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Ata da 23ª Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 2ª Sessão Legislativa, Extraordinária,

da 50ª Legislatura, em 30 de julho de 1996'
Presidência dos Srs.: Luiz Piauhy/ino, 39 Suplente de Secretário; Nilson Gibson; Wigberto

Tartuce; Jarbas Lima; Valdir Colatto; § 2 Q do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - 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.

11- LEITURA DA ATA

O SR. JARBAS LIMA, servindo como 22 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa
se à leitura do expediente.

O SR. WIGBERTO TARTUCE, servindo como
1SI Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do 11m2 Sr. Prol. Dr. Milton César Foss, da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Uni
versidade de São Paulo, nos seguintes termos:

OF. CIRC. SPG. FMRP. 192/120696
MCFliavca

Prezado Senhor,
Em 22/23-5-96, foi realizado na Faculdade de

Medicina de Ribeirão Preto - USP, o Simpósio de
Pós-Graduação da Área MédicaIBiológica, com a
participação ampla de instituições universitárias do
Estado de São Paulo. Entre vários temas debatidos,
foi analisada a situação atual do mercado de traba
lho para os egressos dos nossos cursos de pós-gra
duação, especialmente o que é previsto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Emen
da n2 226 (plenário - Senador Antônio Carlos Maga
lhães) à LDB, recentemente aprovada no Senado
Federal, traz muita preocupação e evidentes prejuí
zos para o Sistema Nacional de Pós-Graduação,
atualmente consolidado em nosso país e reconheci
damente eficiente e produtivo.

Deste modo, este Simpósio resolveu aprovar a
moção apresentada em anexo e encaminhá-Ia a to
dos os Membros do Congresso Nacional.

Esperando contar com a sua atenção e apoio,
envio-lhe os meus protestos de estima e considera
ção.

Atenciosamente - Prof. Dr. Milton César
Foss, Presidente da CPG.

Anexe-se ao Processo do PL n2

1.258188.
Em 26-7-96. - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

MOÇÃO APROVADA DURANTE O SIMPÓSIO DE
PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA MÉDICAlBIOLÓGICA,
REALIZADO NA FACULDADE DE MEDICINA DE

RIBEIRÃO PRETO - USP, AOS 22/23-5-1996.

Considerando que:
1. Encontra-se em tramitação no Congresso

Nacional uma nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
da Educação Nacional;

2. O sistema de pós-graduação foi implantado
há mais de 25 anos no país, tendo neste período se
expandido para todas as áreas do conhecimento
biológico, de ciências humanas e exatas;

3. As Instituições de Ensino Superior(lES) Fe
derais e Estaduais já dispunham em seu quadro do
cente em 1994, segundo dados do MEC/SESU, de
maioria de Mestres e Doutores;

4. Segundo a mesma fonte, a baixa taxa de ti
tulação nos níveis de Mestrado e Doutorado persiste
nas IES Municipais e Particulares;

5. A absorção dos titulados não tem ocorrido
plenamente, apesar dos dispêndios financeiros do
setor público na capacitação de pessoal;

6. Inexistem, até o presente momento, meca
nismos que obriguem a obtenção dos títulos de Mes
trado e Doutorado para docência em n(vel de ensino
superior;

Espera-se o empenho dos Srs. Congressistas
na aprovação de uma nova LDB capaz de corrigir as
deficiências e distorções acima referidas, mantendo-



Brasnia, 8 de julho de 1996

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

mentais cabíveis, as proposições abaixo descritas,
rejeitadas nesta Comissão: .

Pronunciamento SlN de 1995, do Deputado
Augusto Carvalho.

Proposta de Fiscalização e Controle nll 20195,
do Deputado Augusto Carvalho.

Proposta de Fiscalização e Controle nll 24195,
do Deputado João Coser.

Cordialmente, - Deputado Jaime Martins, Pre
sidente.

Do Sr. Deputado Osvaldo Reis, nos segu.....
testermos:

Ofício nll 352/96

BrasRia-DF, 24 de agosto de 1996

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, comunico

que estarei retomando minhas atividades nesta
Casa a partir do próximo dia 12 de agosto, após a li
cença médica de 121 dias,requerida para tratamento
de saúde, de acordo com o Artigo 235, inciso li, do
Regimento Interno.

Na oportunidade reitero protestos da mais ele-:
vada estima e consideração.

