBERG FARIAs,
E'1caminhando copJ.a do OF/MEC/GM/GAB/NII 104, de
11.11.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
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CUNHA BUENO, encaminhando
593/96, de l2.1.1.96, do
e Tecnologia, prestando
quesitos constantes do RI

de 18.11.96, ao Deputad.o AGNALDO TIMÓTEO,
encaminhando cópia do Aviso no 246, de 14.11.96, do
Ministério da Marinha, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI no 1.876, de
1996.

de 20.11.96, ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando
cópia do Oficio nf.! 670/96, datado de 12.11.96, de
autoria do Deputado FERNANDO ZUPPO, em que reitera
o RI nO 1688/96.

de 21.11.96, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando
cópia do Aviso na 818/GM, de 18.11.96, do
Ministério da Satlde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nf.! 1.784, de
1996.

de 20.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso nO 1.015fMF, de 18.11.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de
Informação nOs 1.821 e 1.847, de 1996.

de 20.11.96, do Deputado ADÃO PRETTO, encaminhando
cópia do Aviso nO 1.013fMF, de 18.11.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nf.! 1.830, de
1996.

de 20.11.96, à Deputada MARISA SERRANO,
encaminhando cópia do Aviso nf.! 308/GMfMTb, de

19.11.96, do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecimentos sobrQ os quesitos constantes do RI
nl! 1.832, de 1996.

de 20~1l..96, ao Deputado HAROLDO LIMA, encaminhando
cópia do Aviso nl! 2.115jMJ, de 14.11.96, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 1.836, de
1996.

de 20.11.96, ao Deputado HAROLDO LIMA, encaminhando
cópia do Oficio n' 65/ARC/DAA/-MRE - EAGR, de
19.11.96, do Ministério das Relações Exteriores,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nf.!' 1.837, de 1996.

de 20.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso nO 1.012/MF, de 18.11.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os guesitos constantes do RI nO 1.841, de
2996.

República, que envia cópia da Mensagem n l 1.127, de
04.11.96, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 616, de 1996.

de 20.11.96, ao Deputado ILDEMAR KOSSLER,
encaminhando cópia do Aviso nO 1.501-SUPAR/C.Civil,
de l4 • lI. 96, da Casa civil. da Presidência da
Repllblica, que envia cópia dos Avisos nO
327/GABfMARE, de 31.l0. 96, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado e n I

B79fMF, de 07.l0.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre as Indicações n I s
629 e 635, de 1996.

de 20 .ll.96, à COMrSSÃO DE DEFESA DO CONSUlUDOR,
MErO AMBrENTE E MrNOlUAS, encaminhando cópia do
Aviso nf.! 1..S03-SUPAR/C.civil, de 14.11.96, da Casa
Civil da Presidência da Repdblica, que envia cópia
d.o Aviso nO 1.998, de 29.10.96, do M.inistério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nl! 662, de 1996.

de 20.11.96, ao Deputado HÉLIO ROSAS, encaminhando
cópia do Aviso nf.! 1.018jMF, de 18.11.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI fi ° 1.808, de
1996.

de 20.11.96, ao Deputado ELISEU PADILHA,
encaminhando cópia do Aviso nf.! 1.019/MF,. de
18.11.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
no 1.809, de 1996.

de 20.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso nf.! 1.016fMF, de 18.11.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os guesitos constantes do RI nO 1.815, de
1996.

de 20.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso na 1.011/ME', de 18.11.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l! 1.866, de
1996.

l.793/96,

l.786/96,

1. 788/96,

l.79l/96,

1.787/96,

1.785/96,

1.789/96,

l.783/96,

1. 792/96,

1.790/96,

1.794/96,

1. 784n6,

1.782/96,

1.78l/96,

quesitos

GOHYDE,
105, de

Desporto,
quesitos

os

de 18.11.96, ao Deputado
cópia do Ofício/MCT nO
Ministério da Ciência
esclarecimentos sobre os
nO 1.823, de 1996.

de 18.11.96, ao Deputado HAROLDO LIMA, encaminhando
c6pia do Aviso nO 1.509-SUPAR./C.Civil, de 14.11.96,
da Casa Civil da Presidência da República, que
envia cópia do Memorando no 24, de 13.11.96, da
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 1.838, de 1996.

de 19.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso nO 366/MME, de 18.11.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os guesitos constantes do RI
n 12 1.803, de 1996.

de 19.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso nO 367/MME, de 18.11.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n~ 1.827, de 1996.
de 19.11.96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso nO 368/MME, de 19~11.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 1.845, de 1996.

de 19.11.96, ao Deputado PEDRO VALADARES,
encaminhando cópia do Aviso n l 369/MME, de
19.11.96, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 1.851, de 1996.

de 20.11.96, ao Deputado JORGE ANDERS,
encaminhando cópia do Aviso nO 1. 498-SUPAR/C.Civil,
de 14.11.96, da Casa civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso nO 510, de
31.10.96, do Ministêrio da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n l 437,
de 1995.

de 20.11.96, ao Deputado CHICÁO BRÍGIDO,
encaminhando cópia do Aviso n 12 1. 500-SUPAR/C •civil,
de 14.11.96, da Casa civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso nO 508, de
31.10.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação no 502,
de 1996.

de 20.11.96, ao Deputado NEWTON CARDOSO,
encaminhando cópia do Aviso nf.! 1. 499-SUPAR/C.Civil,
de 14.11.96, da Casa civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso nO 511 # de
31~10.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação no 519,
de 2996.

de 20.11.96, ao Deputado NILMÂR.IO MIRANDA,
encaminhando cópia do Aviso nO 1. 504-SUPAR/C . Civil,
de 14~11.96, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n f.! 2. a09-MJ, de
1 11 .11.96, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nf.! 537, de 1996~

prestando esclarecimentos sobre
constantes do RI na 1.670, de 1996.

de 18.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso na 1.508-SUPAR/C.Civil, de 14.11.96,
da Casa civil da Presidência da República, que
envia cópia do Memorando na 25 I de 13.11.96 I da
secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI Oll 1.804, de 1996.

de 18.11.96 , ao Deputado RICARDO
encaminhando cópia do OF/MEC/GM/GAB/N'
14.11.96, do Ministério da Educação e do
prestando esclarecimentos sobre os
constantes do RI nll 1.811, de 1996.

de 18.11.96, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando
cópia do Aviso na 244, de 14.11.96, do Minis1;.ério
da Marinha, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI no 1.817, de 19.96.

l.775/96,

l. 773/96,

l. 774/96,

1.776/96,

1.77B/96,

1.777/96,

l. 76B/96,

1.767/96,

1.766/96,

1. 770/96,

1. 771/96 ,

1.769/96,

1. 772/96,

1.765/96,

1. 779/96,

1. 780/96,

de 20.11.96, ao Deputado ANTôNIO DO VALLE,
encaminhando cópia do Aviso nO 1.S0S-SUPAR/C.civil,
de 14.11.96, da Casa civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso nO 509, de
31.10.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sabre a Indicação nO 589,
de 1996.

de 20.11..96, ao Deputado VALDIR COLATTO,
encaminhando cópia do Aviso nl! 1.502-SUPAR/C.civil,
de 14.11.96, da Casa Civil da Presidência da

J.. 795/96,

1. 796/96,

de 21. lI. 96, ao Deputado JArR BOLSONARO,
encaminhando cópia do Aviso nl! 81B/GM, de 18.11.96,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nl! 1.762, de
1996.

de 21.11.96, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando
cópia do Aviso n ll 552, de 19.11.96, do Ministério
da Previdência e Assistência SCJcial, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 1.807, de 1996.
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1. 797/96,

1.798/96,

1.799/96,

1.800/96,

1.801/96,

1.802/96,

1.803/96,

1.804/96,

1.805/96,

1.806/96,

1.1101/96,

1.809/96,

1,810/96,

1.811/96,

1.812/96,

de 21.11.96, ao Deputado ELISEU PADILIIA,
encaminhando cópia do Aviso nSl 553, de 19.11.96, do
Ministério da Pravidência e Assist~ncia Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n l 1.809, de 1996.

de 21.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n' 2. 116,IMJ, de 14.11.96, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobra os quesitos constantes do RI n- 1.824, de
1996.

de 21.11. 96, à Deputada CIDINHA CAMPOS,
enc....inhando cópia do Aviso n' 817/GM, de 18.11.96,
do Ministério da Sallde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 1.843, de
1996.

de 21.11. 96, à Deputada CIDINHA CAMPOS,
encaminhando cópia do Aviso n I 555, de 19.11.96 r do
Kinistério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantês do RI n ll 1.862, de 1996.

de 21.11.96, ao Deputado FERNANDO GABEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 390/A2-MEx, de
20.11.96, do Ministério do Exército, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 1.863, de 1996.

de 21.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Oficio n' 513/SAE-PR, de 12.11.96, da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da presidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os
quRBitos constantes do RI n I 1.884, de 1996.

de 22.11.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI nO. 1.961, de 1996, de
autoria do Deputado MIRO TEIXEIRA, acerca do
proceaaso de transferência de ativos e paesivos
vinculados ao sistema termonuclear das Centrais
Elétricas S.A - Furnas, para a Nuclebrás Engenharia
S.A - Huclen.

de 22.11.96, ao Deputado LUIZ GUSHIKEN,
encaminhando cópia do Oficio n ll 1.033jMF, de
20.11.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 1.846, de 1996.

de 22.11.96, ao Deputado ANTôNIO SERGIO C1IRNEIRO,
.ncaaillhando cópia do Oficio n' 1. 064/MPO , de
21.11.96, do Ministério do Planejamento e
orç.....to, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos conatant.. do RI n' 1.864, de 1996.
da 22.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
c6pia do Oficio n' 1.065/MPO, de 21.11.96, do
IIinia~rio do Plan..j ....nto e Orçamento, prestando
esclarecimen1:Oll sobra ~ quesitos constante do RI
n' 1.1119, da 1996.

de 26.11.96, ao Deputado IVAN VALE~E, encaminhando
c6pia do Avia0 n' 075/GM-7/446, de 18.11.96, do
Hinia~rio da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos .obre oa quesitos constantes do RI
n' 1.806, de 1995.

de 26.11.96, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando
eópia do Avia0 n' 013/GM-7/445, de 18.11.96, do
lIiniatério da Aaronáutica, prestando
eaclarocimantes sobra o. quesitos constantes do RI
n' l.I1I, de 1996.

de 26.11.96, ao Deputado MIGUEL ROSSETTO,
enc_illhando cópia do AViso n' 342-GABfIIllRE, de
21.11.96, do Ministério da Administração Federal e
Retoraa do EStado, prestando esclarecimentos sobre
oa queaitoa conatant." do RI n' 1.844, de 1996.

da 26.11.96, ao Deputado FERNANDO GABEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 04272/AEAESP, do
Estado-Maior das Forças Armadas, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n lt 1.879, de 1996.

de 26.11.~, ao Deputado WILSON CIGNACHI,
encaminhando cópia do Aviso n lt 348-GABjMARE, de
20.11.96, do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre
08 quesitos constantes do RI n ll 1.893, de 1~96.

de 26.11.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do Oficio nO. 277/9'6, de 21.11.96, de autoria
do Deputado WILSON CAMPOS, em que 50lieita
coaplementação da resposta do RI n ll ]..812, de 1996.