Atenciosamente, - Osvaldo Reis, DeputadO
~~~. '

Cornunique-se ao respectivo suplente.,
Em 29-7-96 - Lufs Eduardo, Presi·

dente.

Do Sr. Deputado Ronaldo Cézar Coelho, not
seguintes termos:

Brasília, 23 de julho de 1996.

Senhor Presidente,
Em aditamento ao ofício RC/OO5/96 de 10 de

julho corrente comunico a Vossa Excelência para as
providências que se fizerem necessárias que, de

Brasnia, 18 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
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se a obrigatoriedade da maioria dos docentes das apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
IES em regime de tempo integral e com titulação em Lei n2 797, de 1995.
nível de Mestrado e Doutorado, conforme prevê ori- Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica..
ginalmente o inciso 1/ do artigo 47 - LDB. ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Do Sr. Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Atenciosamente, - Deputado José Prlante,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi- Presidente.
ça e de Redação, nos seguintes termos: Do Sr.Deputado Jaime Martins, Presidente

. Of. n1l 122-P/96 - CCJR da Comissão de Fiscalização Financeira e Con-

Brasnia, 17 de julho de 1996 trole, nos seguintes termos:
. Of. P n2 110/96

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
legislativo n2 220/95, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de estima e consideração. - Deputa
do Aloysio Nunes Ferreira, Presidente;

Of. n1l 123-P/96 - CCJR

Brasnia, 17 de julho de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao que dispõe o art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, nesta data, do
Projeto de Lei n2 370-8/95.

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

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de estima e consideração. - Deputa
do Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.

Do Sr. Deputado José Priante, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
n08 seguintes termos:

OHcio-Pres. n2 135/96

Brasnia, 8 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
lei nll 428, de 1995.

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

Atenciosamente, - Deputado José Prlante,
Presidente.

Ofício-Pres. nll 136/96



te.
Em 30-7-96 - Luís Eduardo, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Edison Andrino, nos se

guintes termos:
Senhor Presidente,

BrasOia, 30 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, comunico

que estarei retomando às minhas atividades parla
mentares nesta Casa, a partir do próximo dia 31 de
julho, após licença médica de 125 dias, requerida
para tratamento de saúde, conforme o Artigo 235, in
ciso 11, do Regimento Interno.

Na oportunidade reitero protestos da mais ele
vada estima e consideração.

Atenciosamente, - Augustinho Freitas, Depu
tado Federal.

Comunique-se ao respectivo suplen-

21434 QuaJta.-feira31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1996

acordo com o § 39 do art. 56 da Constituição federal Requeiro a Vossa Excelência nos termos do in-
opto pela remuneração do mandato de Deputado ciso 111, do artigo 235, do Regimento Interno da Câ-
Federal. mara dos Deputados, licença, sem remuneração,

Atenciosamente, - Ronaldo Cézar Coelho, para tratar de interesse particular, desde que o afas-
Deputado Federal. tamento não ultrapasse cento e vinte dias, a partir

Do Sr. Deputado Augustinho Freitas nos se- de 12 de ~~osto de 1.996.
guintes termos: Brasllra, 24 de Julho de 1996. - Deputado EdI-

son Andrino, PMDBISC.

Defiro.
Em 26-7-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Do Sr. Deputado Carlos Nelson, nos seguln
testermos:

Carlos Nelson Bueno, Deputado Federal
(PMDB - SP), vem mui respeitosamente à presença
de Vossa Excelência requerer, nos termos do art.
235, inciso 111, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, combinado com o art. 56, inciso 11, da
Constituição Federal, licença para tratar de interesse
particular, no período compreendido entre 1!l..8-96 a
3-10-96.

Nestes termos,
Pede deferimento, - BrasRia, 25 de julho de 1996

Defiro.
Em 26-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

MENSAGEM N° 576, DE 1996
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante

do Decreto de 16 de maio de 1996, que "declara perempta

a concessão outorgada ã Rádio Difusora Vale do Rio Una

Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora e... on

da média, na cidade de São Bento do ,Una, Estado de P=~nam

buco".

(ÀS COMISSOES DE CI~NCIA E TEC~OLOGIA, COMUNICAÇAo E INFOR
MÁTICA; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO(ART.S4»-
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Senhor..Membros do Congresso NacioMl, Art. 2° Este Decreta emra em vlgar na data da sua puolicação.

Nos tennos do anigo 223 da Constituiçlo Federal, submeto à apreciação de Vossu

Excel~ IÇ()lllpanhado de E.posiçlo de Motivos do Senhor Mini.tro de Estado das

COlIIWlicaçõet, O alo constante do Decreto de 16 de maio de 1996, que 'Declara perempta a

conceulo outorgada à Rádio Difusora Vale do Rio Una LIda., p.... e.ecutar serviço de

radíodifusio sonora em onda média, na cidade de SIo Bento do Una, Estado de Pernambuco'.

Bruma, 21 de junho de 1996.

Brasilia, 16 de
Repubilca.

!Mio de 1996. 175' da Independéncla e 108' da

~
./ --

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N".j8, DE lY1 DE MAIO DE 1996,
DO SR. MI:'iISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, SÉRGIO MOTTA

ExcelentísSlmo Senhor PreSidente da República,

Aviso n' 739 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Brnsilia.. 21 de junho de 1996

Submeto li apreCIação de Vossa excelência o incluso Processo Administrativo
n' 29103.000471/87 de revISão de outorga da entIdade denomInada Rádio Dlfusora Vale do
Rio Una Ltda., concessionária do serviço de radiod~usão sonora em onda média na cidade
de São 8ento do Une, Estado de Pernambuco, conforme Decreto n' 86.350, de 9 de
setembro de 1981, publicado no Diário Oficial da União da 10 !ubseqOente.

2. A legislação que rege a matéria etribui competêneta a esle Ministério para
proceder á revisão de concessões e permiss6es para a execução de serviço de radiodifusão
sonora. com prazo de outorga presles a expirar, ou já expirado, de acordo com o art. l' e
seus IncISOS, da Lei n" 5.785, da 23 de junho de 1972.

3. Tendo em vista que a entidade não chegou a instalar sua estação e que
venclco o prazo de vigéneta da outorga, não requereu a sua renovação, conforme prevISto
no art. 3' do Decreto n' 88,066. de 26 da jan."o de 1983, numa demonstração inequivoca
de deSinteresse pela concessão, submeto' o anexo projeto de decreto de perempção li
apreOlação de Vossa ExcelênCIa, nos termos do art. 6' da Lei n' 5.785, de 23 de junho de
1972.

4. De conformIdade com o disposto no § 2' do art. 223 da Constituição, o ato que
declarar a perempção proposta dependera de aprovação do Congresso NaCional.

Encaminho a essa Secretaria MenS3gem da Excelentissimo Senhor Presidente da
República na. qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 16
de maio de 1996, que declara perempta a concessão outorgada à Rádio Difusora Vale do Rio Una
Ltda., da cidade de São Bento do Una, Estado de Pernambuco.

Atenciosament~

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelencia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeü:o Secretirio da Càmara dos Deputado!:
DRASILIA-DF

Respeitosamente,

~
Mini'!!CO de Estado das Comunicações

Decreto d. 16 de maiQ d.1991

MENSAGEM N9 681, DE 1996

(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do CongressJ Nacional o texto do Pr~
tocolo ce Harmonização do Direito de Propriedade Intelectual

no MERCOSUL, em matéria de Marcas, Indicações de Procedên
cia e Denominação de Origem, aprovado pela Decisão 8/95, do

Conselho do Mercado Comum.

Declara perempta a concessão outorgada li Rãdio Difusora'
Vale do Rio Una Ltda.. para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Bento do Una. Estado
de Pernambuco.

o PRESIDENTE"DA REPÚBLICA. no uso das atrlbulçãos que lhe confare o amgo
84. Inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 7', item 11, do Decreto n' 88.066, de 26 de
JaneIro de 1983, e tendo em vISta o que consta do Processo AdminIStrativo nO
29103.000471/87;

DeCRETA:

Art. l' Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo Decreto nO 86.350.
de 9 de slllembro de 1981, publicado no Dlario OfiCiai da União de 10 de setemoro do
mesmo ano, li Radio Difusora Vale do Rio Une Ltcfa.. para executar na crdada de São Bento
do Una. Estado d. Pernambuco, servIço de radiodnusão sonora em onda média.

(~ CCMlSSlJES DE RELAçOES EJITERIORE5; DE EOUCAÇfD, CULTURA E DESPORTO;

DE ECDII:MIA, INDOSTRIA E tnlffi\CIO; E DE CONSTlTUIÇfD E JUSTIÇA E DE Rg

DAÇfD (ART. S4)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De confonnidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal,

submeto à elevada consideração de Voss.. Excelonci.., acompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado d.. Relaçõ.. Exteriore.. o texto do Protocolo de Hannonização do

Direito de Propriedade Intelectual no MERCOSUL, em matéria de Marcas, Indicações de

Procedência e Denominação de Origem, aprovado pela Decisio 819', do Consellto do Mercado

Comum.

Brasili.. 15 dejullto de 1996.

/
., /'" (. ~

, .) ~.-"-'" '.

t.----
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EXPOSICAo DE MOTIVOS NQ 317/MRE, DE 11 DE JULHO DE 1996, DO SENHOR

MINIS·TRO DE ESTADO DAS RELACOES EXTERIORES.

Excelentissi1l.O Senhor Presidente da República,

excepcional. As primeiras serão protegidas na for=a do que

estabelece o artigo 6bis da Convenção de Paris, ou seja, no

segmento de mercado pertinente, levando-se e. conta, para essa fia,

o conhecimento do sinal marcário no Estado parte onde se reclaaa. a

procedência e das denominações de origem. O Brasil, assiM cOZIQ os

demais paises do MERCOSUL, possui localidades em seu território

cujos nORes devell tornar-se indisponiveis juridicamente, a t1tulb

proteção, adquirido, inclus.ive, em decorrência. de sua publicidadA.

As segundas, de aIto renome, será assegurada proteção ell qualquer

raJllo de atividade, se.pre que constatada a possibilidade d.

prejuízo de qualquer natureza. Alinham-se, asai., as aasi.etrias

existentes entre as quatro legislações no que respeita a e.ta

proteção singular, pois que apenas a legislação brasileira previa

disciplina dessa natureza.

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto

d. Mensaqell pela qual se suba.te ao ret'erendo do Congresso Nacional

0, texto do Itprotoc:olo dtil Harmonização do Direito de propriedade

Intelectual no MERCOSUL, em Matéria de Marcas, Indicações de

Procedtncia ti Denominação de Origem", aprovado em Assunção do

"raCJUai pela Decisão n l 8/95, do Conselho do Mercado Comum. O

JIftItocolo ell. que.tão teJl por objetivo reduzir os possíveis efeitos

'negativo. sobre o comércio regional decorrentes da falta de

.i_tria entre aa legislações de propriedade intelectual dos

latadoa Partes do TrAtado de Assunção.

10. Finalmente, o Protocolo trata das indicsçõ.. de

.. posturas adJainistrativas dos escritórios de propriedade

$.n4Uatrial d. cada Estado Parte do MERCOSUL, l:esponsáveis pela

oa á.pectos assimétricos das leis e 08 contrastes entre2.

aplicaçAo d.ssas leis ea seus respectivos territórios, vêm

de marca, porque designam conhecidos centros de prQd.uçAo ou

fabricação de determinados produtos, ou ainda porque ness••

localidades são produzidos bens cujas caractex-1.stica. devem-s.

exclusiva ou essencialmente ao meio geoqrilÍfico, incluídos fatore.

acarr.tando de.equil.:1briolS nas condições de concorrência e na livre

circulação de sercadorias no Allbito regional, especialmente para

naturais ou humanos.

produtos nacionais, cujas marcas, devidamente protegidas no RespeitosZlmente,

t.err1t6rio brasileiro, possuem certo grau de notoriedade.

propri.dade intelectual, bem como garantir que o exercício desses

direitos nAo venha a representar, por si só, barreira ao comércio

leq1tll1O, sio os principais objetivos do protocolo.

4. O protocolo estabelecerâ regras e principios para

orientar a ação administrativa, legislativa e judicial de cada

Destaco, nolS parágrafos a seguir, alguns pontos do

constituir' passo relevante no processo de integração e contribuirá

para a celebração de instrumentos análogos em outros ramos do

direito da propriedade intelectual não cobertos pelo -Protocolo

...inado •• agosto da 1995.

Eatado Parte, ea conformidade com. as normas estabelecidas na

convançl1o da União de Paris sobre Propriedade Industrial (COP) e no

Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual

telacionados ao ComérciO-Acordo TRIPS, da Organização Mundial do

eoiMlrcio, de que são membros os quatro Estados Partes do MERCOSUL.

l.

5.

Assegurar a proteção efetiVa e adequada dos direitos de

A aprovaçio do Protocolo pelo Congresso Nacional

y2 ~
LUIZ~IA

Ministro de Estado das RelaçOel5 Exteriores

PROTOCOLO DE HARMONIZAÇÃO DE NORMAS SOBRE PROPRIEDAOe...
INTELECTUAL NO MERCOSUL EM MATÉRIA DE MARCAS. INDICAÇÓES

DE PROCEDÊNCIA E DENOMINAÇÓES DE ORIGEM.

Os Governos da República Argentina. da Republlca Federativa do Brasil. da
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai.

Desejando reduzir as distorçães e os obstáculos ao comérCIO e à circulação
de bens e serviços no território dos Estados Partes do Tratado de Assunção;

Reconhecendo a necessidade de promover uma proteção efetiva e àdequada
aos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas. indicações de
procedência e denominações de origem e de garantir que o exercicio da tais
direitos não represente em si mesmo uma barreira ao comercio legítimo:

Reconhecendo a necessidade de estabelecer para tais fins regras a
princípios que sirvam para orientar a ação administrativa. legislativa e judicial
de cada Estado Parte no reconhecimento e na aplicação dos direitos de
propriedade intelectual em matéria de marcas. indicações de procedência e
denominações de origem:

,rotocolo.

1. EJl primeiro lugar, o Protocolo obrigará os Estados Partes

• denegarem as solicitaçõIIs de registro de marcas que

~OJlprovadaJl.ente afetem direitos de terceiros, bem como li declararem

nulo. oa reqiatros solicitados de má fé que afetem direitos de

t..re.:iros. O Protocolo define, ademais, que a ação de nulidade de

regi.tro obtido de má-fé será imprescritível.

Concordando que tais regras e princlplos devem estar conformes com as
normas estabelecidas nos instrumentos multilateraIs existentes no plano
internacional, em particular na Convenção de Paris para a Proteção da
Propriedade Industrial ( Ata de Estocolmo de 1967 l e no Acordo sobre os
Aspec10s de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, firmado
em 15 de abril de 1994, como anexo ao Acordo que eslabelece a OrganizaçAo
Mundial do Comércio, negociado no âmbito da Rodada Uruguai do GAn.

a. outra regra relevante presente no Protocolo diz respeito
DISPOSiÇÕES GERAIS

• obrigação dos Estados Partes no sentido da previsão de

procedimento adainistrativo de oposição aos pedidos de registro li

de nulidade do registro.

9. Destaque-se, ainda, as regras relativas às marcas

nptor~a.ente conhecidas e àquelas de grau de conhecimento

Artigo 1
Natureza e Alcance das Obrigações

Os Estados Partes garantirão uma proteção efetiva à propriedade .
intelectual em matária de marcas, indicações de procedência e denominações
de origem. assegurando, no mínimo. a proteção derivada dos principiOS e
normas enunciados neste Protocolo.
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Poderão, no entanto, conceder proteção mais ampla, desde que não
seja incompatível com as normas e principios dos Tratados mencionados neste
Protocolo.

Artigo 2
Vigência das Obrigações InternaCIOnais

1) Os Estados Partes obrigam-se a observar as normas e princípiOS da
Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de
Estocolmo de 1967) e o Acordo sobre os Aspectos da Prope ~G<1de Intelectual
relacionados com o Comércio (1994).

2) Nenhuma disposição do presente Protocolo afetará as obrigações
dos Estados Parte resultantes da Convenção de Paris para a Proteção da
Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) ou do Acordo sobre os
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o
Comércio (1994).

Artigo 3
Tratamento Nacional

Cada Estado Parte concederá aos nacionais dos demats Estados Partes
um tratamento não menos favorável ao que concede a seus próprios nacionaiS
quanto à proteção e exercício dos direitos de propriedade Inlelectual em
matéria de marcas. indicações de procedência e denominações de origem.

Artigo 4
Dispensa de Legalização

1) Os Estados Partes procurarão. na medida do possivel. dispensar a
legalização de documentos e de assinaturas nos procedimentos relativos à
propriedade intelectual em maléria de marcas. indicações de procedência e
denominações de origem.

2) Os Estados Partes procurarão. na medida do possivel. dispensar a
apresentação de traduções juramentadas ou legalizadas nos procedimentos
relativos à propriedade intelectual em matéria de marcas. indicações de
procedência e denominações de origem. quando os documentos originaiS
estiverem em idioma português ou espanhol.

3) Os Estados Partes poderão exigir uma tradução luramentada ou
legalizada quando isto for indispensável em caso de litígio na via
administrativa ou judicial.

MARCAS

Artigo 5
Definição de Marca

1) Os Estados Partes reconhecerão como marca par" "I"ilos de seu
registro qualquer signo que seja suscetivel de distingUIr no comérCIO produtos
ou serviços.

2) Qualquer Estado Parte poderá eXigir. como condição de registro, que
o signo seja visualmente perceptível.

3) Os Estados Partes protegerão as marcas de serviço e as marcas
coletivas e poderão. igualmente, prever proteção para as marcas de
certificação.

4) A natureza do produto ou serviço ao Qual a marca haverá de aplicar
se não será, em nenhuma hipótese. obstáculo para o registro.

Artigo 6
Signos Considerados como Marcas

1) As marcas poderâo consistir. entre outros. em palavras de fantasia,
nomes, pseudônimos. "slogans" comerciais. letras. cifras. monogramas,
figuras, retratos, etiquetas. escudos. estampas. orlas. linhas e franjas,
combinaçóes e disposições de cores. e a forma dos produtos. suas
embalagens ou acondicionamentos. ou dos meios ou locais de venda dos
produtos ou serviços.

2) As marcas poderão consistir em mdicações geográlicas nacionais ou
estrangeiras, sempre que não constituam mdicações de procedência ou uma
denominação de origem conforme deflmdo nos arllgos 19 e 2D deste
Protocolo.

Artigo 7
Das Condições do Registro

Poderão solicitar o registro de uma marca as pessoas Iisicas ou
Jurídicas de direito público ou de direito privado Que tenham legitimo
Interesse.

Artigo 8
Preferência para o Registro de uma Murca

Terá preferência à obtenção do registro de uma marca aqueJe Que
primeiro o solicitar, salvo se este direito for reclamado por um terceiro que
venha usando de forma pública. pacífica e de boa fé. em qualquer Estado
Parte, durante un prazo mínimo de seis meses. e desde que ao formular sua
impugnação solicite o registro da marca.

Artigo 9
Marcas Irreglstrávels

1) Os Estados Partes proibirão o regôstro. entre outros. de signos
deSCritivos ou genericamente empregados para deSignar os produtos ou
serviços ou tipos de produtos ou serviços que a marca distingue. ou que
constitua indicaçâo de procedência ou denominação de origem.

2) Também proibirão o registro. entre outros. de signos enganosos,
conlrários à moral ou á ordem pública. ofensivos ás pessoas vivas ou mortas
ou a credos; constituídos por simboios naCionaiS de qualquer Pais;
suscetíveis de sugerir falsamente vinculação com pessoas vivas ou mortas ou
com simbolos nacionais de qualquer pais. ou atentRlólloS a seu valor ou
respeitabilidade.

3) Os Estados Partes denegarão as solicitações de registro de marcas
que comprovadamente afetem direitos de terceiros e declararão nulos os
registros de marca solicitados de má-fé. que afetem comprovadamente direitos
de terceiros.

4) Os Estados Partes proibirão em particular o reglslro de um signo que
imite ou reproduza, no todo ou em pai te. marca que o solicitante
evidentemente não podia desconhecer como pertencente a um titular
estabelecido ou domiciliado em qualquer dos Estados Partes e suscetível de
causar confusão ou associação.

5) O Artigo 6 bis da Convenção de Palls para a Proleção da
Propriedade Industrial apllcar-se-á. mutalis murandls. aos serviços. Para
determinar a notonedade da marca nos termos da Citada disposição. tomar-se
á em conta o conhecimento do Sinal no segmento de mercado pertinente.
inclusive o conhecimento no Estado Parte em Que se reclama a proleção.
adquirido em decorrência de publicidade da marca.

G) Os Estados Partes assegurarão em seus lernlõrios a proteção das
marcas dos nacionais dos Estados Partes Que tenham alcançado um grau de
conhecimento excepcional contra sua reprodução ou imitação, em qualquer
ramo de atividade. sempre que houver pOSSibilidade de preJuizo:

Artígo 1D
Prazo do Registro e Prorrogação

1) A vigência do registro de uma marca expirará em 10 anos contados
da data de concessão no respectivo Estado Parte.

2) O prazo de vigência do registro poderá ser prorrogado por períodos
iguais e sucessivos de dez anos contados da data da expiração precedente.

3) Os Estados Partes se comprometem a cumprir. no mínimo. o
estabelecido no artigo 5 bis da Convenção de Pans para a Proteção da
Propriedade Industrial ( Ata de Estocolmo de 1967 ).

4) Por ocasião da prorrogação não será admllida qualquer modificação
na marca, nem ampliação da lista de produt:Js ou serviços cobertos pelo
registro.

5) Para efeitos de prorrogação de vm rBl:jistro de marca. nenhum Estado
Parte poderá:

a) realizar um exame de fundo do registro.
b) aludir a oposições ou admilHas.
c) exigir que a marca esteja em uso.
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d) exigir que a marca tenha sido registrada ou prorrogada em
algum outro Pais ou escritório regional.

Artigo 11
Direitos Conferidos pelo Registro

o registro de uma marca conferirá a seu titular o direito de uso
exclusivo, e de impedir, a qualquer terceiro. de praticar. sem seu
consentimento, entre outros, os seguintes atos: uso no comércio de um signo
idêntico ou similar à marca para quaisquer produtos ou serviços quando esse
uso possa criar contusão ou um risco de associação com o titular do registro:
ou um prejuízo econômico ou comercial injusto em razão de uma diluição da
força distintiva ou do valor comerCiai da marca. ou du UI11 aprovHltamentil
indevido do prestigio da marca ou de seu litular .

Arligo 12
Uso por Terceiros de Certas Indicações

o registro de uma marca não confenrá o direito de proibir que um
terceiro use. entre outras, as seguintes indicações. sempre que esse uso se
laça de boa-fê e náo seja capaz de causar confusão sobre a procedência
empresarial dos produtos ou serviços:

a) seu nome ou endereço, ou o de seus estabeleCimentos comerciais:
b) indicações ou informações sobre a disponibilidade. utilização.
aplicação ou compatibilidade de seus produtos ou serviços. em
particular com relação a peças de reposição ou ecessónos.

Artigo 13
Exaustáo do Direito

o registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos
marcados, introduzidos legitimamente no comercio pelo titular ou com a
autorizaçâo do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas
legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo
registro.

Artigo 14
Nulidade do Registro e Proibição de Uso

1) A pedido de qualquer pessoa Interessada. e préVia audiencia do
titular do registro da marca, a autoridade nacional competente do Estado Parte
declarará a nulidade desse registro se ele foi efetuado em desacordo com
alguma das proibiçóes previstas nos Artigos B e 9.

2) Ouando as causas de nulidade somente afetarem um ou alguns dos
produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada. será declarada a
nulidade unicamente para esses produtos ou servIços. e serão excluidos da
lista respectiva no registro da marca.

3) 05 Estados Partes poderão estabelecer um prazo de prescrição para
ação de nulidade.

4) A ação de nulidade não prescreverá quando o regislro \Iver sido
obtido de má-fé.

ArtIgo 15
Caducidade do Registro por Faita de Uso da Marca.

1) Nos Estados Partes nos quais esteja prevIsta a obrigação de uso da
marca, a pedido de qualquer pessoa interessada. e prévia aurliÀncia do titular
do registro da marca, a autoridade nacional competente poderá caducar o
registro de uma marca quando esta não tiver sido usada em nenhum dos
Estados Partes durante os cinco anos precedemtes á data em que se inicie o
processo da caducidade. O pedido de cadUCidade nâo será admilido antes de
transcorridos cinco anos contados da data de concessão do registro da
marca. Não será caducado o registro quando existirem motivos que a
autoridade nacional competente considere que justiliquem a falta de uso.

2) 05 Estados Partes nos quais esteja prevista a obrigação de uso da
marca poderão prever a caducidade parcial do registro quando a falta de uso
somente afetar a atgum ou alguns dos produtos ou serviços distinguidos pela

. marca.

Artigo-16
Uso da Marca

1) 05 Estados Partes, no quais esteja prevista a obrigação de uso da
marca, estabelecem que 05 critérios para aferição de uso da marca
serão fixados de comum acordo pelos órgãos nacionais competentes.

2) O uso da marca em qualquer dos Estados Partes será suliciente para
impedir a caducidade do registro que tenha Sido solicitada em algum
deles.

3) O ônus da prova do uso da marca caberá ao titular do registro.

Artigo 17
Impugnação de Pedido de Registro e de Registro

Os Estados Partes comprometem-se a prever um procedimento
administrativo de oposição aos pedidos de registro de marca. Também
comprometem-se a estabelecer um procedimento adminsitrativo de nulidade
do registro.

Artigo 18
Classificação de Produtos e ServIços

Os r::stados Partes que não usem n Classllicação Ir\\ernaclonal de
Produtos e Serviços para o Registro das Marcas. estabeiecida pelo Acordo de
Nice de 1957, nem suas revisões e atualizações vIgentes. comprometem-se a
adotar as medidas necessárias para efeitos de sua aplicação.

DAS INDICAÇÕES E PROCEDENCIA E DAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM

Artigo 19
Obrigação de Proteção e Definrções

1) 05 Estados Partes comprometem·se a prolHger reciprocamente suas
indicações de procedência e suas denominações de ongem

2) Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de pais,
cidade. região ou localidade de seu território. que sela conhecido como centro
de extração. produção ou fabricação de determinado produto ou de prestaçáo
de determinado serviço.

3) Considera-se denominaçáo de ongem o nome geográfico de pais.
cidade. região ou localidade de seu território. que designe produtos ou
serviços CUjas qualidades ou caracterísllcas devam-se exclusiva ou
essencialmente ao meio geográfico. incluídos fatores nnturais ou humanos.

Artigo 20
Probição de Registro comu Marca

As indicações de procedênCia e as denominações de origem previstas
nos inCISOS 2 e 3 acima não serão registradas como marcas.

DISPOSiÇÕES FINAIS

Artigo 21

Os Estados Partes outorgarão proteção às vanedades de plantas e a
outras obtençóes vegetais mediante patentes, ou um sIstema sui generis. ou
qualquer outro sistema resultante da combinação de ambos.

Artigo 22

Os Estados Partes implementarão medidas etetivas para reprimir a
produção e o comércio de produtos piratas ou falsilicados.

Artigo 23

Os Estados Partes cooperarão no senlldo de examinar e dirimir
dificuldades inerentes à circulação de produtos e serviços no Mercosul,
resultantes de questões relativas à propriedade intelectual.
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Artigo 24

Os Estados Partes comprometem-se a realizar esforços no sentido de
concluir, no menor prazo possível, acordos adicionais sobre patentes de
invenção, modelos. de utilidade, desenhos industriais. direitos de autor e
conexos, e outras matérias relativas à propriedade intelectual.

Artigo 25

MENSAGEM N9 697, DE 1996

(DO PODE EXECUTIVO)

submete ã consideração do Congresso Nacional o texto da Co.!!,

venção Internacional de Combate à Desertificacão nos Países

Afetados por Desertificação e/ou Seca, assinado pelo Gove.!.

no Brasileiro em Paris, em 15 de outubro de 1994.

As controvérsias que surgirem entre os Estados Partes em decorrência
de aplicação, interpretação ou de não cumprimento das disposições contidas
no presente Protocolo serão resolvidas mediante negocIações diplomáticas
diretas.

Se mediante tais negociações não se chegar a um acordo ou se a
controvérsia for solucionada apenas parcialmente. serão aplicados os
procedimentos previstos no sistema de solução de controvérsias vigente no
MERCOSUL.

(As COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES; DE DEFESA DO

DOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇÂO E

ÇA E DE REDAÇM(ART.54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

CONSUMI

JUST!

Artigo 26

O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção. entrará
em vigor. para os dois primeiros Estados que o ratificarem. tnnta dias após o
depósito do segundo instrumento de ratificação

Para os demais signatários enlrará em vigor na trinta dIa após a
depósito dos respectivos instrumentos de ratificação na ardem em que forem
depositados.

Artigo 27

De conformidade com o disposto no anígo 49. inciso I. da Constituição Federal.

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o te:<to da Convenção Internacional

de Combate á Desertificação nos Paises Afetados por Desertificação eJou Seca. assinado pelo
Governo brasileiro em Paris. em J5 de outubro de 199-t

Brasilia, 24 de julho de 1996

A adesão de um Estado ao Tratado de Assunção Implicará IpSO Jure a EXPOSIÇÃO. PE MOTIVOS N9 338, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO I INTERIND, DAS
adesão ao presente Protocolo.

RELAÇOES EXTERIORES.

Artigo 28

o Governo da República do Paraguai será o depositário do presente
Protocolo, bem como dos instrumentos de ratificação e enviará cópias
devidamente aulenticadas dos mesmas aos governos dos demaiS Estados
Partes.

O Governo da República do Paraguai notificará aos Governas dos
demais Estados Partes a data da entrada em vigor da presente Protocolo e a
data de depósito dos intrumentos de ratificação.

Aviso n' 871 - SUPARlC. Civil.

Brasília, 15 de julho de 1996.

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto

de Mensagem pela qual se submete ao referendo do Congresso Nacional

o texto da "Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos

Palses Afetados por Desertificação e/ou Seca" , assinado pelo

Governo brasileiro em Paris, em 15 de outubro de 1994, ao término

da V Sessão do Comitê Intergovernarnental Neg.ociador para a

Elaboração de uma Convenção Internacional de Combate à

Desertificação (CIN-d) • Até o momento, a Convenção j â foi

ratificada por 31 paises e deve entrar em vigor no ano de 1997,

quando realizar....se-á a primeira Conferência das Partes.

Senhor Primeiro Secretário, 2. A Convenção representa o resultado de longo e complexo

processo negociador, no qual a Delegação brasileira teve ativa

matéria. Procurou a Delegação brasileira enfatizar o caráter global

do problema da desertificaça.o, de modo a garantir que os mecanismos

previstos pela Convenção beneficiassem todas as regiões do planeta.

orientada por nossos interesses especificas naEncaminho a essa Secretaria Mensagem do ExcelentJssimo Senhor Presidente da
República relativa ao texto do Protocolo de Harmonização do Direito de Propriedade Intelectual no

MERCOSUL, em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominação de Origem.

Atenciosamente.

participação,

A atuação dos negociadores brasileiros visou, igualmente, a

garantir um maior comprometimento dos palses desenvolvidos no

combate à desertificaçao, tanto no que se

financeiros como à transferência de tecnologia.~
Ministro de Estado Chefe da C.... Civil

da Presidência da República 3. Embora reflita a falta de vontade

refere a recursos

politíca dos pa.ises

desenvolvidos em assumir um n:'vel adequado de comprometimento e o

conseqüente desequillbrio de responsabilidades atribuidas àqueles

paises e aos paises em desenvolvimento, o texto final da Convenção

es't.ào mais evidentes os aspectos sócio-econômicos do processlJ

aspectos bastante positivos. Trata-se do instrumento jur.idico
A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
PrimeiJ:o Secretmo da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

tem

onde

de desenvolvimento sustentável, tendo sido reconhecida a
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importãncia do combate à pobreza, da melhor dis1:ribuição_ dos

beneficios do desenvolvimento e do atendimento às necessidades de

saúde e bem estar das populações afetadas pela desertificação. A

Tomalldo cmt\ciéucia de que. ape~ar dos esforços anteriores, o progresso na
combate a desertificacão e na mitigação dos efeilQs da seca não atingiu as expectativas e de
que uma abordagem nova e mais eficaz é necessária·a todos os niveis no quadro do
desenvolvimento sustentável,

:'nternacional de cooperação que poderâ alivia:- o

milhões de seres humanos.

Convenção propicia, ademais, a construção de um sistema

sofrimento àe

Reconhecendo a valídade e a relevância das deCi'sões adotadas pela Conferência das
Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, particularmente a Agenda 21 e o seu
capitulo 12, os quais fornecem uma base para o combate á desertificação,

Respeitosamente,
ReafirmaTldo, neste contexto, os compromissos assumidos pelos paises

desenvolvidos conforme o disposto no número 13 do capitulo 33 da Agen~a 21, .

À

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE COMBATE

Hiniscro àe

.\~
/ I. .

,--~,-\/
,y ..-----

SEBASTIÃO OO'1lEGO BARROS
Estado, int-.eríno, das Relações E-n:i:.eríores

Recorda/ldo a resolução da .Assembléia Geral das Nações Unidas no 47/188, em
particular a prioridade que nela é atribuida á Africa, e todas as demais resoluções, decisões e
programas pertinentes das Nacões Unidas, bem como declarações que, a propósito, loram
feitas por paises Africanos e paises de outras regiões,

Reiterando a Declaração do Rio de laneiro sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento em cujo Principio 2 se estabelece que os Estados tem, de acordo com a
Carta das Nações Unidas e os principios do direito lntemacional, o direito soberano a
explorar os seus próprios recursos de acordo com as suas politicas ambientais e de
desenvolvimento, bem como i' responsabilidade de assegurar que as atividades sob sua
jurisdição ou controle nílo causarão danos ao meio ambiente de outros Estados ou áreas
situadas fora dos limites da sua jurisdição,

DESERTIFICAÇÃO NOS PAíSES AFETADOS'

POR SECA GRAVE E/OU DESERTlFICAÇÃO,

PARTICULARMENTE NA ÁFRICA

As Partes nesta Convenção'

Reconhecendo que os seres humanos das áreas afetadas ou ameaçadas estão no
centro das preocupações do combate á desertificação e da mitigação dos efeitos da seca,

Refletmdo a preocupação urgente da comunidade internacional, incluindo os Estados
e as Orga~i7.açÕes Internacionais, acerca dos impactos adversos da desertiticação e da seca,

ColI.'ôcltllleS de que as zonas áridas, semi-áridas e sub~húmidas secas constituem uma
proporção considerável da superticie emersa da Terra e constituem habitai e fonte de
sustento de uma grande p.rte d. população mundial,

Recmhecelldo aillda que a desertificação e a seca sio problemas de dimendão global
na medida em que afetam todas as regiões do Globo e que se toma necessária uma açio
conjunta da comunidade internacional para combater a descrtiticaçfto elou mitigar 05 eteitos
da seca,

Ohstll1'amlo a elevada concentração de países em desenvolvimento, em particular os
menos avançados entre aqueles mais aletados por seca grave elou desertificação, e as
consequências p.rticularmente trágicas destes fenômenos na Africa,

Oh.,erl'Omlo também que a desertificação é causada por uma interacão complexa de
tatores tisícos, biológicos. políticos, sociais, culturai~ e econômicos,

('Ollsidf1l"ondo o impacto do comércio e de aspectos relevantes das relações
econômicas internacionais na capacidade dos paises atetados combaterem eficazmente a
desertificacão,

COllscientes de que O crescimento economico sustentado, o desenvolvimento social e
a erradicação da pobreza são prioridades dos paises em desenvolvimento afetados,
particularmente os africanos, e de que são essenciais oi satistação dos objetivos de
sustentabilidade,

Telldo em mellle que a desertificação e a seca afetam o desenvolvimento sustentável
através das suas interelacões com importantes problemas sociais, tais como a pobreza, a má
!Íluaçio sanitima e nutriciona.I, a insegurança alimentar, e aqueles. que decorrem da
migração, da deslocação forçada de pessoas e da dinãmica demográfica,

Malllfestalldo apreço pela importância dos esforços realizados e pela experiência
acumulada pelos Estados e Organizacões Internacionais no combate oi desertificaçio e na
mitigação dos efeitos da seca particularmente através da inplementação do Plano de Ação
das Nações Unidas para o Combate á Desertificação, que foi adotado pela Conferência das
Nações Unidas sobre Desertificação, em 1977,

lIecoTlheceJIdo que os govemos desempenham um papel fundamental no combate a
desertificaçio e na mitigação dos efeitos da seca e que o progresso nestas IÍreas depende da
implementação de programas de ação, a nlvollocal, nas IÍreas afetadas,

Reconhecendo tamhém a importância e a necessidade de cooperação internacional e
de parceria no combate á desertificacio e na mitigação dos efeitos da seca,

Reco/lhecendo ai/lda a importância de que sejam proporcionados aos paises em
desenvolvimento afetados particularmente na Africa, meios eficazes, entre os quais recursos
financeiros substanciais,incluindo recursos novos e adicionais, e acesso a tecnologia, sem o
que lhes sera muito dificil implementar plenamente os compromissos que para eles decorrem
desta Cnnvenção,

f'reocTlpadas com o impacto da desertificação e da seca nos paises afetados na Asia
Central e na Transcauc'sia,

SIIhliTll1lllldo o importante papel de.empenhado pela mulher nas regiões afetadas pela
descrtificl\ção e/ou seca particularmente nas zonas rurais dos palses em desenvolvimento, e a
importãncia em as.egurar, em todos os niveis, a plena participação de homens e mulheres
nos programas de combate á desertificacilo e de mitigaçio dos efeitos da seca,
importãncia em a••egurar, em todo. o. niveis, a plena participação de homens e mulheres
nos programas de combate á desertificacão e de mitigação dos efeitos da seca,

De.•taca/ldo o papel especial desempenhado pelas organizações nio-governamentais
e outros grupos importantes no combate á desertificaçilo e na mitigaçio dos efeitos da seca,

re/ldo prewllle a relação existente entre a desertificação e outros problemas
ambientais de dimensão global enfrentados pelas comunidades intenacional e nacionais,

TeTldo tamhém presellle que o combate á desertificação pode contribuir para atingir
os objetivos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudancas Climáticas, da
Convenção sobre a Diversidade Biológica e de outras Convenções ambientais,

Cie/l/es de que as eSlratégias de combate á desertificação e mitigação dos efeitos da
seca terão a sua máxima eficácia se baseadas numa observação sistemática adequada e num
conhecimento cientifico rigoroso e se estiverem sujeitas a uma reavaliação continua,

lIeco/lhecemlo a necessidade urgente de melhorar a eficácia e a cooordenação da
cooperacllo internacional para facilitar a implementacão dos planos e Prioridades nacionais,

Decidida.' a tomar as medidas adequadas ao combate a desertificaçio e à mitigação
dos efeitos da seca para beneficio das gerações presentes e futuras,

Acordaram no seguinte:

PARTE 1

INTRODUÇÃO

Artigo 1°

Termo. utilizados

Para efeitos da presente Convençio:

(a) Por "desertificação" entende·se a degradação da terra nas zonas áridas, semi·
áridas e sub·húmidas secas, resultantes de vários fatores, incluindo as variações climáticas e
as atividades humanas;
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(h) Por "comhate a desertific~ção" entendem-se as atividades que fazem parte do
aproveitamento integrado da terra nas zonas aridas. semi-lindas e sub-húmidas secas com
vIstas ao seu desenvolvimento sustentavel, e que têm por objetivo:

O) A prevenção elou redução da degradação das terras,
Oi) A reabilitação de terras parcialmente degradadas, e
(iii) A recuperação de terras degradadas,

(c) Por "seca" entende-se o fenômeno que ocorre naturalmente quando a
precipitação registrada é significativamente inferior aos valores normais, provocando um
sério desequilibrio hídrico que afeta negativamente os sistemas de prodpção d~pendentes

dos recursos da terra;

(d) Por "mitigação dos efeitos da seca" entendem-se as atividades relacionadas com a
previsão da seca e dirigidas a redução da vulnerabilidade da sociedade e dos sistemas
naturais aquele fenômeno no que se refere ao combate à desertificação;

(el Por "terra" entende-se o sistema bio-produtivo terrestre que compreende o solo,
a vegetação. Ollfros componentes do biota e os processos ecológicos e hidrológicos que se
desenvolvem dentro do sisiema;

(O Por "degradação da terra" entende-se a redução ou perda, nas zonas áridas, semi·
áridas e sub-húmidas secas. da produtividade biológica. ou econômica e da complexidade
das terras agricolas de sequeiro. das lerras agricolas irrigadas. das pastagens naturais, das
paotagens ..meadao. d., nor..tas e das matas nativao devido aos sistemas de utilização da
terra ou a um processo ou combinação de processos, incluindo os que resultam da atividade
do homem e das suas formas de ocupaçi/o do território, tais como:

(i) A erosão do solo causada pelo vento e/ou pela agua:

(ii)A deterioração das propriedades fisicas, quimicas e biológicas ou
econômicas do solo. e

(iii) A destruição da vegetação por periodos prolongados;

(g) Por "zonl'ls árídas, semi-áridas e sub-húmidas secas" entendem-se todas as áreas,
com exceção das polares e das sub-polares. nas quais a razão entre a precipitação anual e
evapotranspiração potencial estã compreendida entre 0,05 e 0,65;

(h) Por "zonas afetadas" entendem-se as zon.. áridas, semi-áridas elou sub·hómidas
secas afetadas ou ameaçadas pela desertificaçilo;

(1) Por "paises afetados" entendem-se todos os paises cujo território inclua, no todo
ou em parte, zonas afetadas;

(j) Por "organização regional de integração econômica" entende-se qualquer
organização constituída por estados soberanos de uma determinada regiilo, com
competência nas matérias abrangidas pela presente Convenção, e que tenha sido
devidamente autorizada, de conformidade com o Seu regimento interno, a assinar, ratificar,
aceitar ou aprovar a Convenção ou a ela aderir;

(k) Por "paises Partes desenvolvidos" entendem-se os paises Partes desenvolvidos e
as organizações econômicas regionais compostas por paises desenvolvidos.

Artigo 2'

Objetivo

I - A presente Convenção tem por objetivo o combate li desertificação e a mitigaçilo
dos efeitos da seca nos paises afetados por Stca grave e/ou desertificação, particularmente
na Africa através da adoção de medidas eficazes em todos os niveis, apoiadas em acordos de
cooperação internacional e de parceria. no quadro duma abordagem integrada, coerente
com a Agenda 21, que tenha em vista contribuir para se atingir o desenvolvimento
sustentavel nas zonas afetadas

2 - A consecução deste objetivo exigirá a aplicação. nas zonas afetadas, de
estrategias integradas de longo prazo baseadas simultaneamente, no aumento de
produtividade da terra e na reabilitação, conservação e gestão sustentada dos recursos em
terra e hidricos, tendo em vista melhorar as condições de vida. particularmente ao nivel das
comunidades locais.

Artigo 3'

Princípios

Para atingir os objetivos da presente Convenção e aplicar as suas disposições, as
Partes guiar·se·ão, entre outros, pelos seguintes princípios:

a) As Partes deverão garantir que as decisões relativas a concepção e implementação
dos programas de combate á desertificação elou mitigação dos efeitos da seca serilo
tomadas com a participação das populações e comunidades locais e que, nas instâncias
superiores de decisão, será criado um ambiente propicio que facilitará a realizaçilo de ações
qOS niveis nacional e local;

b) As Partes deverão, num espirito de solidariedade internacional e de parceril,
melhorar a cooperação e a coordenação aos níveis subregional, regional e internacional e
concentrar os recursos financeiros, humanos. organizacionais e técnicos onde elel fbrem
mais necessários;

c) As Partes deverão fomentar, num espirito de parceria, a cooperaçlo a todOI OI
OIvelS do governo, das comunidades, das organizações nilo governamentail e dos
detentores da terra. a fim de que seja melhor compreendida a natureza e o valor do recurso
terra e dos escassos recursos hidricos das areas afetadas, e promovido o uso sultentivel
desses mesmos recursos; e

d) As Partes deverão tomar plenamente em consideração as necessidades e u
circunstâncias particulares dos paises Partes em desenvolvimento afetados, em esliecis' lIS
paises de menor desenvolvimento relativo.

PARTE n

DISPOSiÇÕES GERAIS

Artigo 4'

Obrigações gerais

I . As Partes cumprirão as obrigações contraidas ao abrigo da presente Convençio.
individual ou conjuntamente, quer através de acordos bilaterais e multilaterais ji existentes
ou a celebrar, quer. sempre que apropriado. através da combinação de uns e de outro..
enfatizando a necessidade de coordenar esforços e de desenvolver uma estratégia coe~te

de longo prazo em todos os niveis.

2 - Para se atingir o objetivo da presente Convençilo, as Partes deveria:

a) Adotar uma abordagem integrada que tenha em conta os aspectoltlsiCO..
biológicos e socioeconômicos dos processos de desertificaçlo e seca;

b) Dar a devida atenção, dentro das organizações internacionais e regionais
competentes, li situação dos paises Partes em desenvolvimento afetadol com relaçlo ..
trocas internacionais, aos acordos de comércio e li divida, tendo em vista criar um ambll!llte
econômico internacional favoravel à promoção dum desenvolvimento sustentivei;

c) [ntegrar as estratégias de erradicação da pobreza nos esforços de combati
a desertificação e de mitigação dos efeitos da seca;

d) Promover. entre os paises Partes afetados, a cooperação em matéria di
proteção ambiental e de conservação dos recursos em terra e hídricos, na medida da sua
relação com a desertificação e a seca;

e) Reforçar a cooperação subregional, regional e internacional;

I) Cooperar com as organizações intergovernamentais competentes;

g) Fazer intervir, quando for o caso, os mecanismos institucionais, tendo em
conta a necessidade de evitar duplicações; e

h) Promover a utilização dos mecanismos e acordos financeiros bilaterail I

multilaterais jã existentes suscetiveis de mohilizar e canalizar recursos financliros
substanciais para o combate li desertificação e a mitigação dos efeitos da seca conduzidos
pelos paises Partes em desenvolvimento afetados.

3 - Os paises Partes em desenvolvimento afetados reúnem condições de elegibilidade
para poder receber apoio na implementação da Convencão

Artigo 5'

Obrigações dos palses Partes afetados

Alêm das obrigações que sobre eles recaem. de acordo com o disposto no artigo 4'
da Convenção. os paises Partes afetados comprometem-se a:

a) Dar a devida prioridade ao combate à desertificaçilo e à mitigaçlo dOI
efeitos da seca, alocando recursos adequados de acordo com as suas circunstinciu é
capacidades;

b) Estabelecer estratégias e prioridades no quadro dós seus planos fiou
políticas de desenvolvimento sustentável, tendo em vista o combate i desertificaçlo e I
mitigação dos efeitos da seca; .

c) Atacar as causas profundas da desertificação e dar especial atençl~ aos
fatores sócio-econômicos que contribuem para os processos de desertificaçlo;

d) Promover a sensibilização e facilitar a participação das populações locai..
especialmente das mulheres e dos jovens, nos esforços para combater a desertificaçio e
mitigar os efeitos da seca, recorrendo ao apoio das organizações não-governamentais, e
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e) Criar um amhiente favorável, recorrendo, conforme for adequado, ao
reforço da legislação pertinente em vigor e. no caso desta não existir, á promulgaçi,? de
nova legislação e á elaboração de novas políticas e programas de ação a longo prazo.

Artigo 6°

Obrigações dos paises Partes desenvolvidos

Além das obrigações que sobre eles recaem. de acordo com o disposto no artigo 40
da Convençio, os palses Partes desenvolvidos comprometem-se a:

a) Apoiar ativamente, de conformidade com o que tiverem acordado
individuai ou conjuntamente, os esforços dos paises Partes em desenvolvimento afetados,
particularmente os paises africanos. e 05 de menor desenvolvimento relativo, que sejam
dirigidos ao combate Íl desertificação e á mitigação dos efeitos da seca;

b) Proporcionar recllrsos financeiros substanciais e outras formas de apoio
aos paises Partes em desenvolvimento afetados, particularmente os africanos, de modo que
eles possam elaborar e implementar eficazmente os seus próprios planos e estratégias de
longo prazo no combate á desertificação e na mitigação dos efeitos da seca;

c) Promover a mobilização de recursos financeiros novos e adicionais de
conformidade com a alínea b) do n° 2 do artigo 20°;

d) Encorajar a mobilização de recursos financeiros oriundos do setor privado
e de outras fontes não~governamentais; e

e) Promover e facilitar o acesso dos paise< Partes afetados, particularmente
aqueles em desenvolvimento, à tecnologia. aos conhecimentos gerais e lOS conhecimentos
técnicos adequados

Artigo 7°

Prioridade à África

Ao implementar a presente Convenção, as Partes darão prioridade aos paises
africanos Partes afetados, á luz da situação particular prevalecente no respectivo continente,
sem negligenciar os paises Partes em desenvolvimento afetadas de outras regiões.

Artigo 8°

Relações com outras Convenções

I - As Partes encorajarão a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da
presente Convenção e ao abrigo de ouIras acordos internacionais de que sejam Partes,
particularmente a Convenção Quadro sobre Mudanças Clímáticas e a Convenção sobre a
Diversidade Biológica, com a finalidade de maximizar as vantagens resultantes das
atividades desenvolvidas ao abrigo de cada um desse. acordo., evitando, simultaneamente, a
duplícação de esforços As Partes incentivarão a execução de prqgram••. conjunto.
particularmente na. àreas da pesquisa, formação profissional, observação sistemática, coleta
e intercâmbio de informação na medida em que essas atividades contribuam para se atingir
O~ objetivos estabelecidos nos acordos em questão.

2 - As disposições da presente Convenção não afetam os direitos e obrigações que
recaiam sobre quaiquer das Partes em virtude de acordo hilateral, regional ou internacional a
que essa mesma Parte estivesse ligada anteriormente á entrada em vigor, para si, da presente
Convenção.

PARTE 11I

PROGRAMAS DE AÇÃO. COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA
E MEDIDAS DE APOIO

Seção 1: Programas de ação

Artigo 9°

Princípio. b.sioo.

1 - Ao cumprirem as obrigações previstas no artigo SO da Convenção, os pai.e.
Partes em desenvolvimento e qualquer oulro pais Parte afetada, no quadro do respectivo
anexo de implementação regional ou que tenba notificado, por escrito, a Secretariado
Permanente, elaborarão, daria conhecimento público e implementarão, conforme for
apropriado, programas de ação nacionaIS - aproveitando, na medida do possivel, os planos e
programas exislentes que tenham tido exito na sua aplicação - programas de ação sub-

regional'e regional, cama elemento central da sua estratégia de combate Adesertificação e
de mitigação dos efeito. da seca. Tais programas deverão ser atualizados através de um