1.814/96,

1.815/96,

1.816/96,

1.817/96,

1.818/96,

1.819/96,

1.820/96,

1.821/96,

1.822/96,

1.823/96,

1.824/96,

1.825/96,

1.826/96,

1.827/96,

1.828/96,

de 27.11.96, ao Deputado PAULO ROCHA, encaminhando
cópia do Aviso n ll 844/GM, de 27.11.96, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nl! 1.829, de
1996.

de 27.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso nO. 3D9jMC, de 26.11.96, do
Ministério das comunicações t prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1.896, de 1996.

de 28.11.96, ao Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1.S88-SUPAR/C.Civil,
de 25.11.96, da Casa Civil da Presidência da
Replllilica, que envia cópia do Aviso n ll 2.119, de
18.11.96, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n 11 517, de 1996.

de 28.11. 96 , ao Deputado ANTÔNIO DO VALLE,
encaminhando cópia do Aviso n~ ~.589-SUPAR/C.civil,

de 25.11.96, da Casa Civil da Presidência da
Replllilica, que envia cópia do Aviso n ll 299, de
12.11.96, do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO. 540, de 1995.
de 28.11.96, ao Deputado AUGUSTO NARDES,
encaminbando cópia do Aviso n ll 1.S90-SUPAR/C.civil,
de 25.11.96, da Casa Civil da Presidência da
Reptllilica, que envia cópia do Memorando n 11 755, de
06.11.96, do Ministério da Aeronáutica r prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n 11 602, de 1996.

de 28.11.96, ao Deputado EXPEDITO JTiNIOR,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1.S91-SUPAR/C. Civil ,
de 25.11.96, da Casa Civil da presidência da
República, que envia cópia do Aviso n 11 988, de
07.11.96, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 652, de 1996.
de 28.11.96, ã Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Aviso nO. 043/GMEE, de
26. J.1. 96 , do Ministério Extraordinário dos
Esportes tendo em anexo, envelope lacrado com
carimbo 'de CONFIDENCIAL. A documentação responde
aos quesitos constantes do RI n ll 1.919, de 1996, de
autoria do Deputado AUGUSTO CARVALHO.

de 28.11.96, ao Deputado AUGUSTO CARVALHO,
encaminhando cópia do Ofício PS/RI n.:l 1820, de
28.11.96, que enviou à Presidência da câmara dos
Deputados a resposta do RI n ll 1.919, de 1996.

de 29.11.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1.910, de 1996, de autoria do
Deputado ANTôNIO JORGE, sobre o montante arrecadado
e percentual destinado para a União, Estado e
Municípios, dos sorteios realizados, via telefone,
em programas ao vivo e decisões de campeonatos,
transmitidos pela redes de televisão.

de 29.11.96, à Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República, encaminhando cópia do
RI n ll 1.911., de 1996, de autoria do Deputado
FERNANDO GABEIRA, sobre a execução e a previsão
orçamentárias relativas às atividades de exploração
de urânio no Pais.

de 29.11.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n.:l 1.912, de 1996, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a respeito de
contratos e aditivos celebrados entre o MKE, o ONC
e o DNAEE com a FINATEC.

dê 29.11.96 f ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI 'l1!l 1.913, de 1996, de
autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre as
condições de segurança do transporte aéreo.

de 29.11.96, ao Deputado JAQUES WAGNER,
encaminhando cópia do Oficio/NCT n ll 619/96, dê
26.1.1.96, do Ministério da Ciência e Tecnologia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1.877, de 1996.

de 29.11.96, ao Deputado FERNANDO GABEIRA,
encaminhando cópia do Aviso nu 262/MM, de 28.11.96,
do Ministério da Marinha, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11 1.879, de
1996.

de 29.11.96, à Deputada MARTA SUPLICY, encaminhando
cópia do Aviso n ll 846/GM, de 27.11..96, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n li 1.907, de
1996.

RESE!!IIA DA CORllESPONPtNCIA RECEBIDA RELlITIVA
A INPICACÃ0 E REOUERIMENTO DE INFORlll\CÃO

1.811/96, de 27.11.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n' 310jMC, de 26.11.96, do
Ministério das comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI Aviso n ll 536,
n' 1.822, de 1996.

NOYEMBRO/96

de 01.11.96, do Ministério da Previdência
e Assistência Social, prestando
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Aviso n ll 537,

Aviso n' 780/GM,

Aviso n' 781/GM,

Aviso n' 782/GM,

Oficio n' 62/DEA-MRE
POIN BRAS,

Aviso n' 304/MC,

Aviso n ll 376-A3.1/MEX,

Aviso n l 544,

Aviso n- 996fMF,

Aviso n 11 997/MP,

Aviso n ll 998/MF,

Avia0 n" 999/HF,

Aviso n 11 600-SGS-TCU,

Aviso n ll 2,.06BjMJ,

Oficio n' 513/SAE-PR,

Oficio MCT n ll 593,

Oficio n' 951/MMA,

esclarecimentos sobre os gueaitos
constantes do RI n ll 1.814, de 1996, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 01.11.96, do Ministério da Previdência
e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n li 1.855, de 1996, de
autoria do Deputado LUIZ GUSHIKEN.

de 05.11.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n" 1.813, de
1996, de autoria do Deputado EDUARDO
MASCARENHAS.

de 05.11.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nA 1.352, de
1996, de autoria do Deputado PAULO
MOURÃO.

de 05.11.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nl! 1.826, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENo.

de 06.11.96, do Ministério das Relações
Exteriores, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n"
1.837, de 1996, de autoria do Deputado
HAROLDO LIMA.

de 06.11.96, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n;
1.835, de 1996, de autoria do Deputado
VALDEMAR COSTA NETO.

de 07.11.96, do Ministério do Exército,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 1.819, de
1996, de autoria do Deputado PADRE ROQUE.

de 07.11.96, do Ministério da Previdência
e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 1.445, de 1996, de
autoria do Deputado HUMBERTO COSTA.

de 07.11.96, do Ministério da Ft·::;e·1da,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n li 1.856, da
1996, de autoria do Deputado JAIR
BOLSONARO.

de 07.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.668, de
1996, de autoria do Deputado AUGUSTO
CARVALHO.

de 07.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n 11 1.805, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENo.

de 07.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n 11 1.854, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de OB.11.96, do Tribunal de Contas da
União, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação na 267, de 1993, de autoria do
Deputado RENATO JOHNSSON.

de 08.11.96, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 1.772, de
1996, de autoria do Deputado ALEXANDRE
SANTOS. .

de 12.11.96, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constates do RI na 1.884, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 12.11.96, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n Q

1.823, de 1996, de autoria do De.putado
CUNHA BUENO.

de 12.11.96, do Ministério do Meio
Ambiente dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11

1.559, de 1996, de autoria do Deputado
PEDRO WILSON.

Ofício n" 952/MMA,

Oficio n" 953/MMA,

Ofício MEC/Nll 104,

Aviso n~ 363/MME,

Oficio MEC/NQ 105,

Aviso n Q 244/MM,

Aviso nl'l 246/MM,

Aviso na 1.49B-SUPAR/
c.civil,

Aviso n' 1.499-SUPAR/
C.civil,

Aviso n' 1.500-SUPÀR/
C.Civil,

Aviso n ll 1.SOl-SUPAR/
c.civil,

Aviso n~ 1.502-SUPAR/
c.civil,

Aviso n" 1.503-SUPAR/
c.civil,

Aviso n Q 1.504-SUPAR/
C.Civil,

de 1.2.11.96, do Ministêrio do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na
1.620, de 1996, de autoria do Deputado
LUCIANO ZICA.

de 12.11.96, do Ministério do Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos,
e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n· 566, de 1995, de
autoria do Deputado FERNANDO GABEIRA.

de 13.11.96, do Ministério da Educação e
do Desporto, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n \I

1.670, de 1996, de autoria do Deputado
LINDBERG FARIAS.

de 13.11. 96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll 1.833, de
1996, de autoria do Deputado IVAN
VALENTE.

de 14.11.96, do Ministério da Educação o
do Desporto, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes RI n" 1.811,
dê 1996, de autoria do Deputado RICARDO
GOMYDE.

de 14.11.96, do Ministério da Marinha,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.817, de
1996, de autoria do Deputado PADRE ROQUE.

de 14.11.96, do Ministério da Marinha,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n fl 1.876, de
1996, de autoria do Deputado AGNALDO
TIMóTEO.

de 14.11.96, da Casa civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso na
510, de 31.10.96, do Ministério da
Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação na 437,
de 1995. de autoria do Deputado JORGE
ANDERS.

de 14.11.96, da Casa civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n 11

511, de 31.10.96, do Ministério da
Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação na
519, de 1996, de autoria do Deputado
NEWTON CARDOSO.

de 14.11.96, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n ll

508, de 31.10.96, do Ministério da
Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação na 502,
de 1996, de autoria do Deputado CHICÃO
RÍGIDO.

de 14.11.96, da Casa civil da Presidência
da República, que envia cópia dos Avisos
nas 327, de 31.10.96, e 879, de 07.10.96,
do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado e da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre as Indicações nas
629 e 635, de 1995, de autoria do
Deputado ILDEMAR KUSSLER.

de 14.11.96, da Casa civil da Presidência
da República, que envia cópia da Mensagem
n ll 1.127, de 1996, de 04.11.96, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n q 616,
de 1996, de autoria do Deputado VALDIR
COLATTO.

de 14.11.96, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n ll

1.998, de 1996, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n~ 662, de 1996, de autoria da
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO
AMBIEnTE E MINORIAS.

de 14.11.96, da Casa civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n ll

2.009, de 1 0 .11.96, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n ll 537, de 1996, de autoria
do Deputado NILMÁRIO MIRANDA.
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65/ARC/DAA-MRE-
de 19.11.96, do Ministério das Relações
Exteriores, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11

1.837, de 1996, de autoria do Deputado
HAROLDO LIMA.

Aviso n' 1. 505-SUPAR/
c.civil,

Aviso n' 1.508-SUPAR/
C.Civil,

Aviso n' 1.509-SUPAR/
c.civil,

Aviso n ll 2 .. 115-MJ,

Aviso n 11 2 • 116-MJ,

Aviso n' 73/GM-7/445,

Aviso n ll 75/GM-7/446,

Aviso n ll 366jMHE,

Aviso n ll 367jMME,

Aviso n' 817/GM,

Aviso n' 81B/GM,

Aviso n ll l.Ol1/MP,

Aviso n 11 1. 012/MF ,

Aviso n' 1.013jMF,

Aviso n ll 1.014/MP,

. Aviso n" 1.016/96,

de 14.11.5,), da Casa civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n l

509, de 31. 10.96, do Ministério da
Educação e do Desporto I prestando
esclarecimentos sobre a Indicaç!o n fi 589,
de 1996, de autoria do Deputado ANTONIO
DO VALLE.

de 14.11.96, da Casa civil da Presidência
da Repl1blica, que envia cópia do
Memorando n ll 25, de 13,11.'~6, da
secretaria de Comunicação Social da
presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n 11 1.804, de 1996 I de
autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 14.11.96, da Casa Civil da Presidc1ncia
da República, que envia cópia do
Memorando n ll 24, de 13.11.96, da
Secretaria de Comunicação Social da
presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1.838, de 1996, de
autoria do Deputado HAROLDO LIMA.

de 14.11..96, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.836, de
1996, de autoria do Deputado HAROLDO
LIMA.

de 14.11.96, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do, RI n l 1.824, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 18.11.96, do Ministério da
Aeronáutica, prestando eselarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11

1.818, de 1996, de autoria do Deputado
PADRE ROQUE.

de 18.11.96, do "'Ministério da
Aeronáutica, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l
1.806, de 1996, de autoria do Deputado
IVAN VALENTE.

de 18.11.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclareci:mentos sobre
05 quesitos constantes do Requerimento de
Informaçào n ll 1.803, de 1996, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO.

de 18.11.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n I 1.827, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 18.11.96, d., Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n l 1.843, de
1996, de autoria da Deputada CIDINHA
CAMPOs.

de 18.11.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes dos Requerimentos de
Informação nls 1.748 e 1.762, de 1996, de
autoria dos Deputados PAULO PAIM e JAIR
BOLSONARO.

de 18.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n 11 1.866, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 18.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n l 1.841, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 18.11. 96, do Ministério da Fazenda,
prestando esolarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n l 1.830, de
1996, de autoria do Deputado ADAO PRETTO.

de 18.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.828, de
1996, de autoria do Deputado WILSON
CAMPOs.

de 18.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes dos Requerimentos de

Informação nlls 1.821 e 1.847, de 1996, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n l 1.016/MF,

Aviso nO 1.017jMF,

Aviso n ll 1.018jMF,

Aviso n ll 1.019/MF,

Oficio n ll

EAGR,

Aviso n ll 308jMTb,

Aviso n ll 368/MME,

Aviso n l 369/MME,

Aviso n l 552,

Aviso n ll 553,

Aviso n I 555,

Aviso n ll 348/MARE,

Aviso n l 390/A2-MEx,

Aviso n l 1.033/MF,

Aviso n~ 342/MARE,

Oficio n ll 1.064;MP0,

Ofício n ll 1.065/MPO,

de 18.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n l 1.815, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 18.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.812, de
1996, de autoria do Deputado WILSON
CAMPOS.

de 18.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n I 1.808, de
1996, de autoria do Deputado JmLIO
ROSAS.

de 18.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.809, de
1996, de autoria do Deputado ELISEU
PADILHA.

de 19.11.96, do Ministério do Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1.832, de
1996, de autoria da Deputada MARISA
SERRANO.

de 19.11.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esc.larecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n I 1.845, de
1996, de autoria do Deputado mCIANO
ZICA.

de 19.11.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll 1.851, de
1996, de autoria do Deputado PEDRO
VALADARES.

de 19.11.96, do Ministério da Previdência
e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1.807, de 1995, de
autoria do Deputado PADRE ROQUE.

de 19.11.96, do Ministério da Previdência
e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1.809, de 1996, de
autoria do Deputado ELISEU PADILHA.

de 19.11. 96, élo Ministério da Previdllncia
e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1.862, de 1996, de
autoria da Deputada CIDINHA CAMPOS.

de 20.11. 96 , do Ministério da
Administração Federal e Reforma do
Estado, prestandl"') esclarecimentos sobre
os queaitos constantes do RI n I 1.893, de
1996, de autoria do Deputado WILSON
CIGNACHI.

de 20.11.96, do Ministério do Exército,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n l 1.863, de
1996, de autoria do Deputado FERNANDD
GABEIRA.

de 20.11.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n l 1.846, de
1996, de autoria do Deputado LUIZ
GUSHIKEN.

de 21.11..96, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do
Estado, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n 11 1.844, de
1996, de autoria do Deputado MIGUEL
ROSSETO.

de 21.11. 96, do Ministério da
Planejamento ê orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n 11 1.864, de 1996, de
autoria do Deputado ANTONIO SÉRGIO
CARNEIRO •

de 21.11.96, do Ministério da
Planej amento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n Cl 1.889, de 1996, de
autoria élo Deputado CUNHA BUENO.
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Aviso nO 4. 272/AEAESP,

Aviso n l 1.588-SUPAR/
-C.Civil,

Aviso n' 1.5B9-SUPAR/
C.Civil,

Aviso n' 1.590-SUPAR/
c.civil,

Aviso nl! 1.591-SUPAR/
C.Civil,

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

de 22.11.96, do Estado-Maior das Forças Aviso nl! 43/GMEE,
Armadas, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll 1.879, de
1996, de autoria do Deputado FERNANDO
GABEIRA.

Ofício/MCT n 11 619,

de 25.11.96, da Casa civil da Presidência
da Republica, que envia cópia do Aviso n 11

2.119, de 18.11.96, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n ll 517, de 1996, de autoria Aviso nll 846/GM,
do Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA.

de 25.11.96, da Casa civil da Presidência
da República, que envia cópia. do Aviso n ll

299, de 12.11.96, do Ministério do Meio Aviso nll 262,IMM,
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 540, de 1996, de
autoria do Deputado ANTONIO 00 VALLE.

Oficio/SECOM/N' 4 7 B,

de 25.11.96, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do
Memorando n ll 755, de 06.11.96, do
Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 602,
de 1996, de autoria do Deputado AUGUSTO Aviso n ll 534/MT,
NARDES.

de 25.11.96, da Casa civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n ll Aviso n ll 743/MPO,
988, de 07.11.96, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n ll 652, de 1996, de autoria
do Deputado EXPEDITO JúNIOR.

Sexta-feim 31 03375

de 26.11.96, do Ministério Extraordinário
dos Esportes, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO
1.919, de 1996, de autoria do Deputado
AUGUSTO CARVALHO.

de 26.11.96, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11

1.877, de 1996, de autoria da Deputado
JAQUES WAGNER.

de 27.11.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sabre os
quesitos constantes do RI n ti 1.907, de
1996, de autoria da Deputada MARTA
SUPLICY.

de 28.11.96, do Ministério da Marinha,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n 11 1.879, de
1996, de autoria do Deputado FERNANDO
GABEIRA.

de 29.11.96, da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da Reptllilica,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 1.857, de
1996, de autoria do Deputado LUIZ
GUSHIKEN.

de 29.11.96, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11

1.872, de 1996, de autoria do Deputado
ALEXANDRE SANTOS.

de 29.11.96, do Ministério do
Planejamento e orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n 11 1.598, de 1996, de
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.
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AntOnio Aureliano
CeclCunha
ZUlaiê Cobra

MarlaEMra
Marisa serrano

Pedro Novais
Pinheiro landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara B1ery
Tetê Bezerra
Vakir CoIatto

José Santana de Vasconcellos
Jair Soares

José Mllclo Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchl

Paes landim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
PauloLma

Rubem Medna
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Vlce-Lkleres:
Geddel Vieira Uma (12 VICe)
Confúclo Moura
Darcfsio Perondi
Edinho Araújo
EdinhoBez
Eliseu Padllha
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

Vlce-Lkleres:
Pedrinho Abrio (1l' Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudênclo Neto
AntOnio dos Santos
Aracely de Paula
Benedito de Ura
César Bandeira
Efraim Morais
E&seuMoura
Elton Rohnelt
Euler Ribeiro
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha

Bloco (PPBJPL)
Lkler: ODELMO LEÃO

PTB
LMIer: VICENTE CASCIONE

VICe-Lkleres:
Gerson Peres (1 11 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasOlo Villanl
Edson Queiroz
Silvemani Santos
Ibrahim AbI-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce

Hugo B1ehl
JotranFrejat

severino cavalcanti
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner 8aIusUano

A1c1one Athayde
luiz Buaiz

Vlce-Lkleres:
Dulllo Pisaneschi Moisés Upnlk
Arlindo Vargas JoSé Coimbra

PIB
LkIer: FERNANDO LYRA

V1ce-Uder:
Alexandre cardoso



PMN
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

PCdoB
Líder: SÉRGIO MIRANDA

Vlce-Ud.....:

Aldo Rebelo Inácio Arruda
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 411, ART. 9"- RI
PPS

Vlce-Líder..:
Elton Rohnelt (1 11 Vice)
sandro MabeI
Rodrigues Palma

AntOnio C8rIos Pannunzio
Paudemey Avelino



AkIo Arantes

Airton Dlpp
GiOvannl Queiroz

1 vaga

PPS

PDT

PCdoB

GervásiO Oliveira (PSB)

carlos cardinal
Luiz Durão
1 vaga

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOlÍncA RURAL·

Presidente: Fellx Mendonça (PTB)
111 VIce-Presidente: Odnio Balblnottl (PTB)
2lI VIce-Presidente: Dllceu Sperafioo (PPB)
311 VIce-Presidente: Tetê Bezerra (PMOB)

TItu...

Bloco (PFlHfB) Augusto carvalho Sérgio Arouca

1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Plzzatto
Mauricio Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odnlo Balblnottl

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

PSB

PSDB

1 vaga

Affonso camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
José Jorge
José Lourenço (PPB)
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
MaJulyNetto
MuriloDomlngos
Ney Lopes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Bloco (PMDBlPSIWSUPSC)

Bosco França (PMN) Aloysio Nunes Ferreira
cartos Apolinário AntOnio Brasil
Eclinho Araújo Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Marçal Filho
Hélio Rosas Marquinho Chedid
João Almeida Nan Souza
Pedro lrujo zaJre Rezende
Roberto Valadão 3 vagas
Wagner Rossi
1 vaga

PMN

1 vaga 1 vaga

Secretário: Moizés Lobo da Cunha
Local: Plenário 114-81. das Lid. quarta e quinta 9h
Telefones: 318-697f1l697916981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
111 VIce-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
2lI VIce-Presidente: carlos Apollnário (PMDB)
3lI VICe-Presidente: Wagner salustlano (PPB)

TItu... SUplentes

Bloco (PFlHfB)

AmonBezerra
cartos Mosconi

João Leão
5 vagas

EnivaJdo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter JIlnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
JoséJanene
Osvaldo Reis

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

saulo Queiroz
1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezrdio Pinheiro
Marinha Raupp
Odmo BalbinolU (PTB)
0Iávi0 Rocha
Oswaldo SoIer
1 vaga

Anlvaldo Vale
Augusto Nardes
C1eonAncio Fonseca
DiIceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Sllvernani santos
1 vaga

Abelardo lupion
Adauto Pereira
carlos Melles
FeHx Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
JIlrlO César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBlPSDJPSLIPSC)

Adetson Salvador Darcrslo Perondi
Armando Costa DiIso Sperafico
Marçal Filio Oscar GoIdonI

.Odacir Klein Pedro lrujo
Roberto Paullno 6 vagas
Sllas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir CoIatto
2 vagas

Adão Pretto
Alcides Modesto
Geraldo Pestana
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PT

Femando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
PauloRoche

eartos Alberto
Domingos LeoneUl
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Roberto Rocha

Adroaldo Streck
AntOnio carlos PannunziO

Arthur VirgRlo
Itamar S8rpa

Márcia Marinho
Marconl Perlllo



PSDB

Djalma de Almeida César
Fernando Dinlz

Hélio Rosas
Pedro Novais

Roberto Valadão
Rubens Cosae

1 vaga

Roberto santos
saJvador 21mbaldl
VIc Pires Franco (PFL)

Bloco (ppBJPL)

Coraucl Sobrinho (PFL)
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovlta Vieira
Pauderney Avelino
Roberto campos
Wagner saJustlano
Welinton Fagundes

PT

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
sandra Startlng

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
salatiel carvalho
Silvemanl santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genoino
TIlden santiago

1 vaga

lvandro Cunha Lima
João Natal
João Thomé Mestrlnho
José luiz C1erot
Nestor Duarte
Robson Tuma '
Udson Bandeira

Bloco (PPBIPL)
A<Ilemar de Barros RIho
Adylson Motta
A1zira Ewerton (PSDB)
Augusto Farias
DarcI Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Bonifácio de Andrada
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
José Egydio

Luis Barbosa
Luiz Buaiz

Talvane Albuquerque
Welinton Fagoodes

2 vagas

Matheus SChmidt
Ssveriano Alves
WoIney Queiroz

Haroldo 8ab6Ia
NlImário Miranda

Paulo Delgado
2 vagas

Jandira Feghali

Ademir Lucas
Celso Russomanno

Franco Montoro
Roberto Rocha

salvador 21mbaldi
Vanessa Felippe

2 vagas

Aldo Arantes

PCdoB

PT

José Genolno
Luiz Mainardi
Marcelo Dada
Milton Mendes
Milton Temer

Coriolano saJes
~Baccl

Silvio Abreu

A1mino Affonso
Danilo de castro
Edson Slva
Marconi Perlllo
Nicias Ribeiro
VlC8Ilte Arruda
Welson Gasparini
ZUlaiê Cobra

PDT

JoãoColaço

Jandira Feghali

Femando Lopes
Seraflm Venzon

1 vaga

PSB

PDT

PCdoB

Inácio Arruda

Eurfpedes Miranda
Wolney Queiroz
1 vaga

Sérgio Guerra

Secretária: Maria lvone do Espirlto santo
Local: Plenário Sala 14-A quarta-feira-1Oh
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONS111UIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: A1oyso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: VIcente CascIone (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 VIC&-Presidente: Vtcente Arruda (PSDB)

TItu.... SUplentes

Bloco (PFl/PTB)

Bloco (PFl/PTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Ciro Nogueira

José carlos Vieira

AroIdo Cedraz
Undberg Farias (PcdoB)
Luciano Plzzatto

PSB

Alexandre cardoso Nilson Gibson

secretário: Sérgio Sampaio Contrelras de Almeida
Local: Plenário, 8aIa 1 telça-feIra, quarta-feira e quinta-feira -1<1\
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AM31ENTE E MINORIAS

Presidente: GlIney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 VIC&-Presldente: Celso Russomanno (PSDB)

TItu.... Suplen1H

AlbérIco FUho
Barbosa Neto

carlos ApoUnárlo

Arlindo Vargas
ÁtllaLi1s

Cláudio cajado
EUseu Moura
Elton Rohnelt

JaIr Soares
JairoAzl

Júlio César
Magno Bacelar

Maluly Netto
Moisés Upnik

Phllemon Rodrigues
RaImundo santos

Bloco (PMDBJP8D/PSUP...c)

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
Gilvan Freire

AntOnio dos santos
Benedito de Ura
Ciro Noguaira
Jairo carneiro
NelsonTrad
PaesLandím
Raul Belém
Rodrigues Palma
RoIand Lavlgne
VlC8Ilte casclone

. Vilmar Rocha
2 vagas



1 vaga

Sérgio carneiro

Adão Pretto
Luciano Zica

Celso Russomanno
Firmo de castro

Nelson Otoch
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes

Roberto Jefferson (PTB)
2 vagas

PT

PDT

PSB

PSDB

PedoB

Bloco (PPBlPL)

Márcia Cibilis Viana

AntOnio Feijão
Elias Murad
José Anlbal
Rommel Feijó

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
2 vaga

José Genorno
Paulo Delgado

Ricardo Izar

José Coimbra
Osmir Uma

sameyFilho

AécloNeves
Narclo Rodrigues

salomão Cruz
Zulaiê Cobra

AJceste Almeida
AJcIone Athayde

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro WHson (PT)

Valdemar Costa Neto

Bloco (PMDBlPSOIPSLIPSC)

Euler Ribeiro (PFL)
Freire Júnior
Marcos Lima
ReginaLino

Valdir Colatto

Bloco (PPBlPL)

PSDB

celso Russomanno
Dalila Figueiredo
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PCdoB)
Tllden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

Albérico Filho
Chicão Brigido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
1 vaga

Maria Valadão
2 vagas

Aldo Rebelo
PT

GilneyVlana
Ivan Valente

PDT

Sérgio cameiro

PSB

José Machado
1 vaga

Seraflm Venmn

Haroldo Lima

secretário: Térclo Mendonça Vilar.
Local: P1enário-&lla 19 quarta-feira - 9h
Telefones: 318-6998 a 7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PMDBlPSOIPSUPSC)

Presidente: Elias Murad (PSOB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 VIce-Presidente: Paulo Delgado (PT)

TItu..... Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

PV

Fernando Gabeira Femando Ferro (PT)

secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, PlenáriO 13 Sala 3 quarta-feira -1011
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Ceci Cunha
L6Ônidas Cristino

Mário Negromonte

Bloco (PPBlPL)

Cartos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes
1 vaga

PSDB

Airton Dlpp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
EIIseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

AntOnio Carlos Pannunzio
B.Sá
João Leão

Aracely de Paula
João Mala

José Mendonça Bazerra
Paulo Lima
Raul Belém

Roberto Pessoa

Bloco (PMDBlPSDJPSLIPSC)
Edison Andrino Armando Abillo
Henrique Eduardo Alves carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
Simara EIlery José Aldemi
Wilson Cignachi Marisa Serrano

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Femando ZUppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 VIC9-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: carlos Airton (PPB)

TItu.....

Abelardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gerváslo Oliveira

Elton Rohnelt
José Priante

Marquinho Chedid
Pinheiro landim

1 vaga

Raquel capiberibe

AryKara
João Thomé Mestrinho
José P1notti
Marcelo Barbleri
Noel de Oliveira

Átila Uns
Luciano Plzzatto
Moisés Upnlk
Rogério Silva
V~marRocha

Werner Wanderer



Anib8l Gomes
Jumndyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Roeenrnann
NaIr xavier Lobo

sandro MabeI

Ar! Magalhães
Fetter Júnior

Herculano Anghinettl
HugoBlehI

l.aproYIta VIeIra
1 vaga

Affonso camargo
Arolde de Oliveira

Carlos MeAes
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José CoImbra

Waldomlro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPIIJPL)

.... (PIIDBIPSDIPSLJPSC)

Antonio do Vale
DlIso Sp«afioo
Elton Rohnelt
José Prlante
Orclno Gonçalves
PauIQ~.

CunhaLimll
Enlvaldo Ribeiro
Francl8co Hor1a
Joio PIzzoIatII
JoioRll*'o
Renato .JoIlo8IIon

Joeé Múclo Monteiro
Uma Netto
luiz Braga
Magno Bacelar
PauloBauer
Roberto Fontes
Rubem MedIna
8ameyFilho

PCcIoB

Socorro Gomes Agnelo Queiroz

s.cretária: Terezlnha de LisIeux Franco Mlrwtda
Local; sata 8 - Anexo 1\
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE ECONOMIA,
:.NDúsTRIA E COMÉRCIO"

Presid..,.:~P"" (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Elton RohneIt (PSC)
2R Vice-Preeldente: luiz Carlos Hauly (P8OB)
3Q VI09-Pnlsldente: Pauto Bauer (PFL)

TItuWM SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Gltvan Fl8ire
4 vagas

AlcIdes Modesto
José Augusto

PT

POT

PCdoB

Bloco (PPBJPL)

Antonio Geraldo
CéIla Mendes

Costa Ferreira
Joio Mala
LuIz8faga

VIcente Ca8cione

Bloco (PMDBJPSIW8L.n'SC)"

Bloco (PFLJPTB)

José cartos Coutinho
Marilu Guimarães
Paulo Bornhausen
Vilmar Rocha
2 vagas

Fernando Zuppo

Raimundo Matos

1 vaga

De Velasco
EIcIone Barbalho
Roberto Valadão
SiIas Brasileiro
1 vaga

João Paulo
Nadson Mlcheletl

SJPart.

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14 terça-feira. quarta-feira e quinta-feira -1Oh
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Preslclente: Hélio Bicudo (PT)
1Q Vice-Presidente: Pedro Wil80n (PT)
2Q VICe-Presidente: Fernando Lopee (P01)

Titulares SupIenIM

Anivaldo Vale
4 vagas

PSOS

FrancIsoo SIva
4 vagas

Antonio BaIvriann
luiz carIot liI.Yy
Luiz F8I'I\Mdo
SaIomio Cruz
ViIIorIo MecIoII

PSDR

AntonIo Feijão
Joio FauslIno

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Cruslus

PU
Eurfpedes Miranda Ricardo Hen\cllo Gonzaga Patriota

8ecre1árla: MameIaRIbeiro CorI8ia de Araujo
Local: Plenário 112 - SI. das LId. quarta-feira - 10h

Femando Lyra Telafon..: 318-7024.7026

Dalila Flgueirado
Fernando Gabeira (PV) Joio F......

2 vagas·- =~'(PPB)

F1avloAms
Nllmárlo Miranda (PT)
5ebasIlãb Madeira
Tuga Angerami

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Fernando Lopes

1 vaga

PT

PDT

PSB

Marta SupIk:y
1 vaga

1 vaga

1 vaga

PT

PDT

LuIzMalnardI
Maria da Conceiçio Tavares

Vania dos santos

Fernando ZUppo

Paudemey AvelIno (PPB)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PUDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares :~UPientes

Bloco (PFLJPTB)

Lima Netto
Mauro Lopes
Rogério Silva
Wilson Cunha

2 vagas

MussaDemes
Osório Adriano
Roberlo Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya (PPB)
SIlvIo Torres (PSDB)

Bloco (PMDBJPSOIPSLJPSC)

AntOnio do VaHe
Odacir Klein
Paulo Rltzel

Pinheiro Landln
4 vagas

EdlnhaBez
Germano Rigatto
Gonzaga Mota
Hermes Parclanello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

,Jairo carneiro
José Jorgê

i..ídia Quinan (PMDB)
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Urna
1 vaga

Bloco (PMDBJFSDJPSLlPSC)

Djalma de Almeida César Emerson Olavo Pires
Maria EMra José Luiz Clerot
Marlsa serrano RIta camalá
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PPBlPL)

Ari Magalhães
BasOio Vlllani
Delfim Netto
Eujáclo Simões
FetterJúnior
Osmar Lettão
VadãoGomes

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Plzzolatti

Laprovlta VIeIra
Nelson Meurer

Valdomiro Meger
Álvaro Valle
DoIores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Alexandre Santos
F1ávioAms
NarcIo Rodrigues
Ubiratan Aguiar

Esther Grossi
Padre Roque
.Pedro Wilson

severiano Alves

PSDB

PT

PDT

Cleonâncio Fonseca
Expedito Júnior

José Unhares
Luiz BuaIz

1 vaga

Luciano Castro
Osmênio Pereira
Roberlo Santos

SlIvIo Torres

João Fassarella
Maria Laura

> Tema de Souza

luiz Durão

PSDB

Fernando Torres
Armo de CaStro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Veda Cruslus
1 vaga

PT

Maria da Conceição Tavares
Paulo Bernardo
Vênia dos Santos
1 vaga

PDT

Fernando Lopes
Fernando Ribas cartl

PCcIoB

Alexandre Santos
AmaIdo Madeira

Luiz carlos Hauly
Vicente Arruda

2 vagas

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Temer

Nedson U1cheletl

Coriolano Sales
EnioBacci

PSB

Ricardo Gomyde (PcooB) Socorro Gomes (PC do B)

secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-69OO16905I7011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Delllm Netto (PPB)
12 Vlce-Presldente:Fetter Júnior (PPB)
22 VIce·Presidente: Augusto ViveIros (PFL)
32 VIce-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

TItu.... SUpIen1IH

Bloco (PFUPTB)

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

PSB
Aldo Rebelo

JoAoColaço

secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Plenário 4 quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 VIce-Presidente: Amon Bezerra (PSOB)
32 VIce-Presidente: Arilndo Chinaglia (PT)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto Antonio dos santos
Betinha Rosado Antonio Geraldo

Adauto Pereira
Efraim Morais

João Mellão Neto
José Lourenço (PPB)

Augusto Viveiros
Benito Gama
José carlos Vieira
Manoel castro



Alberto Silva
EdinhoBez

Elton Rohnelt
Simara E1lery

1 vaga

Efraim Morais Abelardo Lupion
E1iseu Resende HHário Coimbra
José Santana de Vasconcelos Murilo Pinheiro
Moisés Upnik Nelson Marquezelll
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDBJPSDlPSLntSC)

Haroldo Lima (PCdoB)
Marcos Uma
Oscar GoIdoni
2 vagas

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Ramal Anizio (PPB)
12 Vice-Presldente:
22 Vice-Presldente:
32 VIC8-Presidente: Osmir Lina (PFL)

TItuf8res

Bloco (PFUPTB)

carlos Magno
José carlos Aleluia

Lina Netto
MussaDemes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Urslcino Ouiroz

1 vaga

Bloco (PMDBJPSDJPSLJPSC)

carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

Anibal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Magalhães
José Carlos Coutinho
Mauricio Najar
Wemer Wanderer
4 vagas

Bloco (PPBlPL)

BonifáciO de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro canedo
Pedro Correa
Valdernar Costa Neto

PSDB

Arnaldo Madeira
ArnonBezerra
Arthur Virgllio
Candinho Matos
Jayme Santana
João Faustlno
1 vaga

PT

Antônio Jorge
CunhaLina

Eujáclo Simões
Francisco Horta

Herculano Anghinettl
3 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Danilo de castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Bloco (PPBlPL)

Fausto Martello A1ceste Almeida
Jorge Tadeu Mudalen Edson Queiroz
Romel Anizio Roberto campos
Salatiel carvalho 2 vagas
1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck Paulo Feljó
AntOnio Feijão Sàlomão Cruz
José Chaves (PMDB) Vittorio Meddioli
1 vaga 2 vaga

PT

Fernando Ferro Haroldo 8abóIa
Luciano Zica José Borba (PTB)
1 vaga Milton Mendes

PDT
José Mauricio AIrton Dlpp

PSB

1 vaga

Secretário: Jorge Henrique eartaxo
LocaI: Plenário 9, sala 961 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-688816887
Fax: 318-2176

1 vaga 1 vaga

Secretária: VaIda D. S. Lobo
LocaI: Plenário, SaIa 15-8 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átilc Lins (PFL)
12 Vice·Presldente: Aracely de Paula (PFL)
2l! VICe-Presidente: Herculano Anghilettl (PPB)
3l! Vice-Presldente: Renan Kurlz (PDT)

TItu.... SupIen1H

Bloco (PFUPTB)

Arlindo Chlnaglla
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda
1vaga·

Glovani Queiroz
1 vaga

Sérgio Miranda

PDT

PCdo8

PSB

Augusto carvallo (PPS)
ChIco Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Cidinha campos
José Mauricio

1 vaga

1 vaga

AntOnio Ueno
AraceIy de Paula
Átila Uns
Hilário Coimbra

AroIdo C9draz
Benito Gama

José Lourenço (PPB)
Paulo Gouvêa



Bloco (PMDBlPSDIPSLIPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
UsMaro Kamia (PPB) 2 vagas
1 vaga

Leur Lomanto
1 vaga

Roberto Fontes
1 vaga

Elcione Barbalho
Euler Ribeiro (PFL)
José A1demir
José Pinotti
Udia Quinan
RitaGamata
Saraiva Felipe

Chicáo Brrgido
Eliseu Padilha

Genésio Bemardino
Olavo Calheiros

ReginaLino
2 vagas

PSDB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles
Mário Cavallazzl
Robério Araujo

Bloco (PPBIPL)

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat

Severino cavalcanti
Wagner 5aIustlano

PSDB

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sebastião Madeira

B.Sá
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

F1ávioAms
Jovair Arantes

Marinha Raupp
Sérgio Arouca (PPS)

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Jayme Santana
Lujz Piaulyino

Pimentel Gomes
Welson Gasparini

PT

Fernando Gabeira (PV)
Marta SUplicy

AIcIone Athayde
Amaldo Faria de Sá
Jotran Frejat.
José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Bloco (PPBlPL)

DoIores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Robérlo Araujo
2 vagas

PDT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

1 vaga

Fernando Ribas Carli
Wilson Braga

PT

PDT

PCdoB

Cidinha campos
serafim Ven~Qn

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Tuga Angerami (PSOB)

Jandira Feghali

João Mellão Neto
José carlos Aleluia
José CoImbra
Mendonça Alho

PSB

Agnelo Queiroz (PedoB) Raquel capiberibe

secretária: Mrriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 VIC9-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulare. Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

carlos Alberto (PSDB)
Lujz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

cartos cardinal
1 vaga

Adhernar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

DuRio P1saneschi
Marllu Guimarães

RoIand Lavigne
Zlla Bezerra

1 vagas

Bloco (PMDBlPSDlPSLIPSC)