processa participativo permanente, com base na experiência desenvolvida no terreno, bem
como através dos resultados da investigação. A preparação dos programas de ação
nacionais será feita em estreita ligação com os outros trabalhos de formulação de políticas
nacionais de desenvolvimento sustentliveL

2· Nas diversas formas de assistencia a prestar pelos paises Parte. desenvolvidos em
conformidade com o estabelecido no artigo 6 da Convenção, será atribulda prioridade,
conforme vier a ser acordado aos programas de ação nacionais, sub-regionais e regionais
dos paise. Partes em desenvolvimento afetado., em particular os africanos, seja diretamente,
seja por intermédio das organizações multilaterais competentea, seja ainda por ambas as
vias.

3- As Partes encorajarão os órgãos, fundos e programas do si.stema das Nações
Unidas e de outras organizações intergovernamentais competentes, 8.S instituições
acadêmicas, a comunidade cientifica e as organizações não-governamentais que estiverem
em condições de cooperar, para que, de acordo com os re.pectivos mandatos e
capacidades, apoiem a elaboração, a implementação e o acompanhamento dos programas de
ação.

Artigo 10°

Programai de açlo oaeionai.

I - O objetivo dos programas de ação nacionais consiste em identificar os fatores que
contribuem para a desertificação e as medidas de ordem prática necessárias ao seu combate
e á mitigação dos efeitos da seca.

2 - Os programas de ação nacionais especificarão o papel que cabe ,
respectivamente, ao governo, As comunidades locais e aos detentores da terra, bem como
determinarão quais os recursos disponiveis e quais os recurso' necessárioa. Eles deveria
entre oulro. a.pectos:

a) incluir estratégias de longo prazo de luta contra a desertificaçio e de
mitigação dos efeitos da .eca, enfatizar a sua implementaçãO e integrá-Ias nas politicas
nacionais de desenvolvimento sustentável;

b) Ter em conta a possibilidade de lhe .erem introduzidas modificações ~m
resposta a alterações no. pressupostos em que assentou a sua elaboração e ser
suficientemente flexivei., ao nivel local, para acomodar diferentes condições sócio·
econêmicos, biológicos e geo-fi.ico.:

c) Dar uma particular atenção á aplicação de medidas preventivas nas terras
ainda não degradadas ou que estejam apenas ligeiramente degradadas;

d) Reforçar a capacidade de cada pais na área de climatologia, meteorologia e
hidrologia e os meios para constituir um sistema de alerta rApido em casa de seca;

e) Promover políticas e reforçar o. quadros institucionais nos quais se
desenvolvem ações de cooperação e coordenaçio, num espirito de parceria entre a
comunidade doadora, os vàrios niveis da admini.tração pública e as populações e
comunidades locais, e facilitar o ace"o da. populações locais Ainformaçio e tecnologia
adequadas:

I) Assegurar a participação efetiva aos niveis local, nacional e regional das
organizações não-governamentais e das populações locais, tanto da população masculina
coma feminino, particularmente o. detentores da. recursos, incluindo o. agricultor.. e os
pastores e as respectivas organizações representativas, tendo em vista o seu envoivimento
no planejomento das politic.., na processo de deci.lio e na implementAção e revisão dos
programas de ação nacionais: e

g) Prever o seu exame periódico e a elaboração de relatórios sobre sua
implementação.

J - Os programas de ação nacionai. poderão incluir, entre outr.., algumas ou todas
das seguintes medidas de prevençio da .eca e de mitigaçíio das seus efeito.:

a) A criação elou reforço, conforme for adequado, de sistema. de alerta
rápido, incluindo dispositivos iocais e nacionais, bem como de .istema. conjuntas aos niveis
sub-regional e regional, e mecanismos de ajuda a pessoas deslocadas por razões ambientais;

b) Reforço d.. atividades de prevenção e gestão da seca, incluindo planos
para fazer face a eventualidade da sua ocorrência em nivel local, nacional, sub-regional e
regional. os quais deverão ter em conta as previsões climáticas estacionais e interanuais;

c) A criação elou reforço, conforme for apropriado, de sistemas de segurança
alimentar, incluindo instalações de armazenamento e meios de comercialização,
particularmente nas zonas rurais;

d) O desenvolvimento de projetos que viabiíizem formas alternativa. de
subsistência suscetiv:.'is (',:, ~erar rendimentos nas zonas mais vulneráveis à seca; e
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e) O desenvolvimento de programas de irrigaçAo destinados ao apoio •
agricultura e á pecuária.

4· Considerando as circunstâncias e necessidades especificas de cada pais Parte
afetado, os programas de açlo nacionais incluirilo, entre outras e conforme apropriado,
medidas em alguns ou em todos, os seguintes dominios prioritários, desde que relacionados
com o combate á desertificaçilo e a mitigaçilo dos efeitos da seca naa áreas afetadas e
envolvendo as respectivas populações' promoçilo de formas de subsistência alternativas e
melhoria do ambiente econômico nacional tendo em vista reforçar os programas dirigidos'
erradicaçilo da pobreza e á garantia da segurança alimentar; dinâmica demográfica; gestão
sustentada dos recursos naturais; práticas agricolas sustentáveis; desenvolvimento e uso
eficiente de várias fontes de energia; quadro institucional e legal; reforço da capacidade de
avaliaçlo e observação sistemática, incluindo os serviços hidrolôgicos e meteorológicos, e o
desenvolvimento das capacidades, a educação e a conscientização pública. .

Artigo li'

Programas de ação .ub·reglonal e regional

Os paises Partes afetados procederão a consultas e cooperarão na preparaçlio, de
acordo com os respectivos anexos de implementação regional, e conforme for apllicável, de
programas de açlio sub·regional elou regional que harmonizem, complementem e melhorem
a eficiência dos programas de açlio nacionais. As disposiçõe. do artigo lO' aplicam-se
mil/ali.• mil/aI/di" aos programas de açlio subregional e regional. Uma tal cooperaçlio pode
incluir programas conjuntos estabelecidos de comum acordo para a gestilo sustentável do.
recursos naturais transfrcnteiriços, para a cooperação cientifica e técnica e para o
fortalecimento das instituições competentes.

Artigo 12'

Cooperação internacional

O paises Partes afetados, em colaboração com outras Partes e com a comunidade
internacional, deverão cooperar para assegurar a promoção de um ambiente internacional
favorável á implementação da Convenção. Uma tal cooperação deverá abarcar também as
áreas da transferência de tecnologia. bem como a da pesquisa científica e a do
desenvolvimento, a da coleta e difusão de inlormação e a dos recursos financeiros.

Artigo 13'

Apoio na elaboração e implementação dos programas de ação

1- Entre as medidas de apoio aos programas de açlio previstos no artigo 9' incluem
se as seguintes;

(a) estabelecer uma cooperação financeira que assegure aos programa. de
ação uma previsibilidade compativel com um planejamento de longo prazo;

(b) cnnceber e utilizar mecanismos de cooperaçilo que permitam prestar um
apoio mais eficaz ao nivel local, incluindo ações realizadas através de organizações não
governamentais de modo a assegurar a possibilidade de serem repetidas, sempre que
oportuno, as atividades dos programas piloto que teriam tido êxito;

(c) aumentar a flexibilidade de concepção. linanciamento e implementação
dos projetos. de conformidade com a abordagem experimental e interativa mais conveniente
a uma ação baseada na participaçlio; e

(d) estabelecer. confome for adequado, procedimentos administrativos
orçamentários que aumentem a eficiência da cooperação e dos programas.de apoio.

2. Ao ser prestado apoio aos paises Partes em desenvolvimento afetados dar-se·á
prioridade aos paises Partes africanos e aos paises Partes de menor desenvolvimento
relativo.

Artigo 14°

CoordenaçAo na elaboraçAo e implementação do. progrAmas de Ação

1. As Partes trabalharão em estreita colaboração na elaboração e implementação dos
programas de ação. seja diretamente. seja através das organizações intergovernamentais
competentes.

2. As Partes desenvolverão mecanismos operacionais, sobretudo aos nlveis nacional
e local, para assegurar a máxima coordenação possivel entre os paises Partes desenvolvidos,
paises Partes em desenvolvimento e as organizações intergovemamentais e não
governamentais competentes, a fim de evitar a duplicação de esforços, harmonizar as
intervenções e os critérios de abordagem. e tirar o maior partido possivel da ajuda
concedida. Nos paises Partes em desenvolvimento afetados dar-se-á prioridade á
coordenação das atividades relacionadas com a cooperação internacional, a fim de
maximizar a eficiência na utilização dos recursos, assegurar uma ajuda bem orientada e
facilitar a implementação dos programas de ação nacionais e das prioridades estabelecidas
no âmbito da presente Convenção

Artigo 15'

Anexos de ImplementaçAo "glonal

Os elementos 3. integrar nos programas de ação deverão ser selecionados e
adaptadns em função dns fatores sócio-económicos. geográlicos e climáticos caracteristicos
dos paises Partes ou regiões afetados, bem como do seu nível de desenvolvimento.As

diretrizes para a preparação dos programas de ação precisando a orientação e conteúdo
destes últimos para as diferentes subregiões e regiões especificas. constarlio dos respectivos
Anexos de implementaçlio regional.

Seção 2; Cooperação cientifica e técnica

Artigol6 •

Coleta, aníli.e e intercâmbio de Informação

As Partes acordam, de conformidade com as respectivas capacidades: integrar e
coordenar a coleta e intercámbio de dados e informações relevantes. tanto para o curto
como o longo prazos. para assegerar a observação sistemática da degradação das terras nas
zonas afetadas e compreender e avaliar melhor os processos e efeitos da seca e
desertificaçlo. Isto ajudaria a promover, entre outros objetivos, o alerta rápido e o
planejamento antecipado nos periodos de variação climática desfavorável. de uma forma que
os usuários, em todos os niveis. incluindo especialmente as populações locais. pudessem
utilizar em termos práticos. esses conhecimentos, Para tanto, as Partes deverão, conforme
for apropriado:

(a) Facilitar e reforçar o funcionamento da rede mundial de instituições e serviços
que realizam a coleta análise e Intercâmbio da informação, bem como a observação
sistemática em todos os niveis, devendo. entre outros.

(i) Procurar utilizar normas e sistemas compativeis;

(li) Abarcar dados e estações relevantes, inclusive em áreas remotas;

(iii) Utilizar e difundir tecnologia moderna de avaliação de coleta, transmissão
e avaliação de dados relativos á degradação da terra, e

(iv) Estabelecer ligações mais estreitas entre os centros de dados e informação
nacionais, sub- regionais e regionais e as fontes mundiais de inlormação;

(b) Assegurar que a coleta, análise e intercâmbio da informação, ao mesmo tempo
em que vise a resolução de problemas especificos, responda ás necessidades das
comunidades locais e dos responsáveis pela tomada de decisões, e que as comunidades
locais estejam envolvidas nessas atividades;

(c) Apoiar e ampliar ainda mais os programas e projetos bilaterais e multilaterais
destinados a definir, realizar, avaliar e financiar a recolha, análise e intercâmbio de dados e
de informaçlio, incluindo, entre outros elementos, séries integradas de indicadores fisicos,
biológicos, sociais e econômicos;

(d) Fazer um uso pleno dos conhecimentos especializados das organizações
intergovemttmentais e nao~governamentais competentes. particularmente na difusão da
correspondente informação e experiência disponivel entre os grupos alvo, nas diferentes
regiões;

(e) Dar a devida importância á coleta. análise e Intercâmbio dos dados sócio
econõmicos e à sua integração com os dados fisicos e biológicos;

(t) Permutar a intbrmação proveniente de todas as fontes publicamente acessíveis
que seja relevante para o combate à desertificação e á mitigação dos efeitos da seca, e
assegurar que a mesma ficará plena, aberta e prontamente acessível; e

(g) Em conformidade com as respectivas legislações elou politicas. permutar
informações sobre o conhecimento local e tradicional, zelando peia sua adequada proteção e
assegurando às populações locais interessadas uma retribUição adequada em função dos
beneficios resultantes desses conhecimentos, numa base equitatlva e em condições
mutuamente acordadas.

Artigo 17'

Pesquisa e desenvolvimento

I .. As Partes comprometem·se a promover, de aC'.J,"dl) el" 1 l', re~~pe," H"

capacidades e através das instituições nacionais, SIJr.-regionais. ,,:;~i(H1 ....lIih

competentes, a cooperação técnica e cienlijka na nreJ di) (,.,. _ " uesertit1caç.110 {; da
mitigaçiio dos efeitos da seca. Para se atin:';lr f>' •• ~ :'11t'llldade, apoiarão as ativid.:tde.:J de
pesquisa que:

(a) Contribuam para o aumento do conhf!cjm~ntn nt'lll f'''{u''e~f.";j ii;je

corduzem á desertificação e á s a, do grau de impacto e diferenças entre os vimo ;,·(,:.r">
caLsais, quer os naturais, quer 15 induzidos pelo homem, com o objetivo de elJI -l:3tef a
dc.ertificação, melhorar a produtividade e aosegum o us~ e gestão suste!'!t' d dos
recursos;
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(b) Respondam a objetivos bem definidos, atendam às nece..ldades concretas
das populações locais e conduzam a Identificação e implementação de soluções que
melhorem o nivel de vida das pessoas que residem nas zonas afetadas;

o Protejam, integrem, valorizem e validem o conhecimento geral, os
conhecimentos técnicos e as pràticas tradicionais e locais. assegurando que, com re!lpeito
pelas respectivas leis e políticas nacionais, os pos<uldores desses conhecimentos sejam
diretamente heneficiados numa base equitativa e segundo condições mutuamente acordadas,
de qualquer utilização comercial dos mesmos ou de qualquer avanço tecnológico deles'
resultante;

(d) Desenvolvam e reforcem as capacidades de pesquisa internacionais, sub
regionais e regionais nos paises Partes em desenvolvimento afetados, particularmente na
Arrica, incluindo o desenvolvimento dos conhecimentos prliticos locais e o reforço das
capacidades apropriadas, especialmente nos paises com uma estrutura de pesquisa fraca,
dando particular atenção à pesquisa sócio-econômica de caràcter multidisciplinar e
partlcipatlvo,

(e) Tomem em consideração, sempre que relevante, a relação existente entre
a pobreza, a migração causada por fatores ambientais e a desertificaçio; . •

(f) Promovam a realização de programas conjuntos de pesquisa entre os
organismos de investigação nacionais, sub-regionais. regionais e interna.cionais, tanto do
setor público como do .etor privado, destinado. a obtençilo de tecnologias melhorada., de
baixo custo e acessiveis, dirigida. ao desenvolvimento sustentavel através da participaçilo
efetiva das populações e comunidade. locais; e

(g) Aumentar a disponibilidade de recursos hídricos nas zonas afetadas
através de. nomeadamente, sementeira de nuvens

2 - Nos programas de ação deverão Incluir-se as prioridades de pesquisa para regiões
ou sub-regiões especificas, as quais deverão refletir as diferentes condições. locais. A
Conferência das Partes examina,,; periodicamente aquelas prioridades, de acordo com
recomendações do Comitê de Ciência e Tecnologia.

Artigo 18'

Transferência, aquisição, adaptação e desenvolvimento de tecnologia

1. As Partes comprometem-se a promover, financiar elou ajudar a financiar, de
conformidade com o que for mutuamente acordado e com as respectivas legislações elou
políticas nacionais, a tran.ferência, a aquisição, a adaptaçilo e o desenvolvimento de
tecnologias 11mbientalmente adequadas. economicamente viáveis e socialmente aceitáveis
para o combate a desertificaçilo e ou mitlgação dos efeitos da seca, tendo em vista contribuir
para o desenvolvimento su.tentável da. zonas afetadas. Uma tal cooperação deverá ser
conduzida bilateral ou multilateralmente, conforme apropriado, aproveitando plenamente os
conhecimentos especializados das organizações intergovemamentais e nilo-goveroamentais.
As Partes deverão, em particular:

(a) Utilizar plenamente os sistemas de informação e centros de intercãmbio
de dados nacionais. sub-regionais. regionais e internacionais relevantes existentes. com a
finalidade de difundir informação sobre as tecnologia. disponíveis, as respectivas fonte., os
respectivos riscos ambiental. e as condições genéricas em que podem ser adquiridas;

(b) Facilitar o acesso, particularmente por parte dos paises Partes em
desenvolvimento afetados, em condições favoráveis, inclusive condições conces~ionals e
preferenciais, conforme for mutuamente acordado e tendo em conta a neceSSIdade de
proteger os direitos de propriedade intelectual, ás t:cnologiu mais adequad~s a uma
aplicação pratica que re.ponda às necessidades especificas das populações locaIS, dando
uma especial atenção aos efeitos sociais, culturais, econômicos e ambientais de tais
tecnologias;

(c) Facilitar a cooperação tecnológica enlre os paises Partes afetados
mediante assistência financeira ou qualquer outro melo adequado;

(d) Alargar a cooperação tecnológica com os paises Partes em
desenvolvimento afetados, Incluindo, onde for relevante iniciativas conjuntas, especialmente
nos setores que contribuam para oferecer meios alternstivos de subsistência; e

(e) Adotar medida. adequadas à criação de condiçõcs de mercado interno e
de incentivos fiscais ou de outro tipo, que permitam o desenvolvimento, a transferência, a
aquisição e a adaptação de tecnologias, conhecimentos gerais, conhecimentos técnicos e
práticas adequados, incluindo medidas que garantam uma proteçilo adequada e efectiva dos
direitos de propriedade intelectual.

2· De conformidade' com a. respectivas capacidades e sujeitas às respectivas
legislações elou politicas nacionais, as Partes protegerão, promoverilo e utilizarão, em
particular, as tecnologia., os conhecimentos gerais, os conhecimentos técnicos e as praticas
tradicionais e locais releVantes. Com esta finalidade, as Partes comprometem-se a:

(a) Inventariar tais tecnologias, conhecimentos gerais, conhecimentos
técnicos e práticas e as respectivas utilizações potenciais, com a participação das populações

locais, e a difundir tal informaçilo, sempre que oportuno, em cooperação com as
organizações intergovernamentais e nilo-governamentais relevantes;

(b) Garantir que essas tecnologias. conhecimentos gerais, conhecimentos
técnicos e práticas serão adequadamente protegidos e que as populações locais beneficiarão
diretamente, numa base equltativa e conforme mutuamente acordado, de qualquer utilização
comercial que deles seja feita e de qualquer inovação tecnológica que deles resulte;

(c) Encorajar e apoiar ativamente a melhoria e a difusão de tais tecnologias,
conhecimentos gerai., conhecimentos técnicos e pràticas, ou o desenvolvimento de novas
tecnologia. nelas baseadas; e

(d) Facilitar, se for o caso, a adaptação de tais tecnoiogias, conhecimentos
gerais. conhecimentos técnicos e práticas a uma ampla utilização e, Se necessário, a sua
Integração com as tecnologias modernas.

Seção 3: Medidas de apoio

Artigo 19'

Desenvolvimento das capacidades, educação e conscientização pública.

1- As Partes reconhecem a importância do desenvolvimento das capacidades - ou
seja. criação elou reforço das instituições, formação profissional e aumento da. capacidades
relevantes a nlvel local e regional - nos esforços de combate à desertificaçilo e de mltigação
dos efeitos da seca. Elas promoverão o desenvolvimento cios capacidades pelas vias
seguintes, conforme for adequado:

(a) Plena participação da população a todos os níveis, especialmente ao nivel
local, em particular das mulheres e dos jovens, recorrendo a cooperação das organizações
não-governamentais e locais;

(b) Fortalecimento, ao nlvel nacional, das capacidades de formação
profissional e de pesquisa na. àreas da desertificação c da seca,

(c) Criação e/ou relorço dos serviços de apoio e extensão rural com a
finalidade de difundir de forma mais efeliva os processos tecnológicos e as técnicas
considerados relevantes, e a formação profissional de agentes de extensão rural e de
membros das organizações de agricultores para que possam ficar em condições de promover
abordagens de tipo participativo no tocante â conservação e uso sustentado dos recursos
naturais:

(d) Encorajamento do uso e difusão dos conhecimentos gerais,
conhecimentos técnicos e pràtlcas da população local nos programas de cooperaçilo técnica,
sempre que seja possivel;

(e) Adaptação, onde for necessário, da tecnologia amblentalmente adequada
relevante e dos métodos tradicionais de agricultura e pastoreio às condições sacio
econômicas modernas;

(f) Provimento de formação profissional e tecnologia adequadas ao uso de
fontes de energia alternativas. particularmente dos recursos energéticos renovàveis,
especialmente orientados para a redução da dependência em relação â utilização da madeira
como fonte de combustivel;

(g) Cooperação, conforme mutuamente acordado, dirigida ao reforço da
capacidade dos paises Parte. em desenvolvimento afetados de elaborar e implementar
programas nas àreas da coleta, análise e Intercâmbio de informaçilo, de conformidade com o
disposto no artigo 16°;

(h) Processos inovadores de promoção de fonnas de subsistência alternativas,
incluindo a formação profissional orientada para a aquisição de novas qualificações;

(i) Formaçilo de responsáveis por tomadas de decisão, gestores e outro
pessoal incumbido da coleta e anàlise de dados, da difusão e utilização de Informações sobre
situaçoes de seca obtida. através de .istemas de alerta rápido, e da produção alim_entar;

(j) Fua~ionamento mais eficaz das instituições e quadros legais nacionais ja
existenles e, sê r1ecesiario, criação de novos, juntamente com o reforço do planejamento e
gestio estratégicos; e

(k) Desenvolvimento de programas de intercâmbio para fomentar o
desenvolvimento das capacidades nos paises Partes afetado., recorrendo a um processo
interativo de en.ino e aprendizagem a longo prazo.

2 - Os países Parte. em desenvoivlmento afetados promoverão, em cooperação com
outras Partes e com organizações intergovernrnentais e não~Bovem8mentais competentes,
conforme apontado, um exame Interdisciplinar da capacidade e da oferta disponiveis aos
nlveis local e nacional, assim como da possibilidade de reforçá-los.

3 • As Partes cooperarão entre si e atraves de organizações intergovernamentais
relevantes, bem como com orRanlzacões nilo-governamentais, no sentido de levar a cabo e .
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apoiar programas de conscienllzação' pública e educacionais nos paises afetados e, onde for
relevante, também nos paises Partes não afetados, de modo a fomentar uma compreensão
das causas e efeitos da desertificação e da seca e da importância em serem alcançados os
objetivos da presenle Convenção. Para este efeito, deverão:

(a) Lançar campanhas de conscientização dirigidas ao público em geral;

(b> Promover, permamenentemente, o acesso do público à informaçilo
relevante, bem como uma ampla participação daquele nas atividades de educaçilo e
conscientização;

(c) Encorajar a criaçilo de associações que contribuam para a conscientizaçilo
pública;

(d) Preparar e permutar material de educação e conscientizaçilo públicas,
sempre que posslvel nas Iinguas locais, permutar e enviar peritos para formar pessoal dos
paises Partes em desenvolvimento afetados, capacitando-o para a aplicaçilo dos programas
de educação e conscientização pertinentes e para a utilizaçilo plena do material educativo
relevante quc csteja disponivel ncs organismos inlemacionais tompetentes;

(e> Avaliar as necessidades educativas nas zonas afetadas, elaborar planos de
estudo escolares adequados e expandir, se necessário, programas educativos e de formaçilo
básica de adultos, bem como a igualdade de oportunidade de acesso a todos, especialmente
jovens e mulheres, na identificação, conservação, uso e gestilo sustentados dos recursos
naturais das zonas afetadas; e

(I) Preparar programas interdisciplinares de caráter participativo que integrem
a conscientização aos problemas da desertificaçilo e da seca no. si.temas educativo., bem
como nos programas de educação extra-escolar, de educação de adultos, de ensino à
distância e de ensino técnico-profissional e profissionalizante,

4 - A Conferência das Partes criará elou reforçará redes de centros regionais de
educação e de formação dirigidos ao combate à desertificaçilo e • mitigaçilo dos efeitos da
seca. A coordenação destas redes estará a cargo de uma in.tituiçilo criada especialmente
para tal propósito, com o objetivo de formar os quadros cientificas, técnicos e
administrativos e de reforçar as instituições incumbidas da educação e formaçilo profissional
nos países Partes afetados, consoante os casos, tendo em vista harmonizar programas e o
intercàmbio de experiência entre elas, Est.. redes cooperarão estreitamente com as
organizações intergovernamenlais e nilo- governamentais relevantes para evitar duplicaçilo
de esforços,

Artigo 20°

Recursos financeiros

I - Dada a importància central do financiamento para que sejam atingidos os
objetivos da convenção, as Partes, na medida das suas capacidades, farilo todo esforço para
assegurar que os recursos financeiros adequados estejam disponiveis para os programas de
combate à desertificaç1l0 e mitigaçilo dos efeitos da seca.

2 - Para tal. os paises Partes desenvolvidos, priorizando os paises Partes africanos
afetados, mas sem negligenciar os paises Partes em desenvolvimento afetados de outras
regiões, em confonnidade com o artigo 7°, comprometem-se a:

(a) Mobilizar recursos financeiros substanciais, incluindo doações e
empréstimos em condições concessionais, para apoiar a implementaçilo de programas de
combate à desertificação e de mitigação dos efeitos da seca,

(b) Promover a mobilização de recursos financeiros suficientes, em tempo
oportuno e com previsibilidade, incluindo fundos novos e adicionais provenientes do Fundo
Mundial para o Meio Ambiente para '!,porte dos custos increm'entais acordados para
aquelas atividades ligadas ÍI desertificação que têm relação com as quatro áreas principais de
atuação do Fundo, e de conlormidade com as disposições pertinentes do Instrumento que
criou aquele mesmo Fundo;

(c) Facilitar, através da cooperaçilo internacional, a transferência de
lecoologia, conhecimentos gerais e conhecimentos técnicos; e

(d) Estudar, em cooperaçlo com os paises Partes em desenvolvimento
afetados, métodos inovadores e incentivos destinados a mobilizar e caoalizar os recursos,
incluindo os provenientes de fundações, organizações n1l0-govenamentais e outras eotidades
do setor privado, particularmente através de conversões de divida· d,bt.twaps - ede outros
método~ inovadores que permitam aumentar nt; recur!iOS financeiros através da reduçio da
divida externa dos paises Partes em desenvolvimeoto afetados, em particular oS aliicanos,

3 - Os paises Partes em desenvolvimento afetados. tendo em conta as su..
capacidades, comprometem-se a mobilizar recursos financeiros suficientes para a aplicaçilo
dos seus programas de ação nacionais,

4 - Ao mobilizar recursos financeiros, as Partes procurarão utilizar plenamente e
,melhorar qualitativamente todas as fontes e mecanismos de financiamento nacionais,

bilaterais e multilaterais, usando consórcios, programas conjunto. e financiamento paralelo,
e procurarilo envolver fontes e mecani.mo. de financiamento privados, incluindo os das
organizações não-governamentais. Com esta finalidade, as Partes deverão ,dar plena
utilização aos mecanismos operativo. criados de conformidade com o artigo 14°:

s- A fim de mobilizar os recursos financeiro. necessários para que os paises Partes
em desenvolvimento afetados combatam a desertificação e mitiguem os efeitos da .eca, as
Partes deverilo:

(a) Racionalizar e fortalecer a gestão dos recursos já alocados para o
combate á desertificação e • mitigação dos efeitos da seca, utilizando-os de forma mais
eficaz e eficiente, avaliando 05 seus sucessos e limitações, eliminando os obstáculos que
impeçam a sua efetiva utilizaçio e reorientando, sempre que necessírio, os programas à luz
da abordagem de longo prazo adotada de acordo com a convenção;

(b) Dar as devidas prioridade e atençlo, no âmbito das e.trulUril dirigentes
das instituições e serviço. financeiros e tUndos multilaterais, incluindo os bancos e fundos
regionais de desenvolvimento ao apoio aos paises Partes em desenvolvimento afetados, em
particular os africanos, para que estes levem a cabo atividades que façam progredir a
implementação da Convençilo nomeadamente os programas de açAo que estes palses
promovam no quadro dos anexos de implementaçlo regional; e

(c) Examinar as formas de reforçar a cooperaçio regional e sub-regional para
apoio aos esforços desenvolvidos a nivel nacional.

6 • Outras Partes silo encorajadas a proportionar aos paises Partes em
deseovolvimento afelados, voluntariamente, conhecimentos gerais, experiência e técnicas
relacionadas com a desertificaçlo elou recursos financeiros,

7 - A pleha aplicaçilo pelos paises Partes em desenvolvimento afetados,
especialmente os africanos, das obrigações decorreotes desta Convençlo, serà muito
facilitada pelo cumprimento, por parte dos palses Partes desenvolvidos, das respectivas
obrigações à luz desta Convençlo, particularmente aquelas referentes aos recursos
financeiros e à transferência de tecnologia, Ao darem cumprimento às suas obrigações, os
paises Partes desenvolvidos deveria tomar plenamente em consideraçlo que o
desenvolvimento econõmico e social e a erradicaçio da pobreza lia as principais'prioridades
dos paises Partes em desenvolvimento afetados, em particular os allicanos.

Artigo 21°

M.canlimo. nnanceir'o'

I • AConferência das Partes promoverà a disponibilidade de mecanismos financeiros
e encorajará tais mecanismos a procurar maximizar a disponibilidade de tUndos para que os
p.ises Partes em desenvolvimento afetados, particularmente os allicanos, implementem a
Convençilo. Para tal, a Conferc!ncia das Partes considerará para adoçilo, ente outras
alternativas, os métodos e politicas qUI:

(a) Facililem a disponibilizaçlo de tUndos aos olveis nacional. sub-regional
regional e global para as atividades que sejam realizadas no cumprimento das disposições
pertinentes da Convenção,

(b) Promovam modalidades, mecanismos e dispositivos de flnanciamento com
base em fontes múltiplas, bem como a respectiva avaliaçlo. de conformidade com o disposto
no artigo 20°;

(c) Forneçam, regularmente, às Partes interessadas e as organizações
intergovernamentai. e nilo-governameotais competentes, informaçilo sobre fontes de
financiamento disponiveis e sobre os meios de financiamento, a fim de facilitar a
coordenaçilo entre elas;

(d) Facilitem a criaçio, se adequada, de mecanismos, tais como fundos
nacionais de luta contra a desertificaçlo, incluindo aqueles que envolvam a participaçilo de
organizacões nilo-governamentais para canaUtar, rápida e eficientemente, recursos
financeiros, ao nivel local nOS países Partes em desenvolvimento afetadol; e

(e) Retorcem os fundOS e mecanismos financeiros existentes a nível sub
regional e regional, particularmente na Africa, para um apoio mais eficaz' implementaçilo
da Convenção,

2- A Conferência das Partes encorajar' também, através de diferentes mecanismos
do sistema das Nações Unidas e de instituições multilaterais de financiamento, o apoio a
nival nacional, sub-regiooal e regional das atividades que permitam aos paises Partes em
desenvolvimento cumprir as obrigações emergentes da Convençilo.

3- Os países Partes em desenvolvimento afetados utilizarlo e, sempre que necessário,
criarilo elou reforçarÀo, mecanismos nacionais de coordenaçio integrados nos programas de
desenvolvimento nacionaiS. que usegunirâo o uSO eficiente de todo. os recursos fioanceiros
disponlveia, Eles deverilo lambém recMrer a processos de tipo participativo que envolvam
organizações não.governamentaia, grupos locais e o setor privado, a fim de obter tUndas,
elaborar e implemenlar programas e ássegllrar que os grupos a nivellocal virlo a ter acesso
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10 /lnanciamento. Estas ações poderio ser facilitadas mediante uma melhor coordenaçio e
~ma programaçio flexivel da parte daqueles que fornecem a ajuda.

4 - Com a finalidade de aumentar a eficácia e a eficiência dos mecanismos financeiros
lXistentes. ê criado pela presente Convençio um Mecanismo Global destinado a promover
nedidas que mobilizem e canalizem recurSOS financeiros substanciais para os paises Partes
rol desenvolvimento afetados. inclusive para a transferência de tecnologia, na base de
~oações elou emprestimos em condições concessionais ou em outras condições.Este
mecanismo Global funcionará sob a direção e orientaçio da Conferência da. Psrtes e .erá
responsável perante ela.

5- A Conferência das Partes. na sua primeira se55io ordiniria, identificará a
organizaçio que abrigará o Mecanismo Global. A Conferência das Partes e a organizaçilo
por si identificada acordario as modalidades que assegurario, nomeadamente, que o
Mrcanismo Global:

(a) Identifique e lãça um invemário dos programas bilaterais e multilaterais de
cooperaçio relevantes, disponiveis para a implementaçio da Convençlo;

(b) Forneça" Partes, quando requerido. conselhos referentes a metodos
inovadores de financiamento e a fontes de assistência financeira e sugestões sobre a forina
de melhorar a coordenaçio das atividades de cooperaçio a nivel nacional;

(c) Forneça ás Partes interessadas e ás organizações intergovemamentais e
nio-governamentais competentes informaçilo sobre fontes de financiamento disponíveis e
sobre modalidades de financiamento, de modo a facilitar a coordenaçio entre elas; e

(d) Dê conta das suas atividades á Conferência das Partes, a partir da
segunda se..lo ordinária desta última.

6- A Conferência das Partes, na sua primeira sesslo, adotará, juntamente com a
entidade que abrigará o Mecanismo Global, as disposições necessárias para o funcionamento
admnistrativo de tal Mecanismo, recorrendo, na medida do possivel, aos recursos
orçamentais e humanos existentes.

7 - A Conferência das Partes, na sua terceira sessio ordinária, examinará as pollticas,
as modalidades de ftmcionamento e as atividades do Mecanismo Global pelas quais ele ê
responsável perante aquela Conferência. de conformidade com o estabelecido no parágrafo
4· desle artigo tendo em conta as dispo.ições do artigo 7·. Com base neste exame, ela
esludará e adotará as medidas tidas como convenientes.

PARTE IV

INSTITUiÇÕES

Artigo 22·

Conferincia das Partes

1 • Ê criada uma Conferência das Partes

11 • A Conferência das Partes ê o órgão supremo da Convenç!o e, de acordo com o
seu mandato, tomará as decisões necessárias a sua efetiva implementaçio. Em particular,
deverá:

(a) Examinar regularmente a implementaçio da Convençio e o
funcionamento de seus mecanismos institucionais á luz da experiência adquirida a nlvel
nacional, sub·regional regional e internacional. e com base na evoluçio dos conhecimentos
cientificos e tecnológicos;

(b) Promover e facilitar o intercâmbio de informaçio .obre a. medida.
adotadas pelas Partes e determinar a forma e os calendários da comunicaçio da informaç!o
a ser submetida em conformidade com o artigo 26·, examinar os relatórios e formular
recomendações sobre eles:

(c) Criar os órgilos subsidiários necessários á implementaçio da Convençlo;

(d) Examinar os relatórios que lhe sejam submetidos pelos seus órgios
subsidiários, aos quais ela deve dar orientaçio;

(e) Acordar e aprovar, por consenso, o seu regulamento interno e as suas
regras de gestio financeira, bem como os dos .eus órglos subsidiários;

(f) Aprovar emendas á Convençlo em conformidade com os artigos 30· e

(8) Aprovar ainda o seu programa de atividades e o seu orçamento, incluindo
igualmente os de seus órglos subsidiários. e tomar as medidas necessirias ao seu
financiamento;

(h) Sempre que apropriado, cooperar com os órgios e organismos
competentes, quer sejam nacionais. internacionais, intergovemarncntais ou não..
governamentais, bem como utilizar os serviços e as informações por eles J;lrestados;

(i) Promover e reforçar o relacíõõam'entt' com outras convenções pertinentes

evitando duplicaçio de estorços; e

ti) Exercer outras funções que .sejam consideradas necessárillS ao
cumprimento dos objetivos da presente Convençio.

3 - A Conferência das Partes. na sua primeira sessio ordinária, aprovará, por
consenso, o seu regulamento interno. o qual incluirá os proces50s de tomada de decisio
aplicáveis ao. casos não abrangidos na Convenção. Esses processos poderio especificar a
necessidade de recorrer a maiorias qualificadas.

4 - A primeira sesslo da Conferência das Partes será convocada pelo secretariado
provisório referido no artigo 35' e deverá ter lugar. o mais tardar, ate um ano após a entrada
em vigor da Convençio. A menos que a Conferência das Partes decida de outra forma, a
segunda, lerceira e quarta sessões ordinárias realizar-se-lio anualmente, e as sessões
ordinárias ulteriores todos os dois anos.

5 - As sessões extraordinárias da Conlerência das Partes realizar-se-io sempre que
as,im lor decidido pela própria Conlerência em sessão ordinária ou mediante solicitação
escrita de qualquer dns Partes, desde que, nos Irês meses seguintes á daia em que o
Secretariado Permanente tenha transmitido ás Partes tal solicitaçlio, esta venha a receber o
apoio de, pelo menos. um terço das Partes.

ó - Em cada sessão ordinária. a Conferência das Partes elegerá uma Mesa. A
estrutura e funções da Me...erio definidns no regulamento interno. Ao eleger-se a Mesa,
será dada a devida atenção á necessidade de assegurar uma distribuiçio geográfica
equitativa e uma representaçio adequada dos pai... Parte. afetado!, em particular 05

africanos,

7 - As Naçõe. Unidas, as suas organizações especializadas, assim como os
respectivos Estadus Membros e Estados com estatuto de observador que nio sejam Partes
nesla Convenção. poderio estar representados, como ob.ervadores, nos periodos de se,slio
da Conferência das Partes. Qualquer órglo ou organismo, seja nacional, internacional,
governamental ou nilo-governamental. competente naS matéria. Iratadas pela pre.ente
Convcnçio. que tenha infonnado o secretariado do seu desejo de estar representado num
dos periodos de seSSlO da Conferência das Partes como observador, poderá ser admitido
nessa qualidade, a menos que se verifique a oposiçio de. pelo menos, um terço das Partes
presentes. A admissão e participaçlio de observadores reger-se-á pelo regulamento interno
adotado pela Conferência das Partes.

8 - A Conferência das Partes poderá solicitar às organizações nacionais e
int~rnacion.is competentes com particular qualificaçlio nas materias respeclivas, que lhe
forneçam. informações relacionadas com a alinea g) do artigo 16·, a alin.. c) do n' 1 do
artigo 17· e a alinea b) do n' 2 do artigo 18·.

Artigo 23'

Secretariado Permanenle

I - É criado um Secretariado Permanente.

2 - As funções do Secretariado Permanente sio as seguinle.:

a ) Organizar as sessões da Conferência das Partes e dos respectivos ór~los

subsidiárins criados em virtude da presente Convenção e prestar-lhes os selVlços
necessários:

b) Compilar e transmitir os relatórios que lhe sio submetidos;

c) Prestar assistência. se Ibe for solicitada, aos paises Partes em
desenvolvimento afetados. em particular os africanos. na compilaçio e comunicaçio das
informações solicitadas ao abrigo da Convenção;

d) Coordenar as suas atividades com as que sio desenvolvidas pelos
secretariados de outros órgios e convenções internacionais pertinentes;

e) Proceder sob a orientaçio da Conferência das Partes, aos arranjos
administrativos e contratuais requeridos para o eficaz desempenho das suas funções;

f) Preparar relalórios sobre o exercicio das funções que lhe foram alribuidas
pela presente Convençio e apresentá-los à Conferência das Partes; e

g) Desempenhar quaisquer outras funções de secretariado que lhe sejam
atribuidas pela Conferência das Partes.

3 - A Conferência das Partes, na sua primeira sessão, designará um Secretariado'
Permanente e tomarà as disposições necessárias para assegurar o seu funcionamento.
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Artigo 24°

Comitê d. Ciência e Tecnologia

I • É criado um Comitê de Ciência e Tecnologia. órgão subsidiário da Conferência
das Partes encarregado de lhe proporcionar informação e a".ssoria em assuntos de natureza
cientlfica e tecnológica relacionados com o combate à desertificação e com a miligaçilo dos
efeitos da seca. O Comitê. que se reunirá por ocasião das sessões ordinárias da Conferência
das Partes. terá caráter multidisciplinar. estará aberto à participação de todas as Partes.
Será composto por representantes governamentais competentes nas respectivas áreas de
especialização. A Conferência das Partes aprovará o mandato do Comitê na sua primeira
sessl0.

2 • A Conferência das Partes elaborará e manterá uma lista de peritos independentes
com conhecimentos especializados e experiência nas áreas pertinentes. A lista será
constituida a partir de candidaturas apresentadas. por escrito. pelas Partes. tendo em
consideração a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e de uma representação
geográfica ampla.

3 -A Conferência das Partes poderá. se necessarlo. nomear grupos ad hoc
encarregada. de. por intermédio do Comitê. fornecer informações e prestar assessoria sobre
assuntos específicos relativos ao progresso dos conhecimentos nos domínios da ciência e da
tecnologia com interesse para a luta contra a desertificação e para a mitigação dos efeitos da
seca. Estes grupos serão constituidos por peritos cujos nomes constam da lista, tendo em
consideração a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e de uma representação
geográfica ampla. Estes peritos deverão'ter formação cientifica e experiência de campo e
serão nomeados pela Conferência das Parles. sob proposta do Comité. A Conferência das
Partes aprovará o mandato e as modalidades de funcionamento destes grupos ad hoc.

Artigo 25°

Constituição de uma rede de instituições, organismos e órglio.

I - O Comitê de Ciência e Tecnologia, sob a supervisão da Conferência das Partes,
adotará disposições para promover um inventário e uma avaliação das redes. instituições.
organismos e órgãos pertinentes existentes que desejem vir a constituir.,e em rede. Esta
rede apoiará a implementação da Convenção.

2 ~ Com ba!'e no inventario e na avaliação referidos no nOt, o Comitê de Ciência e
Tecnologia fará recomendações á Conferência das Partes sobre as vias e meios de facilitar e
relbrçar a integração nas redes a constituir das unidades existentes a nivellocal. nacional e a
outros niveis. com a finalidade de garantir que serão satisleitas as necessidades especificas
referidas nos artigos 16° a 19°.

3 _Tendo em consideração essas recomendações. a Conferência das Partes deverá:

(a) Identificar quais as unidades nacionais. sub-regionais. regionais e
internacionais mais indicadas para se constituirem em rede e recomendar os procedimentos e
o calendário a serem seguidos; e

(b) Identificar as unidades melhor colocadas para facilitar e reforçar a
constituição. a todos os niveis. desta rede.

PARTE V

QUESTÕES PROCESSUAIS

Artigo 26°

Comunicação da informação

I - Cada Parte informará á Conferência das Partes, através do Secretariado
Permanente. das medidas que tenha adotado para a implementação da Convenção. a qual
será apreciada no decurso das sessões ordinárias daquela Conferência. A Conferência das
Partes determinará os prazos de apresentação e o modelo que os respectivos relatórios
deverão observar.

2 - Os paises Partes afetados fornecerão uma descrição das estratégias que adotaram
em conformidade com o disposto no artigo 5° da presente Convenção. bem como sobre
qualquer informaçí\o relevante sobre a sua implementação.

3 - Os paises Partes afetados que implementem programas de ação em conformidade
com o disposto nos artigos 9' a 15°, fornecerão uma descrição detalhada desses programas
e da respectiva implementação.

4 - Qualquer grupo de paises Partes afetados poderá apresentar uma comunicação
conjunta sobre as medidas adotadas a nível sub·regional e/ou regional no quadro dos
respectivos programas de ação

5 - Os paises Parte desenvolvidos darão conta das medidas que tenham adotado para
apoiar a preparação e implementação dos programas li luz da presente Convenção.
incluindo informação acerca dos recursos financeiros já providos ou sendo providos.

6- A informação transmitida de acordo com o referido nos nOs I a 4 deste artigo será
comunicada. logo que possivel, pelo Secretariado Permanente á Conferência das Partes e
aos orgãos subsidiários competentes.

7 - A Conferéncia das Partes tàcilitará o fornecimento aos paises Partes em
desenvolvimento afetados. particularmente africanos. mediante solicitação prévia. de apoio
técnico e financeiro para compilar e comunicar a informação de acordo com o estabelecido
neste artigo. bem como para identificar as necessidades técnicas e financeiras relacionadas
com os programas de ação.

Artigo 27°

M.didas a tomar para resoh'er questões relativas lt implementação da Convenção

A Conferência das Partes examinará e aprovará os procedimentos e os mecanismos
institucionais necessários á resolução das questões que possam surgir com relação á
implementação da Convenção.

Artigo 28°

Solução de Controvérsias

I • As Partes resolverão qualquer controvérsia relativa à interpretação ou aplicação
da Convenção por via da negociação ou por qualquer outro meio pacifico por si escolhido.

2 • Ao ratificar. aceitar. aprovar ou aderir á Convenção. ou em qualquer momento
posterior. qualquer uma das Partes. desde que não seja uma organização regional de
integração econêmica. poderá declarar, por comunicação escrita ao Depositário. que. com
relação a qualquer controvérsia relativa ÍI interpretação ou aplicação da Convenção.
reconhece como obrigatórios. nas suas relações com qualquer outra Parte que acerte a
mesma obrigação, um dos dois ou ambos os meios de resolução de controvérsia a seguir
referidos:

a) Arbitragem. de acordo com o processo a adotar pela Conferência das
Partes. num Anexo. logo que possivel;

b) Submissão da controvérsi~ ao Tribunal Internacional de Justiça.

3 _ Uma Parte que seja uma organização regional de integração econêmica poderá
fazer uma declaração análoga relativamente á arbitragem, de acordo com procedimento
referido na alinea a) do n° 2.

4 - Qualquer declaração feita de acordo com o n02 do presente artigo permanecerá
em vigor até ;10 termo do prazo nela previsto ou após o periodo de três meses contado a
partir da data de entrega ao Depositário da comunicação escrita contendo a sua revogação.

5 • A expiração de uma declaração. uma notificação de revogação de uma declaração
ou o depósito de uma nova declaração não afetam em nada um processo em curso perante
um tribunal arbitral ou perante o Tribunal Internacional de Justiça. a menos que as Partes em
controvérsia acordem de outra forma. -

6 • Se as Partes em controvérsia não tiverem aceito o mesmo processo ou qualquer
dos procedimentos previstos no n° 2 deste artigo. e se não tiverem podido resolver a sua
controvérsia nos doze meses seguintes á notificação da existência de controvérsia de uma
das Partes pela outra. o diferendo é submetido a conciliação. a pedido de qualquer das
Partes. conforme o procedimento a adotar. logo que possivel. num anexo. pela Conferência
das Partes.

Artigo 29°

Estatuto jurídico dos Anexos

I - Os Anexos formam parte integrante da Convenção e. salvo declaração expressa
em contrário. qualquer referência á Convenção constitui também uma referência aos seus
Anexos.

2 - As Partes interpretarão as disposições dos anexos em conformidade com oS
respectivos direitos e obrigações á luz da Convenção.

Artigo 30°

Emendas il Convenção

I • Qualquer Parte pode propor emendas li C?nvenção.

2 - As emendas á Convenção serão adotadas em sessão ordinária da Conferência das
Partes. O Secretariado Permanente deverá comunicar ás Partes o texto do projeto de
emenda. pelo menos seis meses antes da sessão para a qual se proponha a respectiva
aprovação. O Secretariado Permanente comunicará também os projetos de emenda aos
signatários da Convenção.
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3 • As Partes nRO pouparão esforços para alcançar, mediante consenso, um acordo
sobre qualquer proposta de emenda i Convençio. Se todos os esforços para se tentar atingir
o consenso resultarem vias e nenhum acordo· for atingido, a emenda será aprovada, em
iJltimo recurso, por uma maioria de dois terços das Partes presentes e votantes na seasio.
Uma vez aprovada, a emenda será comunicada pelo Secretariado Permanente ao
Depositário, que a fará chegar a todas as Partes para efeitos de ratificaçio, aceitaçio,
aprovação ou adesio.

4 - Os instrumentos de ratificação, aceitaçilo, aprovaçilo ou adesão relativos a uma
emenda seria entregues ao Depositário. As emendas aprovadas de acordo com o n° 3 deste
artigo, entraria em vigor, paro as Partes que as tiverem aceito, no 90° dia postérior á data
em que o Depositário tenha recebIdo os inslrumentos de ratificaçio, aceilaçio, aprovação
ou adesio de, pelo menos, dois terços dft$ Partes da Convençio, que eram também Pdrtes
no momento da aprovaçio da emenda.

5 - A emenda entrará em vigor para qualquer outra Parte no 90° dia posterior àquele
em que eosa Parte tenha depositado o seu instrumento de ratificaçlo, aceitaçlo, aprovaçio
ou adesão à dita emenda.

, 6 - Para efeitos deste artigo e do atigo 31°, a expreasilo " Partes presentes e votantes
deSIgna as Partes presentes que tenham votado afirmativa ou negativamente.

Artigo 31 °

Aprovaçio e emendas aos Anexos à Convençio

I - Qualquer novo anexo à Convenção e qualquer emenda a um Anexo seria
propostos e aprovados de acordo com o estabelecido para as emendas à Convençlo nos
termos do seu artigo 30', desde que, quando se aprove um novo Anexo de implementaçio
regional ou uma emenda a qualquer Anexo de Implementaçio regional, a maioria prevista
nesse artigo corresponda a uma maioria de dois terços das Partes presentes e votantes da
respectiva regllo. A aprovaçio ou emenda de um Anexo será comunicada pelo Depositário
a todas as Partes à Convençio.

2 - Qualquer Anexo que não seja Anexo de implementação regional e qualquer
emenda a um Anexo que nio seja uma emenda a um Anexo de implementaçlo regional,
desde que aprovados de acordo com o disposto no n' I deste artigo, entraria em vigor para
todas 115 Partes á presente Convenção seis meses após a data em que o Depositário tenha
comunicado às Partes a aprovaçlo do referido Anexo ou emenda, com exceçio das Partes
que, por escrito, tenham comunicado ao Depositário, durante esse periodo, a sua nlo
aceitaçio do Anexo ou da emenda. Para as Partes que tiverem retirado a sua notificaçilo d~

nRO aceitação, o Anexo ou a emenda entrarão em vigor no 90° dia posterior à data em que o
Depositário tenha recebido a aludida notificaçRo.

3 • Qualquer Anexo de implementação regional ou qualquer emenda a qualquer
Anexo de implementação regional que tenham sido aprovados de acordo com o nO I deste
artigo, entraria em vigor para todas as partes na Convençio seis meses após a data em que
o Depositário tenha comunicado às Partes a aprovação do referido Anexo ou emenda, com
exceção das Partes que:

a) Tenham notificado, por escrito, o Depositário, dentro desse periodo de
seis meses, da sua nio aceitação dos referidos Anexo de implementaçio regional ou emenda
a um Anexo de implementaçio regional. Para as Partes que tiverem retirado a sua
notificação de nilo aceitaçRo, o Anexo ou a emenda entrarão em vigor no 90° dia posterior á
data em que o Depositário tiver recebido a comunicação da retirada de notificaçilo.

b) Tenham feito uma declaraçio referente aos Anexos de implementaçio
regional ou às emendas aos Anexos de implementaçRo regional em conformidade com o n' 4
do migo 34', caso em que tais Anexos ou emendas entraria em vigor para essas Partes no
90' dia po.terior à data de depósito do. re.•pectivos Instrumentos de ratificaçilo, aceitaçilo,
aprovaçRo ou adesRo.

4 - Se a aprovaçRo de um Anexo ou de uma emenda a um Anexo envolverem
emendas à Convenção, esse Anexo ou emenda nRO entrarão em vigor enquanto não entrar
em vigor e~sa emenda á Convenção.

Artigo 32°

Direito de voto

I - Com exceção do disposto no nO 2 do presente artigo, cada Parte à Convençlo
terà direito a um voto.

2 - Nos assuntos da sua competência, as organizações regionais de integroção
econõmica exercerão o seu direito de voto com um número de votos igual ao número dos
seus Estados Membros que sejam Partes na Convenção. Essas organizações não exerceria o
seu direito de voto se qualquer dos seus Estados Membros exercer o seu e vice-versa.

PARTE VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 33°

Assinatura

A presente Convençio estA aberta á assinat~r~ dos Estados Membros das ,Nações
Unidas ou de qualquer das suas organizações espeClahzadas, dos Estados que adenram ao
Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, bem como das organizações regionais de
i~tegraçio económica, em Paris, a 14 e 15 de Outubro de 1994, e, posteriormente, na sede
da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, ate 13 de Outubro de 1995.

Artigo 34°

Ratiflcação, aceitação, aprovação e adesão

I • A Convençlo estarA sujeita a ratificaçilo, aceitação, aprovação ou adesão por
Estados e por organizações de integração econõmica regional . Ficará aberta a adesão a
partir do dia seguinte àqueie em que se encerrar o periodo de assinatura. Os instrumentos de
ratificação, aceitação, aprovaçio e adesão serão entregues ao Depositàrio.

2 - Qualquer organizaçRo regional de integração econômica que se tome Parte à
Convenção sem que nenhum dos seus Estados membro. o seja, ficarà sujeita a todas as
obrigações decorrentes da Convenção. Se um ou mais dos seus Estados membros for
igualmente Parte à Convenção, a organização e os seus Estados membros decidiria sobre as
respectivas responsabilidades no que concerne ao cumprimento das obrigações emergentes
da Convenção. Nesses casos, a organização e os seus Estados membros não poderilo
exercer, simultàneamente, os direitos que decorrem da ConvençãQ

3 . Nos seus instrumentos de ratificaçio, de aceitação, de aprovação ou de adesão,
as organi11lçÕeS regionais de integração econômica definirio a extensão da !lua competência
relativamente as questões tratadas pela presente Convenção. Deverão também informar
prontamente o Depositàrio, o qual, por sua vez, informará as Partes de qualquer
modificaçio substancial na extenslo da competência atrás referida.

4 - No seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adedo, qualquer das
Partes poderá declarar que qualquer novo Anexo de impiemenraçio regional ou qualquer
emenda a um Anexo de implementação regional só entrerão em vigor, para si, após o
de~ósÍlo do respectivo instrumento de ratificação, aceitação aprovaçilo ou adesilo.

Artigo 33°

Ilisposlçõ.. transitória.

As funções de secretariado referidas no artigo 23' seria exercidas, a.titulo ~rovisório

e ate ao fim da primeira sessão da Conferencia das Partes, pelo Secretanado cnado pela
Assembléia Geral das Nações Unidas, na sua resolução 471188 de 22 de Dezembro de 1992.

Artigo 36°

Entrada em vigor

I - A Convenção entrará em vigor no 90° dia posterior à data de depósito do 50°
instrumento de ratincação, aceitacão, aprovação ou adesão.

2 - Para cada Estado ou organização regional de integração econômica que ratifique,
aceite, aprove ou adira à Convençio após o depósito do 50" instrumento de ratificaçilo,
aceitaçlo, aprovação ou adeslo, a Convenção entrarA em vigor no 90° dia posterior à data
de depósito, por esse Estado ou organização regional de integração econômica, do
respectivo instrumento de ratificação, aceitação, aprovaçio ou adeslo.

3 - Para efeitos dos n's I e 2 deste artigo, o instrumento depositado por uma
organizaçlo regional de integração econômica não será considerado como adicional
relativamente àqueles que forem depositados pelos Estados membros integrantes dessa
organização.

Artigo 37°

Reservas

Não poderio ser formuladas reservas à presente Convenção.
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Artigo 38~

Denúncia

1 • Qualquer das Partes poderá denunciar a Convenção mediante notificação, por
escrito, do Depositário, em qualquer momento posterior á expiração do prazo de três anos
contados a partir da data em que a Convenção tenha entrado em vigor relativamente a essa
Parte.

2 • A denuncia produzira efeito, ao fim de um ano. contado a partir da dala em que o
Depositaria tiver recebido a correspondente notificação, ou em qualquer data posterior
indicada nessa mesma notificação.

Artigo 39°

Depositário

o Secretário·Geral das Nações Unidas é o Depositário da presente Convenção.

Artigo 40°

Texlos outanticos

o original da presente Convenção. cujos textos em árabe, chinês, inglês, francês,
russo e espanhol são igualmente autênticos, será depositado junlo do Secretário·Geral das
Nações Unidas.

Em fé do que, os abaixo assinados. devidamente aulorizados para o efeito.. assinaram
a presente Convenção.

Feita em Paris em 17 de Junho de 1994

ANEXO I
ANEXO DE IMPLEMENTAÇÃO REGIONAL PARA A ÁFRICA

Artigo I'

Ambito

O presente Anexo aplica·se á Africa, na sua relação com cada uma das Partes e de
conformidade com a Convenção, em particular o seu artigo 7', tendo em vista o combate á
desertiflcaçlo elou a mitigação dos efeitos da seca nas suas zonas áridas, semi·áridas e sub·
úmidas secas.

Artigo 2'

Objeto

O presente anexo tem por objeto, aos niveis nacional, sub·regional e regional na
África, e tendo em conta as particularidades desta região:

a) Definir as medidas e os mecanismos a adotar, incluindo a natureza e as
modalidades de ajuda fornecidos pelos paises Partes desenvolvidos, de conformidade com as
disposições pertinentes da Convençlo;

b) Garantir a implementação eficiente e prática da Convenção, tendo em vista
as condições particulares do continente africano; e

c) Promover processos e atividades relacionados com a luta contra a
desertificação e10u mitigaçlo dos efeitos da seca nas zonas áridas, semi·áridas e sub
humidas secas de África.

Artigo 3°

Condições particulares da regito arricana

No cumprimento das obrigações decorrentes desta Convenção, as Partes, ao
implementar este Anexo, adotaria principias básicos que tomarão em consideração as
lelluintes condições
particulares da África:

a) A grande proporção de zonas áridas, semi-áridas e sub·húmidas secas;

b) O numero elevado de paises e populações adversamente afetados pela
desertificaçlo e pela ocorrência freqUente de secas graves;

c) O grande número de paises afetados que não dispõem de litoral;

d) A pobreza generalizada prevalecente na maioria dos paises, grande parte
dos quais corresponde a paises de menor desenvolvimento relativo, e a necessidade que
apresentam de um volume considerável de ajuda externa, sob a forma de doações e de
empréstimos concessionais, para alcançarem ,eus objetivo, de desenvolvimento,

e) As dificeis condições sócio-econômicas, exacerbadas pela deterioração e
flutuação dos termos de troca, pela dívida externa e pela instabilidade politic.. as quais
provocam migrações internas. regionais e internacionais,

f) A grande dependência das populações, para a sua subsistência, dos
recursos naturais. agravada pelos efeitos das tendências e dos fatores demográficos, por uma
base tecnológica fraca e por práticas de produção sem sustentabilidade, o que contribui para
uma inquietante degradação dos recursos.

gl As insuficiências do quadro institucional e do quadro juridico, a débil base
infraestrutural e a falta de capacidade cientifica. tecnica e educativa, o que conduz á
necessidade de um considerável reforço das capacidades internas; e

h) O papel central das ações de combale à desertificação e10u mitigação do,
efeitos da seca nas prioridades de desenvolvimento nacional dos paises africanos afetados.

Artigo 4'

Compromissos e obrigações dos países africano!

1 - De acordo tom as suas respectivas capacidades, os paise, Parte, africanos
comprometem-se a:

a) Fa1.er do combate á desertificação eJou mitigação dos efeitos da seca um
elemento essencial da estrategia dirigida à erradicação da pobreza;

b) Promover a cooperação e integração regionais, num espirito de
solidariedade e parceria baseados no interesse comum, nos programas e atividades que
visem o combate á desertificação e/ou mitigação dos efeitos da seca;

c) Racionalizar e reforçar as instituições preocupadas com a desertificação e
a seca e fazer participar outras instituições existentes. conforme for considerado adequado,
de modo a tomá·las mais eficazes e a assegurar uma utilização mais eficiente dos recursos;

d} Promover, entre os paíl'es da região. o intercâmbio de informação, sobre
tecnologia. conhecimentos gerais. conhecimentos técnicos e prâticas apropriados; e

e) Elaborar planos de emergência para a mitigação dos efeitos da seca nas
áreas degradadas pela desertificação eJou seca

2 - De acordo com as obrigações gerais e particulares enunciadas nos artigos 4' e 5'
da Convenção. os paises Partes africanos afetados procurarão'

a) Alocar recursos financeiros adequados provenientes dos seus orçamentos
nacionais, de conformidade com as respectivas condições e capacidades nacionais e
refletindo um novo grau de prioridade atribuído pela África ao fenômen? da desertificação
elou seca;

b) Prosseguir e intensificar as reformas atualmente em curso em matéria de
descentralização e fmição dos recursos, bem como reforçar a participação das populações e
comunidades locais, e

c) Identificar e mobiJlzar recursos financeiros novos e adicionais a nivel
nacional e desenvolver. prioritariamente. os meios e os mecanismos nacionais disponíveis
que permitam mobilizar os recursos financeiros internos

Artigo 5'

Compromissos r obrigações dos países Portes desenvolvidos

1M Para dar cumprimento às obrigações previstas nos artigos 4°, 60 e 7° da
Convenção, os paises Partes desenvolvidos atribuirão prioridade aos paises Partes africanos
afetados e, neste contexto, deverão:

a) Ajudá-tos a combater a desertiftcação elou mitigar os efeitos da seca por
intermédio de, entre outras vias, concessão e/ou facilitação do acesso a recursos financeiros
e10u de outro tipo, e promoção, financiamento e/ou facilitação do financiamento da
transferência. adaptação e acesso a tecnologias e conhecimentos técnicos ambientalmente
adequados, conforme for mutuamente acordado e de conformidade com as políticas
nacionais. tendo em conta a adoção da erradicação da pobreza como estratêgia central;

b) Continuar a atribuir recursos financeiros consideráveis eJou aumentar os
recursos destinados ao combate à desertificação e á mitigação dos efeitos da seca, e

c) Ajudá-los a relbrçar as sllas capacidades para lhes permitir melhorar as
suas da informacões e a pesquisa e o desenvolvimento. tendo em vista o combate à
desertiflcação e/ou a mitigação dos efeitos da seca.
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2 - Outros paises partes poderão fornecer, voluntariamente, aos pal_ Partes africanos
afetados. tecnologia, conhecimentos gerais e conhecimentos técnicos relacionados com a
desertificação elou recursos financeiros. A transferência desses conheci",eutos gerais,
conhccimentos tccnicos e expericncia sera facilitada pela cooperação internacional.

Artigo 6°

Planejamento estratégico para um desenvolvimento suslantivtl

1- Os programas de açlio nacionais serão um elemento central e iodispensável de um
processo mais vasto de formulação de politicas nacionais de desenvolvimento -sustent.vel
dos paises Partes africanos afetados;

2- Sera desencadeado um processo de consulta e participaçlio, envolvendo os
poderes públicos aos niveis adequados, as populações e as comunidades locais e as
organizações nio.governamentais, com a finalidade de obter orientaçAo para a definiçAo de
uma estratégia de planejamento flexivel que venha a permitir a mtxima participaçio das
populações e comunidades locais. Os organismos de ajuda bilateral e multilateral poderio
ser a,.ociados a este processo a pedido de um país Parte africano afetado. se for
considerado adequado.

Artigo 7°

Calendlirio de .Iaboraçílo dos programas de açAo

Até a entrada em vigor da Convenção, os paises Partes africanos, em cooperaçlo
Com outros membros da comunidade internacional, conforme for apropnado e na medida do
possivel, aplicario provisoriameOle as disposições da Convençio relativas. e1aboraçlo do.
programas de açilo nacional, sub·regional e regional.

Artigo 8°

Contelldo dos programas de açAo nacionais

I- De conformidade com o disposto no artigo 10° da Convençlo, a estratégia geral
dos programas de açAo nacionais dar. ênfase aos programas de detellvolvimento local
integrado das zonas afetadas, com base em mecanismos participativos e na integraçlo das
estratégias de erradicação da pobreza nos e.forço. de combate • desenificaçlo e na
mitigaçlio dos efeito. da seca. Os programas terAo como objetivo reforçar a capacidade das
autoridades locai. e assegurar a participação ativa das populações, das comuoidades e dos
grupos locai., com énfase especial na educaçlio e na formaçlo, na mobilizaçlo das
organizações nlio-governamentais com experiência reconhecida e no reforço de estruturas
governamentais descentralizadas.

2 - Os programas de açlio nacionais incluirilo, conforme apropriado, os seguintes
elementos de ordem geral:

a) °aproveitamento, na sua elaboraçlio e implementaçlo, da experiencia
acumulada de combale á desertificação elou mitigaçlio dos efertos da seca, tomando em
consideração as condições sociais, econômicas e ecológicas;

b) A identificaçilo dos fatores que contribuem para a desertiflcaçio elou seca
e os recursos e meios dispooiveis e necessários, e o estabelecimento de politicas apropriadu
e de . . .
soluções e medidas institucionais e oulras consideradas necessárias para o combate tqueles
fenõmenos elou mitigaçlo dos seus efeitos; e

c) O aumento da participação das populações e comunidades locais, em
particular da. mulheres, dos agricultores e dos pastores, delegando nelu maiores
responsabilidades de gestilo.

3· Os programas de ação nacionais deverio incluir também, se apropriado, u
.eguintes medidas;

a) Medidas de melhoria do ambiente econômico com vistu • erradicaçAo da
pobreza:

(i) Aumento das receitas das familias e du oportunidades de
emprego, especialmente para os elementos mais pobres da comunidade através de:

- criaçilo de mercados para os produtos agropccu.rios;

- criaçlio de instrumentos financeiros adaptados .. necessidades
locais;

- fomento da diversificaçio na agricultura e criaçio de empresas
agricola.;

• desenvolvimento de atividades econômica. de lipo para.agrirola ou
.. nlio-agricola;

(íi) Melhoria das perspe~tivas de longo prazo das economias rurais
através de:

• criaçAo de incentivos aos investimentos produtivos e ao acesso aos
meios de produçAo; e

• adoçlio de politieas de preços e fiscais e de priticas comerciais que
promovam o crescimento;

(m) Definiçilo e aplicação de politicas demogrtflcas e migrat6rias
destinadas a reduzir a presslio populacional sobre a terra; e

(iv) Promoção e utilizaçilo de culturas resistentes. seca e aplicaçlo
de sistemas integrados de culturas de sequeiro a fim de garantir a segurança alimentar;

b) Medidas destinadas i conservaçlo dos recut!os naturai.:

(I) Gestilo integrada e su.tentada dos recursos naturai., que abranja:

- as terras agricolas e as terras de pastoreio;

- a cobertura vegetal e a fauna;

• as florestas;

- os recursos hidricos; e

- a diver.idade biológica,

(ií) Promoçlio e reforço das ações de formaçlio dirigidas à
conscientização do público e a educaçlo ambiental e divulgaçio de conhecimentos acerca
das técnicas relacionadas com a gestio sustentada do. recursos naturais; e

(m) De.envolvimento e utilizaçilo eficiente de diversas fontes de
energia, nomeadamente fontes de energia alternativas, particularmente energia solar, eólica e
produçlo de biogás. e tomar medidas concretas para a transferência, aquisição e adaptaçlo
de tecnologias pertinentes de modo a aliviar a presdo sobre os fragilizado. recursos
naturais;

c) medidas para a melboria da organização institucional;

(I) Definiçlio das funções e respon.abilidades da administraçlo central
e das autoridades locais no quadro de uma politica de planejamento do uso da terra,

(ii) Promoçlio politicamente ativa de descentralizaçlio que devolva a
responsabilidade de gastlo e decislio as autoridades locais, encor~e a iniciativa e o sentido
de responsabilidade das comunidades locais e a criaçAo de estruturu locais, e

(iii) adaptaçlio, se adequada, do quadro institucional e regulamentar
da gestio dos recur5<lS naturais, no sentido de garantir segurança às populações locais no
que diz respeito à fruiçio da terra;

d) Medidas para melhorar o. ronhecimentos do fenômeno di desertificaçlo:

(i) Promoção da pesquisa e da coleta, tratamento e permuta de
informação acerca dos aspectos cientificos, técnicos e socio-econômicos da desertificaçlo;

(ií) Melhoria das capacidades nacionais na irea da pesquisa e na área
da coleta, tratamento, interclmbio e analise da infomaçlo, por forma a pemitir uma melbor
compreenslo do fenõmeno e a aplicaçlo prática dos resultados da análise, e

(iii) Encorajamento do estudo, a médio e longo prazo, das:

• evoluçlio sócio-econômica e cultural nas zonas afetadas; -

- evoluçlio dos. recursos naturais dos ponto. de vista qualitativo e
quantitativo,

- interaçlio entre o clima e a desertificaçlio, e

e) Medidas para acompanhar e avaliar os efeitos di seca:

(i) Definição das estratégias de avaliaçlio das incidSnci.. da
variabilidade natural do clima na seca e na desertificaçílo aO nível regional elou utilizaçlo
das previsões relativas a variabilidade climatica estacionai e interanual a fim de mitigar os
efeitos da seca;

(ií) Reforço dos sistemas de alerta rapldo e de intervençAo, gestlio
mais racional das ajudas de emergência e das ajudas alimentares, e melhoria dos sistemas de
armazenamento e distribuiçilo de alimentos. do. programas de proteçlo do gado e de
realizaçlio de obras públicas e da promoção de modos de subsistência alternativos nas zonas
mais sujeitas à seca, e

(m) Acompanhamento e avaliaçlio da degradação ecol6gica que
permita fornecer informaçlio credivel e em tempo útil sobre os proce.sos e a dinimíca da
degradaçio dos recursos, a fim de facilitar a adoçio de melhores politicas e respostu a este
problema.
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nacionais.

Artigo 9°

ElaboraçAo dos programas de açAo nacionais e critérios de implementaçAo e
av.liaçAo

Cada um dos palses Partes arricanos afetados designará um 6rgio apropriado de
coordenação nacional que dinamizará a elaboração, implementação e avaliação do
respectivo programa de ação nacional. Este organismo de coordenaçio, de conformidade
com o artigo )0, e, se apropriado, deverá:

a) Levar a cabo uma identificação e revisão das ações a serem empreendid~
começando por um processo de consulta a nivel local, envolvendo as populações e as
comunidades locais, com a cooperação das autoridades admini,trativas locai" palaes Parte,
desenvolvido, e organizaçõe, intergovernamentais e não.govemamentais, na base de
consultas iniciais, a nivel nacional, ao' interessado"

b) Identificsr e analisar as restrições, necessidades e insuficiências que .fetam
o de,envolvimento e a utilizaçio sustentada da terra e recomendar medidas práticas par.
evitar duplicações, tirando o máximo partido dos esforços pertinentes em curso, e encorajar
a implementação dos resultados:

c) Facilitar, conceber e formular projetos de atividide baseados em
abordagens interativas e flexiveis, de modo a assegurar a participaçio ativa d. populaçAo
das áreas afetadas, minimizar o impacto negativo de tais atividades e identificar e
estabelecer as prioridades em matéria de necessidades de assi'tência financeira e de
cooperaçAo técnica;

d) Estabelecer critérios pertinentes, quantificáveis e rapidamente verificáveis,
para assegurar a amilise e a avaliação dos programa, de açAo nacionais, compreendendo
medidas de curto, médio e longo prazos e a a respectiva implementacAo: e

e) Elaborar relatórios sobre o grau de execuçAo dos programas de açAo
nacionais.

Artigo 10°

Quadro organlzatlvo dos programar de açAo sub-regionaia

I • De conformidade com o artigo 4° da ConvençAo, os palses Partes africanos
cooperarão na elaboração e impl.ementaçAo de programas de açAo sub.regionais para a
.Áflica Central, Aflica Oriental, Arrica do Norte, Áflica Austral e Áflica Ocidental e, para
esse efeito. poderio delegar as seguintes responsabilidades nas competentes organizações
intergovemamentais de nlvel regional:

a) Servir de centros dinamizadores das atividades de preparação e
coordenação da implementação dos programas de ação sub.regional,

b) Prestar apoio na elaboração e implementaçio dos programas de .çAo

c) Facilitar o interc'mbio de informação, experiência e conhecimentos
técnicos, bem como assessorar a revisão da legislaçio nacional,

. d) Qualquer outra responsabilidade relacionada com a implementaçio dos
programas de ação sub·regiooais

2 • As instituições sub·regionais especializadas poderão. mediante solicitação previll,
prestar apoio elou ser encarregadas de coordenar as artividades na, suas respectivas áreas
de competência.

Artigo 11°

Conteúdo e elaboraçio dos programa, de açAo sub-region.is

Os programas de ação ,ub·regionais centrar·se·ão nas questões suscetlve;, de serem
melhor tratadas a nivel sub·regional. Tais programas criarão, sempre que necessáno,
mecanismos para a gestão conjunta de recursos naturais comuns. Esses mecani,mos deverio
tratar, de forma eficaz. os problemas tran,fronteiriços associados á desertificaçio elou seca
e deverio prestar apoio a uma harmoniosa implementação dos programas de açio nacionais.
As áreas prioritlirias a considerar pelos programas de ação sub·regional deverio centrar·se
nos aspecto, seguintes. se adequados:

a) Programas conjuntos para a gestão sustentada de recursos naturais
transfronteiriços através de mecanismos bilaterais e multilaterais, conforme for adequado;

b) Coordenação de programas para o desenvolvimento de fontes eoergéticas
alternativas;

c) Cooperação na gestão e controle de pragas e doenças, vegetais e animais;

d) Atividades de desenvolvimento das capacidades internas, educaçAo e
conscientizaçio pilblica que melhor se prestem a ser levadas a cabo ou apoi.das a nível suu·
regional;

e} Cooperação científica e técnica, particularmente nas áreas da
climatologia. meteorologia e hidrologill, incluindo a criaçio de redes de recolha e avaliação
de dados, partilha de informaçAo e acompanhamento de projetos. assim como a coordenação
e a fixaçio de prioridades nas atividades de pesquisa e desenvolvimento,

f) Sistemas de alerta rápidos e planejamento conjunto da mitigaçio dos
efeitos da 5etI, incluindo medidas que façam face aos problemas resultantes das migrações
induzidas por fatores ambientais;

g) Procura de meios que permitam partilhar experiências particularmente as
ligadas á participaçio das populações e comunidades locais. e a criaçio de um ambiente
favorável à melhoria da gestAo do uso da terra e li utilização de tecnologias adequadas;

h) Reforço da capacidade das organizações sub.regionais para exercerem
ações de coordenaçio e de prestação de serviços técnicos, bem como a criaçio,
reorientaçio e reforço dos centros e instituições sub·regionais. e

i) Fomlulaçio de politicas em àreas, tais como o comércio, que tenham
repercussões nas àreas e populações afetadas, incluindo nomeadamente, as politicas de
coordenação dos regimes regionais de comercializaçio e de criaçio de infrae'truturas
comuns.

Artigo 12°

Qu.dro organiz.tlvo do programa de açAo region.1

I • De conformidade com o artigo 11° da Convenção, os paises Partes aflicanos
decidirio conjuntamente os procedimentos a seguir na elaboraçio e implementaçio dos
programas de açAo regional.

2 • As Partes poderão prestar o apoio necessàrio às competentes instituições e
organizaçõesde modo que estas estejam em condições de cumprir as responsabilidades.

Artigo 1)°

Conteúdo do progr.ma de ação regional

O programa de açio regional conterà medidas relacionadas com o combate à
desertificaçio elou mitigação dos efeitos da seca nas seguintes áreas prioritárias, conforme
lor apropriado.

a) Desenvolvimento de uma cooperaçio regional e coordenaçio dos
programas de ação sub·regionais visando a criação de um conseoso regional em áreas
politicas.chave. nomeadamente através de consultas regulares às instituições sub·regionais;

b} Promoção do desenyolvimento das capacidades internas relativamente às
atividades que seja preferlvel implementar a nivel regional;

e} Procura de soluções, em conjunto com a comunidade ioternacional, para as
questões econômicas e sociais de caràter global que têm impacto nas áreas afetadas, tendo
em consideraçio a alinea b) do nO 2 do artigo 4° da Convenção;

d} Promoção do intercâmbio de informação, de técnicas apropriadas, de
conhecimentos técnicos e de experiência relevante entre os palses Partes afetados de Áflica
e as respectivas sub·regiões. bem como com outras regiões afetada,; promoçAo da
cooperação cientifica e tecnológica particularmente nas àreas da climatologia,
meteorologia, hidrologia. desenvolvimento dos recursos hidricos e fontes energéticas
alternativas. coordenação das atividades de pesquisa sub·regionais e regionais: e
determinação das prioridades regionais em matéria de pesquisa e desenvolvimento;

e) Coordenação das redes de observação sistemática e .valiaçio e de
intercâmbio de informação. bem como a sua integração nas redes mundiais; e

f) Coordenaçio e reforço, aos niveis sub·regional e regional, dos sistemas de
alerta rápido e dos planos de emergência em saso de seca.

Artigo J40

Recursos nnRnceirol

J • De conformidade com o artigo n' 20° da ConvençAo e eom o n02 do artigo 4°
deste Anexo os paises Partes aflicanos afetados procurario criar um quadro
macroeeonômico dirigido à mobilização de recursos financeiros e estabelecerão politicas e
procedimentos que melhor canalizem os recursos para os programas de desenvolvimento
loeal, inclusive através de organizações não.governamentais, se apropriado.

2 • De eonformidade com os nOs 4 e 5 do artigo 21° da Convençio, as Partes
acordam em estabelecer um inventário das fontes de finaociamento aos niveis nacional, sub·
regional, regional e internacional. para assegurar o uso racional dos recursos existentes e
para identificar as lacunas na sua atribuiçio, a fim de facilitar a implementaçio dos
programas de ação. .
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3 - De conformidade com o disposto no artigo 7° da Convenção os palses Partes
desenvolvidos continuarão a mobilizar recursos significativos e/ou a aumentar os recursos e
outras formas de ajuda destinadas aos paises Partes amcanos afetados, na base dos acordos
e dos mecanismos de parceMa a que se refere o artigo 18°, prestando a devida atenção,-êntre
outros aspectos, às questões relacionadas com O endividamento, às trocas e sistemas de
comercialização internacionais, de acordo com o disposto na alinea b) do nO 2 do artigo 4°
da Convenção.

Artigo 15°

MeCAnismos finAnceiros

I - De conformidade com o disposto no artigo 7° da Convenção. no qual se sublinha a
prioridade que deverti ser especialmente concedida aos países Paises amcanos afetados, e
tomando em consideração a situação particular que prevalece na África, as Partes darão
uma atenção especial à aplicação naquele continente das disposições constantes nas alíneas
d) e e) do n° I do artigo 21° da Convenção. nomeadamente.

a) Facilitando a criação de mecanismos, tais como fundos nacionais de
combate à desertificação. que canalizem recursos financeiros para o nivellocal, e

b) Relorçando fundos e mecanismos tinanceiros já existentes aos niveis sub·
regional e regional.

2 - De conformidade com os artigos 20° e 21' da Convenção. as Partes que também
sejam membros dos órgãos dirigentes de instituíções financeiras regionais e sub-r~gionais

relevantes. incluindo o Banco Africano de Desenvolvimento e o Fundo Africano de
Desenvolvimento desenvolverão esforços para que seja dada a devida prioridade e atenção
às atividades dessas instituições que promovam a implementação deste anexo.

3 • As Partes racionalizarão. na medida do possivel. os procedimentos destinados a
canalizar recursos financeiros para 05 paises Partes africanos afetados.

Artigo 16'

Assittencia técnica e cooperação

As Partes comprometem-se. em função das respectivas capacidades, a racionalizar a
assistência técnica prestada aos paises Partes africanos e a cooperação Com eles mantida, a
fim de aumentar a eticàcia dos projectos e programas, através de, nomeadamente:

a) Limitação das despesas de apoio geral e de auxílio preventivo,
especiaimente as despesas gerais de administração; em qualquer caso, tais custos
represemarão só uma pequena percentagem do custo total de cada projeto, de modo a
maximizar a eficiência do mesmo;

h) Dor preferência á utilização de perito. naciooais competentes ou, se
necessário. peritos competentes da sub·região elou da região. para a concepção. elaboração
e implementação dos projetos e para a formação dos peritos locais, quando não existam; e

c) Gerir, coordenar e utilizar de forma eficiente a a..istêincia técnica a ser
prestada.

Artigo i7'

Transfer~ncla••qlli'icAo, .daptaçAo e a<eSlo a tecnologia. válidas
do ponto de vista ambiental

No quadro da aplicação do artigo 13' da Convenç!.o relativo à transferência,
aquisição. adaptação e desenvolvimento de tecnologia. as Partes comprometem-se a dar
prioridade aOS paises Partes africanos e, se ~ecessBrio. a desenvolver ~om eie. novos
modelos de parceria e cooperAção. tendo em vlSt" o reforço do desenvolvImento. das suas
capacidades nos cAmpos da pesquiso e desenvolvimento cientificos e da recolha e dIfusão de
informação. por lorma a permitir que eles implementem as suas estratégias de combate à
desertificação e de miligação dos efeitos da seca.

Artigo 18'

Coordenação e aeordos de parceria

I - Os paises Partes africanos coordenação a elaboração, negociação e
implementação de programas de ação nacionais. sub-regionais e regionai•. Eles poderão
associar ao processo. se apropriado. outras Partes e organizações intergovemamentais e
não-governamentais relevantes.

2 • Os objetivos da referida coordenação consistem em assegurar que a cooperaç!.o
financeira e técnica seja promovida em consonância com a Convenção e em proporcionar a
necessària continuidade na utilização e administração dos recursos,

3 • Os paises Partes africanos organizarão processos de consulta aos niveis nacional,
subregional e regional. Estes processos de consulta poderão:

a) Servir como instância de negociação e concertação de acordos de parceria
abaseados em programas de ação nacionais, sub.regionais.. regionais, e

b) Especificar a contribuição dos paises Partes amcanos e dos oUlros
membros dos grupos consultivos para os programas de açAo e identificar prioridades e ireas
de acordo relativamente i implemenção e ao' critérios de avaliação, bem como aos
mecanismos de financiamento destinados a apoiar aquela implementação.

4 - O Secretariado Permanente, a pedido dos paises Partes africanos e de
conformidade com o disposto no artigo 23' da Convenç!.o, poderi facilitar o desencadear
daqueles processos consultivos por intermédio de :

a) Assessoria na organização de esquemas de consulta eficazes, aproveitando
a experiência de outros esquemas similares;

b) Informação aos organismos bilaterais e multilaterais competentes acerca
das reuniões ou processos de consulta e encorajamento ao seu envolvimento ativo; e

c) Fornecimento de qualquer outra informaçilo relevante para a rea1izaçAo ou
meihoria dos referidos esquemas de consulta.

5 _Os órgãs de coordenação sub-regional e regional deverão, entre outras ações:

a) Recomendar modificações nos acordos de parceria;

b) Acompanhar, avaliar e prestar informações sobre a implementaçAo dos
programas sub·regionais e regionais acordados: e

c) Procurar assegurar uma comunicação e cooperação eficientes entre os
paises Partes africanos.

6 - A participação nos grupos consultivos estará aberta, sempre que apropriado, ao.
governos. aos grupos e doadores interessados. aos órglo5, fundos e programas relevantes
do .istema das Nações Unidas. as organizações sub-regionais e regionais competentes e a
representantes das organizações não-governamentais. Os participantes em cada um dos
grupos consuitivos definirão a forma da sua gestão e funcionamento.

7 - De conformidade com o artigo 14' da Convenção. os paises Partes desenvolvidos
são encorajados a estabelecer. por sua própria iniciativa, um processo informal de consulta
e enação entre si. a", niveis nacional. sub-regional e regional e, a pedido dum pai. Parte
africano afetado ou de uma organização sub-regional ou regional apropriada, participar num
processo de consulta nacional. sub-regional ou regional que permita avaliar e dar re.posta is
necessidades de apoio. a firo de filcilitar a implementação dos programas de açlo..

Artigo i9'

Disposições relativas ao acompanhamento deste Anexo

O acompanhamento deste Anexo será ievado a cabo peios paises Partes africanos de
conformidade com as disposições da Convenção. no. termos seguintes:

a) A nível nacíonal, através de urna estrutura cuja composiçilo seri
determinada por cada um dos paises Partes amcanos afetados. Esta estrutura cpntarí com a
participaçlo de representantes da. comunidades locais e funcionari sob a suporvisilo do
órgão nacional de coordenação a que se refere o artigo 9';

b) A nivel sub·regional. através de um comitê consultivo cientifico e técnico
de caricter multidisciplinar, cuja composição e modalidades de funcionamento serilo
determinadas pelos paises Partes africanos da respectiva sub-regiio; o

c) A nivel regional, através de estruturas definidas de conformidade com as
disposíções pertinentes do Tratado que institui a Comunidade Econômica Afiieana e de um
Comitê Consultivo Cientifico e Técnico para África.

ANEXO 11

ANEXO DE IMPLEMENTAÇÃO REGIONAL PARA A ÁSIA

Artigo l°

Objeto

O presente Anexo tem por objeto fornecer as linhas de orientaçilo e indicar as
disposições a ton,ar tendo em vista a implementaçao efetiva da Convençlo nos pai... Partes
afetados da região asiitica, à lu~ das particularidades dessa regiilo.
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Artigo 2°

Particularidades da regiilo asiática

No cumprimento da. obrigações emergentes desta Convenção, as Partes tomarão em
conta, conforme apropriado, as seguintes particularidades. as quais silo aplicáveis. em graus
diversos, aos paises Partes afetados da região:

a) A elevada proporção de áreas no••eus territórios afetadas por ou vulneráveis à
desertificação e à secas e a grande diversidade dessas mesmas zonas no que se refere ao
cnma, topografia, uso 'da terta e sistemas sócio-econômicos.

b) Uma forte pressão exercida sobre os recursos naturais para assegurar a
subsistência:

c) A existência' de sistemas de produção diretamente associados ás situações de
pobreza generalizada, que provocam a degradação da terra e o esgotamento dos escassos
recursos hidricos;

d) A importanterepercussão nesses paises da situação da economia mundial e de
problemas sociais, tais como a pobreza, as màs condições de saúde e de nutrição. a falta de
segurança alimentar, a migração. o deslocRmento forçado de pessoas e a dinâmica
demogrlífica:

e) A capacidRde crescente. mas Rinda insuficiente. desses paises, para fazerem face
aos problemas dR desertificação e da seCR a nivel nacional, e

f) A sua necessidade de uma cooperação internacional que vise atingir objetivos de
desenvolvimento sustentável relacionados com o combate à desertificação e a mitigação dos
efeitos da seca

Artisp 3°

Quadro dos programas de açio naciouais

I - Os programas de ação nacionais inscrevem~se no quadro mais Visto das políticas
nacionais de desenvolvimento .ustentável elahoradas pelns paises Partes afetados dR região.

2 - Os pRi.es Partes aletados deverão. sempre que Rpropriado, elaborar programas
de ação nacionais, de conformidade com os artigos 9° a I I° da Convenção, dana0 especial
atenção à alineR f) do nO 2 do Rrtigo 10° . Neste processo poderão participar, se considerado
adequRdo e Rpedido do pais Parte afetado, organismos de cooperação bilateral e multilateral

Artigo 4°

Programas de ação nacionais

I- Na elaboração e implementação dos programas de ação nacionais, os paises Partes
afetados da região poderão, segundo o que lhes for conveniente e em função da sua própria
situação e das suas próprias politicas, adotar, entre outras, as seguintes medidas:

a) Designar órgãos adequados encarregados da elaboração, coordenação e
implementacão dos seus programas de ação;

b) Envolver as populações afetadas, incluindo as comunidades locais, na
elaboração, coordenação e implementação dos seus programas de ação através de um
processo de consulta localmente conduzido, com a cooperação das autoridades locais e das
organizações nacionais e não-governamentais competentes:

c) Examinar o estado do meio ambiente nas zonas afetadas para avaliar as
causas e as consequencias da desertificação e determinar os dominios de ação prioritária; .

d) Avaliar, com a participação das populações afetadas, os programas
anteriores e os atualmente em curso relacionados com o combate à de.ertificação e a
mitigação dos efeitos da seca de modo a conceber uma estratégia e a precisar as atividades
a incluir nos respectivos programas de ação:

e) Preparar programas técnicos e financeiros com base nas informações
obtidas em resultado das atividades previstas na. alineas a) a d) deste artigo;

f) Desenvolver e aplicar procedimentos e critérios que permitam avaliar a
implementação dos seus programas de ação;

g) Promover a gestão integrada das bacias hidrográficas, a conservação dos
recursos pedológicos e a melhoria e uso eficiente dos recursos hidricos:

h) Reforçar elou criar sistemas de informação. avaliação e acompanhamento
e ainda sistemas de alerta rápido nas regiões propensas á desertificação e à seca, tomando
em consideração os fatores climatológicos, meteorológicos, hidrológicos, biológicos e
outros fatores pertinentes: e

i) Adotar, num espirito de parceria e onde a cooperàção iniemacional,
incluindo a assistência financeira e técnica, esteja presente, as disposições adequadas para
apoiar os seus programas de ação.

2 - De conformidade com o artigo 10° da Convenção, a estratégia geral a aplicar no
quadro dos programas nacionais dará ênfase aos programas integrados de
desenvolvimento local nas áreas afetadas, com base em mecanismos de participação e na
lnte~ração das estratégias de erradicação da pobreza nos esforços para combater a

desertificação e mitigar os efeitos da seca. 'As medidas setoriais previstas nos programas de
ação serão agrupadas por dominios prioritários. os quais terão em conta a grande
diversidade de áreas afetadas na região, confome referido na alinea a) do artigo 2°.

ArtigoSO

Programas de ação .ub-regional. e programas de ação conjuntol

I - De conformidade com o artigo Ii° da Convençilo. os paises Partes afetados
asiático. poderão decidir, por mútuo acordo, proceder a consultas e cooperar com outras
Partes, se apropriado, na elaboração e implementação de programas de ação sub-regional ou
de programM de ação conjuntos, conforme os casos, com vistas a complementar e a
aumentar a eficiência de implementação dos programas de ação nacionais. Em qualquer dos
casos, as Partes envolvidas poderão decidir. de comum acordo, confiar a organizações sub
regionais, incluindo organizações bilaterais e até nacionais, ou a instituições especializadas, a
responsabilidade de elaborar. coordemar e implementar tais programas. Essas organizações
ou instituições poderão também atuar como centros dinamizadores da promoção e
coordenação das ações desenvolvidas, de conformidade com os artigos 16° a 18° da
Convenção.

2 - Na elaboração e implementação dos programas de ação sub-regionais ou dos
programas de ação conjuntos, os paises Partes afetados da regilo deverão, conforme for
apropriado e entre outras medidas, adotar as seguintes:

a) Identilicar, em cooperação com as instituições nacionais, as prioridades em
matéria de luta contra a desertificação e de mitigação dos efeitos da seca que serão melhor
satisfeitas através de tais progran18S. bem como as atividades relevantes que, por seu
intermédio. poderão ser efetivamente concretizadas;

b) Avaliar os meios de ação e as atividades das instituições regionais. sub·
regionais e nacionais competentes;

c) Analisar os programas em curso relacionados com a desertmcação e a seca
que envolvam todas ou algumas das Partes da região ou sub-região e a sua relação com os
programas de ação nacionais; e

d) Adotar, num espirito de parceria e onde a cooperação internacional,
incluindo a assistencia financeira e técnica, esteja presente, medidas, bilaterais elou
multilaterais, que dêem apoio aos referidos programas.

3 - Os programas de ação sub.regionais ou conjuntos poderão incluir programas
conjuntos. estabelecidos de comum acordo, para a gestão sustentada dos recursos naturais
transfronteiriços relacionados com a desertificação, prioridades relativas à coordenaçilo e
outras atividades nas áreas do desenvolvimento das capacidades, cooperação cientifica e
·técni~a particularmente sistemas de alertR rápido das secas e de intercâmbio de informação,
e meIOS de reforço das organizações sub-regionais e outras organizações ou instituições
relevantes

Artigo 6°

Atividades regionais

As atividades regionais dirigidas à consolidação dos programas de açilo sub-regionais
ou conjuntos poderão incluir, entre outras, medidas de reforço das instituições e
mecanismos de coordenação e cooperação a nivel nacional, sub·regional e regional, e
promover a implementação dos artigos 16° a 19° da Convenção. Estas atividades poderão
também incluir:

a) A promoção e o reforço das redes de cooperação técnica;

b) A realizaçãO de inventários das tecnologias. conhecimentos gerais, conhecimentos
técnicos e práticas, bem como de tecnologias e conhecimentos técnicos tradicionais e locais,
promovendo a sua difusão e o seu uso;

c) A avaliação das necessidades em matéria de transferência de tecnologia e o
fOIJ1~nto da adaptação e do uso dessa mesma tecnologia; e

d) A promoção de programas de conscientização pública e de desenvolvimento das
capacidades a todos os niveis, intensificando a formação profissional a pesquisa e o
desenvolvimento e criando sistemas que valorizem os recursos humanos.

Artigo 7°

RecunoJ e mecanismos financeiros

1 - As Partes, tendo em vista a importância de que se' reveste o _combate à
desertificação e à mitigação dos efeitos da seca na região ,isiátiea, promoverão a
mobilizaçilo de recurSos financeiros substanciais e a disponibilização de mecanismos
financeiros, de conformidade com os artigos 20° e 21°da Convenção.
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2 - De conformidade com a Convenção e na base do mecanismo de coordenação
previsto no artigo 8'. e ainda de acordo com as respectivas politicas nacionais de
desenvolvimento. os paises Partes afetados da regiio deverão, individual ou co'1iuntamente:

a) Adotar medidas para racionalizar e reforçar os mecanismos de
financiamento que fàçam apelo ao investimento público e privado, com vistas a conseguir
rcsullados concretos no combate á desertiflcação e na mitigação dos efeitos da seca;

b) Identificar as necessidades em matéria de cooperação internacional,
particularmente nas área. financeira, técnica e tecnológica, para apoio dos esforços
desenvolvidos a nivel nacional;

c) Promover a participação das instituições de cooperação financeira bilateral
elou multilateral de cooperação a fim de assegurar a implementação da Convenção.

3 As Partes racionalizario, na medida do possivel, os procedimentos destinados a
canalizar fundos para os paises Partes afetados da região.

Artigo 8'

Mecanismos de eooperaçiio e eoordenaçlio

I - Os paises Partes afetados, através dos órgãos adequados designados em
conformidade com a alinea a) do nO I do artigo 4'. e outras Partes da região, poderão, se
apropriado, criar um mecanismo cujas finalidades, entre outras, seriam as seguintes:

a) Permutar informação, experiência, conhecimentos gerais econhecim,entos
técnicos;

b) Cooperar e coodenar ações, incluindo acordos bilaterais e multilaterais,
aos niveis sub-regional e regional;

c) Promover a cooperação cientlfica. técnica, tecnológica e financeira, de
conformidade com o disposto nis artigos 5° a 7° de,te Anexo;

d) Identificar as necessidades em matéria de cooperação e><lena ; e

e) Acompanhar e avaliar a implementação dos programas de acção.

2 • Os paiscs Partes afetados. através dos órgios adequados designados em
conformidade com a alinea a) do nO I do artigo 4' deste Anexo, e outras Partes da reglio,
poderio também, se apropriado, proceder a consultas e assegurar urna coordenação
relativamente aos programas de ação nacionais. sub·regionais e de ação conjunta. Eles
poderão associar a este processo. se apropriado. outras Partes e organizações
intergovernamentais e nio-governamentais competentes. Esta coordenação visa, entre
outros objetivos, procurar assegurar a conclusilo de um acordo sobre as possibilidades de
cooperação internacional, de conformidade com os artigos 20° e 21° da Convenção,
reforçar a cooperação técnica e canalizar os recursos de modo que possam ser usados
eficazmente.

3 - Os paises Partes aletados da região promoverão, periódicamente, reuniões de
coordenação, podendo o Secretariado Permanente, a pedido daquele. e de conformidade
com o artigo 23' da Convenção, fàcilitar a convocaçio de tais reuniões através de:

a) Assessoria á organização de esquemas de coordenação "fic..es, tirando
partido da experiência adquirida com outros esquemas similares;

b) Informação aos organismos bilaterais e multilaterais competentes acerca
das reuniões de coordenação e encorajamento à sua participação ativa; e

c) Fornecimento de quaisquer outras informações que poliam ser úteis à
criação ou melhoria dos processos de coordenação.

ANEXO 11I

ANEXO DE IMPLEMENTAÇÃO REGIONAL PARA A AMÉRICA LATINA E
CARAiBAS

Artigo I'

Objeto

O presente Anexo tem por objetivo fornecer linhas de orientação geral tendo em
visla a implementação da Convenção na região da América Latina e Caraibas, à luz das
particularidade. de..a região

Artigo 2'

ParlicuIm·ldade. da regIão da América LAUna e Caralhas

As Partes. de conformidade com as disposições da Convenção, tomarão em
consideração as seguintes particularidades da região:

a) A existência de vastas áreas vulneráveis que têm sido severamente afetadas
pela desertilicação e/ou seca. as quais apresentam caracleristicas helerogêneas consoante os
locais onde se verificam aqueles fenômenos, este processo, de carllctcrí~tiFas cumulativas e
intensidade crescente. tem eleitos sociais. culturais. econômicos e ambientais negativos,
tanto mais grllves quanto na região se encontra uma das maiore! rc!clVZl5 de diversidade
biológica do mundo;

b) O uso frequente nas zonas afetadas de modelos de desenvolvimento não
sustentáveis em resultado de uma complexa interação de fatores fisicos. biológicos.
políticos. socil'lis. culturais e econõmicos. neles se incluindo fatores econômÍcos
internacionais lais como o endividamento externo. a deterioração do. termos de troca e as
pràticas comerciais que afelam os mercados de produtos agrícolas, da pesca e florestais; e

c) Uma quebra acenluada na produlividade dos ecossistemas, a qual constitui
a principal consequéncia da desertificação e da .eca e se traduz numa diminuição dos
rendimentos agrícolas. pecuários e florestais e numa perda da diversidade biológica; do
ponto de vista social. geraram-se prodessos de empobrecimento, migração, movimentos
inlernos da população e deterioração da qualidade de vida; a região deverá, em
consequência. abordar de forma integrada os problemas da desertificação e da seca,
recorrendo a modelos de desenvolvimento sustentável compaUveis com a realidade
ambiental. econômica e social de cada pais.

Artigo 3'

Programas de Ação

1_ De conformidade com a Convenção. em particular os seus artigos 9° a li'. e em
consonãncia com as suas politicas de desenvolvimento nacional. os paises Partes afetados da
região deverão. sempre que apropriado. elaborar e implementar programas de ação
nacionais para combater a desertificação e mitigar os efeilos da seca. os Quais serão parte
integrante das suas politicas de desenvolvimento sustentável.

2 - Na elaboração dos seus programas de ação nacionais. os paises Partes afetados
da região darão uma atenção particular á alinea l) do n02 do artigo 10° da Convenção,

Artigo 4'

Conteúdo dos progrAmas de açiio nacionais

De acordo com a sua respectiva situação e de conformidade com o artigo 5° da
Convenção. ns paises Partes afetados da r~~ião poderão ter em consideração, entre outras.
as seguíntes áreas temáticas ao desenvolver a sua estraté~ia de combate à desertificaçio
elou mitigação dos eleitos da seca:

a) O aumenln das respectivas capacidade•. a educação e a' conscientização
públicas. a cooperação técnica. cienlitica e tecnológica. bem como os recursos e
mecanismos financeiros

b) A erradicação da pobreza e a melhoria da qualidade de vida humana;

cl A realização da segurança alimentar e de um desenvolvimento sustentàvel
e de uma [lestão sustentada das alividades a[lricolas. pecuárias. florestais e de uso múltiplo;

d) A gestão suslentada dos recursos naturais. particularmente a exploração
racional das bacias hidrogralicas;

e) A gestlo sustentada dos recursos noturais nas zonas de elevada altitude;

l) A [lestão racional e conservação dos recursos pedológicos e o
aproveitamento e utilizftcão eficiente dos recurSO!i hídricos;

g) A elaboração e aplicação de planos de emergência para mitigar os efeitos
da seca;

h) A criação elou relorço de sistemas de inlormação, avaliação e
acompanhamento e de alerta rápido nas regiões propensas à desertificação e à seca,
tomando em considcração os aspeclos climaIOló[licos. meteorológicos. hidrológicos.
hiológico•. pedológicO', econômicos e sociais;

il O desenvolvimento. gestão e USo eficiente de diversas fontes de energia,
incluindo a promoção de fonles de energia alternativas:

j) A conservação e a utilização sustentada da diversidade biológica, de
conlormidade com as disposições da Convenção sobre a Diversidade Biológica;

k) A tomada em consideração dos aspectos demogrãficos relacionados com a
desertificação e a seca; e

I) A criação ou o reforço dos quadros inslitucionais e juridicos que permitam
a aplicação da ('onvenção. visando. entre outros aspectos, a descentralizaçlo das estruturas
e das funções administrativas relacionadas com a desertificação e a seca, envolvendo a
participação das comunidades afetadas e da sociedade em geral.
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Artigo 5"

Coope.;acáo' técnica, científica e tecnológica

De conformidade com 'a Convenção. particu'larmente os seus artigos 16" a ISo, e no
quadro do mecanismo de coordenação previsto no artigo 7° deste anexo, os paises Partes
afetados da região deverão. individual ou conjuntamente:

a) Promover o reforço das redes de cooperação técnica e dos sistemas de
informação nacionais, sub.regionais e regionais, bem como a sua integração, se apropriadll,
nas fontes mundiais de informação;

b) Realizar um inventário das tecnologias e conhecimentos técnicos
disponiveis e promover a sua difusão e utilização;

c) Promover a utilização das técnologias , conhecimentos gerais,
conhecimentos técnicose práticas tradicionais. de conformidade com' o disposto na alínea b)
do nO 2 do artigo ISO da Cónvenção;

d) Identificar as necessidades em matéria de transferência de tecnologia; e

e) Promover o desenvolvimento. a adaptação. a adoção e a transferência das
tecnologias existentes consideradas relevantes e das novas tecnologias válidas do ponto de
vista ambiental.

Artigo 6°

Recursos e mecanismos financeiros