Adelson Salvador
Annando Costa

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Ayres da Cunha
carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Roberto Jefferson
Urslclno Queiroz
1 vaga

Ann!llldo AbRio
Darcrslo Perondi

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: Plenário, Sala 3 terça, quarta e quinta-feira - 10h
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 VICe-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

TlbJlares Suplen1leS

Bloco (PFLlPTB)



Bloco (PMDBlPSD/PSLJPSC)

José Pimentel (PT) Agnelo Queiroz (PCdoB)
Noel de Oliveira Alberto Goldman
Olavo calheiros Paulo Ritzel
sandro Mabel 2 vagas
ZBire Rezende

1 vaga

Anlbal Gomes
Edinho Araújo

João Thomé Mestrlnho
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Roberto Paulino

2 vagas

Ricardo Barros

Bloco (PMDBlPSD/PSLIPSC)

Alberto GoIdman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Car10s Ne/sQn
De Velasco
EIiseu Padilha
Moreira Franco
Rubens Cosac
1 vaga

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Bloco (PPBlPL)

Raimundo santos
WDsonCunha
Zila Bezerra

PCdoB

1 vaga Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: Plenário S8Ja 11 - terça-feira, quar1a-feiraequilta-feira-1Oh
Telefones: 318-69871699017~OO7

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES
Presidente:
12 VICe-Presidente: Marcelo Teixeira (PMOB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSOB)

TItulares SUplentes

Bloco (PFUPTB)

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)
Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

Ildemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

Jair MenegueUi
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wdson Braga

Fernando Lyra

Sérgio Aroues

Chico da Princesa
Cláudio cajado
Dunio Pisaneschi
JairoAzi
João Mala
La81 VaraDa
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo GouvAa
Phllemon Rodrigues

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Bene<ito Guimarães

Darci Coelho
1 vaga

PSDB

A1mino Affonso
Antonio BaJhmann
Domingos Leonelli

OIávioRocha

PT

Cartos santana
Jaques Wagner

Luciano Zies

PDT

Renan Kurtz

PSB

1 vaga

PPS

1 vaga

Belinho Rosado
CoraUl:i Sobrinho

E1lseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira'
Jaime Fernandes

José Carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Rubem Medina

Bloco (PPBlPL)

AlcesteAlmeida Basilio Vlllanl
AntOnio Jorge Eurico Miranda
Benedito Guimarães Fausto Martelio
Davi Alves Silva Felipe Mendes
Francisco Silva João Mendes
luis Barbosa Jorge Wilson
Marcelo Teixeira (PMOB) Nilton Baiano
1 vaga Osmar Leitão

PSDB

Ademir Lucas Candinho Mattos
LeOnldas Crlstino Fernando Torres
Mário Negromonte José Chaves (PMOB)
Paulo Feijó Oswaldo SoIer
Pedro Henry Rainundo Matos
Simão Sessim 2 vagas
1 vaga

PT

Carlos santana Gilney Viana
João Coser Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo
1 vaga 1 vaga

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Matheus Schmidt
VlC9rlte André Gomes 1 vaga

PCdoB

AntOnio Brasil (PMOB) Undberg Farias

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

Secretário: Ruy ama, Prudêncio da Silva
Local: Plenário Sala 11 - quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PEc-1, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO QUINTO DO ART. 14 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - (REELEiÇÃO)

Proposição: PEC-1195 Autor: Mendonça FIlho

Presidente: Odacir Klein (PMDB)
12 Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Jofran Frejat (PPB)
32 Vice-Presidente: ,Alexandre santos (PSOB)
Relator: Vic Pires Franco (PFL)



Titulares SUplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB) Bloco (PFUPTB,

Suplentes

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

AntOnio Balhmann
Welson Gasparlni

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Nelson MarquezeHl
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PT

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starling

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujáclo SImões Expedito Júnior

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTp1JIÇÃO

9, DE 1995, QUE -ACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(INCENTIVO AO TURISMO)

P~io: PEc-91'95 Autor: Ricardo Herácllo
• outros

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
19 VICe-Presidente: José A1demir (PMDB)
2g Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
3g Vice·Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sarv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

AntOnio Carlos Pannunzlo
Arthur VirgRio

PMDB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Vl8.na

PSDB

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Célia Mendes
Jairo Azl

leur Lamento
Moisés Upnik

Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

Bloco (PMDBJPSDJPSUPSC)

Armando Abnio
EdinhoBez

José Priante
Paulo Ritzel

Pedro Novais
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Jofran Frejat Adhemar de Barros Filho
OdelmoLeão Bonifácio de Andrada
Prisco Viana Eraldo Trindade
Ricardo Izar Eurico Miranda
Ramal Anfzio Jorge Wilson
Valdemar Costa Neto Pedro Canedo

PSDB

Adroaldo Streck Edson Sitva
Alexandre Santos Mário Negromonte
Marconi Perlllo OIavio Rocha
Roberto Brant Pedro Henry
Silvio Torres Welson Gasparini

PT

João Paulo Humberto Costa
José Genofno Marcelo Dada
Miguel Rossetto Padre Roque

PDT

Matheus SChmidt Silvio Abreu

PSB

Fernando Lyra Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Aldo Arantes

Álvaro Gaudênclo Neto
Corauci Sobrinho
Félix Mendonça
José Mucio Monteiro
Mendonça Filho
Philemon Rodrigues
Vic Pires Franco

Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José A1demir
Maria Elvira
Odacir Klein

secretária: Brunilde LMero C. de Moraes
Local: Sarv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~O
NIl2-A, DE 1995, QUE -DA NOV~REDAÇAO

AO ARTIGO_62 DA CONSmUlçAO fEDERAL-
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

P~io:PE~~5

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1g Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3g VIC6-Presldente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)



José A1demir
Nair Xavier Lobo
sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

PMDB

PPB

PSDB

Albérico Filho
Hennes Parcianello

Marcelo Teixeira

Paulo Bauer (PFL)
Roberto Balestra

1 vaga

Francisco Silva

Cunha Uma (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

PSDB

PT

PDT

1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre santos

Carlos santana
1 vaga

Alexandre Santos
Nelson Otoch

PT

Ceci Cunha Airton Dipp
1 vaga

Francisco Horta

Bloco (PLJPSDIPSC)

Ênio Bacci

Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

5ecretárla: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CON~nruIÇÃO NSl 17J95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUIÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Propoelção: PEc-17J95 Autor: AntonloJollqulm

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! VICe-Presidente: Cunha Lina (PPS)
32 VICe-Presidente: Francisco Silva (PPS)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretárlo: Mário Drausio Coutinho
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, 5aJa 169-8
Telefones: 3113-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnrulÇÃO
NSl22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DlSmlTAL E MUNICIPAIS

Proposlçio: PEc-22195 Autor: Joá Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VICe-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
2l! VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 VIce-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto VaJadão (PMDB)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBJPSDlPSLJPSC)

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro Canedo

PDT

Bloco (PLJPSDIPSC)

João Coser
Milton Mendes

José Mauricio

Eujácio Simões

Mendonça Fbl
Rodrigues Paina
saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Corauci Sobrinho
Ellseu Resende

FátimaPelaes (PSDB)
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Carlos Mel/es
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

PMDB

ArokIo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abí-Aclcel

Bloco (PPBlPL)

A1z1ra Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

AntOnio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

PSDB
Carlos ApoIlnárlo Koyu lha

Genésio Bernardino Nelson Marálezan
1 vaga Paulo Feijó

PPB 1 vaga

Carlos Airton PT

Pedro Valadares (PSB) Fernando Ferro

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Ivan Valente



Bloco (PFLlPTB)

2 vagas

AávioAms
Paulo Mourão

Ubiratan Aguiar

Coriolano Sales

PT

PDT

PSB

Benedito Guimarães
Osvak:loReis

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLJPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBJPSD/PSUPSC)

Confúdo Moura
2 vagas

Matheus Schmk:lt

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

João Fassarella
João Paulo

Dullio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
N2 43-A, DE 1995, QUE DA NOYA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSmUIÇAO FEDERAL

(AUSTAMENTO ELEITORAL»
Proposição: PEc-43195 Autor: Rita Camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
211 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSOB)
311 VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

TItu......

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

1 vaga

Suplentes

Coriolano 5aJes

Davi Alves Silva
Ushltaro Kamia

1 vaga

PDT

Costa Ferreira
Lael Varella

Ludano Plzzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBJPSDlPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga
Bloco (PPBJPL)

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

NUton Baiano
2 vagas

Affonso camargo
Chico ela Princesa
Paulo Bornhausen
1 vaga

PSB

1 vaga Gervásio Oliveira

secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 311H061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇ~O
N2 40, D!= 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR UMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERVIÇOS DE DIVERSÃO PÚBUCA"

Proposlçio: PEe-40J95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
111 ViarPresidente: Alberto Silva (PMDB)
211 VICe-Presidente:
311 Vice-Presidente: Le6nidas Cristlno (PSDB)
Relator:

TItu......

Matheus Schmidt

sandra Starling

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. EspecIaIs - Anexo 11 - sala 169-B
TelefoneS: 318-687417052

1 vagaPSDB

AntOnio carlos Pannoozio
Le6nidas Crlstlno
Mário Negromonte

PT

carlos santana
JoAoCoser

PDT
Serafim Venzon

PSB

Raquel capiberibe

AmaJclo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vlttorio Medioli

AlcIdes Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

1 vaga

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena CoutInho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-8
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃQ. N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFlCAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposlçio: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
111 VK:8-Presidente: José Rezende (PPBI
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Fausto Marteno (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)



Fausto Martelo
Jair Bolsonaro
Laprovlta Vieim
Vakfomlro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

22 VIce-Presidente: José de Abreu (PSOB)
311 VICe-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Um (PFL)

TItu....

PMDB

Bloco (PFL/PTB)

Antonio Joaquim Araújo
Amcely de Paula
Benedto de Um
1 vaga

3 vagas

João Paulo
1 vaga

Suplentes

Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes

1 vaga

Celso Russomanno
1 vaga

cancllnho Mattos (PSOB)
Darcfslo Perondi

1 vaga

PT

PPB

PDT

PSDB

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassarela
Ssndra Starfing

AJzlm Ewerton (PSOB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

A1clone Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva
2 vagas

PSDB
Herculano Anghinettl (PPB)

Mário Negromonte
Nélson Otoch

SebastIão Madeim

PPB

PMDB

Suplentes

Aloysio Nunes Ferreim
Pinheiro Landim

4 vagas

Bloco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
Efraim Momis

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Titulare.

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Olivelm
sandro MabeI
2 vagas

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
carlos Magno
José carlos Coutinho
José Rezende (pPB)
Lael Varella
1 vaga

PT Matheus Schmidt Coriolano sales

PDT
Eurípedes Mimnda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Bmga SIlvio Abreu

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
NlImário Mimnda
1 vaga

Marta SUplicy
MOton Mendes

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Expedido J(jnlor (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Gervésio OIlveim

secretário: Fmnclsco da Silva Lopes Filho
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317555

PCcIoB

Ricardo Gomyde Llndberg Farias

secretária: Ângela Mancuso
Local: serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- 8aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMEN,DA À CONSTITl!IÇÃO~ 57,
DE 1995, Q4E ·DA NOVA REDAÇAOAO AFrn
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO·
(VOTO FACULTATIVO)

Proposfçio: PEc-57195 Autor: Emer80n Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE ·CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTívEIS LÍQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS·

Proposlçio: PEc-a1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 VIce-Presidente: João Maia (PFL)
21! VIce-Presidente: Mario Negromonte (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulno (PMDB)

TItu.... SUplentes

Bloco (PFUPTB)

De Velasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBJPIIN)

José Egydlo

AdelfllXl8alvador

Aracely de Paula
Chico da Princesa
DulHo Pisaneschi
Eliseu Rese'1de
João Maia

Betlnho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murllo Pinheiro

Wemer Wanderer



Jonival Lucas
José carlos Coutinho

Alberto Silva
Anlbal Gomes
AntOnio Brasil
carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

PMDB

PPB

2 vagas

Henrique EduardO Alves
Pedro lrujo

4 vagas

TItu......

Bloco (PFLlPTB)

carlos Alberto (PSOB)
E1lseu Moura
Hilário CoImbra
Osmir Lima

PMDB
Elcione Barbalho
Otávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Suplentes

Jaime Femandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Basílio VHlani
Salatlel carvalho
3 vagas

Joio Pizzolattl
João Ribeiro

Roberto campos
2 vagas

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Rainundo Santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga

AntOnio Feijão
Le6nklas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

AntOnio Aureliano
Cunha Lima (PPB)

Marconl Perillo
1 vaga

PSDB

AntOnio Feijão
Arthur VirgRIo

PT

Paulo Rocha
1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

PT POT

1 vaga

Wilson Braga

Suplentes

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

RaImundo Santos
Zila Bezerra

Bloco (PFLlPTB)

Woiney Queiroz

Bloco (PMDBlPSOIPSLJPSC)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Cláudio C8jado
Heráclito Fortes
José Múclo Monteiro
1 vaga

Bloco (PSBJPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

B~o (P~OJPSC)
A1rtonDipp

Fernando Lopes Francisco Rodrigues (PPB) Ronlvon Santiago (PFL)

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: SaN. Com. EspeciaIs - Anexo 11, Saia 169-8

EujáCio Simões Telefones: 318-7063/7555

COMISSÃO ESPECIAL
DESllNADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDJ' À CONSTITUiÇÃO N5I
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

SoêorroGOnies . INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERALH (NUMERO DE VEREADORES)

Pr0p08IçIo: PEc-&9J95 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMOB)
111 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
211 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)

.. "311 Vice-e~@!'l!e..;. ZUIaIê Cobra (PSOB)
Relator: Herádito Fortes (PFL) " .

TItu.....

João Coser
Lucieno Zica

Teima de Souza

Ricardo Herádlo

PL

POT

PSB

José Maurfcio
1 vaga

carlos Santana
Fernando Feno
Luiz Mainardi

Francisco Horta

Haroldo Lima

secretária: Angela Mancuso .
Local: SaN. Com. EspeciaIs Anexo 11, SaJa 169-8
Telefones: 318-7063/7066

Pedro Valadares

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA-De'EMENDA-À-
CONSmUIÇÃO N5184, DE 1191, QUE

HACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
42 DO ATO DAS DlSPOSIÇÇ)ES

CONSTITUCIONAIS TRANSrrORIASH

(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJ6)
~Içio: PEc-&4J91 Autor: Nlcla. Ribeiro

Presidente: carlos Alberto
111 VIce-Presidente:
211 VIce-Presidente: Anlvaldo Vale (PPB)
311 VIce-Presidente:
Relatora: EJcione Barbalho



Bloco (PPBIPL) PSDB

CunhaLina
Francisco Horta
Francisco Silva

PSDB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

A1mino Affonso
VICente Arruda
ZUJaiê Cobra
1 vaga

Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Paulo Feijó
1 vaga

Nicias Ribeiro
Roberto santos
Zulaiê Cobra

PT

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

Salomão Cruz

José Genofno
Marcelo Dada
Milton Mendes

PT

Luiz Mainardi
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

Luiz Mainardi
1 vaga

1 vaga

PDT

Milton Mendes
1 vaga

Luiz Durão

Ênio Bacci
Silvio Abreu

Aldo Arantes

PDT

PCdoB

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Haroldo Uma

Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMD8)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PP8)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentu

Bloco (PFLlPTB)

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSllTUIÇÃqNlI 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARlOu

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

De Velasco

Bloco (PLJPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSllTUIÇ~O,

NlI,128, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO A
AUNEA HC" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CO~STITUIÇÃOFEDERAL" ,
(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Proposição: PEC-128195 Autor: Nlclaa RIbeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 VICe-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItu...... SupIenfH

Autor: Hélio Bicudo
e outros

AntOnio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen (PP8)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PSB

PMDB

Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurfcio Najar
VICente Casclone
2 vagas

Proposição: PEe-96192

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSD8)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana

PPB

Ojalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
MarcosLina

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

A1zira Ewerton (PSOB)
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

1 vaga

Anfbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

Ceci Cunha

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Confúcio Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robérlo Araújo

PSDB

AntOnio Feijão



Edinho Araújo
João Natal

Jorge Wilson (PPS)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSOB)
Wagner Rossi

Ezrdio Pinheiro
João Leão

saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

salomão Cruz (PSOB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PT

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSOB)

PSDB

PUDB

Hélio Bicudo
Marcelo Dada
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Urna
José Luiz C1erot
Luiz Fernando (PSOB)
1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Colores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Severino CavalÇiJnti (PPB)
VlC8nte cascione
Wilson Cunha
1 vaga

Oanilo de Castro
Robério Araújo (PPS)
VICente Arruda
1 vaga

Bloco (PSBlPUN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. EspecIais-Anexo li-SaIa 169-B
Telefones: 318-70626n067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
. N5! 155t,DE 1993, Q4E "ALTERA A

REDAÇAO DO PARAGRAFO 151 DO
ARnGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL·

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)
22 Vice·Presidente: Vicente Arruda (PSOB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-AckeI (PPB)

Titulares SUplentes

Bloco (PFLIPTB)

Amon Bezerra
OIávio Rocha

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

Ivan Valente
Marta SUplicy

João Mala (PFL)
Sebastião Madeira

ÁlilaUns
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murllo Pinheiro

Benedito Guimarães
Rogério SOva (PFL)

'1 vaga

Luiz Fernando (PSOB)
OIávio Rocha (PSOB)

1 vaga

PT

PPB

PT

PSB

PDT

PSDB

PUDB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrlnho

GilneyViana
1 vaga

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318·706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N5I 133~DE 1992, QUE "ACRESCENTA

PARAGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL·

(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)
Proposição: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMOB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)
A1ceste Almeida (PPB)
salomão Cruz (PSOB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Nilson Gibson

Renan Kurtz

Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PDT PDT
Magno Bacelar (PFL)

Renan Kurtz
1 vaga

EUon Rohnelt

Giovanni Queiroz

Bloco (PLlPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Bloco (PLJPSDlPSC)
Francisco Rodrigues (PPB) Da Velasco



Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: cal10s Mosconi (PSOB)
Relator: Darcislo Perondi (PMDB)

Titulares SUpIen1H

Bloco (PFLIPTB)

1 vaga

Pedro Canedo

VaIdomiro Meger
2 vagas

Giovanni Queiroz
WIlson Bmga

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

Rubem Medina
1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

PDT

Semfim Venzon
VICente André Gomes

Bloco (PIJPSDJPSC)

Alexandre cardoso

Luiz Buaiz

José Teles
2 vagas

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)

Darcfslo Perondi Orcfno Gonçalves
José Luiz C1erot Paulo Ritzel'
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

CélaMendes
Costa Ferrelm
João Maia
1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandim Feghall

secretária: Marlene Nasslf
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO
N2169-A, DE 1995, QUE -DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS-

Proposlçio: PEC-169195 Autor: Fem8ltdo Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PUDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz C1erot (PUDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio cal10s Pannoozio (PSOB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Anlbal Gomes
Elcione BarbaJho

Rita camata
3 vagas

Dumo Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martlns
José Coimbm

Luiz Moreim
Maluly Netto

1 vaga

PMDB

Bloco (PSBJPMN)

Adelson Salvador (PMDB)
PCdoB

~oAmmes Har~oUma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: 8eIv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

1 vaga

Ayres da Cunha
cal10s Magno
Fe!'Jl8.ndo Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azl
Roberto Jefferson
Ursicino Quelroz

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2169, DE 1993, QUE -ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSmUIÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RI;CURSOS ORÇAMENTÁ.RIOS A NíVEL DA
UNIAQ, ESTADOS E MU,NICIPIOS PA~A MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM
O RNANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS R-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS-
Proposlçlo: PEC-16!W3 Autores: Eduardo Jorge

• Waldir Pires

Armando Abnio
Confúcio Moum
Darcfslo Perondi
José Pinotli
saraiva Felipe
1 vaga

PPB PSDB

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Fmncisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, 8aIa 169-8
Telefone: 318-706317055

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
MoaCVr Andmde
Sérgio Arouca (PPS)

carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Amntes
Osmânio Pereim

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PSDB

PT

AJcione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
2 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Amújo (PPB)
Sebastião Madeim

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

AntOnio carlos Pannoozio
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Mauricio

PT

PDT

Arthur Vlrgnio
celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden santiago

Matheus Schmidt



Benito Gama Betinho Rosado
Eliseu Resende Júlio César
Félix Mendonça Luiz Braga
MussaDemes OsmirLina
Paulo Cordeiro OSório Adriano
Paulo Urna Osvaldo Biolchi
Rubem Medina 1 vaga

PMDB

Alberto Goidrnan Antônio Brasil
José Luiz Clerot Edinho Bez
José Priante Hélio Rosas
Jurandyr Paixão UdiaQulnan
2 vagas Marcelo Teixeira

Rubens Cosac

PPB

Enivaido Ribeiro Felipe Mendes
JoãoPlzzotatti FetterJúnior
Laprovita Vieira Flávio Derzi
Pauderney Avelino VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB

Finno de Castro Fernando Torres
Luciano castro Silvio Torres
Luiz Carlos Hauly Veda Crusius
Roberto Brant 1 vaga

PT

Maria ela Conceição Tavares José Machado
Vânia dos santos Paulo Bernardo
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus SChrnidt Fernando ZUppo

Bloco (PUPSDI1'SC)

Francisco Horta Eujácio Sirnões

Bloco (PSBlPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp. -Anexo li, salas 169-8
Te~tone:318~7417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N"175,

DE 1995, QUE -ALTERA O CAPíTULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL-

Proposição: PEC0175J95 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 VICe-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

TItu... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Nilson Gibson

Suplentu

Ivan Valente
Waldomiro FIOravante

1 vaga

carlos Nelson
EHseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landirn

sandro Mabel
1 vaga

Fernando ZUppo
Sílvio Abreu

Alexandre santos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconi Perillo

Jaime Fernandes
João carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Pabna

1 vaga

A1zira Ewerton (PSDB)
Luciano Castro (PSDB)

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Prisco Viana

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PS8I1JMN)

Bloco (PI.JPSDI?SC)

Eujáclo Simões

Alexandre cardoso

Euripedes Miranda
Matheus SChimidt

A1mlno Affonso
Le6nidas Crlstlno
Roberto Brant
1 vaga

Marcelo DecIa
Marlalaura
Teima de Souza

Aávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Aloysio Nunes Ferreira
Eleione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Hugo Rodrigues ela Cunha
João Mellão Neto
Paeslandlm
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
VICente Cascione
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTlTUIÇ~O N2173 DE 1995, QUE _
MODI~A O CAPITULO DA ADMINISTR!'ÇAO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO

Proposição: PEe-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues ela Cunha (PFL)
22 VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItu......



Bloco (PP~L)

BIoco(PMOBIPSO~SUPSC)

Euler Ribeiro (PFL) Mário Martins
Olavo calheiros 2 vagas
1 vaga

José Unhares 3 vagas
OdelmoLeão
Sllvernani Santos

PSDB

B.Sá Ademir Lucas
Fernando Torres Ildemar Kussier
Luciano castro Itamar 5erpa

PT

João Coser João Fassarella
Paulo Delgado João Paulo

POT

Fernando Ribas caril Edson Ezequiel

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 ~01, DE 1995,
QUE "ALTERA O PARAGRAFO 72 DO

ARTIGO 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL..
(INELEGIBIUDADE DE PARENTES)

Proposição: PEC-201195 Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
12 Vice-Presidente: Régls de Oliveira (PFL)
22 VICe-Presidente: Silvernani Santos (PPB)
32 Vice-Presidente: Luciano castro (PSDB)
Relator: Olavo calheiros (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Werner Wanderer

PSB

Gonzaga Patriota Ubaidino Júnior

Secretária: Edia calheiros Bispo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Saia 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MIUTARES)

Proposlçio: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vica-Presidente: AntOnio Feijoão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

AntOnio dos Santos
Nelson Marquezelli
Régis de Oliveira
Vilrnar Rocha

TItU...... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Osmir Lima Jonival Lucas
Paes Landim José Mendonça Bezerra
Paulo H8llIander Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PMDB

AsyKara Rita camata
EJcIone 8arbaIlo 2 vagas
Roberto VaJadIo

PPB

Augusto Nardes Anivaido Vale
Jair BoIsonaro Amaido Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

P8DB

Tuga Angeraml Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GllneyVlana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

POT

Euripedes Miranda SilvIO Abreu

Bloco (PLJPSDlPSC)

Eujácio Simões Expedto Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, 5aIas 169-8
Telefones: 318-706117062

PCdoB

Haroldo Urna Sérgio Miranda

secretária: Marlene Nasslf
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À~CONSTlTUIÇÃO

N2188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO Si DO

ATO DAS DIS~OSIÇÕESCONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU~NTO ÀS PUNIÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MILITARES"
Proposição: PEC-188194 Autor: laIre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angeraml (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator.