De conformidade com a Convenção. particularmenle os seus artigos 20° e 21°, no
qundro do meClmisti10 de coordenação previsto no seu artigo 7° e em consonância com as
suas politicas de desenvolvimento nacional. os paises Partes afetados da região deverão,
individual ou conjunlamenle:

al Adotar medidas para racionalizar e fortalecer mecanismos para o suprimento de
filndos. através de investimento público e privado. com vistas a conseguir resultados
cuncretos no combale " desertiticação e na mitigação dos efeitos da seca;

b) Identificar as nece..idades em matéria de cooperação internacional para
apoio dos esforços de..nvolvidos a nivel nacional; e

c) Promover a participação das instituições de cooperação financeira bilateral
clou multilateral. com a finalidade de assegurar a implementação da ConvençãO.

Artigo 7°

Quadro instltucionnl

I - Para conferir maior eficácia a este anexo. os paises Partes afetados da região
deverão:

a) ('riar elou retorçar centros dinamizadores nacionais de coordenação das ações de
combate á desertificação elou mitigação dos efeilos da seca; e

b) Criar um mecanismo de coordenação dos pontos focais nacionais, com os
seguintes objelivos:

(í) Permutar informação e e~periência;

(íí) Coordenar as atividades aos niveis sub-regional e regional;

(iií) Promover a cooperação técnica, cientifica, tecnológica e financeira;

(iv) Identilicar as necessidades em matéria de cooperação externa; e

(v) Acompanhar e avaliar a implementação dos programas de ação,

2 - Os paises Partes afetados da região promoverão, periodicamente,reuniões de
coordenação, podendo o Secretariado Permanente. a pedido daqueles e de conformidade
com o artigo 2J da Convenção. facilitar a convocação de tais reuniões através de:

ANEXO IV

ANEXO DE IMPLEMENTAÇÃO REGIONAL PARA O NORTE DO MEDITERRÂNEO

Artigo 1°

Objeto

O presente Anexo tem por obJeto fornecer as linhas de orien~ação e. indicar as
disposições a tomar tendo em vista urna efetiva implementação da Convenção nos paises
Partes afetados da região norte-mediterrànica. á luz das particularidades da região,

Artigo 2°

Particularidades da regiAo norte-medlterrânica

As particularidades da região norte-mediterrânica referidas no artigo 1° deste Anexo
incluem:

al ('ondições climáticas semi-áridas afetando grandes áreas, secas sazonais,
grande variabilidade pluviométrica c chuvas repentinas e de grande intensidade;

b) Solos pobres e altamente erosionáveis, propensos á formação de crostas
superficiais:

c) Relevo acidentado, com declives acentuados e paisagens muito
diversificadas;

d) Grandes perdas na cobertura florestal devido a incêndios florestais
frequentes;

e) ('rise OR agricultura tradicional associada ao abandono da terra e
delerioração das estruturas de proteção do solo e de conservação da água;

f) Exploração não sustentável dos recursos hidricos. causadora de prejulzos
ambientais graves. neles se incluindo a poluição quimica. a salinização e o esgotamento dos
aquiferos; e

g) ('oncentração da atividade econômica no litoral. como resultado do
crescimento urbano, da atividade industrial, do turismo e da agricultura de irrigação.

Artigo JO

Planejamento estratéglto para um desenvolvimento sustentável

I • Os programas de ação nacionais farão parte integrante do plaoejamenlo
estratégico para um desenvolvimento sustentável dos paises Partes afetados do Norte do
Mediterrâneo

2 • Um processo de consulta e participação, envolvendo os poderes públicos aos
niveis adequados. as comunidades locais e as organizações nao-governamentais. será levado
a cabo no sentido de lornecer orientações para a estratégia a aplicar, recorrendo a um
planejamento flexivel que permita a máxima participação local, de conformidade com a
alinea I) do n" 2 do arligo 10" da Conveoção,

Artigo 4°

Obrigação de elaborar os programas de nção nacionais e respectiva calendariuçllo

Os paises Partes afetados da região norte-mediterrânica deverão elaborar programas
de ação nacionais e. conforme for adequado, programas de ação sub-regionais regional e de
ação conjunta, A elaboração de tais programas será finalizada logo que possivel.

Artigo 5°

Elaboração e Implemenlnção dos progrnmas de ação nacionais

Na elaboração e implementaç~o dos programas de ação nacionais, de conformidade
com os artigos 9 e 10° da Convenção, cada pais Pane afetado da região deverá, conlorme
for apropriado:

a) Assessoria á organização de esquemas de coordenação eficazes,
aproveitando a experiência adquirida com outros esquemas similares;

b) Informação aos organismos bilaterais e multilaterais competentes acerca
das reuniões de coordenação, e encorajamento á sua participação ativa; e

c) Fornecimento de quaisquer outras informações que possam ser úteis á
criação ou melhoria dos processos de coordenação,

a) Designar os órgãos adequados responsáveis pela elaboração, coordenaçlo
e implementação do seu programa;

b) Envolver as populações afetadas. incluindo as comunidades locais, na
elaboracão. coordenação e implementação do programa, através de um processo de conmlta
localmente conduzido, com a cooperação das autoridades locais e das organizações nlo
governamentais pertinentes;

cl:
,-
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c) Exftminftr o .stftdo do meio ambiente nas áreas afetadas psra avaliar as
cau5ls e consequencias da desertiflcaçlo e determinar os dominios de açlo prioritários;

Artigo 10·

Coorden.çlo com outras sub·regiões e regiões
e) Preparar progrJlmas técnico. e financeiros com bISe nu informações

obtidas em resultado das atividades referidas nas alineas a) a d) deste artigo; e

f) Desenvolver e utilizar procedimentos e criterios que permitam acompanhar
e avaliar a implementaçKo do programa

Conlddo dos prolramas de açAo nacionais

Os países Partes afetados da regilo poderio incluir, nos seus programas de açlo
nacionais, medidas relacionadas com:

a) As áreasl.gis'alÍva, institucional e administrativa;

b) Os padrões de utilização da lerra. a gestlo dos recursos hldricos, .a
conservaçlo do solo. a silvicultura, as alividades agricolas e a gestlo das pastagens naturaIS
e semeadas;

c) li gestão e conservaçKo da vida silvestre e de outras formas de diversidade
biológica,

d) li proteçlo contra os incendios florestais;

e) li pramoçlo de farmas de subsistência alternativas; e

f) /I pcsquiJa. a farmaçlo profissional e a conscientizaçlo pública.

Artigo 7·

ProlraDlas d. açAo sU"'""lionlis, "llona' e de açlo conjunll

I • Os paises Part.s afelados da regilo poderio, de conformidade com o artigo \\.
da Convençlo, elaborar e implementar proJTamu de açlo sub.regionail elou regional, de
modo a complementar e a aumentar a eficácia dos pl'Qgramas de lçlo nacionais. Ouas ou
mais Partes da r.gilo poderio. igualmente. acordar entre si na elaboraçlo dum programl de
1Ç10 conjunta.

2 • AI dilposições dos artigos SO e 6· deste anexo aplicam·se ",ulall. ",,,,andi. á
elaboraçlo e implementaçlo dos proJTamas de açAo sub·regionais, regional e, de açAo
conjunta. Adicionalm.nte. estes programas poderio comportar atividades de pelquisa e
desenvolvimento relativas a determinados ecossislemas das áreas afetadu.

3 • Ao elaborar e implementar os programas de ação lu","regionais, regional e de
açlo conjunta. os paises Partes afetados da regilo deveria. conforme for apropriado:

a) Idenlificar, em cooparaçlo com as instiluições nacionais, os objetivos
nacionais relacionados com a desertificaçlo que seria melhor satistCitol atraves de tais
programas. bem como as atividades concretizadas;

b) Avaliar os meios de açlo e as atividades das inltituições regionais, sub·
regionais e nacionais compe:tflntes~ e

el /lnali,ar o, programas em curso relacionados com a desertificaçio que
sejom comuns as diferentes Partes da regilo e a sua relaçio com 01 programas de açlo
nacionais.

/lrtigo 8·

Coordrn.çAo dos prOgramai dr lçlo lub'"lionail, rfllona' e de açAo conjunta

Ao elaborar um programa de açlo lub·regional, regionll ou de açlo conjunta, 01
paisel Partes afetados poderio criar urn eomite de coordenaçlo composto por
repre.entantes de cadft um dos pai5es Partes afetados envolvidos, o qual examinará os
progressos havidol no combate á desertiticaçAo, harmonizará os programai de açlo
nacionais. tÍlrá recomendações nos várias fases de elaboraçlo e de implementaçlo dos
programas de açAo sub.regional, regional ou de açAo conjunta e servirá dc centro
dinlmindor da promoçlo e coordenaçlo da cooperaçAo léçniea, de conformidade com os
artigol 16· a 19' da Convencia.

Artigo 9"

Nlo-.'el'bilid.d. pora a aulllinela fina..cclra

OI paises Partes desenvolvidos afetados da regilo, ao implementar os programas de
açAo sub·regionais. regional e de açAa conjunto, nlo reunem eondiçõel de elegibilidlde p.ra
receber assistencia financeira no ámbito delta Convençlo.

Os programas de açio sub·regionais. regional e de açlo conjunto da regilo norte·
mediterriniea poderio ser elaborodos e implementados em coloboração com os programas
de outras sub·regiõe, ou regiões, particularmente os da sub·região da África do Norte.

Aviro n' 888 • SVPARJC Civil.

Brasilia. 24 de julho de 1996

Senhor Primeiro Secretário,

Ene."unho a essa Secretaria Menngem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa 00 texto da Convenção Intemociona! de Comb>te à Oesertificação nos Paises
Afetados por Desertificação elou Seca, assinado pelo Governo brnsileiro em Paris. em 15 de
outubro de 1994.

Atenciosamente,

SV1S~~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência O Senhor
Deputado wn.SON CAMPOS
Primeir.o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA·DF.

MENSAGEM N9 698, DE 1996

(DO PODER EXECUTIVO)

Submete ã consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo-Quadro de Cooperação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Francesa, em Paris, em 28 de maio
de 1996.

OIS COMISSOES DE RELACOES EXTERIORES; DE EDUCACÃO,

CULTURA E DESPORTO; DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMllRCIO;

E DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA E DE REDACÃO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De confonnidsde com o diSJlOllo no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal,
submeto á elevada consideraçlo de Vossas ExceIêuciu, acompanhado de Exposiçlo de Motivos do
Senhor Ministro de ESlldo, 1nteriDo, das~ Exteriores, o texto do Acordo-Quadro de
Cooperaçio, celebrado entre o Governo da RqlúbJica Federativa do Brasil e o Governo da
RqlúbJica Franoesa, em Paris, em 2& de maio de 1996.

Brasília, 24 dejuIho de 1996.

~~
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EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N9 339 /DE-I/DCTEC/DC/ARC-MRE - PAIN BRAS
FRAN - , de 23 de julho de 1996, .do .Senhor Ministro de Estado,
interino, das Relações Exteriores.

Excelentissirno Senhor Prepid~nte da'Republica,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo

projeto de mensagem pela qual se submete ao referendo do

congresso Nacional o texto do Acordo-Quadro en~re o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da República

Francesa, assinado em Paris, no dia 28 de maio de 1996, pelo

Ministro de Estado das Relações Exteriores e pelo Ministro dos

Negõcios Estrangeiros francês, Hervé de Charette, por ocasião

da Visita de Estado que Vossa Excelência realizou à Franya no

periodo de 27 a 30 de maio de 1996.

2. O presente Acordo-Quadro, que substitui o firmado em

24 de outubro de 1975, cria uma Comissão Geral Franco

Brasileira, presidida pelos Ministr~s das Relações Exterioras

dos dois paises, qUe tem por objetivo a promoção do diálogo

politico e a coordenação dos diferentes aspectos das relações

bilaterais. O Acordo institui, também, uma Comissão de

cooperação Cultural e Lingüística e uma Comissão Econõmica

Franco-Brasileira e prevé a assinatura dos ajustes que forem

necesrãrios para instrumentalizar a cooperação bilateral. Para

promover o estraitamento das relações econômicas franco

brasileiras, representantes do setor privado serão chamados a

participar dos trabalhos da Ca~issão Econômica Franco
Brasileira.

3. No que diz respeito à intensa e exitosa cooperação

científica e tecnológica entre os dois países - e que inclui

diversos setores, tais como meio ambiente, desenvolvimento

urbano, agricultura, administração pública, saúde, educação e

desenvolvimento tecnológico esse Acordo-Quadro prevê,

conforme seu artigo 2, parágrafo 3, que o já existente Grupo de

Trabalho Brasileiro-Francês de cooperação Científica e Técnica

passa agora a dispor de instância superior à qual deverá

reportar-se, a cada dois anos, a Comissão Geral Franco

Brasileira, com o intuito de incluir a Cooperação em Ciência e

Tecnologia na coordenação g~ral das relações bilaterais.

Attimados pelo desejo de instituir uma nova, parceria e ·de reforçar
suas tradicionais relações de amizade pela criação de um mecanismo de consultas
bilaterais regulares e pelo aprofundam~nto do diálogo político;

Ciosos de promover a cooperação nos campos econômico, cnltnral,
cientifico e técnico, bem como em novos setores de interesse comum;

Desejosos de desenvolver suas relações de boa vizinhança na zona
fronteiriça situada de um lado e de outro de sua fronteira comum;

Tendo em vista ser o Brasil membro do Mercosul e a França, da
União Européia, e conscientes da importância do diálogo cada vez mais estreito
que se desenvolve entre esses dois grupos regionais,

Acordam o seguinte:

ARTIGO l°

As Partes Contratantes dispõem-se a conferir renovado impulso às
relações bilaterais. Com esse objetivo, empenhar··se-ão em favorecer os contatos
políticos em todos os niveis entre 'Os doi~ Estados e em reforçar o desenvolvimento
da cooperação econômica, cultural, científica e técnica, segnndo as modalidades
definidas no presente Acordo.

ARTIGO 2°

I. As Partes Contratantes decidem reunir biannalmente uma Comissão
Geral franco-brasileira, que terá a missão de promover o diálogo político, de
coordenar os diferentes aspectos das relações bilaterais e de estabelecer um
programa de trabálho para o biênio seguinte.

2. A Comissão Geral franco-brasileira, que se reunirá alternadamente no
Brasil e na França, estará integrada por representantes dos dois Governos, sob a
presidência dos Ministros das Relações Exteriores. As Partes Contratantes
determinarão, de comum acordo e por via diplomática, a data e a agenda das
reuniões. .

3. Os Grupos de Trabalho previstos nos diferentes acordos de
cooperação setorial em vigor, ou que venham a ser criados, relatarão bianualmente
seus trabalhos à Comissllo Geral franco-brasileira.

ARTIGO 3°

4. Com a assinatura do presente acordo busca-se, assim,

construir moldura institucional apta a balizar, consolidar e

harmonizar, de forma mais consentânea com a atualidade,

mecanismos, ações e iniciativas no âmbito das relações

bilaterais entre o Brasil e a Françae

SBB
Ministro de Estado, Ext~riores

L As Partes Lontralantes confirmam o espirito no qual estabeleceram os
instrumentos de cooperação cultural, cienllfica e técnica e decidem adaptá-los às
novas condições da cooperação franco-brasileira.

2. Com tal objetivo, as Partes Contratantes reunirão bianualmente. sob a
égide da Comissão Geral franco-brasileira, uma Comissão Científica e Técnica e
uma Comissão Cultural e Lingüistica encarregadas de estabelecer um programa
comum de cooperação em suas respectivas áreas de atuação.

3. Entre duas sessões da Comissão Geral, reunir-se-á. quando
necessano, um grupo de avaliação e de acompanhamento encarregado das
questões científicas e técnicas e um grupo de avaliação e de acompanhamento
encarregado dos assuntos culturais Iingüisticos.

ACORDQ-OUADRO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO DA ~lja.UCA
FEDERAmA DO BR :siL E O GOVERNO DA REPÚBUCA FRANCESA

o Governo da República Federativa do Brasil

e

o Governo da República Francesa
(doravante denominados "Partes Contratantes"),

Convencidos de qne a participação ativa do BlllSiI e da França nas
relações pollticas e econômicas int"rnacionais, bem como sua contribuição ao
diálogo das cultulllS, favorecem o estabelecimento de uma ordem mundial mais
aberta e mais equânime;

ARTIGO 4°

I. As Partes Contratantes reafirmam sua intenção de desenvolver
relações econômicas, especialmente em matéria de intercâmbio comercial. de
investimentos e de cooperayilo financeira e, em especial, a promoção de iniciativas
no nivel de pequenas e médias empresas dos dois países.

2. Para esse fim, as Partes Contratantes reunirão bianualmente, sob a
égide da Comissão Geral, uma Comissão Econômica Iranco-brasileira. que
sucederá à Comissão Econômica franco-brasileira para Indústria e Comércio,
criada pelo Comunicado Conjunto franco-brasileira, em 6 de novembro de 1975.

3. Entre duas sessões da Comissão Geral, a Comissão Econômica
franco-brasileira reunir-se-á periodicamente sob a presidência dos Ministros
competentes em matéria econômica internacional ou de seus representantes.
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4. Com o objetivo de associar mais estreitamente as empresas dos dois
países no desenvolvimento da cooperação econômica franco-bmsilcira, a Comissão
Econômica franco-brasileira poderá fazer representantes do setor privadJ)
participarem de seus trabalhos e criar grupos de trabalho setoriais ou temáticos
nos campos julgados prioritários pelas Partes Contratantes.

ARTIGOS·

Aviso n" BB9 - SUPARIC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Brasilia" 24 de julho de 1996,

I. Nos anos em que a Comissllo Geral não se reunir, as Partes
Contrntantes manterão consultas políticas em nlveI de altos funcionários, a fim de
proceder a um amplo intercâmbio de idéias sobre as questões bilaterais correntes,
bem como sobre os assuntos internacionais de interesse comum.

2. EsSlls consultas realizar-se-ão, alternadamente, no Brasil e na França.
As datas, a agenda, o nível e o local de cada reunião serão determinados de
comum acordo pela via díplomática.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do ExceIentissimo Senhor Presidente da
República relativa ao texto do Acordo-Quadro de Cooperaçio, celebrado entre o Governo da
República Federativa do BruiJ e o Governo da República Francesa.

Atenciosamente,

ARTIGO 6·

I. As Partes Contratantes realizarão a cada ano consultas visando ao
favorecimento da cooperação transfronteiriça em todos os domínios de interesse
comum e ao exame dos projetos desenvolvidos pelas coletividades locais dos dois
países, no quadro das legislações nacionais. Representantes desSlls coletividades
locais poderão estar associados a esses trabalhos. •

2.
França.

Esse grupo de consulta reunir-se-á alternadamente no Brasil e na

ARTIGO 7·

Ficam ab-rogados:

a) O artigo 12 do Acordo Cultural entre o Governo da República dos
Estados Unidos do Brasil e o Governo da República Francesa,
firmado em 6 de dezembro de 1948;

b) o Acordo, por troca de Notas, entre o Governo da República dos
Estados Unidos do Brasil e o Governo da República Francesa. que
cria uma Comissão Mista franco-brasileira de desenvolvimento
econômico, firmado em 24 de abril de 1954;

c) o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e 0

Governo da República Francesa. que constitui uma Grande
Comissão, firmado em 24 de outubro de 1975.

~\7S~B~~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidõncia da República

ASua Excelência o Senhor
Deputado wn.SON CAMPOS
Primeir~Secretário da Cimara do. Deputado.
BRASJA-DF.

INDICAc;;Ao N9 644, DE 1996

(DO SR. NELSON MARCHEZANI

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Fazenda, a redução da alíquota do Imposto sabre Pro

dutos Industrializados incidentes sobre sacaria utiliz~

da no acondicionamento de calcário destinado à correção

do solo para fins agrícolas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE. )

Excelentíssimo Senhor Minístro Fazenda:

Sugiro a Vossa Excelência a redução da aliquota do Imposto sobre
Produlo5 Industrializado. (IPI) incidente sobre sacaria utilizada no acondicionamento de
calcário destinado • correção do solo. para fins agricolas, para 5% (cinco por cento), à
semelhança do tratamento dispensado aos sacos para acondicionamento de adubos e
fertilizantes, pelo Decreto n" 1.551, de 10 de julho de 1995,

ARTIGOS·

A lista dos Acordos em vigor será estabelecida após exame cOl\Íunto
pelas Partes Contratantes. Os acordos omitidos nessa lista não serão considerados
como automaticamente ab-rogados, salvo se as Partes Cohtrntan'tes assim
convierem.

ARTIGO 9·

I. Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra do cumprimento
das respectivas formalidades constitucionais e legai~ internas. ~ueri~as para.a
entrada em vigor do presente Acordo, que terá efetto no pomelro dia do mes
seguinte à data de recepção da segunda notificação.

2. O presente Acordo poderá ser denunciado a qualquer momento por
qualquer uma das Partes Contratantes, por via diplomática. A denúncia surtirá
efeito 6 (seis) meses depois da data do recebimento da notificação respectiva.

Em le do que. os representantes das duas Partes Contratantes,
devidamente autorizados para tanto, assinaram e selaram o presente Acordo.

Feito em Paris, em.,2 g de maio de 1996, em dois exemplares
oogmais. nos idiomas português e francês, sendo ambos os textos igualmente
aut'3nticos.

,aoOOt:::r::-A
FRANCESA

Com efeito, o uso do calcário, em terras de elevado indice de
acídez é tio ímportante para osucesso do plantio quanto o uso de adubos e fertilizantes.

Acresça-se o fato de a necessidade da correção do solo constituir
um ônus adicional para os agricultores estabelecidos em vastas regiões do País que se
caracterizam por alto índice de acidez, tomando mais difícil a competição com aqueles de

outruáre...

A ímportância do calclrio para agricultura já foi reconhecida por
todos os Estados da Federação, que isentaram a sua comercialização do Imposto sobre}

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de·
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Entidades sindicaIS representatIvas das indústrias de embalagens e
de mineradoras de calcário têm. conseqüentemente manifestado sua estranheza por não
obterem tratamento incentivador por parte do Governo Federal - a quem cabe, justamente,
a condução da política agrária.

O atendimento do pleito das mencionadas entidades terá,
certamente, efeitos benéficos para a atividade agricola nacional e para o desempenho da
economia como um todo.

Sala das Sessões, emJ6de C't de 1996.

/ ,
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"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Intemo da Câmara dos Deputados

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

...........................................................................-- - ----_ ..
Capitulo III

DAS INDICAÇÕES
,

Art. 113"1. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali
zação de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiva;

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no·
Diário Do Congresso Nacional.

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

DECRETO N2 1.551, DE 10 DE JULHO DE 1995

Reduz as alfquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre os
produtos que especijü:a.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 42

, inciso I, do Decreto-Lei n2 1.199, de 27 de dezembro de 1971,

DECRETA:

Art. 12 Ficam reduzidas para cinco por cento as aliquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os produtos
relacionados no anexo deste decreto, desdobrados, sob a forma de
destaques (ex), dos respectivos códigos de classificação na Tabela de
Incidência aprovada pelo Decreto n" 97.410, de 23 de dezembro de
1988.

Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de julho de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

ANEXO AO DECRETO

C6digo NBMlSH Mercadoria

3923.21.0100 Sacos, exceto postais
I!% Para acondicionamento de abubos ou fertilizante

7312.10.0000 Cordu e cabos
I!% Cordoalha de aço para concreto protendido

REQUERIMENTO

(Do Sr. :"iELSON MARCHEZAN)

Requer o envio de Indicação ao Ministro da
Fazenda sugerindo redução da alíquota do Imposto
sobre Produtos lndustnalizados incidente sobre
.acana para calcáno destinado á agricultura.

Senhor Presidente:

Nos tennos do ar!. 113, inciso I, e § I', do Regímento Interno da

CImara dos Deputados. requeiro a V. Exa., seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicação anexa, sugerindo a redução da aliquota do Imposto sobre Produtos

lndU5lrialízados incidente sobre sacaria utilizada no acondicionamento de calcário
destinado à agricultura.

Sala das Sessões. emJtde

CHEZAN

INDICAÇAo N9 645, DE 1996

(DO SR. EXPEDITO JONIOR)

Sugere aO Poder Executivo, por intermédio do Ministério da

Fazenda, providências visando mudanças nas regras do

PRO-RURAL, no Estado de Rondônia •

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro da Fazenda,

1. Rondônia é um Estado promissor, abrigando significativa parcela

da população brasileira que para lá migrou na certeza de dias melhores. Gente

com vontade de produzir nas terras agrícultáveis já abertas e por abrir. A

consequência disso é que o Estado já se destaca como um dos grandes

produtores nacionais, não sendo mais considerado como exportador dos

excedentes básicos.

2. Conhecedor da problemática agrícola e fimdíária de Rondônia,

entendo que tem sido grande o sacMcio com que os produtores rurais vinculados

às associações e cooperativas legalmente constituídas vêm enfrentando. Trata-se

do cumprimento à lei nO 7827189, que regulamenta os Fundos Constitucionais

criados pelo artigo 159 da Constituíção Federal, dentre os quais o Fundo

Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), que financia as atividades

produtivas da região. No FNO destaco a criação de oportunidades de trabalho e a

geração de renda, especialmente através de dois programas:
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a. Programa de Apoio à Reforma Agrària • PROCERA; encargos muito altos sobre valores também altos, certamente não estariam

b. Programa de Apoio à Produção Familiar Rural Organizada. submetidos a essa situação caso as regras de aplicação dos recursos fossem

PRÓ-RURAL. semelhantes às do PROCERA.

3. A atuação do PROCERA, desde sua implantação, vem seguindo 7. Assim sendo, Senhor Ministro, venho mui respeitosamente

os principios norteadores da criação do Fundo, urna vez que apresenta condições solicitar a Vossa Excelência que analise e proponha modificações, tais como as

bastante diferenciadas no crédito concedido aos beneficiários e que visam a já introduzidas uo PROCERA para os produtores beneficiados com o

reduçio das disparidades econômicas dentro da região. Isto se coaduna, PRÓ-RURAL, trazendo, dessa forma, a aplicação dos recursos de volta aos

perfeitamente, com a necessidade de o Governo Federal implementar seu princípios que nortearam sua criação.

Programa de Reforma Agrària em condições diferentes das tentadas Sala das Sessões, em de de 1996.

anteriormente.

4. Já na aplicação do PRÓ-RURAL, algumas distorções vêm

acontecendo. Vejamos: o PROCERA apresenta encargos financeiros de 12% ao

ano e redução de 50"A. incidente sobre a parcela de amortização do principal e

sobre os juros durante todo o tempo de vigência da operação, enquanto não

apresentar inadimplência. O PRÓ-RURAL, embora não seja destinado às áreas

de reforma agrària, beneficia os pequenos e miniprodutores, originários também

de projetos de assentamento e de colonização oficial já emancipados,

apresentando, porém, condições bastante diferenciadas das já citadas para o

PROCERA. Os produtores beneficiários do PRÓ-RURAL devem estar

vinculados às Associações/Cooperativas de Produção, legalmente constituídas há

pelo menos 6 meses, e arcam com encargos financeiros de 4% ao ano, acrescidos

da TJLP (taxa de juros de longo prazo) apurada no período de vigência dos

contratos. Além disso, a redução de encargos proposta para os financiamentos do

PRÓ-RURAL é de 45%, incidente apenas sobre a TJLP, e não sobre a parcela de

amortização do principal, a exemplo do que ocorre no PROCERA. Isto,

certamente, toma mais dificiJ o cumprimento dos compromissos assumidos junto

lOS agentes financeiros por parte dos beneficiários do PRÓ-RURAL.

5. Vale ressaltar, Senhor Ministro, que os beneficios ora existentes

110 PROCERA foram conquistados por meio de reivindicações tanto do público

beneficiário quanto dos órgãos governamentais envolvidos preocupados com a

situaçio dos produtores rurais de seus estados, estejam eles em áreas de

ISICIllamento ou não.

6. Para ilustrar o exposto, cito a dificiJ situação em que se

encontram os beneficiários do PRÓ-RURAL do ano de 1994, especialmente em

flDanciamentos da atividade pecuária, porquanto a retração apresentada pelo

men:ado pecuário gerou um contraste muito grande entre o valor de aquisição

doi animais, á época do financiamento, e o valor Rraticado atualmente no

mercado. Isto implica que os supostos "beneficiários", que estio pagando

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PelA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI "

CONSTITUIÇÃO
REPúBIJCA FEDERATIVA DO BR1'..8IL

1988

TtruwVI
DA TRIBUTAÇÃO E no ORÇAMENTO

CAPÍTULO I

Do SISTEMA TRIBUTÁRIO NACION.6J.

SEÇÃo V!

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na
seguinte fonua:

a) vinte eum inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participa
ção dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Partici
pação dos Municipios;

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao
setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-üeste, através de suas
instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais
de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade
dos recursos destinados à região, na fonua que a lei estabelecer;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializa.
dos, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

§ 1g Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o
previsto no-inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
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§ 2Q Anenhuma unidade fede(llda poderá ser destinadaparcela superior.
a vinte por cento do montante a que se refere o inciso lI, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participantes, nmntido, em relação a
esses, o critério de partilha nele estabelecido.

§ 3Q OS Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco
por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso lI, observados os
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e lI.

LEI N? 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989 (*)

Regulamenta O art. 159, I, c, da Constituição Federal, institui
o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fun
do Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fun·
do Consti/llcional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO e dá
outras providências.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no exercicio do cargo de Presidente da
República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Ficam criados oFundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO,

o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE eo Fundo Constitucio
nal de Financiamento do Centro·Oeste - FCO, para fins de aplicação dos recursos
de que trata a alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, os quais se ar·
ganizarão e funcionarão nos termos desta Lei.

I - DAS FINALIDADES E DIRETRIZES GERAIS

Art. 2? Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Cen·
tro-Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais
de caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores
produtivos, em consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento.

§ I? !'Ia aplicação de seus recursos, os Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficarão a salvo das restrições de controle monetário
de natureza conjuntural e deverão destinar crédito diferenciado dos usualmente adota·
dos pelas instituições financeiras, em função das reais necessidades das regiôes beneficiárias.

§ 2? No caso da região Nordeste, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste inclui a finalidade específica de financiar, em condições compatíveis com as
peculiaridades da área" atividades econômicas do semi~árido, às quais destinará metade
dos recursos ingressados nos termos do art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.

RESOLUÇÃO N° ]7, DE 1989
Aprol'Q O Reg/melllo IlIIel'llo da Cámara dos Dt'pllfados

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 11I
DAS INDICAÇÕES

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

J • sugere a outro Poder a adoção de providência. a reali·
zação de ato administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiva.

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito. despachado pelo Presidente e publicado no
DiárIO Do Congr/!~:w Nac/lJllal.

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

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

11 - o parecer referente á indicação será proferido no prazo
de vinte sessões, prorrogável a critério, da Presidência da Comissão;

III . se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação
concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regi
mentais das proposições congêneres;

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

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpreração e aplicação de

lei;
b) consulta a Comissão. sobre atos de qualquer Poder. de

~!:l,l~. ~~~_~~.~.~.~~.t.<?~~~.~~.~~ __ .. _ , :.: .

REQUERIMENTO
(Do Sr. EXPEDITO JUNIOR)

Requer o envio de indicação ao Ministro de
Estado da Fazenda, relativa a mudanças nas
regras do PRÓ-RURAL, no Estado de Rondônia.

Senhor Presidente.

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1", do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao

Ministro de Estado da Fazenda, a INDICAÇÃO em anexo, sugerindo mudanças

nas regras do PRÓ-RURAL, no Estado de Rondônia.

Sala das Sessões, em Igd~ de. 1996.

INDICAÇAo N9 646, DE 1996

(DO SR. GIOVANNI QUEIROZ)

Sugere ao Poder Executivo a adoção de providências ten

dentes a evitar a repeticão dos fatos observados nas

Contas do Presidente da República relativas ao ano de

1994.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissírno Senhor Presidente da República:

As Contas do Presidente da República relativas ao exercicio de
1994, encaminhadas ao Congresso Nacional para julgamento nos termos do art.
49 inciso IX da Constituição Federal. sofreram, por parte do Tribunal de Contas
da União e do Relator da matéria nesta Casa, várias observações acerca da
execução orçamentária.
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Por essa razão, e com o objetivo de colaborar para o aprimoramento
da boa gestão dos gastos públicos, encaminho a Vossa Excelência, para que se
digne determinar a quem couber, considerar as seguintes sugestões:

1.) revise, onde for aplicável, as peças contábeis apresentadas, de
acordo com o preceituado no art. 36, da Lei nO 4.320/64. Essa sugestão deve-se
ao fato de que, conforme observado pelo Tnbunal de Contas da União e
ratificado pelo Relator das Constas de 1994, Senador BelIo Parga, em seu
Relatório preliminar, não houve a distinção obrigatória entre as despesas
processadas e não processadas;

2.) dê maior atenção ao cumprimento das metas estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo ser informados pelos órgãos do Poder
Executivo o cumprimento ou não das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, justificando e prestando informações complementares, conforme
o caso;

3.) explicite, doravante, no orçamento, a emissão e o resgate liquido
dos títulos e as despesas com encargos, de forma a se obter uma maior
transparência e efetivo controle do custo real da dividapúblic~

4.) nonnatize, por meio de projeto de lei específico, os
procedimentos, os parâmetros e os critérios a serem observados nos processos de
securitização dos créditos contra a União e entidades por ela controladas. Essa
recomendação deve-se ao fato de que, conforme observado pelo Tribunal de
Contas da União e referendado pelo Relator, os processos de securitização não
são realizados por meio de regras e critérios pré-estabelecidos, mas, sim,
analisados caso a caso, ficando a mercê da discricionariedade do órgão
responsável;

5.) reavalíe os objetivos e os critérios do Programa Nacional de
Desestatização, com um estudo mais minucioso da avaliação das estatais de
fonna a preservar o patrimônio público. Deve ser exigido um percentual minimo
de moedas correntes sobre o valor total do objeto do leilão - talvez 70%.. Os
títulos públicos que vierem a ser aceitos para o pagamento do restante, deverão
sê-lo considerando o deságio praticado pelo mercado, e não o valor de face, que
faz com que sejam sobrevalorizados, em prejuizo do erário. Devem também ser
proibidos os financiamentos públicos para os compradores das estatais. Da
mesma fonna deve ser impedida a compra de estatais por empresas do mesmo
ramo de atividade, se essa aquisição significar concentração de mercado
econômico nos tennos do § 4° do art. 173 da Constituição Federal e da Lei nO
8.884/94.

6.) informe a razão e os critérios, no caso de projetos e atividades,
para inclusão de uns e exclusão de outros, quando das infonnações sobre o
desempenho dos órgãos do Poder Executivo. Deve acompanhar essas
informações a funcional-programática desses projetos e atividades. Essa sugestão
deve-se ao fato de que, confonne observado no relatório, as informações
apresentadas pelo Poder Executivo acerca do desempenho de seus órgãos são,
quase sempre, descritivas, extremamente sucintas e, impedem a avaliação da
gestão orçamentária por parte do Poder Legislativo;

7.) infonne, através de relatório circunstanciado, os custos, unitários
e totais, dos projetos e atividades realizadas, de forma a se conhecer a eficiência
da gestão orçamentária;

8.) encaminhe, quando da apresentação das Contas do Presidente
da República ao Congresso Nacional, informações acerca da legalidade,
legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncía de receitas e
avaliação de resultados quanto á eficácia e eficiência dos gastos púl>licos, dentre
outras, capazes de subsidiar o Congresso Nacional na sua missão de control.%
externo; ,

9.) observe atentamente os mandamentos da legislação vigente
sobre licitações públicas, privilegiando a execução dos recursos públicos por
meio desse processo. Confonne observou o Tribunal de Contas da União,
apenas 60% dos gastos públicos passíveis de utilização pelo processo Iicitatório
foram utilizados empregando esse meio;

10.) observe as determinações relativas à aplicação de recursos pelo
Poder Público na área da educação, com vistas a eliminar o analfabetismo e
universalizar o ensino fundamental confonne preceituado nos art. 212 da
Constituição Federal e no art. 60 do ADCT;

Sala das Sessões, em\fde julho de 1996

Deputad -~'-e'I~
a--G~~~,

~EQUER[MENTO
(Do Deputado GIOVANNI QUEIROZ)

Requer o envio de Indicação ao Chefe do Poder
Executivo sugerindo a adoção das providências de
que trata o documento em apenso.

Senhor Presidente

Nos tennos do art. 113, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação anexa, sugerindo a adoção de providências para que se
evite, doravante, os fatos observados nas Contas do Presidente da República
Relativas a 1994.

SaJa das Sessões, e,J~de julho de 1996

~
N:lU. -~

Deputad 10 NNI~~ \J/
PD PA

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

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989
Aprova o Regimento lntemo da Câmara dos Deputados

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

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 1132'. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali
zação de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiva;

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

§ 10 Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no'
Diário Do Congresso Nacional.
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CONSTITUIÇÃO
REPúBUCA FEDER.M'IVA DO BRASIL

.........................................~~.~ .
TtruLoIV

DA ORGANlZAÇÁO DOS PODERES

CAP1nJLo I

Do PODER LEGISLATIVO

8EÇÃoI1

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivaniente sobre tratados, acordos ou atos internacio

nais que acarretem encargos ou compromissos gravosos aopatrimônio nacional;... ~ .. ~ - - - - - ..
IX -julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da Repúbli

ca e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas,

os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

TiTuLo VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAP1nJLo I

Dos PRiNCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONOMlCA

Art. 173•.R;essalvados.os.casos previstos nesta Constituíção, a exploração di
reta.de attV1~de econOInlca pelo.Estado só será permitida quando necessária
aos llDJX:rattvoS da. segurança nacIOnal ou a relevante interesse coletivo confor-
me defimdos em lei. '

............................ ...................................................................
§ 4Q Alei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação

dos mercados, à e1iminação da concorrênciae ao aumento arbitràrio dos lucros.

ItrüLõ VIII
DA ORDEM SOCIAL

.......................................................................................
CAPlruLoill

.............. DA EDUCAÇÃO, DA CULTIJRA E DO DEspoRTO.........................................................

................................................................................
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de de~i~'~' ~~. E~~'
dos,.o DistritoFede~ e os Muuícípios vinte e cinco por cento, no {mmmo, da
receita resultante de llDpostos, compreendida a proveniente de transferências
na manutenção e desenvolvimento do ensino. '

§ 1Q A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos
Estados, !1~ I?istrito Federal e aos Muuícipios, ou pelos Estados aos respecti
vos MumClpIOS, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste arti·
go, receita do governo que a transferir.

§ i Q Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo
serão consi~rados os sistemas de ensino federal, estadual e muuícipa! e o~
recursos aplicados na fOmIa do art. 213.

§ 3Q Adistribuição dos recUrsospúblicos assegurará priorid::Je ao aten
dimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do pl"~,, nacional
de educação. .

§ 4Q Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde
previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de
contribuíções sociais e outros recursos orçamentários.

§ SQ O ensino fundamental público terá como fonte adicional de finan
ciamentoa contribuíção socia! do salário-educação, recolhida, na forma da lei,
pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fun
damentai de seus empregados e ~ependentes.

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONS1TfUClONAIS TRANSITõlUAS

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituíção, o poder
público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organi
zados da sociedade e coma aplicação de, pelo menos, cinqüenta por cento dos
recursos a que se refere o art. 212 da Constituíção, paraeliminar o analfabetis
mo e uuíversalizar o ensino fundamental.

Parágrafo único. Em igual prazo, as uuíversidades públicas descentra
1izarão suas atividades, de modo a estender suas uuídades de ensino superior
às cidades de maior densidade populacional.

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

LEI N? 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 (*)

Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados. dos
Municípios e do Distrito Federal.

DISPOSiÇÃO PRELIMINAR

Art. I? Esta Lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e con
trole dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, de acordo com o disposto no art. 5?, XV, b, da Constituição Federal.

TíTULO I
DA LEI DE ORÇAMENTO

CAPÍTULO I

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 2? A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de for
ma a evidenciar a política econâmico.. financeira e o programa de trabalho do Gover..
no, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

TÍTULO IV

DO EXERCícIO FINANCEIRO

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;
11 - as despesas nele legalmente empenhadas.

Art. 36. Consideram·se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas
até o dia 31 de dezembro, distinguindo·se as processadas das não-processadas.

Parágrafo único. Os empenhos que correm a conta de créditos com vigência plu·
rianual, que não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar
no último ano de vigência do crédito.

Art. 37. As despesas de exercicios encerrados, para as quais o orçamento respecti·
vo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê·las, que não se tenham
processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompi·
da e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente
poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discrimIna
da por elementos, obedecida, sempre que possivel, a ordem cronológica.

Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercicio: quan·
do a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar·se·á receita do ano em
que se efetivar.

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

. - .
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LEI N. 8.884 - DE 11 DE JUNHO DE 1994

Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CABE
em Autarquia, dispôe sobre a prevenção e a repressão às infrações

contra a ordem econômica, e dá outras providências

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TíTULO I

Das Disposições Gerais

CAPíTULO I

Da Finalidade

Art. til Esta Lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra
a ordem econêmica, orientada peloa ditames constitucionais de liberdade de inicia
tiva, livre concorrência, função social da propriedade, defesa das consumidores e re
pressão ao abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por
esta Lei.

CAPíTULO II

Da Territorialidade

Art. 22 Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de que se
ja signatário o Brasil, às práticas cometidas no todo ou em parte no 'Thrritório Na
cional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos.

Parágrafo único. Reputa·se situada no Thrritório Nacional a empresa estran·
geira que opere ou tenha no Brasil filial, agência, sucursal, escritório, estabelecie
menta, agente ou representante.

TíTULO II

Do Conselho Administrativo de Defesa Econllmica - CADE

CAPíTULO I

Da Autarquia

Art. 3' O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, órgão ju
dicante com jurisdição em todo o Thrritório Nacional, criado pela Lei n. 4.137(1), de
10 de setembro de 1962, passa a se constituir em autarquia federal, vinculada ao
Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, e atribuições previstas
nesta Lei.

CAPíTULO II

Da Composição do Conselho

Art. 4' O Plenário do CADE é composto por um Presidente e seis Conselhei
rOG, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos
de idade, de notável saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeados pee
lo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal.

................................................................................................;._.

INDICAÇAo N9 647, DE 1996

(DO SR. ILDEMAR KUSSLER)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério

da Administração Federal e Reforma do Estado, a insti

tuição de um Sistema de Informações Funcionais para os

Servidores públicos Civis da União.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da Administração

Federal e Reforma do Estado:

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, caput, arrolou os

principias básicos que devem orientar as ações dos órgãos e entidades da Administração

Pública, incluindo, entre eles, o principio da publicidade.

Em outro dispositivo nonnativo, a Constituição Federal

estabeleceu que "todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu

interesse partícnlar, ou de interesse coletivo ou geral" (art. 5", XXXIII, da C.F.).

Com efeito, a publicidade dos atos adnúnistrativos, bem como a

divulgação das ações da Administração, figuram como elementos essenciais em uma

sociedade democrática regida pelo Estado de Direito.

Dessa forma, cabe ao Estado proporcionar o máximo possivel de

divulgação de suas ações, atingindo tanto o público externo quanto os seus Jl'Óprios

servidores. Nesse sentido, nossa proposição tem Q.objetiv~ de sugerir ao Poder Executivo,

por intermédio do Ministério da Adnúnístraç!o e RcfoIlllll do EstJIdo, a crúlçlo de um

Sistema de Infonnações Funcionais para os Servidores PUblicas Civis ds Unilo.

o Sistema em questio teria como finalidade fundamental

contn"bllÍr para o maior entrosamento entre os agentes públicos e a Administração. Por

esse Sistema seriam tol11lldos disponíveis informações sobre concursos públicos, cursos de

atualização profissional, alterações legislativas do interesse dos servidores públicos e a

respeito de outras ações administrativas relevantes.

Por essas razões, Senhor Ministro, sugerimos que sejam efetuados

estudos destinados a promover a instituiçlo do Sistema de Informaç6el Funeionais dOi

Servidores Pdblie.. Civis da UniJo.

Sala das Sessões, em de de 1996.

-~~,
REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO N" , DE 1996

(Do Sr. ILDEMAR KUSSLER)

Sngere ao Poder Exeeutivo, por
intermédio do Ministério da Administraçlo
Federal e Reforma do Estado, a instituição de
um Sistema de Informações Funcionais para 05
Servidores Pdblicos Civis da União,

Senhor Pr..idente:

Nos tennos do art 113, inciso I. do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, solícito a V.Exa. que seja enviada ao Poder Executivo (Ministério da

Administração Federal e Refonna do Estado) a anexa Indicaçlo, sugerindo a adoção de

providências destinadas a efetivar a instituição de um Sistema de Infonnações Funcionais

para os Servidores Públicos Civis da União.

Sala das ses~ões, em de de 1996. I~ fO:rI1 b

D"~'
\

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-e.DI "

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDER.ArIVA DO BRASIL

1988
.eeee ••••.•.• e.e •• e..•...•. e••. eeee ••• e•• e•• ee •• e...._eee .. e.......... .. e.... e........

TtruwIl
Dos DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 31 21465

Dos DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5' Todos do iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
pnmtindo-sc aos brasileiros e aos cstIangeiros residentes no Pais a inviolabi
~ do dileito à vida, à h1lcrdadc, à igualdade, à segurança e à propriedade,
llOI tem\OI seguintes: .
., _ -_ .

XXXIII - todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão presta
das no prazo da lei, sob pena de rcsponsab~dadc, ressalvadas aquelas cujo
sigilo ~a imprcscindivcl à segurança da soetedadc e do Estado;
.....................................................................................- .

TlTtJLoDI
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPiTuLo VII

•
DA ADMINIsTRAÇÃO PúBUCA

SECA0!

DISPOS/ÇÕES GElW3

~ 37. Aadministração públicadileta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Podcns da UniIo, dos Estados, do Distrito FcderaI e dos Municípíos obcdcccrá
101priJlcipios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade Co também,
10 seguinte:

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

RESOLUÇÃO N° ]7, DE ]989
Aprova o Regimemo /mel'1lo da Câmara dos Deputados

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capit\llo 111
DAS INDICAÇÕES

Art. ]]3 . Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

J - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali
zação de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiva;

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário Do Congn:sso Nacional.

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

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

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

III • se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação
concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regi

. mentais das proposições congêneres;

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

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

lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Poder, de

seus órltãos e autoridades
•••••••••'r'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 388, DE 1996

(Do Sr. Jorge ADders e Outros)

Dá nova redação ao inciso 11 do artigo S3 do Ato das Disp~

sições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a pen
são epecial assegurada ao ex-combatente da Segunda Guerra

Mundial.

(À <DMISSÃO' DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

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

constitucional:

Artigo único. O inciso 11 do art. 53 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 53 .

................................................................... , "., .
11 - pensão especial correspondente a deixada por primeiro-tenente

das Forças Armadas, que podem ser requerida a qualquer tempo. sendo inacumulavel com

quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os beneficios previdenciarios,

ressalvado o direito de opção:
,., ,", , ,., .

JUSTIFICAÇÃO

O amparo material aqueles que se dedicam a serviços de relevincia

nacional se constitui em salutar tradição, cultuada com desvelo pelas nações de todo O

mundo, desde as mais remotas eras.

No Brasil não tem sido diverso o tratamento dado à questão. Tanto

é assim que, fiel a" principio, a Constituição Federal de 1988, no Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, em seu art. 53, assegurou alguns direitos aOS ex-combatentes

da Segunda Guerra Mundial, pelos seus inestimaveis serviços então prestados. Dentre esses

direitos destacam-se: a pensão especial correspondente a deixada por segundo-tenente das

Forças Armadas (inciso lI), e a assisténcia médico-hospitalar gratuita (inciso IV).

O direito à pensão especial consignado na Constituição foi a

cristalização de preceito legal anteriormente estabelecido pela Lei n· 4.242. de 17 de julho

de 1963, e os beneficiários vêem sendo atendidos.

Contudo. o direito à assisténcia médico.hospitalar gratuita, embora

também seja um preceito constitucional, não tem sido garantido aos beneficiários. por nia

ter sido especificada, n~ Lei Maior, qual seria a instituição que prestaria essa assistencia.

Várias tentativas de regulamentação dessa assistencia têm esbarrado no argumento de que,

na Brasil, a saúde pública é um direito universal e que deve ser concedido sem privilégios.

Entretanto, fosse isso um fato conclusivo não haveria necessidade de se destacar, na

Constituição, esse direito à tão meritória mas, também. tão soliida classe dos

ex-combatentes.
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DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

TtruLoIV

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS L&C1ISI.ATlVOSoCeDJ "_.

CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERAl'IVA DO BRASIL

1988........... _ ..

SIMARA ELLERY
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUIIIOR
UBALDO CORllEA
USHITARO KAMIA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VITTORIO IlEDIOLI
WAGNER ROSSI
WALDOHIRO FIORAVANTE
WELIHTON FAGUKDES
WELSON GASPARINI
WIGBERTO TARTUCIl
WILSON CUNHA
ZILA BEZERRA

ROGERIO SILVA
ROHEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SANDRO HABEL
SARAIVA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CA1UlEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO TORllES

".1
Deputado l0rf~AJaers ,---

SaladasSe;sões,em 0 9 de M de 1996.

Passados cinquenta e um anos do tim da S.gunda Guerra MundiaL

os atuais remanescentes dos nossos ex-pracinhas e seus dependentes, embora amparados

com a pensão especial de segundo-tenente, têm enfrentado extremas dificuldades de

subsistência, pelas suas necessidades normais de manutençào e, sobretudo, por aquelas

geradas pelos pr('blemas fisicos e psíquicos decorrentes da sua atuação em operações

bélicas. Sabidamente. nos estãgias mais avançados de idade tais problemas se agravam

drasticamente. tomando. assim. os necessitados multo mais dependentes. monnente quando
não têm sido aquinhoados com o atendimento a que tàzem .iu~

Por tudo isso e que e5tamos propondo a substitUição da atual

pensão especial deixada por segundo-tenente por aquela deixada por primeiro-tenente das

Forças Annadas, na tentativa de, pelo menos. promover uma mínímização dos problemas

atuais enfrentados pelos nossos valorosos ex~combatentes

ABELARDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BALIlMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE

ANTONIO GERALDO
ARNON BEZERRA
ARY RARA
ATILA LINS
AUGUSTO NARDES
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAMURCA
CARLOS CARDINAL
CARLOS NELSON
CECI CUNHA
CHICAO BRIGIDO
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
COSTA FERREIRA
DARCI COELHO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
EDINHO BEZ
EDSON SILVA
EDSON SOARES
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES

ENIVALDO RIBEIRO
EULER RIBEIRO
EZIDIO PINHEIRO
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO RIBAS CARLI
FERNANDO TORRES
FEU ROSA

FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERCULANO ANGHINETTI
HUGO LAGRANHA
IBRAHIM ABI-ACKEL
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JOAO COLACO

JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO THOME MESTRINHO
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUNATI
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE REZENDE
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEUR LOMANTO
LUCIANO CASTRO

LUCIANO PIZZATTO

LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY

LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ PIAUllYLINO
MANOEL CASTRO
MARCELO DEDA
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARIA VALADAO
MARQUINHO CHEDID
MAURICIO REQUIAO
HAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MICHEL TEMER
NAIR XAVIER LOBO
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NOEL DE OLIVEIRA
'OLAVIO ROCHA
OSMANIO PEREIRA
OSMIR LIMA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO
PAES LANDIM
PAULO BmER
PAULO BORNHAUSEN
PAULO GOUVEA

PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO HENRY
PHILEMON RODRI GUES

PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO SANTOS

RICARDO BARROS
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO aALBSTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO

CAPÍTULO!

Do PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO f7lI

Do PROCESSO LEoISLATll'O..................................................................................................................................
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;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1; A Constituição não poderá ser emendada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

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

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

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

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~ por

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legLSIatiVa
:::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

-CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTIrUClONAIB TRANSITÓRIAS
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Art. IR OPresidente da República, o.Presidente do Supremo Tribunal Federal
e os membros do Congresso Nacional prestarão o compronússo de manter,
defender e cumprir a Constituição, no ato e na data de sua promulgação.

Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações
bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nQ 5.315, de 12
de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos:

I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso,
com estabilidade;

II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das
Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumu
lável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os be·
neficios previdenciários, ressalvado o direito de opção;

III - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente,
de forma proporcional, de valor igual à do inciso anterior;

IV - assistência médica, hospitalar e educacioual gratuita, extensiva
aos dependentes;

V - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de
serviço efetivo, em qnalquer regime jurídico;

VI - prioridade na aquisição da casa própria, para os que não a possu
am ou para suas viúvas ou companheiras.

Parágrafo único. Aconcessão da pensão especial do inciso II substitui,
para todos os efeitos legais, qnalquer outra pensão já concedida ao ex-comba·
tente.
Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nQ 5.813, de 14
de setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei nR 9.882, de 16 de setem
bro de 1946, receberão, quando carentes, pensão mensal vitalícia no valor de
dois salários núnimos.

LEI N' ~.242 - DE 17 DE JULHO DE 1963

I':j;\;.J niJI.'03 (la{o:'e3 Pll!iJ. o:; vencimentos dos d.::rvidore3 do Poder E:~cutitJo.

Civis e Mi/itare.~; in3titui o empréstimo COn1i'UlsóriO: cria o Fundo Na~
cicllul de lnt'cstimentos. e dá outras providências.

O Prcsiqcnle da República:

FôlÇ":> sabC'r que o úl11grc ssa Nacional decr<:ta e eu sanciono a seguinte lel>
Art. l" O~ valores dos níveis de vencimentos, das funçõ~~ gratiHcadns

e dus simboIos dos carg'os em comissão e efetivos, dos servidores civis do
Podê: ExecuU"n c os vaiores dos padrões de vendmentos, dos servidor~s
militdr~!s. passam a ser ns constantes do Anexo I c II desta lei. mantido,;
03 valores fix~do. pela Lei n' 1.069. de 11 de junho de 1962. para a,
pl'ogr':.5sões horizontais.

Ar[. 2~ Aos 5€rvidol"~s civis inativos do poder Executivo. pagos pl'lu
Tesouro Nacionnl e pelo Instituto de Previdência e AssisténCl.1 dos Sêrvidort:3
do E.'t~do (IPASE). fica conceC:ido aumento nas bases p<rcentuai.' adotada.
na5 tnbeh.ls constiJt1tt:s da Anexa I desta lei. calculado sõb"e a parcela dOi
'prl,)v~l1tos relativos aos níveis de vencimento ou símholo que :hc fôr corres·
pondente.

§ l' O disposcc n~st~ al'tigo se estende aos serventuiÍno.3 inatiVu:> da
Justiça cujos proventos são pagof OU suplemcntados pelo Tc!=ouro NacionDl

§ 2' O pagamento dos novos proventos será feito independ~ntemente d>
previ.l apostila nos rcsp~ctivcs títulos.

Art. 3 w Aos pcnsioni:;tas civis pagos peJo Tesouro NaCIOnal ê cOIlt:.x!ido
um a'urtcnto de set~nta por c('nto (70%) ciJlculado sõbrc a5 rc:pcctivas pen 4

SÕi!!. eendo o pag::unento feito independentemente de prévia apostila nos titulo,).
~ I' As pensões concedidas pelo Instituta de Previd.!nci;:; e l\ssistenCla

dos Servidores do Estado serão reajustadas automàticamente nJ b"5~ d~ setcntJ
por cento (70%). na forma do Oocreto n' 51.060. de 26 de julho de 1961.

§ 2' 05 1:ene(idos dêste t.:rt:go serão extensivos aos pem:ianistas dOli:
servidores autárquicos.

Art., 40' E" concedido aUIncnto aoS servidores ocupantC's de cargos ou
funçóes extintos. não incluídos no Sistema de Classificação de Cargos de qu~

Irala e Lei n' 3.780. de 12 de julho de 1960. nas mesmas ba"es pe"entna._
estabelecidas por esta lei para o nível da atual tabela d~ vencimento~ d~

cargos efetivos do funcionalismo civil, cujo valor seja {gu3.1 OU esteja maÍ'.
próximo eo dos respectivos vencimentos.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfIcio nO ·11Pa6
Brasflia. 19 de junho de 1998.

Senhor Secretário-Geral:

. . Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição. do Senhor .Jorge Andores e outros, que' Dá nova redação ao inciso 11
do aI'!- 53 do A~o das Disposições Constilucionais Transitórias, dispondo sobre a
pensa0 especIal assegurada ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial'
contém número suficiente de signatários. constando a referida proposição de: •

171 assinaturas válidas;
017 assinaturas que não conferem;
012 assinaturas repetidas; e
004 assinaturas de Deputados licenciados.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 389, DE 1996

(Do Sr. Jorge Anders e Outros)

Acrescenta o artigo ;46 ã Constituição Federal.

rÃ CO~IISSÃO DE CO,~STITUrCÃO E .JUSTIÇA E DE REDM;ÃOJ

As Mesas da Càmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

tennos do art. 60 d. ConslIlnição Federal, promnlgam a seguinte emenda ao texto
constitucional.

Artigo único. A Constituição F(:deral passa a vigorar acrescida do
seguinte anigo 246·

"Art,246 Ficam dispensadas do recolhimento antecipado da
pena pecuniaria. preV1Sta em lei ou regulamento. as pes..0a5 rlsicas
ou jundic:tS que recorrerem contra a decisão. administrativa ou
judicial. que a tenha commado,

Parãgratà único. A dispensa de que trata este artigo somente
se venficara se ter tempestivo o recurso. 11

JUSTIF1CAÇÃO

Sabeese do,c; iniol1uruos por que passam aqueles que sào

condenados a pena pecuniária preV15la em lei ou regulamento.

Não bastasse nt condenação. êxige-s:e o recolhimento antecipado

de valor que lhe e correspondente. a fim de que se possa opor r~curso contra a decisão,

administrativa ou judicial, que a tenha cominado.

Tal eXIgência. além de atentar contra a lógica e o bom senso,

constitui cerceamento ao direito de defesa Inscrito no an 5°, inCISO LVf da Constituição

Federal. ate porque muitas das vezes o elevado valor da pena pecuniária é ínsuponavel p::lfa

a capacidade financeira de quem e obrigado a cumpriMla.
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República Federativa ào Brasil

Diante do exposto. esperamos contar com o apoio de nossos
ilustres Pares nesta Casa para a aprovação da presente proposta de emenda à Constituição
Federal.

Sala das Sessões, eIll"jd. cJ,..J de 1996.

,1C:
Deputado IOR~ ANDERS

"1.EG!S~AÇÃO CrrAOA A."lEXADA I'EL/.
COORDENAÇJ.O DE ESTUDOS LEGISI....TlVOS.c.Or·

-CONSTITUIÇãO
AIIELARDO LUPIOII
ADELSOII SALVADOR
ADIIEI!llIl DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFOIISO CAMARGO
AGIIALDO TIMOTEO
AIRTOII DIPP
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE SAIITOS
ALVARO GAUDEIICIO IIETO
ALZIRA ElaRTOII
AIITOIIIO AURELIAIIO
ANTONIO BALHMANN
ANTOIIIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PAllNUNZIO
AllTOIIIO DO VALLE
AIITONIO GERALDO
ARMAIIIlO ABILIO
ARNON BEZERRA
ARY KARA
ATILA LINS
AUGUSTO IIARDES
11. SA
IlASILIO VILLAIII
IIENEDITO DE LIRA
IIEIIEDITO DOHIllGOS
IIOIIIFACIO DE ANDRADA
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CA!lURCA
CARLOS CARDINAL
CARLOS NELSON
CECI CUNHA
CHICAO BRIGIDO
CONFUCIO MOURA
COSTA FERREIRA
CUNHA BlID/O
DARCI COELHO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
EDSON SILVA
EDSON SOARES
ELIAS MURAD
ELTOII ROHNELT
EULER RIBEIRO

EUftIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FlLIX M!NDOllCA
FlftNAIIDO DINIZ
FEftllAIIDO TORRES
FlUROSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
GEIlEBIO BERIIARDIHO
CILVAM FREIRE
GOIIZAGA MOTA

GONZAGA PATRIOTA
HELIO BICUDO
HERClILAIIO ANGHINETTI
HILARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANIIA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBIlAIIIK ASI-ACKEL
IVANDRO CUNHA LlKA
IVO KAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO PAULO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO 1JWI'lll J!!lSTRINHO
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE KAURICIO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE REZENDE
JOSE ROCKA
JOSE THOKAZ NOIlO
LAlRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEUR LOHANTO

LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ PIAUHYLINO
MARCELO DEDA
MARCONI PERILLO
MARCOS LlKA
MARIA VALAOAO
MARISA SERRANO
KAURICIO REQUIAO
KAURO LOPES
MAX ROSENKANN
MICHEL TEMER
MILTON TEMER
NAIR XAVIER LOBO
NELSOH MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON OTOCH

NILTOIl BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
OLAVIO ROCKA
OSCAR ANDRADE
OSMAMIO PEREIRA
OSMIR LlKA
OSVALDO IIIOLCMI
PAES LANDIM
PAULO GOllVEA
PAULO RITZEL
PAULO ROCKA
PAULO TITAM
PEDRO CAIlEDO
PEDRO coRREA
PEDRO HENRY
PEDRO NOVAIS
PEDRO WILSOH
PHILEHON RODRIGUES
PIHH!IRO LANDIM
RAlHUNDO SANTOS
RICARDO BARROS
RITA CAKATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FOIITES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALAOAO
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
RONIVOH SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOKAO CRUZ
SANDRO MABEL
SAULO QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARllElRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SAIITOS
SILVIO TORRES
SIKARA ELLERY
SYLVIO LOPES
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
USHITARe ItAl!IA
VALDEliOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VIC PIRES FRANCO
VITTORIO M1!DIOLI
WAGNER ROSS I
WALDOHIRO FIORAVANTE
WELINTON FAGUNDES
WIGBERTO TARTUCE
WILSON CUNHA
ZILA BEZERRA

............................................................:- .

TtruLO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODF.RF.ll

CAPiTULO I

. Do PODER LEGlSLAIlVO

Do PROCESSO LrolSL4TWO

.............................................................................................
SUBSEÇÃO 11

DA EMENDA Â CONSTrTUIÇÃO

Art. 60. A ConstÍluição poderá ser emendada mediante propo51a;

I - de um lerço. no mínimo. dos membros da Cãmara dos Deputlldos ou do
Senado Federal:

" - do Presidente da República:

'" - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federa.
ção. manifes"1ndo-se. cada uma delas. pela' maioria relath'a de seus membros.

§ 1.0 A Constituição não poderá ser emendada na vigéncia de intelvençlo
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2.° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Consresso NICiOnaI.
em dois turnos. considerando-se aprovada se oblíver. em ambos. três quintos dos
votos dos respectivos membros.

§ 3.° A emenda ã Constiluição será promulgada pelllS Mesas da Cirnara 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 - aforma fcderaliva de Estado:

" - 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 pre

judicada ru10 poli; ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

ASSINATURAS CONFIRKADAS................... 176 REPETIDAS: 8
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 20
ASSINATURAS DE DEPUTAOOS LICENCIADOS...... 4
TOTAL DE ASSINATURAS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 208

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

TtruLoll

OIleio nOH 1196 Brasma, 19 de junho de 199E

Senhor Secretl1rio-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria qua a Proposta de Emenda á

Cons1iluiçio. do Senhor Jorge Anderes e outros. que • Acrescenta o art. 24t1 à
Constlluiçio Fedefar. c:onI8m número sulicien11l de signelllríos. constando a IllCerida
proposiçio de;

176 assinaturas Válidas;
020 assinaturas que nAo conferem;
008 assinaturas repelidas; e
004 assinaturas de Deputados liclInciados.

f::fJfT:;;' '- /~
~A1.MEIDAANDRADE

Chefe
As... Senhoríll o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PMlA
SecraUlrio-GeraI da Mesa
NESrA

CAP1nlLOI

Dos DIREl'IOS E l>EvEREs INDIVIDUAIS E Ca.mvos

Art. S- Todos do iguais perante a lei, lCIll cIistinç40 de qualquer JIIIlUIZa,
garantindo-se aos brasileiros eaos . ICSidentes DO Pais a iJrrioIIbi·
!idade do direito à vida, i liberdade,~de, i seprançae i pmpriedade,
DOS termos seguintes:
..............................................- _ .

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e IOIl1Cll'"
sados em geraI sIo assegurados ocontraditório ea ampla defesa, comOI meios
e rccunos a ela inerentes;
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Sala das Sessões, em 13 de março de 1996.

TtruLoIX

DAS DIsPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

*An'. 246. É vedadf! a adoção de medida provisória na regulamentação de
artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda
promulgada a partir de 1995.

Brnsília, 5 de outubro de 1988. - Ulysses Guimarães, Presidente·

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N.!! 390, DE 1996

(Do Sr. Jorge Anders e Outros)

Finalmente, saliente-se que a presente Emenda preferiu unificar

tal data no dia 1° de fevereiro do ano seguinte á eleição, uma vez que sabidamente ti

dia 10 de janeiro tem se mostrado inadequado para tais posses, por coincidir com as

comemorações pelo Ano Novo e pelas dificuldades práticas que traz às autoridades

convidadas, notadamente os chefes de Estados estrangeiros.

Em face do exposto, contamos com o apoio de nossos ilustres

pares no Congresso Nacional para a aprovação da presente proposta.

,r
I"

í},..:1,..,../
Deputado JOR,9E ANDERS

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

CONSTITUIÇãO'
REPúBIJCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBRAHIM ABI-ACKEL
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOAO MAIA
JOAO RIBEIRO
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUNATI
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE THOMAZ NONO
LAI RE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LIDIA QUINAN
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MARCIO FORTES
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARIA VALADAO
MARISA SERRANO
MARQUINHO CHEDID
MAURI SERGIO
MAURO LOPES
MI LTON TEMER
MUSSA DEMES
NAIR XAVIER LOBO
NAN SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
OLAVIO ROCHA
OSMANIO PEREIRA

Altera os artigos 28 e 82 da Constituição, unificando a

data de posse das autoridades e parlamentares que menci~

na nos âmbitos federal, estadual e municipal.

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos

termos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda ao Texto

Constitucional:

Art. I' O art. 28 da Constituiçâo passa a vigorar com a seguinte

redação:

"Art. 28 A eleição do Governador e do Vice- Governador de
Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á noventa dias
antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse
ocorrerá no dia I° de fevereiro do ano subsequente, observado,
quanto ao mais, o disposto no art. 77."

Art. 2' O art. 82 da Constituição passa a vigorar com a
seguinte redação'

"Art. 82 O mandato do Presidente é de quatro anos. ve~ada

a reeleição para o periodo subsequente. e terá início em 1I) de
fevereiro' do ano seguinte ao da sua eleição."

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

As eleições diretas e livres são, inquestionavelmente, uma das

mais marcantes caracteristicas das Democracias.

Neste sentido, pode-se dizer que unificar as datas das posses

dos chefes do Executivo e dos parlamentares federais e estaduais representaria uma

verdadeira celebração deste fato fundamental da vida politica da nação que são as

eleições.

. De outro lado, a presente proposição pretende também por fim

á atual prática dos Chefes do Executivo (Presidente da República e Governadores dos

Estados e do Distrito Federal) iniciarem seus governos com um Poder Legislativo

"velho" por assim dizer já que só um mês depois daqueles os novos parlamentares

tomarão posse pela Iwslação atual.

Assim, a proposição visa acabar com este (longo) periodo

improdutivo entre as posses das autoridades aqui mencionadas, o que certamente

contribuirá para uma maior harmonia entre os Poderes.

ADELSON SALVADOR
PDHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CERANTO
ALEXANDRE SANTOS
ALMINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
AYRES DA CUNHA
B. SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIMARAES
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS NELSON
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
DANILO DE CASTRO
DARCI COELHO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
EDINHO BEZ
EDSON QUEIROZ
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO LOPES
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAN FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERCULANO ANGHINETTI
HER~1ES PARCIANFLt.O

ASSINATURAS C;;ONFIRMADAS................... 1n
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 9
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 1B6

OSMIR LIMA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PEDRO WILSON
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO SANTOS
ROBERTO VALADAO

ROGERIO SILVA
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALaO CORREA
UDSON BANDEIRA
USHITARO KAMIA
VICENTE ARRUDA
WELINTON FAGUNDES
WIGBERTO TARTUCE
WI LSON BRAGA
WILSON CUNHA
ZILA BEZERRA

REPETIDAS:
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TiTuLo IV

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TiTuLo IV

Julho de 1996

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

Do PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO VlIl

Do PROCESSO LEGISLATIJIO......................................................................................- ..
SUBSEÇÃO II

DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO

DA ORGANIZAçAo DOS PODERES

CAPÍTULO II

Do PODER ExECUTIVO

SEÇÃO!

Do PRESIDENlE E DO VICE-PRESIDENlE DA REPÜBUCI.
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;
li - de mais da metade das Assembléias Legislativas das mÍidades da

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ liA Constituição não poderá ser emendada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2i 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.

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

§ 4i 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;
li - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ Si A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa

-CONSTITUIÇãO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRAsn,

1988

............................................................................... - .
TiTuLo III

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULollI

Dos ESTADOS FEDERADOS
.............................. __ .

Ali. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para man
dato de quatro anos, realizar·se-á noventa dias antes do térmíno do mandato
de seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia Ig de janeiro do ano subseqüen
te, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.

Parágrafo único. Perderá o mandato o Governador que assumir outro
cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a pos
se em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

Ali. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos, vedada a
reeleição para o período subseqüente, e terá inicio em lide janeiro do ano
seguinte ao da sua eleição.

Ali. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem li
cença do Congresso Nacional, ausentar-se do Pais por período superior a quin
ze dias, sob pena de perda do cargo.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfIcio n';t'll96
Brasília, 19 de junho de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda li
ConstituiçãO, do Senhor Jorge Anders e outros, que" Altera os artigos 28 e 82 da
Constituição unificando a data de posse das autoridades e parlamentares que
menciona n05 âmbitos federal, estadual e municipal', contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

172 assinaturas válidas;
.009 assinaturas que não conferem;
004 assinaturas repetidas; e
001 assinaturas de Deputados licenciados.

,j} Atenciosamente,

{f/v-' II ;;~~ /'---
~IO ALMEIDAANDRADE

Chefe

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 391, DE 1996

(Do Sr.. Benedito Domingos e Outros)

Acrescenta parágrafo ao artigo 223 da Constituição Federal.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA E DE REDACÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal nos tennos do Art. 60 da Constirnição Federal, promulgam a seguinte

Emenda ao texto constirncional:

Por considerar a "Voz do Brasil" um importante canal

de comunicação dos atos de Governo (Executivo, Legislativo e Judiciário) com o

povo brasileiro que, através do rádio consegue penetrar nas mais longinquas

regiões deste País, que veicula um programa de profundo interesse de toda a

sociedade. levando infonnações aos brasileiros que não têm acesso a outras

fontes, é que submeto à apreciação de todos os ilustres pares para a aprovação da

nossa proposta.

de;;996

Deputado BENED : I OMI GOS

PPBillF

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 226
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 7
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 241

Art. 1" • Fica acrescentado ao Art. 223 da

Constituição Federal parágrafo, que será o "§ 6"·, com a seguinte redação:

"Art. 223\" .................................................••••....•........

§ 6" • A prestação dos serviços de radiodifusão sonora,

fica condicionado a cessão gratuita do horário das 19:00 (dezenove) às 20:00

(vinte) horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, para

divulgação de infonnações dos Poderes da República, na fonna da lei.

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

publicação.

JUSTIFiCATIVA

o mais antigo programa de rádio da América do Sul,

o Programa Oficial dos Poderes da República, conhecido por todos os brasileiros

como "A Voz do Brasil", retransmitido por todas as emissoras deràdiodifusão

sonora do país desde 1938, vem cumprindo, sem dúvida alguma, um importante

papel social. fazendo chegar, diariamente, em todJlf as regiões brasileiras,

notícias sobre a amação dos Poderes da República.

Atualmente, a imprensa vem divulgando que algumas

emissoras de rádio têm se manifestado para que o Programa "A Voz do Brasil"

venha a ser exiinto, inclusive com o aval de juristas renomados que alegam não

ter o referido programa amparo constitucional.

Ora, acabar com um programa que leva infonnações

importantes a milhões de brasileiros, onde em sua maioria não tem condições de

adquirir todos os dias jornais. livros, revistas ou quaisquer outros meios de

comunicação escrita. por falta de oferta na sua localidade ou mesmo por falta de
recursos financeiros, que lhe propicie tomar conhecimento do que está

acontecendo no dia:a-dia em seu País é, ao nosso ver, o não reconhecimento

desse valoroso programa, é, em última análise. impatriótico. Hoje, muitas pessoas

de baixa renda e por motivos os mais diversos ainda não têm condições de

adquirir um televisor e mesmo assim, podemos afinnar que existem muitas

regiões por este pais afora que a televisão não abrange. No entanto, nos dias

atuais, qualquer pessoa por mais pobre que seja possui um rádio. O rádio está em

todo local e em todo momento, seja na mata amazõnica, em qualquer tipo de

navegação, com o motorista, com o tropeiro, enfun, o rádio alcança todos os

ponto do País, é o elo de ligação entre o povo e o Poder.

A lei que disciplinará a Emenda Constitucional do

Programa "A Voz do Brasil" deve assegurar, em caso de situações de calamidade

pública, aos Poderes Municipal ou Estadual, a autorização para, em cadeia

municipal ou estadual, no horário pré-reservado para "A Voz do Brasi!", a

divulgação e orientação que se fizerem necessárias às comunidades atingidas.

ABELARDO LUPION
ADAO PRETTO
ADAUTO PEREIRA
ADELSON SALVADOR
ADEMIR LUCAS
ADROALDO STRECK
AECIO NEVES
AGNALDO TIMOTEO
AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP
ALBERICO CORDEIRO
ALCIONE ATHAYDE
ALDO ARANTES
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO DO VALLE
ANTONlO GERALOO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO JORGE
ARI MAGALHAES
ARMANDO ABILIO
ARNON BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO
ARY VALlIDAO
ATILA LINS
AUGUSTO VIVEIROS
B. SA
BENEDITO DE LIRA

""BENEOITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS CAMURCA
CARLOS CARDINAL
CARLOS MELLES
CECI CUNHA
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO

CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DANILO DE CASTRO
DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DOLORES NUNES
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI
EDINHO ARAUJO
EDSON EZEQUIEL
EDSON SILVA
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ERALDO TRINDADE
ESTHER GROSSI
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FELIPE MENDES
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS

FRANCISCO SILVA
GENES lO BERNARDINO
GERSON PERES
GILNEY VIANA
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
HAROLDO LIMA
HERACLITO FORTES
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANHA
HUMBERTO COSTA
INACIO ARRUDA
INOCENCIO OLIVEIRA
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR BOLSONARO
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JANOIRA FEGHALI
JAQUES WAGNER
JARBAS LIMA
JOAO ALMEIDA
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOAO MAGALHAES
JOAO MAIA
JOAO MENDES
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOFRAN FREJAT
JONIVAL LUCAS

JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ALDEMIll

JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITSCH
JOSE JANENE
JOSE LUI Z CLEROT
JOSE MACHADO
JOSE MAURICIO
JOSE REZENDE
JOSE THOMAZ NONO
LAEL VARELLA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEOPOLDO BESSONE
LEUR LOMANTO
LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ MOREIRA
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO DEDA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARIA VALADAO
MARlLU GUlMARAES
MATHEUS SCHMIDT
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MAURO LOPES
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MICHEL TEMER
MIGUEL ROSSETTO
MILTON MENDES
MILTON TEMER
MIRO TEIXEIRA

MOREIRA FRANCO
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NAIR XAVIER LOBO
NAN SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NEY LOPES
NICIAS RIBEIRO
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
ODELMO LEAO
OSCAR ANDRADE
OSMANIO PEREIRA
OSMAR LEITAO
OSORIO ADRIANO

OSVALDO BIOLCHI
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO BERNARDO
PAULO FEIJO
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEDRO CORREA
PEDRO IRUJO
PEDRO NOVAI S
PEDRO VALADARES
PEDRO WILSON
PEDRO YVES
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELEM
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BRANT
ROBERTO FRANCA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO VALADAO

RODRIGUES PALMA
ROLAND LAVIGNE
ROMEL ANIZIO
RONALDO PERIM
RUBENS COSAC
SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SERAFIM VENZON

SERGIO KAYA
SEVERINO CAVI\LCANTl
SILVERNANI SANTOS
SIMARA ELLERY
SOCORRO GOMES
THEODORICO FERRACO
TILDEN SANTIAGO
USHITARO KAMIA

VALDEMAR COSTA NETO
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VICENTE CASCIONE
WAGNER SALUSTIANO
WELINTON FAGUNDES
WIGBERTO TARTUCE
WI LSON BRANCO
WILSON LEITE PASSOS
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUS!US

REPETIDAS: 8
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"LEG!Sct.ÇÃO crrADt. "·~EXAOt. PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDI"

República Feàerahva ào Brasl1 -CONSTITUIÇãO
.............................................................................

TiTuw IV

DA OR(;ANI7..ACÃO DOS PODF.RF.S

CAPiTIJLO I

Do PODER LEGISL,\!IVO

SECfo VIII

Do PROCESSO LEGISL4T!1 V

.§ lQ O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, §§ 2Qe
4Q

, a contar do recebimento da mensagem.

§ 2Q A tião-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprova
ção de, no DÚnimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3Q O ato de outorga ou re!l0vação somente produ;zirá efeitos 1.egais
após deliberação do Congresso NaCional, na forma dos paragrafos antenores.

§ 4Q O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o
prazo, depende de decisão judicial.

§ 5QO prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as eDÚs
soras de rádio e de quinze para as de televisão.

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste Capítulo, o Congresso Nacional
institu'rá, como órgão alL'ciliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma
da lei. \

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Sl'llSECÃO 11

DoI EMENDA .1 CONSTrrUlçÃO

Oflcio n'I) 72./96
Brasllia, 19 de junho de 1996.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 392, DE 1996

(Do Sr. Couraci Sobrinho e Outros)

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Benedito Domingos e outros, que"Acrescenta Parágrafo ao
art 223 da Constituição Federal", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

226 assinaturas válidas;
007 assinaturas que não conferem; e
008 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposla:
I - de um terço. no minimo. dos memhros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal:
11 - do Presidente da República:
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federa

ção. manifestando-se. cada uma delas. pela' maioria relatin de seus membros.
§ 1.0 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de inten'enção

federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2.° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congr;sso Nacional.

em dois IUrnos. considerando-se aprovada se obllver. em ambos. tres 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 respectim 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. se~reto. universal e periódico:

III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garanlias individuais.
§ 5.° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre

judicada não podl; ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislatIVa.
.........................................................................................

Senhor Secretário-Geral:

ç~11 /l-./~
EGIO ALMEIDA ANDRADE

Chefe

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

I
'--

TfTuLo VIII
DA ORDEM SocIAL

CAPÍTULO V

DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permis.

são e autoriza9!!0 p~ °serviço de radi~são so!10ra e Cle sons e 1Illl1!1''''.,
observado o pnncIpIo da complementaridade dos SIstemas privado, público e
estatal.

Acrescenta inciso ao artigo 144 e altera a redação de
seu parágrafo 89, atribuindo nova competência às
guardas municipais.

(APENSE-SE Ã PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 95,
DE 1995)

N, Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos tennos do art.

60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo 1° - Fica incluído ao artigo 144 da Constituição Federal, após o inciso

V, inciso com a seguinte redaçio.

Artigo 144- .
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"VI - guardasmunicipais".

Artigo 2" - Fica acrescentado ao § 8" do artigo 144 da Constituição Federal,

após a palavra lOstllações, a expressão "e voltadas a complementar ações de segurança

pública", passando o dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 144 .

§ 8" - Os Municipios poderio constituir guardas municipais

destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações e voltadas a complementar ações

de segurança pública, confonne dispuser a lei".

JUSTIFICATIVA

Aviolência que impera nas cidades brasileiras e que não mais se restringe às

grandes e medIas cidades, està a exigir que o Poder Público seja dotado de novos

instrumentos que lhe pennitam um combate mais eficaz em defesa da coletividade.

LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ MOREIRA
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO BARBIERI
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARILU GUlMARAES
MARIO CAVALLAZZI
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO NAJAR
MAURO LOPES
MEHDONCA FILHO
MUSSA DEMES
NAN SOUZA
NELSON MEURER
NELSON TRAD
NESTOR DUARTE
NEY LOPES
NILSON GIBSON
HILTON BAIANO
ODELMO LEAO
ODILIO BALBINOTTl
ORCINO GONCALVES
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO

PAULO BAUER
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEl RO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO MOURAO
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO YVES
PHILEMON RODRIGUES
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO IZAR
RIVALDO MACARI
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO FRANCA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO SANTOS
ROBSON TUMA
RODRIGUES PALMA

ROLAND LAVIGNE
ROMEL ANIZIO
RO!IMEL FEIJO
RONALDO PERIM
RUBEM MEDINA
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRO MABEL
SAULO QUEIROZ
SEVERINO CAVALCAN'l'I
SILAS BRASILEIRO
SILVIO TORRES
SIMAO SESSIM
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VADAO GOMES
VALDEMAR COSTA NETO
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ARRUDA
VICENTE CASCIONE
VILMAR ROCHA
WAGNER ROSSI
WAGNER SALUSTIANO
WELSON GASPARINI
WERNER WANDERER
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRANCO
WILSON CAMPOS
ZULAIE COBRA

O que se pretende e conceder às guardas municipais competência para

tambem partIcipar de fonna plena da segurança pública, complementando as ações da

Polícia Mllitar e Polícia Civil e ajudando a combater a crescente criminalidade nos centros

urbanos.

A criminalidade e a violência nas cidades brasileiras estão a configurar um

estado de verdadeira guerra CIvil. Enquanto o Japão, P"'s que melhor vem enfrentando

esses problemas, em 1994 registrou apenas 38 (trinta e oito) homicidios por arma de fogo,

com a mêdia de 0,1 por dia ou 3,1 por mês, e os Estados Unidos, pais com população

superior à brasileira, registrou a mOdía de 44 homicídios por dia ou 1320 por mês, a

aterradora media brasileira e de 80 (oitenta) assassinatos por dia ou 2400 por mês.

Apenas para exemplíficar, ressalte-se que somente em mmba cidade,

Ribeirão Preto, já foram registrados no corrente ano e até a presente data, 10 de junho, 97

(noventa e sete) homlCidios o que resulta na assustadora média de um assassinato a cada 2

(dois) dias.

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 183
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 12
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 195

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfIcio n'.l 1'3196
Brasllia, 20 de junho de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Corauci Sobrinho e outros, que" Acrescenta inciso ao artigo
144 e altera a redação de seu § 8', atribuindo nova competência às guardas
municipais ", contém número suficiente de signatários, constando a referida
proposiçAo de:

163 assinaturas válidas;
012 assinaturas que nAo conferem.

Adem",s, vale destacar que o legislador constituinte está atrasado, uma vez

que as guardas municipais de diversas cidades, a exemplo de São Paulo e Sertãozinho, já

foram armadas e estão colaborando, eficazmente, com as Polícias Milítar e Civil no

combate á violência. O objetivo é ajustar a legislação aos fatos já existentes, em beneficio

da segurança do povo brasileiro.

Sala das Sessões, de de1~96 t? /0 b/t6
-LG 11'1'

De~HO

Atenciosamente,

10 /;'~/'-
é"GIO ALMEIDA ANDRADE

Chefe

ASua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PANA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

J.-

ABELARDO LUPION
ADEMIR LUCAS
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADYLSON MOTTA
AECIO NEVES
AGNALDO TIMOTEO
ALCESTE ALMEIDA
ALMINO AFFONSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALZlRA EWERTON
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO V.ALLE
ANTONIO DOS SANTOS
Al1TONlO FEIJAO
ANTONIO JORGE
ANTONIO UENO
ARLINDO CHINAGLIA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
AROLDO CEDRAZ
ARY KARA
AYRES DA CUNHA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BENITO GAMA
BETO MANSUR
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAMURCA
CARLOS MELLES
CASSIO CUNHA LIMA

CELSO RUSSOMANNO
CHRIANO CORREIA
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
EDINHO ARAUJO
ELIAS ABRAHAO
ELIAS MURA0
ELISEU RESllNDE
ERALDO TRINDADE
EUDORO PEDROZA
EUJACIO SIMOES
EURICO MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO GABElRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO ZUPPO
FRANCISCO HORTA
GENESIO BERNARDINO
GONZAGA MOTA
HELIO ROSAS
HERACLITO FORTES
HUGO BIEHL
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNdA
INOCENCIO OLIVEIRA
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAIRO CARNEIRO

JARBAS LIMA
JOAOALMEIDA
JOAO LEAO
JOAO MAGALHAES
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO MENDES
JOAO PIZZOLATTI
JONIVAL LUCAS
JORGE ANDERS
JORGE WILSON
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE EGYDIO
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PINOTTI
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE TUDE
JOVAIR ARANTES
JULIO CESAR
JURANDYR PAIXAO
KOYU IHA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEOPOLDO BESSONE
LIMA NETTO
LUCIANO PIZZATTO

"LEGISLAÇÃO CITAOA ANEXAOA PELA
COOROENAÇÃO oe eSTUOOS LEGISLATlVOS.c.OI ..

República Feàeratlva ào Brasil

-CONSTITUIÇãO
.......................................................................................

TíTULO IV

DA ORGMlI7..AÇÃO DOS PODERES

CN'iTIJLO I

Do PODER LEGlSLiJWO
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SEÇ'.fO VllI

Do PROCESSO LEGlSL<TWO

SUBSEÇÃO 11

Art. 60. A Con5\1tuição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço. no minimo. dos mcmbros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal:

II - do Presidente da República:

111 - de m3ls da metade das Assembléias Legislativas das unid.1des da Federa
ção. manifestando-se. cada uma delas. pela maioria relativa de scus membros.

§ 1.0 A Consllluição não podcrá ser emendada na vigência de intcrvenção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2.° A proposta será discutida c votada em cada Casa do Congresso Nacional.
em dOIS turnos. conSIderando-se aprovada se obtivcr. em ambos. três quintos dos
votos dos respecnvos membros.

§ 3.° A emenda á Constituição será promulgad.1 pelas Mcsas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o rcspectivo número de ordem.

§ ~.o Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendentc a abolir:

I - a forma federativa de Estado:

11 - o voto direto. secreto. universal e periódico:

111 - a separaçào dos Poderes:

IV - os direnos e garantias individuais.

§ 5.° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre
Judicada não pod<; ser objeto dc nova proposta na mcsma scssão lcgislauva.
................................................................................................................

§ 3" A polícia ferroviária federal, órgão pennanente, estruturado em
carreira. destina-se, na forma da lei, ao.patrulhamento ostensivo das ferrovias
federais.

§ 4" As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira.
incumbem. ressalvada a competência da União, as funções de políciajudiciá
ria e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- § S" Às policias militares cabem a policia ostensiva e a preservação da
ordem pública: aos corpos de bombeiros militares. além das atribuições defini
das em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 6" As polícias militares e corpos de bombeiros milítares, forças auxi
liares e reserva do Exército, subordinam-se, jun,tamente com as polícias civis,
aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri,t6rios.

§ .,. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órpos
responsáveis pela segurança públíca, de maneira a garanúr a eficiência de
suas atividades.

§ 81 Os Municípios poderão constituír guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 394, DE 1996

(Do Sr. Gerváaio Oliveira e outros)

Altera o artigo 69 da Constituição Federal.

(APENSE-SE À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9
380, DE 1996)

"L5GlSLt.CÃO CITt.Ot. t.NEXt.Ot. PELt.
COOROENt.CAo DE eSTUDOS LEGISLATlVOS-e.OI "

TtruLo V

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do art. 6 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional.

DA DEFESA DO ESTADO E DAS INS1Tl1lIçou DEMOCRÁTICAS Artigo único. O art. 6 da Constituição Federal passa a vigorara com a
seguinte redação:

CAPm.1.0UI
DA SEGURANÇA PÚBLICA

"Art. 6 São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
habitação, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidadc e à
infineia, a assistência aos desamparados, na forma.da constituição."

r

"\
de 1996.

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões, em de

,./"' "I

-: .' 7 Cl

Deputa~í1vlsto~I~iRA:/o

Esperamos, contar como o imprescindlvel apoio de nossos
Pares, de forma a aprovar a alteração que ora propomos, que com certeza irá trazer
significativos avanços, do ponto de vista dos direitos sociais,

o '{J

, .\....., A presente proposição, tem por objetivo acrescer no texto
constituCIonal, como direitos sociais, a habitação. Entendemos que o direito a
moradia é importante igualmente aos outros direitos, constantes do referido texto. É
fundamcntal ao homem, tcr seu próprio lugar para morar.

Os princfpios fundamentais de moralidade, decência e respeito a
dignidade estão sendo completamente abandonados, e direitos sociais como a
educação, a saúde, o trabalho, a segurança, não cstão passando de meras cstatísticas
ou variáveis econômicas, assim como o grave déficit habitacional que vive o pais.

Ao ser inserido na constituição, como um dos direitos sociais, a
habitação, estaremos dando o mesmo tratamento jurídico que é atribuído aos outros
direitos já consagrados no art. 6, da nossa Lei Maior.

Art. 144. A segurança pública. devcr do Estado. direito e responsabilidade de
todos. é exerctda para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimõnio, através dos seguintes õrgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - policias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ }" A polícia federal, insútuída por lei como õrgão pennanente, estru

turado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detri

mento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas
e empresas públicas. assim como outras infrações cuja prática tenha repercus
são interestadual ou internacional e exija repressão Wtiforme, segundo se dis
puser em lei;

I1- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o contrabando e o descaminho, sem prejuizo da ação fazendária e de outros
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de policia judiciária da

União.
§ 2" A polícia rodoviária federal,. órgão permanente, estruturado em

carreira. destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias
federais.
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BrasHia, 20 de junho d. 1996.

Senhor Secretário-Geral:

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 171
lISSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 17
ASSINATURAS DE DEPUTADOS' LICENCIADOS. • • • • • 1
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 189

CAPÍTULo I

Do PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO TlIJI

DA EMENDA ..i CONSl'lJUlÇÃO

TtruwIV

DA ORGANIZAÇÁO DOS PODERES

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISL.ATlVOS·CeDI .._.

CONSTITUIÇãO'
RDl11BLICA FEDERM'lVA DO BRASIL

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

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço. no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou

do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
m- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

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

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

§ 3i Aemenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4i Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

I - a fonna federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
m- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ Si A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou~~ por

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislatIva
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Do PROCESSO UOlSLA.TJIIO.........................................................................................................................
SuaSEÇÃOn

FERNANDO GONCALVES OLAVIO ROCHA
FIRMO DE CASTRO OSHANIO PEREIRA
FLAVIO ARNS PADRE ROQUE
GENES lO BERNARDINO PAULO HESLANDER
GERSON PERES PAULO LIMA
GILHEY VIANA PAULO PAIM
GILVAN FREIRE PAULO ROCHA
GONZAGA MOTA PAULO TITAN
GONZAGA PATRIOTA PEDRO CANEDO
HENRIQUE EDUARDO ALVES PEDRO WILSON
HERCULANO ANGHINE'l'TI PHILEMON RODRIGUES
HILARIO COIMBRA PIMENTEL GOMES
HUGO BIEHL RAQUEL CAPIBERIBE
HUGO LAGRANHA RAUL BELEM
HUGO RODRIGUES DA CUNHA RICARDO BARROS
ILDEHAR KUSSLER RICARDO GOMYDE
INACIO ARRUDA RITA CAMATA