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB) Bloco (PFUPTB)

Abelardo Lupion
Maria Valadão·
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Paulo Bauer
Roberto Pessoa

2 vagas

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Urna
Ricardo Barros

Claudio Cajado
Costa Ferreira

Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Ronivon santiago
2 vagas

Luiz Buaiz
5 vagas

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Emerson Olavo Pires Eliseu Padilha
José Luiz C1erot Marquinho Chedid
Maria Elvira 4 vagas
Marisa Serrano
Zé Gomes da Rocha

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedicl
SandroMabel

2 vagas

Cunha Lima
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSOIPSL/PSC)

AntOnio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Francisco Rodrigues
Jair Boisonaro
Jorge Wilson
José Lourenço
José da Paixão
Valdenor Guedes

AntOnio Feijão
Celso Russomanno
Luciano castro
Nieias Ribeiro
Rommel Feijó

Elias Murad
LeOniclas Cristlno

Nelson Marchezan
Vicente Arruda

1 vaga

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto santos
Ubiratan Aguiar

Alexandre Santos
AávioAms

Osmanlo Pereim
VJC8nte Arruda

Welson Gasparini

PT PT

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgli
Marcelo Dada

Jaques Wagner
João Coser

José Genorno

Ivan Valente
José Machado
Pedro Wilson

Esther GrossI
Miguel Rossetto

1 vaga
POT POT

Silvio Abreu

PSB

Gonzaga Patriota

PCdoB

Matheus Schmiclt

Nilson Gibson

Severino Alves

Gervasio Oliveira

PSB

Sérgio Carneiro

1 vaga

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 VICe-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7056n052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PEC NQ 37G-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES

Haroldo Lima

P~~io:PE~7Q96

Aldo Rebelo

Autor: POOER EXECUTIVO

PCOOB

Lindberg Farias Ricardo Gomydde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC~
407196, QUE ALTERA A REQAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTlTUtÇAO FEDERAL
(PRECATORIOS)

ProposIção: PEe-t07196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Aávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)



Tltularu

BloCo (PFUPTB)

Suplentu Felipe Mendes
SérgiO Naya

Marconi Perillo (PSDB)
Moacyr Andrade

PSOB

Amon Bezerra AntOnio Aureliano
João Leão Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

POT

Luiz Durão 1 vaga

Bloco (PlNSOJPSC)

Eujácio Simões Elton Rohnelt

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
l.DCllI: S91v. Com. 8!p. - Anex> I~ 8aIa 1li9-B
Telefones: 318-755517063

Jair Soares
Luciano Pizzatto

Nelson MarquezelK
Paulo Bauer

OanHo de Castro
José Thomaz NonO

Vicente Arruda

BasRio Villanl
Francisco Rodrigues

Roberto campos

PT

PSOB

BloCO (PPBJPL)

BloCo (PMOBIPSDlPSLJPSC)

Fernando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

E1iseu Padllha
José Luiz C1erot
Max Rosenmann

Aávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Luciano castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Ablardo Luplon
cartos MeRes
JoséRocl'1a
Paulo Cordeiro

PSB

João CoIaço Gervasio Oliveira

secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSD8)

TItu.... SupIen18S

BloCo (PFUPTB)

SUplentes

carlos Santana
Jair MeneguelU

3 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PT

PPB

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

PSOB

PMOB

Bloco (PFLIPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
cartos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 VIC8-Presidente: Sandro Mabel (PMOB)
22 VICe-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carios Alberto (PSOB»

Titulares

Maria da CorlC9ição Tavares
Miguel Rossetto

Benito Gama
carlo$ Alberto (PSDB)
Manoel castro
1 vaga

JoséAnlbal
1 vaga ..

Betinho Rosado
Cláudio Cajado'

Luiz Braga
1 vaga

SiMoAbreu

ChiCô Vigilante
1 vaga

POT

PMDB

Fernando Ribas cartl

Marcelo Dada
Milton Mendes

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

NICias Ribeiro (PSOB)
2 vagas

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga

POT

Miro Teixeira Fernando Zuppo

Enivaldo Ribeiro

PPB

José Unhares

Bloco (PUPSOIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo



Bloco (PMDBJPSDJPSUPSC)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lldia Quinan
1 vaga 1 vaga

Alberto Silva
Elton Rohnelt
Simara Blery

3 vagas

Carlos Magno
EliseuMoura

MaurCcio Najar
Nelson Marquezelli

Ricardo Barros
Sérgio Barcellos

1 vaga
Bloco (PMDBJPSDJPSUPSC)

Alberto Goldman
Barbosa Neto
EdinhoBez
Eliseu Padilha
Oscar Goldoni
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N1I 1.210195, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DA
LEI NSl2.004, DE 3-10-53, QUE "DISPÕE SOBRE
A POÚnCA NACIONAL DO PETRÓlEO E DEFI
NE AS ATRIBU~ÇÕESDO CONSELHO NACIO
NAL DO PETROLEO, INSTITUI A SOCIEDADE
POR AÇÕES PE1RÓLEO BR~LEIROSOCIE-

DADE ANONIMA, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA cONsnrucloNAL 9,
DE 1995" E A SEUS APENSADOS"

Proposição: PL-1.210J95 Autor: Luciano Zlca

Presidente: Alberto GoIdman (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
32 Vice-Presidente: L90nidas Cristino (PSDB)
Relator: Eliseu Resende (PFL)

T~lare. ~plentes

Bloco (PFLJPTB)

Betinho Rosado
Eliseu Resende
Lima Netto
Paulo Bauer
Paulo ·Cordeiro
Rubem Medina
VICente Cascione

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Bloco (PPBn'L)

Iberê Ferreira
Marllu Guimarães
Roberto Jefferson
1 vaga

A1zjra Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
severino Cavalcanti

Bloco (PSBn'MN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da SHva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL-1.151J95 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zímbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

T~we. ~p~__

Bloco (PFLJPTB)

Femando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

Bloco (PPBJPL)

Celso Russomanno
Salvador Zímbaldi
Tuga Angerami

PSDB

PT

Osmânio Pereira
PhiJemon Rodrigues

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Eujácio Simões
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Campos
Romel Anizio

A1cione Athayde
Amaldo Faria de Sá

Basnio Villani
Cunha Bueno

José Egydio
1vaga

Jair Meneguelli
Nllmárlo Miranda

Sérgio Carneiro

PDT

José Genoino
Marta SUplicy

VICente André Gomes

Adroaldo Streck
A1mino Affonso
Eduardo Mascarenhas
L90nidas Crlstino
Roberto Santos

PSDB

AntOnio Feijão
Luciano Castro

Paulo Feijó
Silvio Torres

1 vaga

PSB
PT

Fernando Lyra Raquel Capiberibe
Jaques Wagner
Luciano Zica
Miguel Rossatto

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Marcelo Deda
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067 Matheus Schmidt

PDT

Serafim Venzon



PSB PDT

Sérgio Guerra Gonzaga Patriota Renan Kurtz Fernando ZUppo

PCdoB PSB

Haroldo lima Jandira Feghali Gonzaga Patriota Nilson GIOSC:'

Bloco (PMDBlPSDnJSLlPSC)

secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, saJa 169-8
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI NIl3.710J93 QUE "INSmUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO".

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
111 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
211 VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PPB/PL)

Bloco (PMDB/PSDlPSLlPSC)

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
José Múcio Monteiro
Lima Netto
Roberto Jefferson

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-70S2n061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

Nll 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Proposição: PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PPB)
211 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
311 VICe-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

TItu..... SUplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalve~

Jair Soares
João Magalhães
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
2 vagas

Albérico Cordeiro
AntOnio dos Santos

Arolde de Oliveira
João carlos Bacelar

Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano

Cleonâncio Fonseca
Cunha Lima

José Rezende
Pedro canedo

2 vagas

carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Rubens Cosac

• 1 vaga

Jarbas Uma
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatlel carvalho
Wellnton Fagtindes
Wigberto Tartuce

A1dir cabral
carlos Alberto campista
Chico da Princesa
Paulo Bauer
Paulo Gouvêa
Ricardo Barros
Zila Bezerra

Adelson saJvador
AryKara
Barbosa Neto
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Max Rosenmann

AntOnio Feijão
Jovalr Arantes
Leõnidas Cristino
Mário Negromonte
Pedro Henry

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russornanno

João Leão
Paulo Feljó

Simão Sessim

Darcísio Perondi
Eliseu Padilha
Genésio BernardinO
José Pinottl
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

José A1demir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

PT Bloco (PPBlPL)

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

carlos santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Cunha Bueno
Herculano Anghinettl
José Egydio

Basilio Villani
Jofran Frejat

Luiz Buaiz



Proposlçio: PL nll 4.376.'93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 VIC9-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Tltular.s Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE'O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE NREGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASN

severino Cavalcanti PSDB
2 vagas

Danilo de Castro Herculano Anghinetti (PPB)
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT
Márcia Marinho

Milton Mendes Miguel Rossetto
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Sandra Starling Waldomiro Fioravante

Rommel Feijó PDT

Vanessa Felippe Eurípedes Miranda Femando Lopes

Bloco (PLJPSDJPSC)

Humberto Costa De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

2 vagas PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane S. Marques
Local: servo de Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PARA DAR PARECER AO
PROJETO DE LEI N2 4.591, DE 1994,

E SEUS APENSADOS, QUE DISPÕEM SOBRE
A POLrnCA NACIONAL DE DROGAS E DÃO

OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Proposição: PL nll 4.591194 Autor: senado Federal

Presidente:
12 Vice-Presidente: Bias Murad (PSDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva (PFL)

Valdomiro Meger

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betlnho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen (PPB)
Philemom Rodrigues

Luiz Fernando (PSDB)
Nicias Ribeiro (PSDB)

4 vagas

PPB

PMDB

Laura Cameiro (PFL)
Maria Valadão (PFL)
Vak:lenor Guedes
Wagner Salustiano
1 vaga

Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Clueiroz
1 vaga

Chicão Brígido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro (PFL)
Remi Trinta
Wagner Rossi
1 vaga

JoãoColaço

Fernando Ribas Carli

Femando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PSB

PDT

PMDB

VICente André Gomes

Sérgio Guerra

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

PT

PSDB

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz C1erot

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
1 vaga

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes
ZUlaiê Cobra

José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque

PPB PSDB

Ibrahim Abi-Acl<el
Jarbas Uma
Valdomiro Meger

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo santos (PFL)

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

B.Sá
Eduardo Ml'!"':'?l;iB~lh'I\'"



Vanessa Felippe

PT

Eduardo Jorge
Eslher Grossi
Marta SUplicy

POT

Eurípedes Miranda
1 vaga

Bloco (PLlPSOIPSC)

Roland Lavigne (PFL)

Bloco (PSOJPMN)

1 vaga PSOB

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme Santana Cipriano Correia

Arlindo Chinaglia Roberto santos Paulo Feijó
GilneyViana Silvio Torres 2 vagas

Humberto Costa PT

João Paulo José Genoíno

2 vagas Paulo Delgado Padre Roque
sandra Starling Waldomiro FIOravante

POT
José Egydio

Coriolano sales Enio Bacci
Matheus SChmidt Eurípedes Miranda

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drauslo Coutinho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones:318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTlCAS,DEVENDOPROPOR,DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ~O DO CÓDIGO EI:.ElTo
RAL E MODlFlCAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Alho (PFL)
12 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 VIce-Presidente: Jayme Santana (PSOB)
32 VICe-Presidente: AJzira Ewerton (PSOB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NE!ITA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATERIAS RELATlVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONS~IÇÃOFEDERAL

Presidente: Gonzaga Mata (PUDB)
12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 VIce-Presidente: Marconi PerHlo (PSOB)
32 Vice-Presidente: Vrlmar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gabeira (PV)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Coraucl Sobrinho
José santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
VICente cascione

PUOB

João Almeida
Marcelo Barblerl
Niclas Ribeiro (PSDB)
Olavo caJhelros
Roberto Valadão
1 vaga

Raquel Capiberibe

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marlsa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Fernando Lyra

Aldo Arantes

Félix Mendonça
José carlos Aleluia
Manoel castro
Ney Lopes
Paes landim
saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Bloco (PSBlPMN)

PCdoB

PMoa

1 vaga

Haroldo Lima

Augusto VIVeiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Netto
Moisés Upnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

PPB

A1z1ra Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anizlo

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

EdinhoBez
E1iseu Padilha
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
1 vaga

AntOnIo do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas



salomão Cruz (PSDB)
sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Suplentes

Autor: Presidência

Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdoB)

Tuga Angerami (PSDB)

Suplentes

José Priante (PMOB)
Luiz Fernando (PSDB)

Pauderney Avelino (PPB)
salomão Cruz (PSDB)

Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Uma (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

AntOnio Bmsil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PP8)
João Fassarella (PT)
Miro Teixeim (PDT)

Secretária: Mário Dmusio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefone: 318-7000n067

A1zira Ewerton (PSDB)
Anlbal Gomes (PMDB)
AntOnio Feijão (PSDB)
Cunha Lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXA"'NAR, POR 25 SESSÕES,

A PARnR DE 14-1-97, OS TERMOS E AS
CONDIÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE

DESESTAnZAçÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição: Autor: Presidência

Coordenador: Miro Teixeim (PDT)

Titulares

Proposição:
Coordenador: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

Coordenador: Gilney Viana (PT)

AntOnio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeim (PV)
Gervásio OIiveim (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

secretário: Fmncisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, saJa 169-B
Telefones: 318-7066n067

COMISSÃO EXTERNA

PARA, NO PERíoDO DE 17-12-96 A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUnVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Espeáais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7062n061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíoDO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

COMISSÃO EXTERNA

DESnNADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha Bueno (PPB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simam Ellery (PMDB)

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, 8aIa 169-8
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA

DESnNADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELA1JVOS À DE;MARCAÇ~O DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, saJa 169-B
Telefones: 318-7061n052

PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
BasDio Villani Herculano Anghinetti
José Janene Laprovita Vieim
Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreim
1 vaga Roberto campos

PSDB

Firmo de castro AntOnio Feijão
Luiz Garfos Hauly Fernando Torres
Marconi Perillo 2 vagas
Veda Crusius

PT

José Pimentel João Coser
Nedson Micheleti Maria Conceição Tavares
Vânia dos santos 1 vaga

PDT

Coriolano sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

Bloco (PUPSDJPSC)

Fmncisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerm Ricardo Heráclio

PCdoB

Ségio Miranda 1 vaga



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇAo LEGISLATIVA

n12 126 . abrilljunho -1995

Leia neste número:
Uma visão crítica do Direito - André Franco Montoro
Prottsso orçamentário federal: problemas, causas e indicativos de soluçio - Osvaldo Maldonado Sanches
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico ilícito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior
Ministério Público do Trabalho: prerrogativa do of'tcio do comunicáveis à sua atuaçio como parte? 
JoséPiW
Barreira legal nos sistemas eleitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade dos fundos de pensA0 e o mercado de capitais - Arnold Wald
Pena sem prisão: prestação de serviços à comunidade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O recurso ~PeCiaIe u decbões interlocutóriu desafiadoras por agravo de instrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dotti
A exoneração tributám dos aposentados e pensionistas - Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Evolução do Direito Constitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreira!
Mendes
Considerações acerca da constitucionalidade na expedição de medid8ll provisóriu versando matéria
orçamentária pública (Nota técnica n- 1195) - RobilOD Gonçalv~ de Castro
Requisitos par Ministro e Conselheiro de Tribunal de Contas - Jorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os principios informadores do contrato de compra e venda internacional na Conve~çAode Viena de
1980 - Judith Martim-Costa
A defesa da concorrência no Mercosul- José Marias Pereira
Ônus sucumbenciais. Situações controvertidas. - Élio Wanderley de Siqueira Filho
Das Disposições Constitucionais Transitórias (uma redução teórica) - Ivo Dantas
Notas sobre ae~ do artigo 102, I, If, da Comtituiçlo Federal- Antônio VItal Ramos de VuconceIos
O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha
Derecho penal CODO teccnología social (Notas sobre las contradicciones dei sistem penal) - Juan Marcos
Rivcro Sanchez
Da codificação à lei. civil brasilei.Ia - Femado Braga
{} d:r:ito eleitoral português - Jorge Miranda
Licitação: pontos polêmicos - Toshio Mukai
A intenençio do Estado brasileiro e a política oligárquica na república velha- Maria EIizabeth Guima
rães Thixeira Rocha
Biblioteca e constituição - Sooli Angelica do Amaral
O principio da raponsabilidade objetiva do Estado e a teoria do rúco administrativo - Heleno Tavdra
Torres
A legitimação do Parlamento para função fiscal- !ris Eliete Teixeira Neves de Pinho Tavares
liderança: uma nova visão - Tânia Ma.ra Botelho
Agamen.'lOD. MagaJ"I1§eç. O estadista do social, o administrador. o pensamento político - Jarbas Maranhão
Da Jari ;prudência como cieocia compreensiva. A dialética do compreender mediante o interpretar
Miracy B1l7'bosa de Sousa Gustin

ASSINATURA DA RE.VISTA DE INFORMAÇÃO LEGILATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,.,,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de chequenominal à S~bsecretariade Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor já estão
incluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT.
Nome: .
Endereço: : .
Cidade: UF: ~Telefone: Fax: Telex: ..
Data: Assinatura: .



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

nll 127 . julho/setembro -1995

Leia neste número:
Direitos e garantias fundamentais - Josaphat Marinho
A introduçlo da Lex Mercatoria DO Brasil e >;. criaçlo de uma nova dogmática - Amoldo Wald
Justiça Militar: por que sim e por que nao? Competência - Álvaro Lazzarini
A ComtituiçIo e a educaçlo bruileira- Edivaldo M. Boaventura
A fiJnçOO judicante do Poder Legislativo no Brasil-Paulo Lopo Saraiva
Direito à moradia - Sérgio Sén'lllo da Cunba
Dos efeitos da falência dccrctada no estrangeiro - Edilson Petcira Nobre Júnior
Apropriaçio Úldébita em matéria tributária - Carlos Alberto da Costa Dias
A incidência da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporação de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho
A unilo Cltávd e a Lei aI! 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - 000 Eduardo VIZeU Gil
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de 'direitos - Teori Albino Zavascki
Revido do dec&lio da Reforma Peaal (1985-1995). CODJideraçlics sobre a "Eucuçlo ProviIória da
Sentença Peaal" - Mallrk:io KueJme
A contribuição da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
Uma leitura jarid.ica da pl"llltituiçJo iafantil- JOIiane Bote Petry Veronae
Contrataçao direta: dispensade licitação com base no art. 24, inc. vm. da Lei nfl 8.666193 - Jorge Ulisses 1.
Fernandes
Empresa agrária e estabelecimento agrário - Fábio Maria de-Mattia
Neoliberalismo e desadrnjnistrativização - Gladston Mamede ,
Preáçio de contas- inItnunalto de transparf:ncla da AdJninistraçio - FIIvio Sátiro Fernanelel
Regimes de collCOlI&cia e politicas de concorrência na América Latina: o caso do Mcrcosul- José Matias
Pereira
A eYOIuçio jarispmdeDdaI doIliItemas regionais imeraaI::kIIaiI de proteçlo 801 direitolIH'ma!Mll- Jece
Jane F'iorri
Contribuições sociais: a certidlIo positiva de débito com efeito de negativa em face do § 31! do art. 195 da
Constituição Federa1- Fabiana de Menezes Soares
Invalidaçlo "ex offido" doi atol adminiltratiVOl pelo juiz - Joté Américo Ao Costa
Á óiscricionariedade administrativa e o controle judicial de seus limites - Amanttino TcixciraNunes .Jútful:'
O contrato com cüutuIa de ritc:o para esploraçio de petróleo 110 BruiI- Thadal Aadrade da Cmdla
A Corte Internacional de Justiça e o caso Estados Unidos - Nicarágua - Fredys Orlando Sorto
Lei IObre o Tribwlal COllltituc:ionaI Federal AIemIo. (Lei do TrilHmal COllltitucional Federal) - Luís
AfoDIOHeck
IX Congresso Latino-Americano de DiIcito Romano (JaJapa-México). Romanismo e indigenismo dos juris
tas latino-americanos - Silvio Meira
A Raponubllidade do Estado-Juiz - Rogério Marinho Leite Chaves
Da correção monetária dos débitos judiciais trabaIbistas - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGILATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido àagência APT-Senado. Neste valor
já estão incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT.

Nome: .
Endereço: .
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: .



SUbseCRETARiA dE EdiÇÕES TtCNiCAS

do SENAdo fEdERAl

a
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~ 1-

CoNS1TI1JlÇÃO fEDERAL A1lJAI.JZADt\ COM "I'OJ)M AS MUD.6.NÇAS EA:nJADAs
DESDE A SUA EI.ABORAÇÃO EM 1988. 1Na..\JfD,\s. INOJJSIVE.~ AS

EME."IDAS CONsrrr'UCIONAIS DE REVISÃo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três p'oderes, Anexo " 22.lI andar - 70165-900 - BrasOia - DF

Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589
Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Vaa N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à

esquerda)



REGIMENTO IflJTERNO - SENADO FEDERAL (RS 10,(0)

Edição especIal de 1995.

Resolução nO 93, de 1910. Texto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluções
nOS 51,58 e 63, de 1989, e 1,9, 17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO NACIONAL) (RS 5,00)

Edição de 1995.

Resolução nO InO CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA Nos 1, 10, 12,17,22,82 A 84, 88·A lOS, no A
127. (R$ 12,50 o volume)

Publicação trimestral <k artigos juridicos e ~co-Iegislativos cem circulação ininterrupta desde
1%4.

SENADO & CONGRESSO (RS 5,(0)

Edição <k 1995.

Proposições Legislativas, Tramitação, 1995.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (RS 5,00 o volume)

1° Volume: Defusa da concorrência no Mercosul - Professor Werter Faria; 2" IfJlume: A
Defesa contra as práticas desleais na Europa - Um exemplo a seguir? - Professor Werter Faria; 3"
Volume: O regime comum de origem no Mercosul; ~o IfJlume: ZPEs brasileiIas - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; 5~IfJlume: Disciplinada concorrênciade controle das concentra
ções de empresas no Mercosul; 6" IfJlume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo de Integração do Mercosul; 7-Volume: O eitabelecimento de uma política comum de prot.e
ção dO meio ambiente - sua necessidade nummercado~; 8 0 Volume: Hannonização Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA (R$10,OO)

Lei nO 7.210, de II de julho de 1984. Código Penal e Código de Processo Penal. Lei das
Contravenções Penais, de Prevenção e RepressãO ao tráfico Ilícito de Entorpecentes e sobre Crimes
Hediondos. Resoluções da ONU sobre prevenção do delito e tratamento dos reclusos.

OBRA SOCIAL E POLíTICA DE ALBERTO PASQUALINI (RS 15,00)

Edição de 1994. 4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁlUA (RS 12,00)

10a edição atualizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de Inelegebilidade. Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Eleições de
1994. Legislação correlata. Calendário eleitoral.

Pedidos à
Subsecretaria de Edições· Técnicas - Senado FederaL Praça dos Três PodclUt Via N-2, Unidade de
Apoio m. CEP 70165-900. Brasllia-DF..Tdcfoncs: (061) 311-4258 e 321·7333. Telex: (061) 1357



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (RS 10,00)

Euclides da Cunha.

Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os Sertões.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (R$ 5,00)
Edição atualizada em 1995 eattmh as EmeOOas CaNitllciooais e as Fmandas Coostituciooais de

Revisão.

CONSTITUTlON DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL I CONSTlTUITlON
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZlL (R$ 5,00)

Tradução para o francês de Jacques Vdlemain e Jean-François Cleaver (Tradutor do Senado
Federal) da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constituci
onais de Revisão.

Tradução para o inglês de Istvan Vajda, Patricia de Queiroz Carvalho Zimbres e Vanira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Federal, daedição atualizada em 1994, contendo as Emendas

. Constitucionais e as Emendas Constitucionais de Révisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (R$ 5,00)

Edição de 1995.

Lei nO 8.069 e as alterações da Lei nO 8.242 e Legislação Correlata.

GUIA DAS ELEIÇÓES DE 1994 (RS 3,00)

Edição de 1994.
Comentários à Lei nO 8.713193 e infonnações complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (RS 5,00)

Edição de 1993.

Coletânea de textos juricicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

LICITAÇÕ~ COl'jCES8ÓESEPERMlSSÓFSNAADMINISTRAÇÃOPúBLICA (RS5,00)

Ediçãode-l995.

Leis 8.666193, 8.883194, 8.987195, texto da Constituição rederal sobre matéria e Lcgislação
~.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (RS 45,00 a eoleçio)

Edição de 1994.

Série,com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURíDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR (RS 5,00)

Edição de 1995.

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais e Legislação Complementar.

Pedidos à
Subsecretaria de Ediç&s Técnicas -~ Federa-. Praça dos 'I'ret Poderes, Via N-2, Uaidade de
Apoio m. CEP 70165-900. Bruilia-DE Tdef'ones: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357

._.- '~-------- ----..J



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura s/ o porte R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura dporte

Valor do número avulso

R$ 127,fJJ (cada)

R$O,30

Os pedidos devemseracompanhados decheque pagável em Brasília, Notade Empenhoou Ordem de Pagamento
peJa Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 e10u pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do

"CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília -DF
CEP: 70160-900

Maiores inforntações pelos Telefones (06Í) 3'11-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.
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