~~~~~~~:~ RIVALDO MACARI
JOI.O FASSARELLA ROBERTO BALESTRA
JOI.O MAIA ROBRRTO FRANCA
JOSE ALDEMIR ROBERTO JEFFERSON
JOSE BORBA ROBERTO PAULINO

JOSE CARLOS COUTINHO =~I~~~~~A
JOSE CHAVES ROHMEL FEIJO
JOSE DE ABREU ROKIVON SANTIAGO

~g~~ ~~~~~TI mOMAO CRUZ
JOSE MUCIO MONTEIRO SALVADOR ZIMBALDI
JOSE PIMENTEL SARAIVA FELIPE

JOSE PRIANTE ~~~~~M~~~~~N
~~~~iRR~~~ES SERGIO BARCELLOS
LAPROVITA VIEIRA SERGIO CARNEIRO.
LAURA CARNEIRO SBVERIANO ALVES
LEONEL PAVAN SILVERNANI SANTOS
LEONIDAS CRISTINO SILVIO TORRES

LINDIlERG FAIUAS ~~~OE~:~
tgg:g i~~ATTO TELM1\ DE SOUZA

LUIS BARBOSA THEODORICO FERRACO
LUIZ BUAIZ UBALDINO JUNIOR
LUIZ CARLOS HAULY USHITARO KAMIA
LUIZ MAINARDI VALDEMAR COSTA NETO
LUIZ PIAUHYLINO VALDENOR GUEDES
MAGNO BACELAR VANESSA FELIPPE
MARCIA MARINHO VICENTE ARRUDA
MARIA VALADAO VILSON SANTINI
MARIO DE OLIVEIRA WALDOMlRO FIORAVANTE
MARQUINHO CHEDID WERNER WANDERER
MAURICIO NAJAR WIGBERTO TARTUCE
MAURO LOPES WILSON BRANCO
MIRO TEIXEIRA WILSON CAMPOS
MURILO DOMINGOS WILSON CIGNACHI
MURILO PINHEIRO WOLNEY QUEIROZ
MUSSA DEMES ZE GOMES DA ROCHA
NAN SOUZA ZILA BEZERRA

ADI.O PRETTO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALZlRA EWERTON
ANA JULIA
ANIBAL GOMES
ANTDNIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANDO ABILIO
ARNALDO FARIA DE SA
ARNON BEZERRA
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
BARBOSA NETO
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETO LELIS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS CAMURCA
CARLOS SANTANA
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELSO RUSSOMANNO
CHlCAt> BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DANILO DE CASTRO
DE VELASCO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELISEU RESENDE
EMERSON OLAVO PIRES
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO GASElRA

. . Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Gervásio Oliveira e outros, que "A/lera o artigo li da

Constituição Federal", contém número suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

171 assinaturas válidas;
017 assinaturas que nAo conferem; e
001 assinatura de Deputado licenciado.

-CONSTITUIÇãO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
. .

f} A1enc7'amr9,le, /
l~ J- . /:;- T/~ J_
-lGIO ALMEIDA ANDRADE

Chefe

Ttruw 11

Dos DIRElTOs E GARA..'l/TIAS FUNDAMEmA!~

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAWA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

Dos DIREITOS EDEVERES INDIVIDUAIS F. Cou'nvml

Art. Si Todos são iguais ~ ~rante a lei, sem distinção de qualquer nat.rreza,
garantinclo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabi-
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!idade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

CAPlroLOll

Dos DIREITOS Socws

Art. 6g Silo direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, olazer, a seguran
ça, a previdência social, a proteçllo à maternidade e à iníancia, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 7fl Silo direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contradespedida aIbitrária ou sem
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indeIÚzaçllo com
pensatória, dentre outros direitos;

...........................................................................................
.................. ~ - - .

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 395, DE 1996

(Do Sr. Gervásio Oliveira e Outros)

Acrescenta ao Titulo VIII da Constituição Federal o Capi
tulo IX - Da Habitação de Interesse Social.

(APENSE-SE k PROPOSTA DE EMENDA k CONSTITUlÇÂO N9 44, DE
1995)

de recursos para manutenção e desenvolVImento do ensino.
como determinado pelo art. 212, a aplicação de recursos no
Sistema NaCIOnal de Habitação e nos programas habnaclOnals a
que se referem os arts. 234 e 235 e a prestação de garantias às
operações de crédito ]l.QT l\meClpação de receita. previstas nO
ar!. 165, § 8D

; •

Art. 3° São remunerados os arts. 233 a 244 da
Constituição Federal para os arts. 237 a 248

JUSTIFlCAÇÃO

O art. 23, inciso IX, da Constituição FederaL fixa que a habitação,
como a educação como de competência comum da União. dos Estados. do Distrito
Federal e dos Municipios.

O objetivo da proposição em epigrafe, é dar o mesmo tratamento que
foi dado a educação. no que tange, os dispostos nos artigos 208. 211 e 212 da nossa
Lei Maior, que disciplinam o dever no âmbito educacional, regulamentando o regime
de colaboração e fIXando percentuais de aplicação de parte da receIta de impostos
nos sistemas de ensino federal, estadual e municipal.

Faz-se necessário que a habitação, em especial a de mteresse SOCial. pela sua
importância. deve ter um capítulo especial na Carta Magna do pais. além de merecer
do Estado recursos suficientes que garantam o acesso à habitação à população de
menor poder aquisitivo. por intermédio de financiamentos subSIdIados

Moradia à população de baixa renda significa, dimmuir o problema de
saúde, bem estar, segurança, educação. além de dar dIgnIdade e CIdadania a
população que se encontra nessa faixa-etária de renda. que hOJe é a grande maioria
do povo brasileiro.

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

Art. 1° Fica acrescido ao Titulo m, da Constituição Federal, o
seguinte Capitulo IX - DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

Sala da Sessões, em de

/?Y:;.; .. . ·--r/'?..:-":
DeputadoGERVASr&OLlVElRA

de 1996

"Art. 233 O dever com a habitação de interesse social
será efetivado mediante:

1- a instituição de um Sistema Nacional de Habitação,
com o objetivo de articular, compatibilizar e apoiar a atuação da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no
campo habitacional;

II- a promoção do acesso á habitação para população de
baixa renda, através da concessão de financiamento e de uma
política de subsidios.

Art. 234 A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municfpios, aplícarão, anualmente, no Sistema Nacional de
Habitação, nunca menos de 5% (cinco por cento) da receita,
resultante de impostos.

Parágrafo único. Para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, pllTR efeito da receita resultante de impostos,
compreende também a proveniente de transferências, nos seus
programas de fundos habitacionais.

. Art. 235 Lei criará o Sistema Nacional de Habitação,
defimrá as fontes de recursos, inclusive as contribuições sociais
.e adicionais de impostos, e as demais obrigações da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e de toda a
sociedade, de forma direta e indireta, para programas
habitacionais".

Art. 2° o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal
passa a vigorar com seguinte redação:

IV-a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo
ou despesas. ressalvadas a repartição do produto da arrecadação
dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação

ADAO PRETTO
ADELSON SALVADOR
ADIIEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AGNELO QUEIROZ
ALBERICO FILHO
ALZIRA EWERTON
ANA JULIA
ANlBAL GOMES
ANTONIO BRASIL
ANTOI/IO DO VALLE
ANTOI/IO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
AIITONIO JOAQUIM ARAUJO
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANIlO ABILIO
ARl/ALDO FARIA DE SA
ARl/OI/ BEZERRA
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
AYRI!S DA CUIIllA
BARBOSA NETO
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
IlETO LELIS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS SANTANA
CASSIO CUIIllA LIMA
CECI CUIIllA
CHlCAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESl\
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CLEONANCIO FONSIlCA
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
COSTA FERREIRA
CUNHA UMA
DE VELASCO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
DUILIO PISAIIESCHI
EDISON ANDRINO
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURA0
ELISEU RESENDE
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI

ERALDO TRINDADE
FERNANDO DINIZ
FERNANPO GABElRA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LOPES
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
GILNEY VIANA
GILVAN FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERCULAIIO ANGHINETTI
HILARIO COIMBRA
HUGO BIEHL
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
INACIO ARRUDA
IVAN VALENTE
JAIME IºJlTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO TROME MESTRINHO
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CHAVES
JOSE COIMBRA
JOSE DE l\BREU
JOSE FORTUNATI
JOSE FllITSCIl
JOSE GENOINO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PIMENTEL
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOVAIR ARANTES
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONInAS CRISTINO
LINDBERG FARIAS
LUCIANO PIZZATTO
LUCIANO ZICA
LUIZ, BUAIZ

LUIZ CARLOS Hl\ULY
LUIZ MAINARDI
LUIZ PIAlJHYLINO
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARIA VALADAO
MARIO DE OLIVEIRA
MARQUINHO CHEDIn
MAURICIO NAJAR
MAURO LOPES
MURILO DOMINGOS
MURlLO PINHEIRO
NAN SOUZA
NEWTON CARPOSO
NILSON GIBSON
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSMANIO PEREIllA
PADRE ROQUE
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PAULO TITAN

PEDRO CANEDO
l.'EDRO VALADARES
PEDRO WILSON
PHI LEMON RODRIGUES
PIMEN'rEL GOMES
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
RICl\RDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FRANCA
ROBERTO PAULINO
ROMEL ANIZIO
ROMllEL FEIJO
RONIVON SANTIAGO
SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SARAIVA FELIPE
SEBASTIAO MADEIRA
SEReIO AROUCA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVERIAIIO ALVES
SILVERNANI SANTOS
SILVIO TORRES
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.......................................................................................

DA ORG,\NI7.AÇÃO DOS PODF.RF.S

Do PROCESSO LEGlSL.,rWO

Do POIlER LEGISLATIVO

I - zelar pela guarda da Constituição, das 'leis e das instituições demo-
cráticas e conservar o patrimônio público; .

JJ - cuidar da saúde e assislancia pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência;

JlI - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sitios
arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de
arte e de outros bens de valor hislórico, artístico ou cullUra1;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educaÇão e à ci!ncia;

VI - proleger o meío ambíente e combater a poluição em qualquer de
suas fonnas;

VII - preservar as florestas, a fauna ca flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento

alimentar;

IX - promover prograntas de construção de moradias e a melhoria das
condiçlles habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concesslles de direitos de:
pesquisa e exploração de recursos hidricos e minerais e:m seus territórios;

XII - estabelecer e' implantar política de educação para a segurança do
trânsito.

Parágrafo único. Lei complementar fixará nonnas para a cooperação
entre a U1Úão e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, tendo em vista
o cquillbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbíto nacional.

WILSOll BRANCO
WILSON CAMPOS
WILSOll CIGNACHI
WOLNEY QUEIROZ
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA

VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
WALDOHIRO FIORAVANTE
WlRNER WANDERER
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BllAGA

CAPlnJLO I

SEI;.io VlIl

-CONSTITUIÇAO
República Federativa do Brasil

"LEG!S~t.c;ÃO errAOt. A'~EXAOt. PELA
COOROENAÇÃO OE ESTUOOS LEGISLATlVOS.CeOI"

TtruLOIV

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

SIHARA ELLER'l
TELMA DE SOUZA
UBALDINO JUNIOR
USHITARO KAMIA

. VALDEMAR COSTA NE'l'O
VALDENOR GUEDES •

SI'llSEÇÃO 11
TtruLoVI

DA TRIBUlAÇÃO E DO OR~AMENTO

DA Ei.IEND.' A CONSTITUlÇ.·lo

Art. 60. AConstituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um rerço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal:
" - do Presidente da República:
11/- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federa

ção. manifestando-se. cada uma delas. pela maioria relativa de seus membros.
§ 1.0 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de inlcn'enção

federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2.° Aproposta será discutida evotada em cada Casa do Congresso Nacional.

em dois turnos. considerando-se aprovada sc obtiver. em ambos. lrês quintos dos
votos dos respectivos membros. .

§ 3.° Aemeada á Constituição será ptolllUlgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.

§ 4.° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado:
" - o Volo direto. secreto. universal e periódico:
II/ - a separação dos Poderes:
IV - os direilos e garantias individuais.
§ 5.° Amatéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre

judicada não podt; ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislatIva.
........................................................................................

TtruLoIlI
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

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

CAPírULo 11

DA UNIÃO

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Muni9ípios:

CAPITULO I

Do SIStEMA TRlBIJTÁlUo NACIONAL

..... a._ ..........•.........•...•..•... · •. ···· .. •••· · ..

SEÇÃO VI

. DA REPARTIÇÃO DAS RECEtrAS TRIBUTÁRIAS

Art. 157. Penencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da U1Úão sobre renda e pro

ventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos. a
qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituirem e
mantiverem;

II - vinte por cento do produto da ane:cadação do imposto que a U1Úão
instituir no exercicio da competência que lhe é atribuida pelo art. 154, I.
Art. 158. Penencem aos Municípios:

I - o produto da arrecadação do imposto da U1Úão sobre renda e pro
ventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a
qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundaçôcs que instituírem e
mantiverem;

JJ -cinqüenta por cento do produto da anecadação do imposto daU1Úão
sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

JJI - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedad~ de veículos automotores licenciados em seus terri
tórios;

IV - vinte e cinco pOr cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre presta
ções de serviços de transpone interestadual e intennunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. A!; parcelas de receita pertencentes aos Municipios,
mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mi1Úmo, na proporção do valor adicionado nas ope
rações relativas à circulação de mercadorias e nas prestaçlles de serviços, lC8"
Iízadas em seus territórios;
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li - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no
caso dos Territórios, lei federal.
Art. 1~9. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na
seguinte forma:

a) vinte eum inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participa
ção dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Partici
pação dos MUIÚcipios;

c) três por cento, para aplicáção em programas de financiamento ao
setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Qeste, através de suas
instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais
de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade
dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;

li - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializa
dos, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

§ IR Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o
previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2R Anenhuma UIÚdade federada poderá serdestinada parcela superior
a vinte por cento do montante a que se refere o inciso li, devendo o eventual
excedente ser distribuido entre os demais participantes, mantido, em relação a
esses, o critério de partilha nele estabelecido.

§ 3R OS Estados entregarão aos respectivos MUIÚcipios vinte e cinco
por "~nto dos recursos que receberem nos termos do inciso 11, observados os
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo ÚlÚCO, I e II.

TITULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E no ORÇAMENTO

CAPíTULO II

DAS FINANÇAS PÚBLICAS

SEÇÃoI1

Dos ORÇAMENTos

Art. 16~. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
11 - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1R Alei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regio

nalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para
as despesas de capital e outras delas decorrentes epara as relativas aos progra
mas de duração continuada.

§ 2R A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioíi.
dades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para
o e: ~rcicio financeiro subseqüente, orientará a elaboraçãO da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a po.
lítica de aplicação das ag!ncias financeiras oficiais de fomento.

§ 3R O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento
de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

§ 4R OS planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos
nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5R A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União seus fundos
órgãos e entidades da administração direta e indireta, ihclusive fundações ins~
tituidas e mantidas pelo poder público;

n- o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - oorçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem C071l0 os
fundos e fundações instituidos e mantidos pelo poder público.

§ 6RO projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, bubsidios e beneficios de natureza financeira, tributária e
creditícia.

§ 7R OS orçamentos previstos no § 5R, I e11, deste artigo, compatibiliza
dos com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualda
des inter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8R Alei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previ
são da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autoriza
ção para abertura de créditos suplementares ~ contratação de operações de
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 9R Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercicio financeiro, avigência, os prazos, a elabora

ção e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e
da lei orçamentária anual;

11 - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da adminis
tração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funciona
mento de fundos.

Art. 167. São vedados:
I - o inicio de programas ou projetos não incluidos na lei orçamentária

anual;
11 - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que

excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementa
res ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por
maioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se refe
rem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e desenvol
vimento do ensino, como detenninado pelo ar!. 212, e a prestação de garantias
às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8R

,

bem assim o disposto no § 4R deste artigo;

V- a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autoriza
ção legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem
prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilImitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa especifica, de recursos
dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art.
165, § 5R;

IX- a illStituição de fundos de qualquernatureza, sem préviaautorização
legislativa.

§ IR Nenhum investimento cuja execução uitrapasse um exercício fi
nanceiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem
lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. '

§ 2R Os créditos especiais e extraordinários terão vig!ncia no exercíCIO
financeiro em que forem autorizados, salvo se oato de autorização for promul
gado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos
limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercicio financei
ro subseqüente.

§ 3R A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para
atender a despesas imprevisiveis e urgentes, como as decorrentes de guerra,
comoção interna ou calanúdade pública, observado o disposto no art. 62.

§ 4RÉ pennitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impos
tos a que se referem os arts. ISS e 156, e dos recursos de que tratam os arts.
157,158 e 159, I, a e b, e 11, para a prestação de garantia ou contragarantia à
Ulúão e para pagamento de débitos para com esta.
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TiTuLo VIII TtruLoIX
DA ORnEM SOCIAL DAS DISPOSIçõES CONSTITUCIONAIS GERAIS

CAPlTuLolII

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

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

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

11 - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino
médio;

m- atendimento educacional especializado aos portadores de defici·
ência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV- atendimento em creche epré-escola às crianças de zero a seis anos
de idade;

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

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

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimenta
ção e assistência à saúde.

Art. 233. Para efeito do art. ']V-, XXIX, o empregador rural comprovará, de
cínco em cinco anos, perante a Justiça do Trabalho, o cumprimento das suas
obrigações trabalhistas para com o empregado rural, na presença deste e de
seu representante sindical.

§ 1Q Uma vez comprovado o cumprimento das obrigações mencionadas
neste artigo, fica o empregador isento de qualquer ônus decorrente daquelas
obrigações no período respectivo. Caso o empregado e seu representante não
concordem coma comprovação do empregador, caberá à Justiça do Trabalho a
solução da controvérsia.

§ 2Q Fica ressalvado ao empregado, em qualquer hipótese, o direito de
postular, judicialmente, os créditos que entender existir, relativamente aos últi
mos cinco anos.

§ 3QA comprovação mencionada neste artigo poderá ser feita em prazo
inferior a cinco anos, a critério do empregador.
Art. 234. É vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrêncía
da críação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e
com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração
pública, inclusive da indireta.
Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as
seguintes normas bàsicas:
..............................- ..
....................................................- ..

1n assinaturas Vlilidas;
016 assinaturas que nlo conferem; e
002 assinaturas de Deputados licenciados.

ASua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PNVA
Secretllrio-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE 'EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 396, DE 1996

(Do Sr. Lael Varella e outros)

() Atenciosamente,

(~. ff;~
~ALMEIDAANDRADE

Chefe

Brasllia, 20 de junho de 1996.
Oftcio n041 ~ 196

senhor S8crelirio-Geral:

Comunico a Vossa senhoria que a Proposta de Emenda *
Constiluíçlo, do Senhor Gerv6sio Oliveira e outros, que" Acrescenta-se ao Tftulo VIII
da Constituiçio Federal o Capítulo IX • Da Habitação de Interesse Social, contém
nl)mero suficiente de signatllrios, constando a referida proposíçlo de:

§ IQ O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2Q O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou

sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3Q Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fun·

damental, fazer·lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola.

Art. 211. AUnião, os Estados, oDistrito Federal e os Municípios organizarão
em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ IQ AUnião organizará e financiará o sistema federal de ensino e odos
Territórios, e prestará assístêncía técnica e financeíra aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para odesenvolvimento de seus sistemas de ensino e
o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.

§ 2Q OS Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e
pré-escolar.

Art. 212. A União aplicará, ánualmente, nunca menos de dezoito, e os Esta
dos, oDistrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no núnimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1Q A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti·
vos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste arti·
go, receita do governo que a transferir.

§ 2Q Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo,
serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os

recursos aplicados na forma do art. 213. .
§ 3Q Adistribuição dos recursos púbIlcos assegurará priorid::Je ao aten

dimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do pl'!::<1 nacional
de educação.

§ 4Q OS programas suplementares de alimentação e assistência à saúde
previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes do
contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ SQ O ensino fundamental público terá como fonte adicional de finan
ciamento a contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei,
pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fun·
damental de seus empregados e dependentes.

Dispõe sobre a Política Agrícola e Fundiária.

(1\ c\ ~IISS1l.o DE COliSTITUIçJ\O E JUSTIÇA E DE REDAçJ\O.)
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As Mesas da C.a.ntara dos Deputados e do Senado Federal, na
foraa do art .. 60, 5 32 , da Constituição Federal, promulqMl a
seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Artigo Qn1co. A Const1tuiçao de 5 de outubro de 1988 passa
a vigorar com nova redaçlo para o art. 184, para o S 2 do art.
187, para o~ e S 2 do art. 188 e para o art .. 189, revoqadoB
os arts. 185 e 186.

"Art. 184 A Política Fundiária é o
programa de colonizaçlo de terras, visando proporcionar
ao trabalhador rural sem terra condições adequadaB para
que ele se toro. proprietário.

S 12 - O Governo destinará para a Política

Aliás, como bem observou o Dro. Antonio Cabrera Filho, ex
Ministro da Agricultura e até recentemente Secretário de
Agricultura do Estado de São Paulo, "nAo adianta nada o Governo
assentar 40 mil faIlJílias com progri!1lla de ReforJlla Agr4ria,
enquanto outras 50 mil estáo deixando o campo por causa da crise
na agricultura" ("Gazeta Mercantil", 4-10-95). A falta de
política para a produçao de algodao deixou 350 mil desempregados.
Na minha regi3.o de Muriaé, as pequenas propriedades 8stao se
transformando ea ch4caraa de lazer, a produçAo agrícola
praticamente acabou.

Só uma polí"'_ica agrícola que favoreça a iniciativa e a
propriedade prbrada, dentro das vias de UII& civiliaaçAo
autenticamente cristA, pode melhorar a situaçAo social e
econOmica do homea do campo.

que sejam
tributárias;

Fundiária:

1- a8 terras pdblicas federdis, estaduais e
D1.unicipaiB;

11- a8 tRrras particulares por ele
compradas para esse fim;

111- as terras aptas para exploraçAo rural,
recebidas em pagamento de dívidas

IV - aa terras de reservas indígena.. que
forem r~espr~porcionadamente grandes em relação ao

número de índios que nelas vivem.

§ 22 - O' orçamento fixará anualmente o
volume total de dinheiro, assim como o montante de
outros recurs,os para atender ao programa de Política
Fundiária no exercício.

S 32 - sao isentas de impostos federais,
estaduais e municipais as operações de transferência de
imóvois para fins de Política Fundiária.

Art. 187 ••••••••••

Tal pol!tica agrícola deva criar novos empregos no caapo,
favore.cer o aist.ma de parceria e arrendamento, estimular os
pequenos produtores, já lagítimos propriet4rios, e facilitar o
acesso à terra de outros ainda 0.5.0 proprietários, ssa que isso
redunde numa perseguiçAo lo grande e média propriedades -- tllo
necessáriaa ea qualquer orqanizaçAo rural sadia -- e A. quais o
Brasil tanto deve.

A Reforma Agr4ria, como VRm sendo feita, não é soluçA0 para
nada. Ela Ve:ll favelizando o campo brasileiro. a i.portante
insistir: o resultado que a Reforma AgrAria vai produzindo em
sirie é a favelizaçAo do campo, SBm beneficiar oe trabalhadores
rurais. Estê processo de favelização está descrito com riqueza de
detalhes e documentaçAo no livro da TFP - Sociedade Brasileira de
Defesa da Tradição, Familia e Propriedade: "Refor-a AgrAria
.~ia AllaentaJIAD.tos -- Assentados colh_ .iséria e deaolaçl.o".

Ampliar uma Reforma Agrária feita às cagas' aumentar o caos
e a violência. Coma se pode falar em. intensificar a Re.forma
Agrária, se até aqui ela vem sendo feita às cegas? Os próprios
órgl.os do Governo têm deixado claro que ignoram tudo sobre o
resultado dos assentamentos até agora implantados no Brasil.
Francisco Graziano, ex-presidente do INCRA, pergunta: liMa0 seria
melhor dar aos sea-terra um boa emprego na agricultura do que um
assentamento sem futuro?"( Jornal da Tarde, 21/5/96).

§ 22 serAo compatibilizadas as ações de
política agrícola e de política fundiária.

Art. 188 - A destinaçAo de terras públicas
será compatibilizada com. a política agrícola e com a
política fundiária.

Acabando 'Com o confisco da desapropriação em. T!tulas da
Dívida Agrária - TDAs, os proprietários cessarão a resistência
que atualmente fazem ao defender seus legitimos direitas
ameaçados pelos peritos do INCHA e pelas invasões programadas
pelo MST.

5 12 .••••.•••••

Justificaçao

S 12 - O pagamento da gleba ao Governo será
f Rito a longo prazo;

Art. 189 - Os beneficiários que adquirirem
imóveis rurais pelo plano de Política Fundiãria
receberAo título de propriedade.

A expressA0 "Politica Agrícola Q Fundiária" eat4 de acordo
com a designaçao do novo Ministério Extraordinário de Politica
Fundiária e poderá trazer npaz e Terra", o lema do novo Ministra ..

t nesse espírito de conciliação e depois de reflexões
aeranas e ponderadas que apresento esta Proposta de Emenda
eonstitucional para ter.aa uma autêntica Política Aqrícola e
FundiAria.

Além de acabar co.. o confronto, a utilização de terras
pdblicas e a compra de terras particulares por meio de licitaç!o
pública traz outras vantagens:

- a escolha de terra. de melhor qualidade e 10calizaçAo mais
pertinente.

- a agilização da compra, ficando livre de questionamento
jurídicos intermináveis.

- 1S2li8 econômico: os processos judiciais resultam muitas
vezes ea indenização de valor altíssimo. Era PremisssAo, 8P, a
indenizaçAo de uma propriedade ficou ea 360 milhões para o
assentamento de 600 faaíliasl Temos portanto a despesa absurda de
600 mil reais por faaília 56 na desapropriação, SUl contar a
infraestrutura e o. Procera.facili tará taJDb~ aos

Fundiária recursos
insumos e orientação

I 2SZ - O Governo
benefi~iários da Política
financeiros para aquisiçAo de
tl6cnica necessária.

S 22 Excetuam-se do disposto no parágrafo
anterior a8 alienações ou as concessões de terras
públicas para fins de política fundiária.

5 32 Caberá ao órgAo governamental
competente selecionar, dentre os candidatos a se
beneficiarem do plano de Politica Fundiária, os
~abalhadoreB rurais mais vocacianados."

A situaçAo no caJapo está caminhando para um confronto de
proporções i_previsíveis e indesejáveis. Precisamos encontrar uma
soluçA0 conciliatória e justa, para este problema.

A Reforma Agrária, alRm de provocar a violência e a fuga dos
investimentos ne) campo, te. servido de cortina de fumaça para a
falta de uaa política agrícola adequada.
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ABELARDO LUPION
ADELSON SALVADOR
AECIO NEVES
AFFONSO CAMARGO

, AGNALDO TIMOTEO
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATIlAYDE
ALEXAIlDRE SAIITOS
ALM1NO AFFONSO
ALVARO Gl\UDENCIO NETO
ALVARO VALLE
ALZlRA EWERTON
AIIIBAL GOMES
AIIIVALDO VALE
AIITONIO AURELIAIIO
ANTONIO BALIIIlAIlN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
AIITONIO DOS' SAIITOS
ANTONIO JORGE
ARACELY DE PAULA
ARI MAGALHAES
ARNALDO FARIA DE SA
ARNON BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAZ
ARY VALADAO
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTC NARDES
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BASILIO VILLAIlI
BENEDITO m: LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIMl\RAES
BETO MANSUR
BONIFACIO DE AIIDRADA
CARLOS AIRTON
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MELLES
CARLOS MOSCONI
CELIA MENDES
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CUNHA LIMA
DAIII LO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DOLORES NUIlES
EDISON AIIDRINO
EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD
ELISEU RESENDE
ELTON ROHNELT
EUJACIO SIMOES
EURICO MlRAIlDA
FELIPE MENDES
FERNAIlDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FETTER JUNIOR
FIRMO DE CASTRO
FRANCISCO HORTA

GERSON PERES
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
HELIO ROSAS
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERACLITO FORTES
HERCULAIlO AIIGHINETTI
HILARIO COIMBRA
HUGO RODRIGUES DA CUIlHA
IBERE FERREIRA
JAIME FERNAIlDES
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JAIRO CARNEIRO
JOAO ALMEIDA
JOAO COLACO
JOAO LEAO
JOAO MAGALHAES
JOAO MAIA
JOAO MENDES
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO

.JOERAIl FREJAT
JONIVAL LUCAS
JORGE AIlDERS
JORGE TADEU MUDALEN
JORGE W1 LSON
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTIIlHO

JOSE EGYDIO
JOSE JAIlENE
JOSE MAURICIO
JOSE MEIlDONCA BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE TUDE
JULIO CESAR
LAPROVITA VIE:IRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAIl
LEONIDAS CRISTINO
LEUR LOMANTO
LIMA NETTO
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUI Z FERNANDO
LUIZ MOREIRA
LUIZ PIAUHYLINO
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCOS LIMA
MARIA ELVIRA
MARIA VALADAO
MARIO CAVALLAZZI
MARIO DE OLIVEIRA
MARIO NEGROMONTE
MAURICIO NAJAR
MAURO LOPES
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO

MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON TRAD
NESTOR DUARTE
NEY LOPES
NILSON GIBSON
ODELMO LEAO
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSMANIO PEREIRA

-OSMAR LEITAO
'OSORIO ADRIAIIO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO
PAES LAIlDIM
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO BORNHAUSEN
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
PRISCO VIAIIA
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO IZAR
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO CAMPOS
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALMA
ROLAIlD LAVIGNE
ROMEL ANIZIO
RONALDO PERIM
RONIVON SAIlTIAGO
RUBEM MEDINA
SALOMAO CRUZ
SAULO QUEIROZ
SERGIO GUERRA
SERGIO MlRAIlDA
SILAS BRASILEIRO
SILVIO ABREU
SIMAO SESSIM
THEODORICO FERRACO
UBlHATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VALDEMAR COSTA NE~O

VAIIESSA FELIPPE
VICENTE AIlDRE GOMES
VICENTE ARRUDA
WAGNER SALUSTIAIIO
WALDOMIRO FIORAVAIITE
WERNER WAIlDERER
WIGBERTO TARTUCE
WI LSON CAMPOS
WILSON CIGNACHI
ZE GOMES DA ROCHA

Sl'BSEÇ.\O 11

DA EMENDA A CONSTrrUlç,fo

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

I - de um lerço. no mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal:

11 - do Presidente da Republica:

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federa
ção. manifesrando-se. cada uma delas. pela' maioria rclatil'a de seus membros,

§ L" A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio,

§ 2," A proposla sem discutida c Valada em cada Casa do Congresso NaCIOnal.
em dois turnos. conSIderando-se aprovada se obll"er. em ambos. três q\lInIOS dos
votos dos respeclivos membros.

§ 3." A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara do,
Deputados c do Senado Federal. com o respectivo numero de ordem.

§ -l." Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado:

11 - o "ato direlo. secreto. uni"ersal e periódico:

III - a separnção dos Poderes:

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5.° A maténa constante de proposta de emenda rejeitada ou hm'ida por pre
judicada não pod~ ser objeto de nova proposm na mesma sessão leglslau"a.

-CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..................., .

TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔl\UCA E FINANCEIRA

CAPlTuLom

TOTAL l'1l ASSINATURAS 206

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

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-C~D1"

DA POLmcA AGRlCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de
refonna agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social,
mediante prévia ejusta indenização em titulos da divida agrária, com cláusula
de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

§ 1; As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2; O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins

de refonna agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3; Cabe à lei compleme~tar estabelecer procedimento contraditório

especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4; O orçamento fixará anualmente ovolume totaI de titulos da divida

agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reM
fonna agrária no exercicio.

§ S; São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as
operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma
agrária.
Art. 185. São insuscetiveis de desapropriação para fins de refonna agrária:

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde
que seu proprietário não possua outra;

n- a'propriedade produtiva.
Parágrafo único. Alei garantirá tratamento especial à propriedade pro

dutiva e fixará normas para o cumprimento dos, requisitos relativos a sua fun
ção social.
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, si·
multaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos:

REPETIDAS:

Do PROCESSO LEG/sumo

Do PODER LEGISL,ITIVO

CAPiTULO I

TiTULO IV

SEc:.ro ml

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 193
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 11
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1

-CONSTITUIÇAO
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I - aproveitamento racional e adeq1Jado;
11 - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preserva-

ção do meio ambiente; --

m- observância das disposições que regulam as relações de tr.Ib8Iho;

IV - exploraçllo que fàvoIeça o bem-estar dos proprietáriOl e dos traba
1hadores.

Art. 187. A polftica agrícola será planejada e ·Cl\ecutada na forma da lei, com
a participação efetiva do setor de produção, envo1vendo produtores e trabalha
dores rurais bem corno dos setores de comercialização. de armazenamento e
de transpo~ levando em conta, especialmente:

I - os instrumentos crediticios e fiscais;
11 - 05 preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de

comercialização;

m- o incentivo à pesquisa e à tecnologia;

IV- a assistencia técnica e extensão rural;
V - o seguro agrícola;

VI - o coopemtivisrno;

VII - a eletrificação rural e irrigação;

VIII - a habitação pam o trabalhador rural.

§ Ia Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais.
agropecuárias, pesqueims e florestais.

§ 2a Serão compatibilizadas as ações de polftica agrico1A e de Jeforma
agrária.

Art. 188. A destinação de terms públicas e devolutas será compatibilizada
com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

§ Ia A alienação ou a concessão. a qualquer titulo, de terras públicas
CO'll ái'ea superior a dois mil e quinhentos hectares apessoa física oujurídica,
ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovaçllo do Congresso
Nacional.

§ 2aE~-se do disposto no parágrafo anterior as alienações OIIU
concessões de terms públicas pam fins de reforma agrária.

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela rdónna agrária
receberão titulos de domínio ou de concessllo de uso, inegociáveis pelo ptlIZO de
dez anos.

Parágrafo IÍnico. Otitulo de domínio e a concessllo de uso seria confe
ridos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
nos termos e condições previstos em lei.

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de proprie
dade rural por pessoa física oujurídica estmngeim e estabelecerá OI casos que
dependerão de autorização do Congresso Nacional.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfIcio nO iSO 196
Brasllla, 27 de junho de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConsliluiçAo, do Senhor Laal Varella a outros, que H Dispõe sobre a Politlca Agrícola

e Fundiária", contém númlll'o suficiente da signatários, constando a referida proposiçto
de:

193 assinaturas válidas;
011 assinaturas que nllo conferem;.
001 assinatura repetida; •
001 assinatura de deputado licenciado.

Atenciosamente,

)-

A Sua Senhoria oSenhor
Or. MOZART VIANNA DE PAlVA
SacratlIrio-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 399, DE 1996

(Do Sr. Ronivon Santiago e outros)

Altera o parágrafo único do artigo 160 da Constituição
Federal para proibir a União de reter recursos dos Es
tados, Distrito Federal e Municipios integrantes dos
fundos constitucionais, sob qualquer alegação.

IA COMISsAo DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo.)

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

An. único. O parágrafo único do ano 160 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 160 ..

Parágrafo único. A vedação prevista
neste anigo impede. tambem, a União de
reter recursos orçamentários e extra
orçamentários em razão de inadimplência
com encargos sociais de qualquer espécie."

JUSTIFICAÇÃO

O parágrafo único do anigo 160, que pretendemos alterar com 11

presente proposição. constitui um erro tecnico e politico da Constituição de 1988
que precisa urgentemente ser corrigido.

Em primeiro lugar, o paráb'l"afo contraria radicalmente a regra geral.
expressa no capll/ do anigo. Não se trata apenas de uma exceção á regra, mas
pura e simplesmente da sua completa invalidação. Todo o acordo federativo que
foi feito a duras penas. durante a Assembléia Nacional Constitutinte, garantia 11

redistribuição dos recursos tributários, antes concentrados nas mãos do governo
federal, e baseava-se no principio básico de que uma parcela dos tributos
arrecadados pela União penence, na verdade. aos demais entes da Federação e
não pode ser confiscado ou negado, por qualquer motivo que seja, aos seus
legitimos donos, do contrário, não adiantava nada redistribuir os recursos. Veda
se ponamo a retenção, pela União, dos recursos que não lhe penencem. Ora, mas
ludo isso vai por term a partir do momento em que a União pode "condicionar a
entrega de recursos" a qualquer outra circunstância, seja ela qual for.

Vale ressaltar, aqui, que a questão da adimplência ou inadimplência
com oque quer que seja não tem qualquer imponància na definição do problema.
Trata-se apenas de uma questão de principios, ou seja, de dar a todos os
integrantes da Federação o que lhes penence de direito, deixando·lhes o arbítrio
de decidir a destinação dos recursos e, eventualmente, asswnindo a
responsabilidade pelas decisões tomadas.

Politicamente, esse dispositivo tem colocado os Estados, Distrito
Federal e Municípios no mesmo b'l"au de dependência de antes da Constituição. A
União pennanece com o controle sobre todas as "canas do baralho" c continua
ditando as regras do jogo, re!tando aos demais tão somente a resígtlllÇão e a
obediênCia. Não podemos mais aceitar inenes este tipo de discriminaçilio odiosa.
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Também não queremos .pregar a institucionalização do calote aos
pagamentos de encargos sociais. Os administradores estaduais e municipais.
legitimamente eleitos. são tão responsáveis e conscientes de suas obrigações
quanto os burocratas do. governo federal que se revestem do direito de reter
recursos que não Ilte~ pertencem. Apenas queremos que o principio de
redistribuição tributária e fiscal. imposto pela Constituição, seja obedecido.

Diante do que foi exposto é que esperamos contar com o apoio dos
nobres Colegas para ver aprovada a presente oposta de Emenda à Constituição.

Sala da Sessões, em

DeputadoRO

"LEGrSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGlSLATIVOS·CeDI"-CONSTITUIÇAO

, .

TtruLO IV
DA OnC;ANlZAç.\O DOS PODERES

CAPi11JLO I

Do PODER LEGISLoIIlVO

SE'.io ~7I1

Do PnocEsso LEGlSI.'TlI'O

ABELARDO LUPION
ADHElIAll DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCIONE ATHAYDE
ALEXAIIDRE CARDOSO
ALHINO AFFONSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARIWlDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ANNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ATILA LINS
AUGUSTO NAROES
AVRES DA CUNHA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETINHO ROSADO
CARLOS AIRTON
CARLOS APOLINARIO
CARLOS NELSON
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CMlCAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CLEONANCIO FONSECA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
DUILIO PISANBSCHI
EDINIlO BEZ
EDISON ANDRINO
ELIAS MURAD
ELTON ROIINELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES
FELIX MENDONCA
FERNANDO LYRA
FEU ROSA
FRANCISCO SILVA
GEDDEL VIEIRA LIMA

GENESI~ BERNARDINO
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO BICUDO
HERCULANO ANGHINETTI
HOMERO OGUlDO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBEHE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JOAO COLACO
JOAO HENRIQUE
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PINOTTI
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE TELES
JOSE THQHAZ NONO
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LIDIA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MARCIA MARINHO
MARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO
MARIA VALADAO
Ml\RISA SERRANO
MARQUINHO CHEDID
HAURI SERGIO
MAURO LOPES
MENDONCA FILHO
NAIR XAVIER LOBO
NAN SOUZA
NELSON MEURER
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA

OSCAR GOLDONI
OSMAJlIO PEREIRA
OSMIR LIMA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELlIo
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO HERACLIO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO PAULlNO
ROBERTO PESSOA
ROBER'fO ROCHA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
ROMBL ANIZIO
RONALDO PERIM
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SIIIARA ELLERY
SYLVIO LOPES
TALVANE ALBUQUERQUE
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO.
VANESSA FELIPPE
VILHAR ROCHA
VILSON SANTINI
VITTORIO MEDIOLI
WAGNER ROSSI
WELSON GASPARINI
WIGBERTO TARTUCE
WILSON CUNHA
ZILA BEZERRA

D.·t EMENDA ACONsrrrwçÃo

An. 60. A ConsltlUlçào poderá ser emend~da mediante proposta:
I ~ de 11m terço. no minimo. dos membros da Câmara dos DepUlados ou do

Senado Federal:
" - do Presidente da República:
'" - de mms da mctade d.1S Assembléias Legislam'as das unidades da Federa·

ção. manifcstando-se. cada uma delas. pela' maioria relauva de seus membros.
§ L" A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intet"enção

federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2." Aproposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional.

em dois lUrnos. conslderando·se aprovada se obtiver. em ambos. tres qUllltos dos
votos dos rcspcctims membros.

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

§ 4.° Não será objeto de delihcração a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado:
" - o \'oto direto. secreto. universal e periódico:
111 - a separação dos Poderes:
IV - os direllos e garantias individuais.
§ 5.° A matena constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre

judicada não pode: ser objelo de nova proposta na mesma sessão legislam·a.

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASn.

1988

TiTuLo VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPiTuLo I

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••• •• •• •• l8S
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 10
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 6
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••••••••••• • •• •• 201

Do SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
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SEÇÃo VI

DIÁRIODA cÂMARA DOS DEPlITAOOS

"Ar!. 37 .

Julho de 1996

DA REPARTIÇÃO DAS REcEITAS TRIBUTÁRIAS

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição â entrega e ao emprego
dos recursos atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.

Parágrafo único. Avedação prevista neste artigo não impede a União e
os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus cré·
ditos, inclusive de suas autarqnias.
Art. 161. Cabe â lei complementar:'

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo
ÚIÚCO, I;

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art.
159, especialmente sobre os critérios de lateio dos fundos previstos em seu
inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econôroico p.ntre Estados e
entre Municípios;

.............. ~ ..

SECRETARIA-GeRAL DA MESA
Seção de Atas

O'!Icio nO 1'6~ 196
Brasllía, 28 de junho de 1996.

Senhor Secretárlo-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Ronivon Santiago e outros, que" altera o parágrafo único, do
art. 160, da Constituição Federal, para proibir a União de reter recursos dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, integrantes dos fundos constitucionais,
sob qualquer alegação", contém número suficiente de signatários, constando a
referida proposição de:

185 assinaturas válidas;
010 assinaturas que não conferem; e
006 assinaturas de Deputados licenciados.

li Alef.sa~~ )~

~LMEIDAANDRADE
Chefe

ASua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PANA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 400, DE 1996

(Do Sra, Zila Bezerra e outros)

Dá nova redação ao inciso X do artigo 37 da Constituição
Federal.

(A COMIssAO DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE RF.DAÇAo.)

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem
distinção de indices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma
data, com periodicidade estabelecida por lei;"

JUSTIFICAÇÃO

o recente julgamento na Corte Suprema, em que oito Ministros
negaram aos servidores públicos o direito a data-base. agravou sobremaneira o pesado
fardo que vem sendo carregado pela categoria desde a promulgação da Conslltuição
Federal. Destinatários da estabilidade concedida pelo Poder Constituinte, que nlio se
destina a beneficiá-ios, mas ao serviço público, os servidores pagam, desde outubro de

1988, o preço de se tentar impor li ailministração pública um atributo inerente ao estágio
atual da civilÍZllção. No limiar do novo ml1ênio, não se pode conceber que os quadros da

administração pública contmuem sendo tratados como mercadona privada. Os servidores
silo estáveis não por obra da Criação, mas por integrarem um quadro de pessoal que a
todos pertence, e sobre cUJos destinos, portanto, ninguém, senão a lei, pode influir. E
quando se diz "a lei", entenda-se: a lei impessoal, a lei de alcance universal, a lei protegida
contra o amitrlo.

Essas ponderações vêm a respeito de recentes declarações de
autoridades da área econômica. condicionando o reajuste gemI dos servidores á aprovação
da refoona administrativa. Entre todas as injustiçll!l sofridas pela categoria, entre todos os
equivQCos perpetrados pelo Poder Público em relação a seus servidores, poucos se
revestiram de tanta perversidade. É como se as necessidades básicas dos servidor..
pudessem ser indefinidamente adiadas, li espera de que o Congresso Nacional se
manifeste acerca de matéria que nada tem a ver com os preços cobrados no mercado da

esquina

Assim, não há como admitir a continuidade desse procedimento
iníquo. Não sendo objeto desta emenda constitucional discutir o mérito da reforma
administrativa, pertence aos mais graves designios do meu mandato propor a reparação da
injustiça. a correção de rumos mal traçados, sem deixar que o joio seja confundido com o
trl80. Somos livres para de<:idir sobre a adequação ou a inadequação dos pan\melros que
noneiam a reforma administrativa; não temos, no entanto, o direito de .postergar o
atendimento de reivindicações justas sob o pretexto de que elas se condicionam á reforma

adminístrativa.

Os níveis salariais dos servidores não podem mais continuar sendo
tomados como o contrapeso do caos em que se transformou a administração pública.
Desde o governo do nada 'saudoso Presidente Collor, isso vem se transformando em
dogma para os gerentes de ocasião. Gestões de indole e orientação distintos repetem
sempre essa tecla maldita: são os salários dos servidores públicos que devem pagar pelo
mau funcionamento da máquina, é essa categoria de trabalhadores que deve responder por
decisões de...tradas de pessoas descompromissadas com o serviço público.

A proposta de emenda á Constituiç.io ora apresentada possui,
portanto, em seu alcance tlmido, a poderosa mensagem de que precisam ser tratados como
seres humanos os servidores públicos. Que a eles se conceda, como a todo trabalhador,

esse direito elementar, básico, irrecll1iJÍvel - a preservação de seus ganhos modestos ante o
implacável efeito da corrosão inflacionária. Não parece muito. mas, guardadas as devidas
proporções e ante o peso da recente decisão do Supremo, equivale a retIrar do limbo toda
uma categoria de trabalhadores sofridos.

Com esses irrefutáveis argumentos, conta-se com a acolhida dos
nobres Pares para a proposta presentemente defendida.

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:

Artigo único. O inciso X do ar!. 37 da Conslltuição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

Sala das Sessões, em de de 199.
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ABELARDO LUPION
ADH~MAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE SANTOS
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ARLINDO CllINAGLIA
ARMANDO ABILIO
ARNALDO FARIA DE 5A
ARY !<ARA
ATUA LINS
AUGUSTO VIVEl:ROS
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BETO I.ELIS
BONIl'A,CID DE ANDRADA
CANOINHO MATTOS
CARLOS SANTANA
CELtA MENDES
CRICAO BRIGI.oo
cHICO DA PRINCESA
CLEDHANCID FONSECA
CONFUCIO MOURA
caRAVe! SOBRINHO
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DARCI COELHO
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
OUILI0 PISARESCHI

•EDINHO ARAUJO
EOSON QUEIROZ
EDSON SOARES
ELIAS ABOAHAO
ELIAS MURAD
ENIO SACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALOQ TRINDADE
EUOORQ PEDROZA
EULER RI8EIRO
EURIPEDES MIRANDA
EZIDIO PINH!IRD
FERNANDO DINIZ
FERNANDO LOPES
ftTTER JUNIOR
FLAVIO ARNS

GERSON PERES
GIOVAIlIiI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
1lARoLllO LIMA
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIAIIEtLO
HILARIO COIMSRA
HUGO BIEHL
IBERE FERREIRA
INACIO ARRUDA
IVAN VALENTE
IVO MAINARDI
JAIR MENEGUELLI
JAIR SOARES
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAQ HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOAO TROME MESTRINRO·
JOFRAN FREJAT
JOSE BORBA
JOSE COIMBRA
JOSE EGYDIO
JOSE FORTUNATI
JOSE JANENE
JOSE UNHARES
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE REZENDE
JULIO REDECKER
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEUR LQMANTO
LUCIANO ZICA
LUIS BARROSA
SARAIVA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SEllASTIAO MADEIRA
SftRAl'IH \'ENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
S!VERIANQ ALVJ!:S
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
TAtVANE ALBUQUERQUE
TltEaDORlto FERRAta
TILDEN SANTIAGO
URSICINO QUEIROZ
VAGA0 GOMES
VILMAR ROCHA
VXLSON SABor!NI
VITTORIO MEDIDLI
WELIIl1'OH FAGUNDES

WIGSERTO TARTUCI
WILSON BRAGA
WILSON" BRANco
WILSON CIGHACHI
WILSON CUNHl\
WOLNEY QUElltOZ
LUIZ BUAIZ
MAGNO SACELAR
KARCELO DEDA
MARCELO TEIXEIRA
MARIA LAURA
MARIO CAVALLAZZI
MARIO DE OLIVEIRA
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MELQUIAGES NETO
MIRO TEIXElRA
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEHES
NAIR XAVIER LOBO
NAH SOUZA
NEDSON HICHELETI
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
ODILIO BALBINO'rTI
OLAVO CALH-tIRQS
OSCAR ANDRADE
OSMAR LE1TAO
OSMIR LIMA
PAuto FEIJO
PAULO HESLANDER
PAUt.O PAIM
PAULO RITZEL
PAULO TITAH
PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PEDhO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAUL BELEM
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
ROBERIO ARAUJO
RD13ERTO JEFFERSON
ROBERTO HAGALHAES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROHEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ

11 - do Presidente da Rcpública:

[[1- de mais da metade cL1S Assembléias Legislam'as das unidades da Federa
çilo. manzfestando-se. cada uma delas. pela' maioria relath'a de seus membros.

§ 1.0 A Constituiçilo mio poderá ser emendada na vigência de inter'l'enção
federal. de estado de defesa ou de eslado de sítío.

.§ 2." A proposta será discutida e varada em cada Casa do Congresso Nacional.
em dOIS turnos. conSIderando-se aprovada se obtiver. em ambos. três químos dos
votos dos rcspectivos membros.

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

§ 01.° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado:

11 - o voto direto. secreto. universal c periódico:
[[I - a separação dos Poderes:
IV - os direnos e garantias individuais.

, . § 5.° A matena constante de proposta de emenda rejeitada OU ha\'ida por pre
JudIcada não pod.; ser objeto de nova proposta na mesma sessào legislativa,

~ ,." ,.,... . ,...... .. " , , . .

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 172
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 23
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 1
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 200

REPETIDAS:
REPETIDAS: ~ -. '" .~ ~ ~' '." .

"LEGISLAçAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"-

CONSTITUIÇAO
TiTULO IV

CAPiTULO I

Do PODER LEGISL/JIVO

SEç,fo f711

Do PROCESSO LE:GISUTlIV

SUBSECÃO II

D,( EMENDA .4 CONSfITUlÇ,.jO

Art. 60. A Constituição poderá ser emendnda mediante proposta:
I - de um terço. no mínimo. dos membros da Câmam dos Deputados ou do

Senado Fedcm!:

CAPITuLo Vil

DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. Aadministraçãopúblicadireta, indireta ou fundacional; de quaIquerdos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aosprincípíos de legalidade, ímpessoalidade, moralidade, publicidade e, também,
ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os reqlÚsitos estabelecidos em leí;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

x- a revisão geral da remuneração dos servidorespúblicos, semdistin
ção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na
mesma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior c
a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites má
ximos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos como remu
neração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional,
Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus corres-
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pondentes nos Estados, no Distrito Federal enosTerritórios, e, nos Municipios,
05 valore~percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Alas

Federal, assegurados a esses servidores todos os direitos e vantagens que
atualmente lhes são atribuídos".

Art. 2" Esta Emenda entra em vigor na data de sua
publicação.

JeSTIFICAÇAo

OfIcio n'fg3 196

Senhor Secretário-G«al:

A Lei Complementar na 41. de 22 de dezembro de 1981.
aplicável aos servidores civis dos antigos Territórios Federais de Roraima

Brasília, 27 de junho de 1996. Amapá e Rondônia no que tange ao seu aproveitamento, após a extinção das
Unidades Territoriais, determinou o seguinte:

Art. 18 Serào postos á disposição do Estado, a partir da
vigência desta Lei. com todos os direitos e vantagens, os
servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da
vigência da Lei na 6.550. de 05 de julho de 1978, e em
exercicio a 31 de dezembro de 198 I na Administração do
Território Federal de Rondônia.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, da Senhora lilá Bezerra e outros, que" Dá nova redação ao inciso X do
art. 37 da Constituição Federal", contém núme<o suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:

172 assinaturas válidas;
023 assinaturas que nllo conferem;
004 assinaturas repetidas; e
001 assinatura i1eglvel.

Atenciosamente,

!J:v!llp~ L
~AlMEIDA ANDRADE

Chefe

ASua Senhoria oSenhor
Or. MOZART VIANNA DE P~A
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 402, DE 1996 .

(Do Sr. I1demar Kussler e outros)

Acrescenta parágrafo ao artigo 14 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITulçAO N9 159,
DE 1995.)

As :\'lesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1° O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:

"Art. 14 .

§ 5" Os servidores públicos civis dos ex-Territórios
Federais de Roraima, Amapli e Rondônia, que optarem pelos quadros dos

I respectivos Estados, formarão quadro em extinção, integrante da Administração

Parágrafo único. O Governador do Estado aprovará os
quadros e tabelas provisórias de pessoal da Administração do
Estado e procederá, a seu juizo, mediante opção dos
interessados, ao enquadramento dos servidores postos â sua
disposição, devendo absorver pelo menos 50% (cinqüenta
por cento) dos optantes.

Art. 19. 05 servidores nio enquadrados na forma do
parágrafo único do artigo anterior serio incluidos em
quadro ou tabela em extinçio, que ficará sob a
administração do Governo do Estado e supervisio do
Ministério do Interior.

§ I" Caberá ao Ministério do Interior, em articulação com o
Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP,
adotar as providências para o aproveitamento do pessoal de
que trata este artigo em órgãos da União, 05 direitos e
vantagens pertinentes.

§ 2" O pessoal incluido no quadro ou tabela em extinção
continuará prestando serviço ao governo do Estado de
Rondônia, na condição de cedido. até que venha a ser
localizado definitivamente em outros órgãos. mediante atos
das autoridades competente.

§ 3" Este artigo não se aplica aos ocupantes de cargos em
comissão ou empregos de direção ou assessoramento
superior, bem como de funções de confiança, em qualquer
nivel.

§ 4" O Ministério do Interior, ouvido o DASP, expedirá
instruções destinadas a disciplinar a execução do disposto
neste artigo.

Pode-se verificar, pela leitura dos dispositivos
supramencionados, que os servidores não optantes pela integração aos quadros
dos novos Estados foram colocados em quadros em extinção, que continuaram
sob a administração dos governos estaduais. Esses servidores são, na verdade,
localizados em quadro de pessoal em extinção de extinto Território Federal, não
sendo considerados como integrantes da Administração Federal para todos os
efeitos legais, embora submetidos ao regime jurídico criado pela Lei n°
8.112/90.

Assim. a presente proposta de emenda constitucional
objetiva assegurar aos antigos servidores públicos territoriais, não optantes pelos
quadros dos respectivos Estados, a permanência er:n Quadros da Administraçã~



Julho de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quarta-feira 31 21487

Federal, com a preservação de todos os direitos e vantagens que atualmente lhes
são devidos.

Sala das Sessões, em ("l, de C: f de 1996.

~"~R

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 178
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 30
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 2
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 254

1.0110 PRETTO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DI: BM.ROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAHAAGO
AGNALDO TIMOTEO
AIRTON DIPP
ALCESTE ALMEIDA
ALCIDNI ATHAYDE
ALDO ARANTES
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANDRE PUCCINELLI
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ARNALDO FARIA DE 50\
AUGUS'1'1NHQ FREITAS
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA. CUNHA
B. SA-
BETO LEIoIS
CARLOS AL8ERTO
CARLOS MOSCONI
CASSIO CUNHA LIMA
CIC! CUKHA
CELSO RUSSOHANHO
CHICAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO P'ERRAHEN'l'A
CIRO NOGUEIRA
CLEDNANCID FONSECA
CONFUCIO MOURA
caRAueI SOBRINHO
DANILQ DE CASTRO
DARCI COELHO
OARC!SID rERONDI
DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DILSO SPERAFICO
OOLQRlS NUKES
EDSON SOARES
ELIAS ABRAHAO
ELIAS KURAD
EHJ:RSON OLAVO PIRES
ENIO BAcel
EHIVALDQ RlnElRO
ERALDO TRINDADE
EUJACIO SIHO!S
EURIPEDES HIRAJlDA
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO DINIZ
FEJUfANDO GABEIllA
FERNANDO GONCALVES
FLAVIO ARNS
GERSON PERES

GILNEY VIANA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
lIUMBERTO COSTA
IVO MAINARDI
JAiR 80LSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIRO AZI
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO MAIA
JOSE aORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE FRITSCH
JOSE JANEN!
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOVAIR ARANTES
KOYU IHA
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CAlUfEIRO
LEONEL PAVA!{
LEONIDAS CRISTINa
LEUR LOMAlfTO
LIDIA QUINAK
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
KAGHO BACELAR
MARCIA CIBU.IS VIAHA
MARCIa PORTES
MARIO CAVALLAZZI
MATHEUS SCHHIDt'
HAURI SERGIO
HOACYR ANDRADE
MURILO PINHEIRO
NARCIO RODRIGUES
NEDSOH MICHELETI
HJ:LSOH MEURER
NESTOR DUARTE
HILMARIO MIRANDA
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OSCAR. ANDRADE
OSCAR GOLDONI
OSMIR LIMA
OSVALDO BIOLCHI

OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO BERNARDO
PAULO CORDEIRO
PAULO HESLANOER
PAULO LIMA
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO VALADARES
PHILEHQN RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIllERISE
REG!S DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO SANTOS
ROlS':RTO VALADAO
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZlO
RUBENS COSAC
SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIHBALDI
SARAIVA FELIPE
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIH VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCAHT
SILAS BltASILEIRO
SILVERHANI SANTOS
SIMARA ELLERY
SOCORRO GOMES
SYLVIO LOPES
TETE aEZERRA
THEOOORICO FERRACO
VALDENOR GUEDES
VANESSA FELIPPE
VICEIfTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WAGNER SALUSTIANO
WELSON GASPARINI
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
WILSON CIGNACHI
WDLNEY OUEIJl:OZ
ZILA BEZERRA

REPETIDAS: 37
REPETIDAS: 5

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

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

" - do Presidente da República:
III - de maIS da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federa

ção. manifestando-se. cada uma delas. pela' malOna relativa de seus membros.

§ 1.0 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção
federal. de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2." A proposla sern discutida c votada em cada Casa do Congresso Nacional.
em dois turnos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos. três quintos dos
votos dos respecl1vos membros.

§ 3.° A emenda á Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Depulados 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:

" - o voto direto. secreto. universal e periódico:
1II - a separação dos Poderes:

IV - os direllos e garantias individUaIS.
§ 5.° A matena constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre

judicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
.......................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 14. Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são transformados
em Estados Federados, mantidos seus atuais limites geográficos.

§ 1R A inStalação dos Estados dar-se-á com a posse dos Governadores
eleitos em 1990.

§ 2R Aplicam-se à transformação e instalação dos Estados de Roraima e
Amapá as nonnas e os critérios seguidos na criação do Estado de RondôlÚa,
respeitado o disposto na Constituição e neste Ato.

§ 3R O Presidente da República, até quarenta e cinco dias após a pro

mulgação da Constituição, encaminhará à apreciação do Senado Federal os
nomes dos Governadores dos Estados de Roraima e do Amapá que exercerão o
Poder Executivo até a insta1ação dos novos Estados com a posse dos Governa·
dores eleitos.

§ 4R Enquanto não concretizada a transformação em Estados, nos ter·
mos deste artigo, os Territórios Federais de Roraima e do Amapá serão benefi·
ciados pela transferência de recursos preyista nos arts. 159, I, a, da Constitui
ção, e 34, § 2R, 11, deste Ato.

"LEG~S:.t.ÇÃO CITADt. t.'~EXADt. PELA
COOROENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.C.OI"

República Feàeranva ào Brasil -CONSTITUIÇãO
TiT'ul.O IV

DA ORGANI7-\Ç,\O DOS PODF.RF.s

CAPiTULO 1

Do PODER LEGISL,\IIVO

SEç.io ~711

Do PROCESSO LE()[SL~TIVO

SllJlSEÇÃO 11

D..• E\IENDA ACONSTITUIÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N~ 41, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981

Cria o Estado de Rondónin. e dá outras
providéncias.

CAPÍTULO IV
Do Pessoal

Art. 17. Observados os princípios estabelecidos no inciso V do
art. 13 da Constituição Federal, o Governador do Estado de Rondônia
deverá aprovar os quadros e tabelas definitivos do pessoal civil.

Art. 18. Serão postos à disposição do Governo do Estado, a partir
da vigência desta Lei, com todos os direitos e vantagens, os servidores
públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei n~ 6.550,
de 05 de julho de 1978, e em exereicio a 31 de dezembro de 1981 na Ad
ministração do Território Federal de Rondônia.

Parágrafo único. O Governador do Estado aprovará os quadros e
tabelas provisórias de pessoal da Administração do Estado e procede
rá. a seu juizo, mediante opção dos interessados, ao enquadramento
dos servidores postos à sua disposição, devendo absorver pelo menos
50% (cinqüenta por cento) dos optantes.

Art. 19. Os servidores não enquadrados na forma do parágrafo
único do artigo anterior serão incluidos em quadro ou tabela em extin·
ção. que ficará sob a administração do Governo do Estado e supervisão
do Ministério do Interior.

§ 1~ Caberá ao Ministério do Interior, em articulação com O De
partamento Administrativo do Serviço Público - DASP, adotar as
providências para o aproveitamento do pessoal de que trata este artigo
em órgãos da União, preferentemente localizados no Estado de Rondô
nia, ou cessão a entidades públicas estaduais ou municipais, assegura
dos, pela União, os direitos e vantagens pertinentes.
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§ 2~ o pe~~olll incluido no 'quadro ou tabela em extinção continua
rá pre~tando serviço ao Governo do Estlldode Rondônia, na condição
de cedido, até que venha li ~er localizado definitivllmente em outrosõr
gios, mediante lltos dll autoridllde competente.

§ 3: Este IIrtigo mIo se aplica aos ocupantes de cargos em comis
slo OU empregos de direção ou assessorllmento superior, bem como de
funções de confiança, em qUlllquer nivel. '

§ 4! O Ministério do Interior, ouvido o DASP, expedirá instruções
destinadu a disciplinar a execução do disposto neste artigo.
............................................................- - - - .

LEI N9 6.550, de 05 de Julho d. 1 978.
Estabelece diretrizes para a classifi
cação de cargos, empregos e funções
do Serviço Civil dos Territõrios Fede
~ais, e dã outras providincias. -

o PRESIDENTE DA REPOBLICA

Faço saber que o Congresso Naciona 1 decreta e eu sancioryo a
seguinte Lei:

Art. 19 - A classificação de cargo~ empregos e
funções do Serviço Civil dos Territõrios Federais, excluído o
de Fernando de Noronha, obedece rã ãs diretrizes estabelecidas
na presente Lei.

Art. 29 - Os cargos serão classificados coro de
provilllento elll comissio e de provilllento efetivo: as funções, c~

ao de confiança e 05 empregos, COIllO permanentes, enquadrando
s., basicamente, nos seguintes Grupos:

De provimento em comissão ou de confiança:

- Direção e Assessoramento Superiores;

11 - Direção e Assistincia Intermediãrias;

De provilllento efetivo:

111 - Tributação, Arrecadação e Fiscalização;

IV • Polícia Civil;

De empregos permanentes:

V - Outras Atividades de Nível Superior;

VI Magistério;

VII· Serviços Auxiliares;

VIII - Outras Atividades de Nível Médio;

IX - Serviços de Transporte Oficial e Portaria:

X - Artesana to.

Art. 39 • Cada Grupo, abrangendo ~ãrias ativid~
des, segundo a corre loção e afinidade, a natureza dos trab!
lhos ou o nlvel de conhecimentos aplicados, compreenderã:

• Direção e Assessoramento Superiore~: os car
gos e funções de di reção e assessoramento' superi ores, cujo pr~

vimento deva Ser regido pelo cri teria de confiança, observadas
as normas vigentes na Administração Federal;

11 • Direção e Assistincia Intermediãrias: as fun
ções de direçio e assistincil intermediãrias, cujo provimento
ou exercício deva ser regido pelo criterio de confiança e re!
trito .05 ocup.ntes de cargos ou empregos i nc1 uldos no P1 ano
de Classific.ção dos Territõrios Federais;

lU • Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os
cargos com ativid'.des de llnçUlento, arrecadação e fiscaliz!,
ção' de tributos da competincil dos Territórios Federais:

IV - Pollch Civil: 05 cargos com atribuições de
- nature~a policialj

V - Outras Atividades de Nível Superior: os em
pregos permanentes para cujo provimento se exija d~p10ma de
curso superior de ensino ou habilitação l:gal equivalente:

VI - Magisterio: 05 empregos permanentes com at..:!.

vidades de magist~rio de todos os nívei;de ensino:

VII· Serviços Auxiliares: os empregos permanentes
de atividades administrativas. quando não de nlvel superior;

VIII - Outras Atividades de Nível M~dio: 05 empr!
gos permanentes para cujo provimento se eX1Ja certificado de
curso de primeiro ou segundo grau de ensino ou habilitação 1!

ga1 equivalente, alem de, quando for o caso. curso de especi!
lização;

IX • Serviços de Transporte Oficial e Portaria: os
empregos permanentes de atividades de transporte oficial de
passageiros e cargas e de portaria:

X - Artesanato: 05 empregos permanentes com at,!.
vidades. principais ou auxiliares, relacionadas com os servi
ços de artífice em vãrias modalidades.

Parãgrafo único - As atividades relacionadas com
transporte. conservação, custódia, operação de elevadores. 1i~

peza e outras' assemelhadas serão, de preferencia, objeto de
execução indireta, mediante contrato, de acordo com o artigo
lO, § 79, do Decreto-lei n9 200. de 25 de fevereiro de 1967.

Art. 49 - Outros Grupos, com características pr~

prias, diferenciados dos relaciohados no artjgo anterior, pod!
rão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justific!
rem as necessidades da Administração Civil dos Territõrios F!
derais, mediante ato do Poder Executivo.

Art. 59 - Cada Grupo terã.. sua prõpri a esc á la de
níveis de classificação, a ser estabelecida pelo Poder Execut,!.
vo. atendendo, primordialmente. aos seguintes fatores:

I - importãncia da atividade para o desenvolv,!.
menta econômico e social do Território Federal;

11 • complexidade e responsabilidades das atribu,!.
ções;

111 - qualificações requeridas para o desempenho
das atribuições.

Parãgrafo un1CO • Não haverã correspondência e!!,
tre 05 níveis dos diversos Grupos, para qua1qup.r efeito.

Art. 69 - 05 vencimentos e sa1ãrios corresponden
tes • escala de níveis serão fixados em lei.

Art. 79 • A ascensão e a progressão funcionais
ob.decerão a critêrios seletivos, a serem estabelecidos pelo
Orgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração F!

dera1 - SIPEC • associados a um sistema de treinamento e qual,!.
fi cação destinado a assegurar a 'permanente atualização e elev!
ção do nível de eficiência dos servidores.

Art. 89 • O Poder Executivo elaborarã e expedi rã
o novo Plano de Classificação de Cargos, Empregos e Funções
dos Territõrios Federais, mediante decreto, observadas as dis
posições desta Lei. -

Art. 99 - A implantação do Plano de C1assi'fica
ção de Cargos, Empregos e Funções dos Territõrios Federais d!
penderã de:
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I - adoção de medidas para a reforma administr!

tiva. com hase no Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de

1967, com as alterações P9steriores;

11 - estudo quantitativo e qualitativo da lotação

dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições d!

correntes da providência citada no item anterior;

§ 29· O d.isflosto-no parãgrafo a·nterior" se apli

ca aos empregos permaner>tes. cujos ocupant~s já tenham 'a<1quiri
do estabilidade. ' -

Art. 15"" Esta"Lei entrar'; em vigor na data de

sua publicação.

._-_._ .. _- .._ _ _ _ _---._._._ ..-.. _ _.- ..---- -.

Art. 16 - R"evollam-se as dispostções em contrãrio.

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

LEI N~ 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

de 1 978;

ERNESTO GEISEL

MnuTic!o Range! l~ei.

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da Uni40. das
autarquias e das fundações públicas fe~

dera~.

Brasília, em 05 de julho

1579 da Independência e 90Q da República.

Parãgrafo único - . O pe.>soal do que trata este

artigo integrará o quadro permã;ent~ dos Territórios Federais,
~ ser extinto, progressivame"te, ~ediante supressão automãtica
dos Ca1'g05 que vagarem, ressalvados os ,qUE se destinarem a

progressão e ascensão funcionais.

111 - existência de recursos orçamentãrios para f!

zer face às respectivas despesas. ,

Art. 10 - Os atuais funcionarias pertencentes acs

quadroZ dos Territôrios Federais poderão concorrer, sem alter~

çâo do respectivo regime ju~idica e nos limites da lotaçao apr~

vada, aos Grupos previstos no art. t!Q desta Lei t a serem con~

til:uidos de eMpregos permanentes, sob o l"egime da legislação

trabalh;~tã.

Al'L 11 - Os funcionãrios públicos federais, com

eÃerclciú nos Territórios a serviço destes, e os servidores f!
derals ou autãrquicus, requisitados na forma da legislação em

vígor, poderão optar, no prazo de trinta dias, a partir da d!

ta em que for aprovaóa a lotação, pela sua inciusão no Quadro

í'ert1aner,te do Território em que ser'/ir, desde que não tenham

sido, ainda, Enquadrados na sistemática de classificação de

clrgos de que trata a Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

Oficio nO4~~J96
Brasilia, 04 de julho de 1996,

Senhor Secretário-Geral:

Art. 12 - A i ncl u~ão de servi dores no Pl ano de

Classificaçãú de Cargos de qL.e trata esta Lel, mediante tran!

formação ou transposição dos respectivos cargos ou emprp.90s~

far-se-ã simultaneamente em relação a todos os Grupos de Cat!!
ganas Funcionais e a todas as unidades civis integrantes da

organização doS Territórios Federais.

Comunico a Vowa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConstiluiçAo, do Senhor IIdemar Kussler e outros. que "Acrescenta parágrafo ao art
14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitárias·. contém número suficiente
de signalilrios, constando a referida proposiçAo de:

Parágrafo único· Haverá processo seletivo entre

as ocupantes de cargos e empregos, submetidos ã transposição

Ou tran!iformação, segundo os critérios estabelecidos pelo Hi

nisterio do Interior, em articulação com o 1J)~gão Central do

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC.

178 assinaturas válidas;
030 assinaturas que nAo conferem;
042 assinaturas repetides;
002 assinaturas de deputados licenciados e
002 assinaturas lIeglveis,

Art. 13 - Obse,"vado o disposto na Seção VIIJ do

Cap'ítul0 VI!, Tltul0 I, da Constituição e, em particular, no

Se:.! art. 97. as formas de provimento de cargos, no Plano de

Classi ficação decorrente desta Lei. serão estabelecidas e di~

ciplinadas mediante normas regulamentares especificas, não se

lhes aplicando as disposições a respeito contidas no Estatuto

dos Funcionãrios Publicos Civis da União.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PANA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

Parágrafo único· O dispQsto neste artigo abra,!!

ge os servidores regidos pela legislação trabalhista.

Art. 14 - A atual sistemática de classificação

de cargos é considerada extinta, observadas as disposições de!

ta Lei.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 403, DE 1996

(Do Sr. Rivaldo Macari e outros)

§ 19 - .li medida que for sendo implantado O novo

Plano, os cargos rp.manescentes de cada- Categoria, classific!

dos :Dnfcrme o sistema de que trata este artigo, passarão a

integrar Ouadros Suplementares e, sem prejuízo das promoções e

acesso que couberem, serã~ suprimidos, quando vagarem.

Dá nova redação ao artigo 207 da Constituição Federal,

garantindo 50% das vagas dos concursos vestibulares a

alunos oriundos da escola pública.

(A COMIssAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)
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Do PROCESSO LWlsurl1'O

Do PODER LEGISLATIVO

SA1IIlRA S'1'llJlLI1IIõ
SA!lllEY FILIIO
SE!lASTIllO I!ADZID
SDAFIM VDZOII
SERGIO JltRCELLOS
SERGIO GUEJl1lA
SEVERIJIMO ALVES
SEVERIIlO CAVALCA1ITI
SILVIO TORRES
SlMAO SUSIIl
SI_ ELLERr
SYLVIO LOPES
'rE'1'E BEZERRA
USHI'1'llRO KlllfIA
VALDIR coano
VAllESSA RLIPPE
VICEIl'l'E CAllCIOHE
VlnoRIO IlEDIOLI
WAGIIEI! 1lOBSI
WALIlOfIIRO FIORAV1dlTE
WELIll'l'Olf FllGII1fDES
lIILS01t BRAGA
lIILSOIl BIlA1ICO
IIOLlIEY QUJ:IROZ
UIU REUllDE
ZULAIE COBRA.

OSKIR Lll!A
OSVALDO BIOLCBI
PAUDER1IEY AVELIIlO
PAULO llAUBR
PAULO 1IOIIIlIIAUSmc
PAULO oouvu.
PAULO DSLA1IDd
PAULO PAIM
PAULO RITZKL
PAULO TITlllf
PEDIIO IRUJO
PEDRO _AIS
PI!IE1I'1'EL GOMES
RAIKtIlIDO SA1l'rOS
llAQIlEL CAPIlIERIBE
RAUL BELml
RICA1IDl1 BAIlROS
_BRIO JlIlll.UJO
1lOJlltll'1'O ~TIlA
IIOIlERTO PAULIIlO
ROBdTO PES/IOII
1lOJlltll'1'O llOCHA
IIOIlERTO VALAIlJIO
RalEL lllfIZIO
R1lIl"EK KEOIlfA
SALA'1'IEL CARVALHO
SllLOMIlD CRUZ

LllCIAIIO ZICA
LUIS llARIlllSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS BAULY
LUIZ IlAIBA!lIlI
MMlCIA IlJ.IlllIBO
HlIJICOS LIMA
IlJ.IlIO DE OLIVEIRA
HARISA SElUWIO
HAllQUllIIIO CHEDID
IlI.URICIO REOUIJIl)
IlBLQUIAIlES lIE'1'O
MICHEL 'rE!IER
MIL'1'CII MEllDES
!!OISES LIPHIK
IlOIlJ:lRA FRANCO
XAII SOUZA
NELSON I!AIlQIl&ZELLI
1CELSOII lIEUREIl
NESTOR DUARTE
llEW'lOII ClIRIlOSO
lULSOII GIBSOIf
_L DE OLIVEIRA
llIlILIO BALIlIJIOTTI
OLAVIO ROCHA
OS!!A1IIO PEREIRA

. - .

ASSIllA'1'IIIIAS COllFI1lIIADAS••••••••••••••••••• 176
ASSlNA'1'IIIIAS QIm llAO COIlFEREK.............. 10
TO'1'AL DE AS8Illr.'1'IIIIAS...................... 186

TlTvLO IV

. .

DA ORG.\I'i1ZAÇÃO oos PODF.IISS

CAPinJLO I .

"LEG!SUç.io errA0... A"IEXAD'" PELA
COOItOENAÇ.lo OE ESTUDos LEG1SLAT1VOs.c.or

República FederatIva do Brasil

~STITUIÇ.ÃO
...................................................................

As Mesas da Cfunara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do

artigo 60 da Constituição Federal,' promulgam a seguinte emenda ao texto

constitucional:

Artigo único: O artigo 207 da Constituição Federal passa a vigorar com

a seguinte redação:

.. Artigo 207. As tmiversidades gozam de autonomia didático-cientlfica,

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao principio de

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, além de garantir cinqüenta poc

cento das vagas dos concursos ve:;ttbulares aos alunos oriundos da escola PÚblica. ..

E assim sendo, a grande massa de estudantes, oriundos da

população mais pobre do nosso país frequenta a escola pública e por isso não tem a

equiparação necessária para competir no vestibular com alunos da escola privada,

bem preparados e ainda com frequência em cursos especiais e caríssimos.

Desta forma, a proposta que apresento visa dar condições de

igualdade para toda a população do pais, pois que na atual situação a tmiversidade

pública e gratuita está sendo frequentada na sua grande maioria por alunos vindos

das classes mais abastadas.

Num país aonde salta aos olhos a diferença entre as várias

camadas sociaís, o ensino pago de melhor qualidade que o público é privilégio de

poucos.

C
Deputado Federal

JUSTIFICATIVA

,CS!li'ls;;::+hiê=fild de 1996.

Deputado Federal

Sl111SECÃoll

DA EMENDA j CONõTrrUlçÁo

Art. 60. A Constituição podem ser emendada mediante proposta:
I - de um tcrço. no mínimo. dos membros da Câmam dos Deputados ou do

Senado Fedeml:

ADELSON' SALVADOR
ADEMIR LUCAS
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECX
AEeIO NEVES
AFFONSO CAMARGO
AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDMAN'
ALCESTE ALMEIDA
ALMINo AFFONSO
ALOYSIO HUHES F'ERnElRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
AtZIRA EWERTON
ANDRE PUCCINELLI
AHIBAL GOMES
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BALHMANH
AN'l'ONIO BRASIL
ANTONIO 00 VALLE
AlfrONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ARMANDO MltrO
ARHANDO COSTA
AlUíALDO FARIA DE SA
ARNOH BEZERRA
léAY UJlA
BENEDITO pOMINGOS
DETINHO ROSADO
CARLOS APOLINARID
CARLOS CJlM\JRCA

• CARLOS DA. eARBRAS

CHICAO BRIGIDO
CLEOJfAH'elO FOlfSECA
COS'l'A nRRElllA
DAiltISIO PJ::RONDI
DE VELASCO
DIL80 SPERAl"ICO
EDINHO ARAUJO
EOINRO B!Z
EDISON AHDRINO
ELCION! l3AJlBALHO
ELIAS ABRARAO
ELTON ROmmL'l'
EMERSOK OLAVO PIRES
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
FERNANDO DINIZ
FERllAllDO FE1UlO
FERNANDO <aBEIRA
FERNANDO RIBAS CARLI
F'ERNAHDO TORRES
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO SILVA
GEDD&L VIEIRA LIMA
GEMEStO BERNARDINO
GIIJmY VIANA
GILVAN FREIRE
GON'UGA HO'tA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERMES PARCIAHELLO
HOMERO 000100
SUGO LAGRAHHA

ILDEMM KUSSLD
IVAN' VALEH'l'E
IVANDRO ctDnIA LIMA
JAIJl BOLSOHAllO
JOAO COtACO
JOAO FASSARELLA.
JOAQ HENRIQUE
JOAO IDSDf
JOAO PIZZOLA'l'TI
JOSE BORlA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COUIBRA
JOSE DE J,BJttU
JOSI FOR'tUHATI
JOSE JANPE
JOSE LUIZ CLIRa'l'
JOSE MAURICIO
JOSE PIKEH'1'EL
JOSE PRIA!WE
JOSE 'l'HOHA.Z HOKO
JULIO RroECXER
LAIRE ltOSADO
LAPROVI'l'A VIEIRA
LEONEL PAVAX
LEOHIDAS CRIS'l'INO
LEOPOLDO B.ESSOlC'C
LIDIA QUIHAN'
LIMA RTTO
LINnIlERG FARIAS
L\lC.IAHO CASTRO
LUCIAHO PIZZATTO

11 - do Presidente da República:
1II - de mms da metade das Assembléias Legislam'as das unidades da Federa

ção. manifestando·se. cada uma delas. pela' mmona relativa de seus membros.

§ 1.0 A Constituição não poderá ser emendada na "igência de inten'enção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2," A proposla será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional.
em dois turnos. conslderando·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 c 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 fedcralíva de Estado:

11 - o "oto direto. secreto. universal e periódico:

111 - a separaçâo dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais,
§ 5,° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre

judicada não pod~ ser objeto de nova propo~ta na mesma sessão legislalíva. .
..............................................................................
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CAPÍTIJLO lU

DA EDUC'AÇÃO, DA -CULTURA E 00 DESPORtO

SECA0]

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e 4a família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pIe·
no desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
'e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e pennanência na escola;
n -liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,

a arte e o saber;

In - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas,. e coexistência
de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em ~stabelecimentos oficiais;

V- valorização dos profissionais do' ensino, garantido, na forma da lei,
plano de carreira para o magistério público; com piso salarial profissional e
ingresso exclusivamente ~r con~so público de provas e títulos, assegurado
regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de q~idade.

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, adminis
trativa e de gestão financeira e patrimon.ia1; e., obedecerão ao princípio dt:; in
dissociabi~i4ade entre ensino, pesquis~ e extensão.

....... _--------------------------._--------------_.-.--- .. _._----------.-------------
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EMENDA cONsnTOCIOIl1lL N" 11

Plmite ao admisslo de professore.,
técnicos e cientistas estrangeiro.
pelas universidades brasil.iru e
conc~de autonomia •• instltuiçO••
d. pesqui.a cient1tica I
tecnológica.

As Mesas da C:lmara dos' Deputados e do Senado reqeral, no.
terxaos elo S ·3" do art. 60 da. con.;itUiçIO F.deral. pIj>loulqu a
sequinte Emenda ao texto con5tituc~onaL

Art. 1- Slo acrescentados ao art. 207 da Constituiçlo Federal
dois parágrafos coa a seguinte redaçJo:

-Art. 201 •••••••••••• ::: ••••••••••••••••••••
S I" t facultado As universidad.s aemitir

professores, t,"cnicoS I cientist.as e.trangeJ.ros,
na torma da 1e1.

S 2" O dispo.to ne.te artigo aplica-.e ia
instituiçOes de p..quisa cient1fica e
tecn~16gica.1#

2- Esta E%ftenda entriil em vigor na data de' sua publicaçlo.

8r..111.. 30 dI abrU de 1996

Me.. da Cbara dos Deputados

Deputado wts EllUARDO
Presidente

Deputado 1l000ALDO PPIM
1- Vice-Presidente

Deputado lno IWlSUll
2" Vice-ptUidlntl

Deputado IlILS9tLCAHP08
1" SecretArio

Deputado LÇlPOLIlO __!

2" SecretArio

Deputado BEIIIDITll DOHIIfOOI
3" SecreUrio

Deputaelo JoAQ HElIllIllVl:
4· Secretirlo

se.ado.:·~·~

'nl1de.tl

Sttllllol: OIIMU .......
I" IlICrltAri.

Senado.: allllNl~
2· IIcl:eun.

Senadol: r.&Yf DUI
3" slCl:.~an.

/SECRETARIA-GERAl DA MESA
Seção de Atas

OfIcio nO 11"1196

Senhor Secretãno-Geral:

Brullia. 12 de julho de 1988.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda *
Constituição, do Senhor Rivaldo Macari e outros, que " Dá nova redaçio ao artigo
207 da Constituição Federal, garantindo 50% das vagas dos conc:ur-..
vestibulares a alunos oriundos da escola pública", cont6m mjrnero sufI~ de
signatários, constando areferida proposiçlo de:

176 assinaturas Válidas; 8

010 assinaturas que não conferem.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PANA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N!! 95, DE 1996
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Cria o Grupo'Parlamentar Brasil-Vietnã.

(AO SENHOR PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE)

A Câmára dos Deputados resolve:

Art. 1° - Fica criado, como serviço de cooperação interparlamentar,
o Grupo Parlamentar Brasil- Vietnã.

Parágrafo Único. O Grupo Parlamentar será composto por
membros do Congresso Nacional que a ele aderirem.

Art. 2" - O'Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu estatuto, a ser
aprovado na primeira assembléia geral Qfdinária, cujas disposições deverão
respeitar a legislação interna em vigor e atuará sem ônus para a Câmara dos
Deputados. . .

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua públicação.

Art. 4° - Revogam.se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Os vietnamitas instalaram-se na peninsula da Indochina no século
III a.C. Em 1I1 a.C, caíram sob o dominio chinês e após consep;uirem se libertar

da ocupação em 939, o pais alterna desde essa data períodos de independência e
de dependência de outras nações, como a própría China, a França, o Japão, além
da intervenção dos Estados Unidos entre 1967 e 1973175, mas sempre com a
marca firme da luta por sua soberania e liberdade, conseguindo a reunificação em
1976.

O embargo econômico promovido pelos EUA na década de 80, que
causou grave críse ao Vietnã não conseguiu demover o povo vietnamita de sua
trajetória de lutas pela sua autonomia politica, e hoje o pais passa por um
processo crescente de desenvolvimento social e econômico, promovendo a
reconstrução nacional, com o Estado atuando em conjunto com a iniciativa
privada, tanto nacional, como internacional..

O Brasil mantém relações cordiais com o Vietnã,. mantendo
inclusive representação diplomática em Hanói, a capital. Consideramos de
fundamental importância aprofundar o intercâmbio parlamentar com aquele pais,
até pelo fato do mesmo ser uma potência emergente, sendo a que mais cresce no
mundo depois da China

Solicitamos portanto, o apoio dos nobres pares para a criação do
Grupo Parlamentar Brasil-Vietnã, objetivando maior cooperação nos assuntos. de
interesse comum aos dois paises.

Sala das Sessões, em

DEPUT~RE~
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N! 111, DE 1996
(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)

Estabelece a destinação de parte da receita produzida

por pedágios municipais para o custeio da Saúde.

(ÀS COMIS~OES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO(Mérito); E DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Os municipios poderão instituir pedágio pela transposição

de servidões de passagem constituidas para esse fim em território sobre o qual detenham

soberania, sendo contribuinte o usuário de veiculo automotor e o valor proporcional ao
respectivo número de rodas.

Art. 20 Do produto da arrecadação serão destinados. no minimo

trinta por cento e no máximo setenta por cento, para o custeio da Saúde. a parte restante

cabendo ao custeio da conservação viária.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. . Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o acidente de tráfego ea lIcausa mortisfl número um entre pessoas

jovens; o usuano ocupante de veiculo automotor (que não ti necessariamente seu

proprietário) atropela, fere, mutila, aleija e mata, danifica a natureza, contribui

significativamente para a poluição da a~mosfera e lambem para a poluição sonora e visual

das cidades. constrange, aterroriza e estresssa o cidadão pedestre.

Consequebtemente. o usuário de veiculo e responsável direto por

despesas maciças do Poder Público, especialmente no campo da Saúde: mas a sua

contribuição aos cofres públicos ti igual á dos demais cidadãos não-uswirios, quando

deveria ser proporcional aquela responsabilidade.

As tarifas de pedágio interrmmicipal e interestadual deslinam-se

exclusivamente á consclVaçào das próprias estradas. como se fosse esse o único desgaste

ou dano provocado pelo uso de veiculos.

~as se a União e os Estados federados tem fontes de recursos

abundantes para fazer face as suas despesas. acontece que ti justamente nos municipios. que

são dotados de fomes financeiras reduzidas. é ali onde se concentr:arn os maleficios

causados por usuãrios de veículos e. consequentemente. as despesas públicas
correspondentes.

Isso porque ti nos municlpios que a vida pulsa, ti dentro dos

municipios que os veiculos trafegam a maior parte do tempo. ti ali que os malfeitos se

consumam e e ali também onde são reparados.

Urge portanto que no municipio. nesse "'oeus" ao mesmo rempo

privilegiado pelo acúmulo de ocorrências e castigado pela penúria de recursos, que ali se

viabilizem mecanismos especificas e autônomos de geração de receitas

Os encargos gerais que oneram os contribuintes para financiar as

despesas gerais do Poder Público. sob forma de impostos e contribuições, não excluem a

imposição especifica e vinculada que se instrumentaliza nas taxas.

E errõnea a destinação exclusiva da arrecadação de taxas de

pedágio as obras viárias, visto que o custo do uso de veiculas. para o Poder Público,

transcende em muito os meros gastos viários; concentrando-se parte desse custo cada vez

mais notavelmente na área da Saúde. ti certo e justo que parte da arrecadação se destine ao

custeio local da Saúde.

Não se contra-~gumente com a existência do IPVA (Imposto

sobre a Propriedade de Veiculas Automotores). que não tem a natureza de imposição

compensatória dos ma1eficio5 causados por usuários de veículos~ como imposto que é. o

IPVA é en~argo genérico e financia genericamente todas as despesas do Estado e não

especificameme aquelas relacionadas com o uso de veiculas; a propriedade de veiculas

entra na composição do imposto-IPVA exclusivamente na qualidade de indicio de

capacidade contributiva generica, equivalente á renda e ao consumo e em nada exclui a

taxação especifica pelo uso ~e veiculas.
O uso do veiculo não se confunde com a respectiva propriedade. o

usuário-ocupante não é necessariamente o proprietário. os fatos geradores são distintos e
os respectivos contribuintes não são necessariamente os mesmos e só o serão por

coincidência irrelevante.
Não se contra-argument P.. ainda. que o pedágio atente contra o

direito de ir e vir; o pedagio não constitui impedimento aojr e vir. apenas impõe justa e



21494 Quarta-feira31 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Julho de 1996

CAPÍTULO IV
DOS MUNICÍPIOS

f :+/0 i-fq
~it

Depu~HEMARDE BARROS

Sala das Sessões. eiflj(de 199 ,/

Art. 30. Compele aos Municípios:
I - legislar sobre assunlos de interesse local:

11 - suplemenl:ar a legislação federal e 11 estadu:11 no que couber:
III - inslituir e arrec.1dar 05 tribulos de' su:a competência. bem como

aplicar suas rend:as. sem prejuízo da obrigatoried:ade de presl.1r cont:l5 e
publk.1r b:al:anceles nos pmzos rvmdos em lei:

IV - cri:ar. organizar e suprimir distritos. observ:ada a legislaç.io estadual:
V - organizar e presl.1r. diretamente ou sob regíme de concessão ou per

/; mis.~ão, OS serviços públicos de interesse 10c.'\1. incluído o de tmnsporte
coletivo. que tem c.1r:iler essencial:

VI - manter. com a cooperação técnic.1 e financeira da União e do Es1.1
do. programas de educ.1ç.;0 pré-escolar e de ensino funcL1menl.11:

VII - prestar. com a cooperação técnica e financeira da União e do
EsI.1UO. serviços de atendimento à saúde da populaç.;o:

" Lo 5 GI Slo A ç ÃO CJTA OA A NE XAOA Pe1.A VIII - promover. no que couber. adequado ordenamento territorial.
COOROENAÇÃO 05 5STUOOS L5GISl.ATlVOS-CeOI 11 mediante planejamento e controle do uso. do pmelamento e da ocupação

do solo urbano:
IX - promover a proteç.;o do patrimônio histórico-culturalloc.'\!. obser

\,atia a Jegtslac;;.) c " .lç;i0 fiscaJizador:a feder' I e estadual.

módica reparação aos efeitos destrutivos provocados por engenhos poluídores por parte
daqueles que livremente decidem exercer seu direito de ir e vir veiculado por tais engenhos.

O fundamento desta iniciativa se encontra nas disposições
constitucionais vigentes dos ms. 5·, XV. 23, li, 30, m, 145, II e § 2·, 146, m, "a", 150,
V, 167, IV e 198 e § único,

Trata-se portanto de construção juridicamente possível e
socialmente necessária, para cuja implementação espero contar com o apoio dos nobres
Pares.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO 11
DOS DIREITOS

E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. S'. Todos são iguais perante 11 lei. sem distinç.;o de qualquer natu
reza. garantindo-se aOI brasileirol e 301 estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito à vida. à liberdade. à igualdade. 1. segurança e à
propriedade. nos lermos seguintes:

xv _é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz.
podendo '1ua1'luer pessoa. nos termos da lei. nele entrar. permanecer ou
dele sair com seus bens:

TÍTULO 111
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO II
DA UNIÃO

Art. 23. E competência comum da Uni.;o, dos Estados. do Distrilo
Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guard.1 d.1 Constituiç.;o. d.'lS leis e d.'lS instituições demo
crátic.'IS e conservar o patrimônio público:

II - cuidar da saúde e assistência públic.." cL, proteç.;o e garantia d.1S
pessoas portndoms de deficiêncin:

NOTA: A Lei n' 7.853, de 24.10.89, dillpóe sobre o ."oio às pessoas
portadoras de dificiência, SUl intt!grlção soei•• • COfJrd~nldonl NaCional

para integraçoo da pessoa portadora de deficiência - COADE. instituI a
Mel. ;un!dicionaJ de interesaes coletivos ou difusos dessas pessoas. discr

plina iI atu..ção do Ministério Público. define crimes e di otJfru prOVldên

ci..... (DOU de 25. 10.89).

A Lei n9 7.889, de 23.11.89, di~ sobre a inspeçio sanltitia e indus
Iri.1 dos produlos de origem anima' e dá outras prOVIdênCIas (DOU

24.11.89).

TíTuLo VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I
DO SISTEMA TRIBurÁRIo NACIONAL

SEÇÃO!
DOS PRINCIPIOS GERAIS

Art. 14S. A União, OI Estlldos, O Distrito Fcdcrlll C OI Municípios
poderão instituir OS seguintes tnbutos:
- I - impostos;

fi - taxas, em razão do exercício do poder de policia ou pela utilização.
eCetiva ou potencial, de seJViço5 públicos específicos e divl5íve~ prestados
ao contribuinte ou postos li sua disposição;

fiI - contribuição de melhoria. decorrente de obr:l.~ públicrul.
§ 10 _ Sempre que possível. os im~st~ terão car~ter.pessoal e serã?

graduados segundo a capacidade eeonomlca do cont~butn~e: facultado a
administração tributária. especialmente para confenr efetividnde a esses
objetivos, identifiCfJr. respeitados os direitos indivi?u~is e nos tenn.os ~n lei,
o patrimônio. os rendimentos e as atividnde~ econom!c.,,:~ do ~ontnbutnte.

§ 20 _As troms não poderão ter base de cnlculo propna de Impostos.

Art. 146. Cnbe à lei complemenlnr:
I _dispor sobre conflitos de competência. em matéria tributária. entre a

União. os Estados, o Distrito Federal e os'Municípios:
11 - regular as limitações constitucionais no poder de tributar;
lU - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, espe

cíalmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécíes. bem como, em relação aos

impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos gerado
res, b:lSes de cálculo e contribuintes:

b) obrigação. lançamento, crédito, prescrição e decndência tributários:
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas

sociedades cooperativas.

SEÇÃO!l
DAS LlMITAÇ6r:s

DO PODER DE TRIBUTAR

Art. ISO. Sem prejuízo de outras garantiltS asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União. aos Estados, aO Distrito Federal e aos Municípios:
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I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
11 - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem

em situação equivalente, proibida qualquer distinção em r:l7.áo de ocupa
ção profissional ou função por eles exercida. independentemente da deno
minação jurídica dos rendimentos. titulos ou direitos;

111 - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigência da

lei que os houver instituido ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que

os instituiu ou aumentou:
IV - utilizar tributo com efeito de confisco:
V - estabelecer limitações ao tráfego de pcs.~oas ou bens. por meio de

tributos interestaduais ou intermunicipais. ressalvada a cobrança de pedá
gio pela utilização de vias conselVadas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio. renda ou selViços. uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio. renda ou selViços dos partidos políticos. inelusive suas

fundações. das entidades sindicais dos trabalhadores. das instituições de
educação e de assistência social. sem fins lucrativos. atendidos os requisitos
da lei:

d) livros. jornais. periódicos e o papel destinado a sua impressão.

§ l' - A vedação do inciso m. b. não se aplica aos impostos previstos
nos arts. 153, I. 11. IV e V, e 154. 11.

§ 2' - A vedação do inciso VI. a. é e:ctensiva às autarquia.~ e às fu~da5~
instituidas e mantidas pelo poder Público. no que se refere ~o.patn,?om~.

à renda e aos selViços. vinculados a suas tinalidades essenCIaiS ou as leIS
decorrentes.

§ 3' - As vedações do inciso IV. a. e do parágrafo anterior não se.apli'
cam ao patrimônio. à renda e aos selViços. relacionados com exploraçao de
atividades econô~icas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos
privados. ou-em que haja contraprestação ou pagamento de preç~s o~ tari
fa.~ pelo usuário. nem exonera o promitente comprador da obngaçao de
pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4' - As vcdaçi>cs exprc5Sas no inci.~o VI, aIínens b e c, comprcendem
somentc o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalida
des essenciai~ d;L~ entidades nela.~ mencionadas.

§ 5' - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam escla
recidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

NOTA: A Lei'" a078, de 11.09.90, aprovou o Código de Proteçdo e
Defesa do Consumidor (DOU 12.09.90).

§ 6'. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, conces
são de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas
ou contribuições. só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal. que regule exclusivamente as matérias acima enu
meradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do dis·
posto no art. ISS, § 2', XII, g. (Redação dada pela EC 3/93)

§ 7'. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e prefe
rencial restituição da quantia paga, caso não se realize o lato gerador pre
sumido. (Redação dada pela EC 3/93)

Art. 151. É vedado à União: . . • . .
I _ in.~tituir tributo que não seja uniforme em todo o temtono na~o~al

ou que implique dislinção ou preferência em relaç.~o ~ ~tado, 80 D~tnto

Federal ou a Município, em detrimento de outro, admlllda a conc~ao de
incentivos flSc....is destinados " promover o equilíbrio do desenvolvimento
sócio-econômico entre as diferentes regii>cs do País;

11 - tributar a rendas <las obrigações da dívida pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proven·
tos dos respeclivos agenles públicos, em níveis superiores aos que rlX8r
para suas obrigaçi>cs e para seus agentes;. .

III - insliluir isenções de tributos da competênCIa dos Estados, do DIS
trito Pederal ou dos Municípios.

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Pederal e aos Municípios
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza,
em razão de sua procedência ou destino.

CAPITuLO 11
DAS FINANÇAS PÚBLICAS

SEÇÃO 11
DOS ORÇAMENTOS

-----------------_._--------------------------------
Art. 161. São vedados:
I - o inicio de programas ou projetos não incluidos na lei orçamentária

anual;
II - a realízaç.~o de' despesas ou a assunção de obrigações dire!.1S que

excedam os créditos orçamentários ou adicionais:
III - a realização de operações de crédito que excedam o montante das

despesas de c.1pi!.11. ressalvadas as autorlz.1das mediante créditos suplemen
L1res ou especiais com finalidade precisa. aprovados pelo Poder Legislativo
por maioria absoluta;

IV - a vinculaç.~o de receita de impostos a órgão. fundo ou despesa. res
salvadas a repartiç.~o do produto da arrec.1daç.~0dos impostos a que se
referem os arts. 158 e 159. a destinação de recursos para manutenção e
desenvolvimento do ensino. como determinado pelo art. 212. e a prestaç.~o

de garantias às operaçóes de crédito por antecipaç.~o de receita. previsL1s
no art. 165, § 8', bem assim o disposto no § 4' deste artigo; (Redação dada
pela Emenda Constitucional n9 3/1993) .

V - a abertura de crédito suplement.1r ou especial sem prévia autoriza
ç.'io legislativa e sem indic.'\ç.~o dos recurnos correspondentes;

VI - a transposiç.~o. o remanejamento ou a transferência de recurnos de
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. sem
prévia autorizaç.~o legislativa:

VII - a concessão ou utilízaç.~ode créditos ilimitados;
VIII - a utilizaç.~o, sem autorizaç.~o legislativa específica. de recursos

dos orçamentos fisc.'\l e da seguridade social para suprir necessidade ou
cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados
no art. 165. f S';

IX • a instituição de fundos de qualquer natureza. sem prévia autoriza
ção legislativa.

§ l' - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou
sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2' - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício
rmanceiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for pro
mulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que. reaber.
tos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercí
cio financeiro subseqüente.

§ 3' - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para
atender a despesas imprevisíveis e urgentes. como as decorrentes de guerra.
comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

§ 4'. É permitida a vinculaçãõ de receitas próprias geradas pelos impos
tos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recumos de que tratam os
arts. 157. 158 e 159, I. a e b, e li, para li prestação de garantia ou contraga
rantia à União e para pagamentó de débitos para com esta. (Parágrajo
acrescentado pela EmouJa Constitucional n9 3/93) .
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TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTIJLo I
DISPOSIÇÃO GERAL

Julho de 1996

------------------------------------------------- ..
SEÇÃO!!

DA SAÚDE

NOTA: As seguintes/ela dl8c1p1/nam a matéria contida nesta .seção:
Lei rtJ 8.080, de 19.09.9q que "d/$póe sobre u condições para a pr0

moção, proteção e recupereção da saúde, a organizeção e o funciona

mento dos serviços corre.spondentes, e dá outru providMciu" (DOU
20.09.90):

l.IH rtJ 8. 101, de oa12.so. qw "cria a Fundação Nacional de Saúdil •
FNS (DOU de 10. 12.90):

Lei rJII 8. 142, de 28. 12.9q que d/$p6e aobnJ • pMJclpaclo da comunJ.

dade na gestáo do S/stema Único de Saúde - SUs, " sobre as transfe-
rInci.. intergovemamentai& de recut30& flnanceJfO& da área da saúde e dá
outras providênclu" (DOU de 31.12.90)-

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. J!J7. São de relevância pública as ações e serviços de sadde, caben
do ao Poder Público dispor, Doa termal da lei, sobre sua regulamentação,
fiIc:a'ização e controle, devendo lua eecução lei' feita diretamente ou atra
vés de terceiros e, também, por pessoa fisica ou juridica de direito privado.

Art. 198. ~ ações e setviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado
de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
11 - atendimento integral, com prioridade para 81 atividades preventivu,

sem prejuízo dos serviços assistenciais;
m-participação da comunidacle.
Parágrafo único. O sistema único de saúde será finandado, DOI termos

do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos MUDidpios,.além de outras footel.

-------------------------------------------------_.
_.------------------._- ..... _----------_._-------~-
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a Tenho em mãos, Sr. Presidente, cópia do
leitura do expediente, passa-se ao documento do Ibama do Amapá em que afirma

IV - PEQUENO EXPEDIENTE ao Governador daquele Estado que não tinha
Tem a palavra o Sr. Antônio Feijão. nenhuma cópia e não estava informado da inten

ção do Amapá de ceder a costa brasileira a bar-
O SR. ANTÔNIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem cos venezuelanos, através de uma cooperativa

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrGs e Srs. De- francesa.
putados, o que me traz a esta tribuna na tarde de
hoje é o fato de eu ter tomado conhecimento de O que mais impressionou foi o Governador

dizer que isso é desenvolvimento sustentado!
Protocolo de Intenções para a formação, no Amapá,
de uma sociedade de pesca, transformação e ex- Sr. Presidente, V. Exª e nossos colegas sa-
portação de peixes. bem que quando o Presidente da República foi a

O Sr. Governador João Alberto Rodrigues Paris, o Governo francês liberou a exigência de vis-
Capiberibe intitulou-se presidente de uma nova to para brasileiros em viagem à França. Porém,
república, fazendo assinar junto a uma coopera- poucos sabem que há uma restrição no protocolo
tiva de Caiena, capital da Guiana Francesa, Es- assinado entre o Presidente Jacques Chirac e o
tado de Ultramar, a cessão de mais ou menos Presidente Fernando Henrique Cardoso. Para a
quinhentos quilômetros da costa marítima do Guiana Francesa não vale o protocolo assinado.
Amapá para que barcos venezuelanos cheguem Ora, se a França quer ter relações com o Brasil,
até nosso litoral, um dos mais piscosos do Bra- porque proíbe o contato físico de sua única fronteira
sil, a fim de levar o pargo, um dos peixes mais nas Américas? Isso é porque aquele país não quer
procurados pelos Estados Unidos e pela Europa, contato com nossa cultura e com nossa economia.
sem ônus, o empréstimo de um frigorífico no Mu- Mas para buscar a nossa fauna marinha nas costas
nicípio de Amapá, além da construção de um do Amapá eles se dão ao luxo de apresentar um es-
porto, com vistas a servir especialmente a esses drúxulo contrato desse tipo.
barcos venezuelanos. Sr. Presidente, para concluir, peço a V. EX-

Como prevê a Constituição Federal em seu que autorize a divulgação deste pronunciamento
art. 178, § 12 , qualquer convênio ou contrato inter- pela nossa grande voz democrática, A Voz do Bra-
nacional deve ter como substrato principal a reci- sil, para que os pescadores do Amapá e o nosso
procidade. Pois bem. O que mais me impressionou povo tenham, pelo menos, consciência de que o
foi a proposta do Governador. Segundo S. Ex., por Governador está fazendo uma campanha pessoal.
essa reciprocidade, o Amapá colocará em cada S. Ex" é um solitário morador da sua própria vai-
barco venezuelano três pescadores amapaenses, dade, e, ao ceder as riquezas dO,Amapá e do Bra-
sob o argumento de que pescadores franceses sil, está pretendendo um projeto de promoção pes-
irão ensiná-los a pescar pargo com espinheI. soai, divulgando seu nome internacionalmente; en-

Pois bem, Sr. Presidente. Tomei a liberdade de fim, quer ser um Chico Mendes setentrional. E ve-
reunir os pescadores no meu Estado. E, qual não foi jam V. Exªs que agora, com relação aos países
minha surpresa, os pescadores da Colônia de Pesca estrangeiros, não vivemos uma época de dar, mas
Z1, que é a principal, estão revoltados porque esse de receber.
protocolo de intenções - cuja transcrição nos Anais Era o que tinha a dizer.
solicito a V. EX- - foi feito à revelia da sociedade e PROTOCOLO A QUE SE REFERE O
do Ibama. ORADOR:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

PROTOCOLO DE INTENÇÃO
PARA A FORMAÇÃO NO AMAPÁ DE

UMA SOCIEDADE DE PE~CA,TRANSFORMAÇÃO E
EXPORTAÇAO DE PEIXES

Julho de 1996

O••ignatários:.
Senhor Governador do Estado do Amapá
Presidente da Sociedade de Transformação de Produtos do Mar Guianense
Presidente da Federação dos Pescadores do Estado do Amapá

Empenhados na formação no Amapá de UIJJa sociedade de Pesca, Transformação e
Exportação de Peixes, as partes signatárias se p~opõem a executar o presente Protocolo de
Intenção, com as obrigações de cada uma assini discriminada:

Governo do Estado do Amapá .

• Autorizar à nível estadual e, gestionar à nível federal a autorização para que até 30 (trinta)
barcos venezuelanos pesquem na costa do Amapá peixes do tipo pargo, durante um ano, a
partir da assinatura do presente documento, renovável por igual perlodo.

• Ceder à título de empréstimo sem ônus, o f,rigorifico no município do Amapá para a
sociedade a ser crlada pelo presente protocolo,

• Instala/tão de um P,)rto de embarque/desembarque de pesca no município do Amapá.

Sociedade de Transformação de Produtos ao Mar Guianense - SOTRAPROMEG

• Realizar o estudo de viabilidade técnica e financeira do frigorífico do mw1icípio do Amapá.
I

• Treinar trinta pescadores brasileiros por ano, na captura do peixe pargo, pescaria esta feita
exclusivamente com espinheI (arte de pesca).
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• Comprar a produçio dos pescadores locais a preço competitivo.

• Adaptar a Câmara Frigorifica do município do Amapá às normas européias, criando um
fãbrica de beneficiamento e armazenamento de produtos do mar.

• Aumentar e modernizar a unidade de produção de gelo do município do Amapá.
• Transferir tecnologia a mão de obra local de beneçiamento e comercialização dos produtos
do mar nos mercados internacionais da França e Antilhas.

• Participar do Financiamento para a construção no Amapá de barcos, a serem usados para a
captura de peixes de alto mar.

• Vender uma parte da produçio no mercado do Estado do Amapá

Federaçio dOI Pescadores do Estado do ~ap'

- Recrutar e selecionar os trinta pescadores ibrasileiros que serão treinados na captura do
peixe pargo, conforme este protocolo de int~çio.

Macapá, 19 de julho de 1996

... ,
---;S;~k~ ~ t. ,-- ..

erto Roqrigues Capiberibe--
""--__.1iaE4Jrwlor..cilcU:staJdo.Jlo.1~.apá

JU~Gbl!lãve

çl .de Produtos do Mar Guianense
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- donos de clfnicas. Estes, com rarfssimas ex-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e ceções, o que recebem de subsfdio gastam
Srs. Deputados, em passado bem recente, jornalis- numa boa farra. Vão para lá defender seus
tas, radialistas e outros profissionais da imprensa próprios interesses e não os interesses da
eram presos, torturados e até mortos pelas forças do Nação.·
regime autoritário, para calarem suas bocas e enco- Esta e outras tantas matérias são suficientes
brirem as m.aracutaias do sistema.per:verso. para esclarecer a quem tiver dúvida da necessidade

Na feitura. da Carta C~nstltuclonal de 1~88, de se manter e, ainda, de se ampliar a liberdade de
resgatamos a IIbe~a~e de Imprensa, em meio à imprensa.
qual ela tem ~ont~bUldo b~s~nte p~ra o proce~o Por oportuno, desejamos prestar a nossa ho-
de ,"?dem?Cratlza?ao d~ Pal~, I~cluslve no papel In- menagem ao jomalista Inaldo Sampaio, pelo escla-
vestigatóno de cnmes Insoluvels, como o esquema recimento feito, através de sua extraordinária colu-
Collor. na, aos que pensam que Deputados ganham rios de

Tramita nesta Casa, há muitos anos, projeto de dinheiro.
lei que .regulamenta a matéria co~stitucional, não ha- O SR. WILSON CIGNACHI (BlocoIPMDB _
vendo Interesse, por parte das Lideranças, de apro- RS. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e
Vá-lo. ,. Srs. Deputados, em primeiro lugar quero registrar,

~o entanto, bastou um comentansta de televl- com muita alegria, o meu retomo às atividades par-
são dizer que este Congresso s~ parece com um su- lamentares, depois de estar ausente em diversas
permercado, para assanhar mUitos Srs., Deputados, sessões por recomendação médica. Mas retomo
a ponto_de a~eaçarem romper essa IIberd~de ,de com muita determinação, com toda a disposição, e
expressa0, retirando o que consta da atual lei de Im- espero dar mais uma vez minha contribuição a esta
prensa. Casa e à Nação, através dos trabalhos e dos deba-

Feitas essas considerações, desejamos regis- tes que serão travados a partir de hoje. .,
trar important~ matéria do jornalista pe~amb~cano Sr. Presidente, vou apresentar um projeto de
Inaldo ~~mpal~, do Jornal ~o C~mmerClo, v:lc~la- lei que trata de um assunto da mais alta importância,
da no ult~mo dia .2~, com o titulo: Remuneraçao Ina- o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, usado
dequada , que diZ. para diversos atendimentos emergenciais a cada um

·Por medo da censura da imprensa, a dos senhores trabalhadores. Mas me parece que fal-
Mesa da Câmara Federal hesita em reajus- ta uma decisão, um projeto que permita atender a
tar o subsfdio dos Deputados que está con- um setor tão importante, que é o setor educacional.
gelado em 8 mil reais desde a posse do Pre- Sr. Presidente, o § 12 do art. 20 da Lei n2

sidente Femando Henrique Cardoso. Para o 8.036, de 11 de maio de 1990, passará a ter a se-
povão, trata-se de um salário escandaloso. guinte redação:
Mas, na realidade, as coisas não são bem
assim. Sobram em tomo de 6 mil reais para Art. 20. . ..
o Deputado manter sua casa em Brasnia e ..
outra, ou outras, no seu Estado de origem, § 12. O pagamento de mensalidades
pagar em dobro contas de água, luz e telefo- escolares de curso superior para trabalha@:
ne, afora despesas com vestuário, colégio res e seus dependentes.
de filhos, empregados etc. - e até para os Sr. Presidente, o setor educacional merece um
que têm mais de uma mulher. atendimento mais do que especial, merece um trata-

Tanto isso é verdade que Deputado mento diferenciado. O Fundo de Garantia do Tempo
que só dispõe do subsfdio está pendurado de Serviço tem sido utilizado em algumas atividades.
no cheque forte ou prisioneiro de agiotas, a Entendemos que esse fundo é importante também
exemplo do Deputado Gonzaga Patriota. para o pagamento do ensino, especialmente para

Urge, portanto, pagar salário digno aos custear cursos superiores nas universidades particu-
Parlamentares para que possam atuar com lares, pois o crédito educativo, único instrumento da
independência em defesa dos interesses da polftica educacional para as instituições privadas de
Nação. Do contrário, o espaço da classe ensino superior, toma-se insuficiente para o atendi-
média, que já é pequeno, ficará menor ainda mento da demanda, principalmente no tocante ao
pelo avanço de empresários, latifundiários e que esta Casa comprovou no ano passado e neste
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ano: a extrema dificuldade que o Ministro da Educa- uma mulher. Apesar de S. Exª ter mencionado um
ção tem enfrentado no atendimento da demanda de artigo, não conheço nenhum Parlamentar que adote
toda a Nação brasileira. tal prática, até mesmo porque, no Brasil, esse tipo

Realmente, parece-me que esse projeto de lei de comportamento é proibido. Não estamos em ne-
poderá receber um pronto atendimento desta Casa, nhuma região do planeta cuja religião permita que o
para atender às necessidades dos estudantes que homem tenha, por exemplo, quatro mulheres, desde
estão em dificuldade. A própria Constituição, ao tra- que consiga dar a todas elas o que dá à primeira
tar de educação em seu art. 205, diz: MA educação, mulher. Deixo consignado que S. ExA cometeu um
direito de todos, dever do Estado e da família..." pequeno equívoco e, certamente, o jornalista no

Vejam bem, Srs. Deputados, em se tratando de qual se inspirou não foi feliz em suas afirmativas.
primeiro e segundo grau, até os 14 anos, existe a Sr. Presidente, a imprensa trouxe à tona, nos
obrigação do Estado, do Município e da família, mas últimos dias, assunto que inexplicavelmente conti-
entendemos que o terceiro grau também deve rece- nua a receber das autoridades o mais absoluto des-
ber um tratamento de apoio, especialmente no senti- caso...
do de, através do Fundo de Garantia do Tempo de Deputado Gonzaga Patriota, deseja V. Ex" ma-
Serviço, essas famílias serem beneficiadas. Porque nifestar-se? Com a aquiescência do Presidente, terei
o grande investimento, neste País e em qualquer ou- muito prazer em ouvi-lo.
tro do mundo, é a educação. O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Depu-

.Entendo que esse projeto deve receber um tado Wigberto Tartuce, regimentalmente não são
atendimento em regime de urgência nas Comissões. permitidos apartes no Pequeno Expediente. Peço a
Essa é a nossa contribuição e a nossa expectativa. V. ExA que prossiga seu discurso.

Era o que tinha a dizer. O SR. WIGBERTO TARTUCE - Perfeitamen-
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre te, Sr. Presidente.

e ilustre Deputado Wilson Cignachi, a Mesa recebe Eu dizia que inexplicavelmente as autoridades
o projeto de V. ExA e dará o encaminhamento regi- brasileiras têm tido o mais absoluto descaso com o
mental. número cada vez maior de crianças e jovens que

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a consomem bebidas alcoólicas, com a devida coni-
palavra o Sr. Deputado Wigberto Tartuce. vência de bares, lanchonetes, boates e restaurantes.

O SR. WIGBERTO TARTUCE (BJoco/PPB - Nada se indaga, absolutamente nada se questiona,
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e e assim, qualquer criança, qualquer adolescente
Srs. Deputados, gostaria primeiramente, de fazer deste País tem acesso à bebida alcoólica a qualquer
uma pequena ratificação. O nobre Deputado Gonza- hora do dia ou da noite.
ga Patriota, durante o Pinga-Fogo, no expediente de A primeira e, talvez, a mais grave distorção ve-
hoje, comentou com muita sabedoria e pertinácia, rificada no problema é que, a exemplo do que acon-
que os salários pagos aos Srs. Parlamentares são tece com outros tipos de omissão criminosa, esta se
muito baixos. Embora a maioria da sociedade enten- encontra devidamente tipificada no texto legal. A lei
da que nossos vencimentos sejam vultosos, na ver- é clara ao definir como crime a venda, a entrega e o
dade, para um Parlamentar, legítimo representante fomecimento de bebida alcoólica, ainda que gratuita,
do seu Estado e da sociedade brasileira nesta Casa, para menores de idade. A lei é clara, mas seu cum-
eles estão aquém de suas necessidades básicas. primento trilha o caminho da obscuridade.

Felizmente, sou daqueles que não contam com E assim, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
o salário desta Casa para a minha subsistência. No dos, o problema agrava-se cada dia mais, na base
entanto, reconheço com humildade, que os salários do tudo vamos OIJ tudo vemos, mas nada fazemos.
pagos aos Parlamentares desta Casa são vis. Muito Não adianta querer achar outro culpado. É na omis-
mais ainda são os salários pagos aos servidores, são das autoridades competentes que se fundamen-
principalmente àqueles que diariamente nos prestam ta a estatística criminosa. Ninguém, absolutamente
serviços. Há porém, um projeto de resolução sob ninguém, duvida das informações apresentadas por
exame da Mesa, que corrige os salários de aproxi- especialistas, segundo os quais o álcool é a primeira
madamente 1.500 funcionários desta Casa que não e a mais escancarada fronteira para o consumo de
têm gratificação. outras drogas.

Não entendi por que o Deputado Gonzaga Pa- Aqui no Distrito Federal a polícia se defende di-
triota referiu-se a Parlamentares que têm mais de zendo ser humanamente impossível controlar a ven-



O SR. GONZAGA PATRIOTA - Muito obriga
do, Sr. Presidente.

Primeiramente gostaria de associar-me ao De
putado Wigberto Tartuce, por lembrar o projeto que
diz respeito ao aumento, ou seja, à equiparação dos
vencimentos dos funcionários da Câmara aos do se
nado, que dorme sobre a mesa da Câmara junta
mente com demais proposições que tratam do au
mento de outros vencimentos.

Ao mesmo tempo digo ao Deputado Vigão que,
lendo a matéria do jornalista Inaldo Sampaio, verifico
que realmente ele cita que alguns Deputados - lon
ge de nós essa citação - possuem duas mulheres.
Estou com S. ExSl, acreditando que seja invenção.
Nenhum Deputado tem mais de uma mulher.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a
palavra o Sr. Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (BlocolPMDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres co
legas Deputados, gostaria de abordar hoje um tema
de tamanha relevância, creio eu: a necessidade que
existe de o Congresso Nacional retomar as discus
sões acerca do transporte rodoviário brasileiro e da
situação de nossas estradas, que estão a colocar
em risco principalmente a vida daquelas pessoas
que fazem dela seu ganha-pão, seu sustento de
cada dia.

Sr. Presidente, o Ministro dos Transportes,
Odacir Klein, esteve essa semana na capital do meu
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da de bebidas alcoólicas a menores de idade nos Todo esse esforço, traduzido em letra morta, já
mais de dez mil estabelecimentos que comerciali- seria bastante lamentável. Mas fica pior ainda quan-
zam esse produto. É verdade. O efetivo policial não do sabemos que o descaso se estende à desgraça
é bastante. Basta saber que os índices de violência de jovens, à desestrutura familiar e aos conseqüen-
em Brasnia estão crescendo assustadoramente. Da- tes desdobramentos da violência. Da omissão das
dos recentes divulgados pelo Instituto Médico Legal autoridades à omissão dos donos dos estabeleci-
dão conta, Sr. Presidente, de que a cada cinco ho- mentos comerciais, da repressão à educação, está
ras morre uma pessoa aqui no Distrito Federal pro- faltando absolutamente tudo. Só o que temos é a lei,
veniente de um quadro de violência. que, ironicamente, não é cumprida neste País.

Faço questão de repetir esse dado, porque é Era o que tinha a dizer.
um verdadeiro absurdo o que demonstram as esta- O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden-
tísticas: a cada dia morrem aproximadamente cinco te, peço a palavra pela ordem.
pessoas nesta cidade de apenas 1 milhão e 700 mil
habitantes; ou seja, a cada cinco horas um brasilien- O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V.

Ex!! a palavra.
se é vítima de uma violência, vindo conseqüente-
mente a falecer. E considerável parte dessas mortes O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
ocorre especificamente no trânsito. Já tive oportuni- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
dade, na semana próxima passada, de me pronun- te, meu nome foi citado pelo eminente Deputado
ciar a respeito de matéria que circula nesta Casa e Wigberto Tartuce e gostaria de...
que, graças a Deus, vamos homologar o mais rápido O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Depu-
possível no início do mês de agosto. Trata-se do tado Gonzaga Patriota, não há amparo regimental.
novo Código Nacional de Trânsito. Concedo, porém, a palavra a V. ExS! para um regis-

Damos sustento a duas motivações: o álcool e, tro.
por trás da frieza dos números, a violência do ele
mento humano, sendo expressivo o número de me
nores de idade.

Não estamos fazendo cumprir as leis brasilei
ras. Nossos adolescentes e crianças começam des
de cedo no descaminho das drogas e especifica
mente do álcool.

Na edição de hoje do conceituado jornal Cor
reio Brazlliense, o jornalista Ruy Fabiano compara,
de forma muito apropriada, a violência das leis brasi
leiras a uma gripe, dizendo que umas pegam en
quanto outras não.

Tenho de concordar com o jornalista Ruy Fa
biano, porque é verdade. Na semana passada esta
Casa homologou uma lei proibindo o fumo em recin
tos fechados, como, por exemplo, o plenário desta
Casa. Pude observar que expressiva maioria de Par
lamentares continua fumando neste recinto, como se
nada tivesse ocorrido, num desrespeito profano a
esta Casa.

Sabe-se que este costume só se enraíza na
certeza da impunidade, o que de toda forma é la
mentável. Afinal, para que uma determinação venha
a constituir-se em um texto legal, gasta-se tempo e
dinheiro público com pesquisas, com coleta de da
dos, com impressão de papel, com divulgação e
com o próprio funcionamento desta Casa Legislati
va. Ora, o que estamos fazendo aqui, se não temos
metodologia para o cumprimento de nossas leis?
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Estado, Mato Grosso do Sul, anunciando melhorias parabenizar o Governo Fernando Henrique Cardoso
e recuperação de algumas rodovias federais. Entre- e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
tanto, a BR-463, no trecho compreendido entre Dou- e Social - BNDES, através do anúncio feito ontem
rados e Ponta Porã, na fronteira entre o Paraguai e pelo Ministro do Planejamento, Antonio Kandir, e
o Mato Grosso do Sul, foi recapeada apenas no Mu- pela Primeira-Dama, Dr. Ruth Cardoso, do lança-
nicípio de Ponta Porã, faltando a recuperação no mento de dois programas extraordinários que abrem
Município de Dourados. Fiquei sem entender essa linhas de crédito popular: o BNDES Trabalhador e o
discriminação por parte do Ministério dos Transpor- BNDES Solidário, com um volume de 61 milhões de
tes, ou seja, o porquê de aquele Município, que tam- reais para as duas modalidades de crédito.
bém merece esse tipo de obra, ter ficado fora das O BNDES Trabalhador terá disponíveis 51 mi-
obras de recapeamento. Não aceito essa discrimina- Ihões de reais na primeira fase. É um programa mais
ção em hipótese alguma! complexo e sua eficácia vai depender da articulação

Conversei com a direção do DNER. Disseram- conjunta dos Estados e Municípios. Pelas regras
me que estão aguardando recursos do Banco Mun- anunciadas ontem pelo Ministro Antonio Kandir e
diaL Mas não aceitei essa decisão protelatória, já pelo Presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça
que urge a recuperação daquele trecho da BR-463. de Barros, cada Estado interessado em obter os re-
Apenas o Município de Dourados não foi contempla- cursos terá de formar um fundo de investimento para
do. A BR-463, além de receber um grande volume aplicação em microempreendimentos. Mas para isso
de turistas que se dirigem à fronteira para fazer com- os Estados deverão contar também com a articula-
pras, também serve de escoamento à produção. ção de pelo menos 10% do seus Municípios no pro-
Aquela região é notadamente agrícola, depende da- grama. O Município, por sua vez, vai ter de criar
quelas estradas, e Dourados é uma cidade-pólo, que uma comissão municipal para avaliar esses projetos.
serve a toda a região, sendo um dos Municípios com O outro projeto, o BNDES Solidário, terá 18 mi-
maior índice de produção de alimentos. Ihões disponíveis e será operado por Organizações

Sr. Presidente, ao lado dessa minha solicita- Não-Governamentais que tenham experiência com-
ção, gostaria também de demonstrar a imediata ne- provada na concessão de crédito popular e que te-
cessidade da duplicação da BR-163 no trecho com- nham o apoio de organizações multilaterais. Opera-
preendido entre o Município de Dourados e a cidade cionalmente menos complexo que o BNDES Traba-
de Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, Ihador, sua eficácia e boa performance vai depen-
constituindo obra importante devido ao alto fluxo de der do trabalho feito pelas ONG habilitadas para re-
vefculos ali existente. Para se ter uma idéia, segun- ceber e repassar os recursos, pelos quais poderão
do levantamento do próprio DNER, o trajeto com- cobrar juros.
preendido entre a safda do Município de Dourados e O Ministro Kandir afirmou ontem que a criação
o trevo da cidade Fátima do Sul- este no-Município do Programa de Crédito Produtivo Popular é um
de Dourados - tem o maior tráfego registrado nas passo muito corajoso do Governo, ao revolucionar
rodovias federais do Mato Grosso do Sul: por ali cir- algumas práticas convencionais sobre o crédito. Se-
culam sete mil carros por dia. gundo o Ministro, o Govemo está agora diante de

Portanto, registro aqui esse protesto e solicito um desafio: criar ocupação e renda. Essa não é uma
providências imediatas por parte do Ministério dos polftica de emprego, ainda que isso seja necessário
Transportes. - frisou o Ministro. E acrescentou: Trata-se de de-

Era o que tinha a dizer. senvolver políticas públicas para resolver os proble
mas que o livre mercado não vai resolver.

Durante o discurso do Sr. Marçal Filho, _
S 11.1" G'b § 29 ,.I rt 18,.1 R . Com relaçao ao BNDES Trabalhador, o valor

o r. 1'11 son I son, uO a. uO egl- ,. d é t' é d 200 á' d 5* l * ,.I , d' d ',.11'0 mmrmo e emp~ s/mo e e o m x/mo emenlo nlerno, uelxa a ca eira a pres/ur:n- ., ..
, , d I S L . P' h I' mil reaIs. O limite de prazo para pagamento será de

Cla, que e ocupa a pe,o r. UlZ lau ~mo, . t d 80' I " d
30 S I fi d S tá . vln e meses, sen o reaIs o va or mmlmo a pres-

- up en e e ecre no. tação. No caso de cooperativas, o limite total de fi-
O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhy/ino) - Con- nanciamento será de 25 mil reais e os encargos se-

cedo a palavra ao Sr. Luiz Carlos Hauly. rão fixados a critério do gestor do fundo especial es-
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo tadual de crédito produtivo popular.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Quero crer que essa grande iniciativa deverá ir
Deputados, quero aproveitar a oportunidade para para Londrina - meu domicílio eleitoral - no Paraná,



Temos a maior honra de cumprimentá-lo nesta
Casa.

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presiden
te, gostaria apenas de fazer uma retificação. O De
putado Luiz Carlos Hauly me diz que fiz uma peque
na confusão. Na verdade, quis dizer que o cantor
Ralph tem por esta Casa e por nós, Parlamentares,
o maior afeto e o maior carinho. Já tive, inclusive, a
oportunidade de vê-lo na televisão defendendo os
Parlamentares desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - A Pre
sidência agradece ao Deputado Wigberto Tartuce e
solicita que S. Exll venha até a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piahylino) - Conce
do a palavra ao Deputado Nilson Gibson..

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e
Srs. Deputados, efetivamente, a política cambial foi
eficiente para o início do Plano Real, mas, data ve
nia, está começando a sufocar o País. Esta é a con
clusão dos economistas do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio Vargas, em sua car
ta mensal para a revista Conjuntura Econômica.

A opinião do Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getúlio Vargas é de que o câmbio ain
da se encontra muito valorizado, o que acaba sendo
prejudicial para a economia do País. Se nada for fei
to, com a devida vênia, corremos o risco de uma cri
se cambial. O ritmo de desvalorização deveria au
mentar.

Sr. Presidente, o Instituto Brasileiro de Econo
mia da Fundação Getúlio Vargas não caiu na tolice
de calcular em quanto seria a defasagem cambial do
País (distância da taxa de câmbio atual em relação a
um valor de equilíbrio, para garantir o crescimento).
Acredito até, Sr. Presidente, que poucos dos Srs.
Parlamentares conheçam este assunto. Tenho cer
teza da dificuldade de assimilação desta matéria
pela maior parte dos representantes da sociedade
brasileira nesta Casa.

Trata-se de câmbio muito complexo e polêmi
co, que o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
tem capacidade de realizar. O que estou pretenden
do registrar e debater desta tribuna nesta Casa Le
gislativa são os sintomas de que o câmbio está m\Ji
to valorizado. Precisa-se entender isso, e depressa,
Sr. Presidente. Por exemplo, os salários na indústria
encontram-se no seu nivelamento aproximado de
100% (se a taxa de câmbio cai, é sinal de que o pre
ço interno está valorizado). O cálculo foi feito, Sr.
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e espero que o Governo do Estado também abrace a importância do cantor Ralph para a cultura brasilei-
esse programa federal de grande importância. ra.

Quero também registrar que sexta-feira passa
da o Presidente Fernando Henrique Cardoso esteve
em nossa capital para inaugurar o moderníssimo
Aeroporto Internacional de Curitiba, que demandou
investimento no valor de 150 milhões de reais; um
aeroporto digno do Paraná, do Sul do País e do Bra
sil, porque vai ser o aeroporto do Mercosul. Estamos
envaidecidos com a grande realização do Ministério
da Aeronáutica, através da Infraero. Quero parabeni
zar também o Governo Fernando Henrique Cardoso
por esta grande conquista que proporcionou ao Es
tado do Paraná.

Sr. Presidente, informo ainda que estou hoje
em BrasOia tratando de dois projetos da maior im
portância. OCupo-me da relatoria de lei complemen
tar que discute a isenção do ICMS, nas exportações
de produtos In natura e semi-elaborados, das má
quinas e equipamentos agrícolas e das máquinas e
equipamentos das empresas produtivas brasileiras.
Estou tratando também do projeto sobre sociedade
anônima, que trata da nova regulamentação da le
gislação societária brasileira, que precisa de modifi
cações.

Este o registro que faço nesta tarde, parabeni
zando rnais uma vez o Governo Fernando Henrique
Cardoso pela iniciativa do crédito popular lançada
ontem para todo o País.

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Tem
V. ExII a palavra.

O SR. WlGBERTO TARTUCE (Bloco/PPB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a
palavra para fazer um pequeno registro.

Encontra-se no plenário da Casa o Sr. Ralph,
da dupla sertaneja Cristian e Ralph, que veio nos vi
sitar. Tenho competência técnica no mundo sertane
jo para dizer que esta dupla, com certeza, é a mais
técnica de todas. Como um dos formadores de opi
nião pública no Brasil, tenho muito prazer em rece
bê-lo. A propósito, diferentemente de uma expressi
va maioria de brasileiros, Ralph vê o trabalho desta
Casa de forma simpática, diferente daquilo que é a
realidade.

Faço, então, este registro e solicito permissão
para trazê-lo aqui, para que V. ExB, Sr. Presidente,
possa cumprimentá-lo em nome de todos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - A Pre
sidência se associa ao nobre Deputado Wigberto
Tartuce nos cumprimentos prestados, reconhecendo
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;e~nté, comparando~se os salários na indústria O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
.•. prirícipais. parcerias do Brasil. Por mais que a revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
~Utividade ,tenha aumentado, não chegou a esse putados, desejo abordar um tema importante: a re-

,nIVeI· forma administratdiva. 0t qáuedestá por ttraásd' q~~oi~:~
Outro caso é o dos preços ao consumidor - resses se escon em a r s a propos e

tIn'1bém em cqmpara~o com outros pafses, que administrativa enviada pelo Govemo Fernando Hen-
'iUlCa estiveram tâQ valorizados. No setor de produ- rique Cardoso ao Congresso Nacional?
__ indUstriais, os preços também estão altos. Se a intenção fosse a de melhorar o serviço

público, treinar e reciclar o servidor para exercer me-
,O Presidente Femando Henrique Cardoso está Ihor suas funções, criar planos de carreira como in-

,.~ suas previsões de déficit público para 1996. centivo, punir os relapsos, possibilitar melhor contro-
,Nlo será mais, Sr. Presidente, de 2,5% do PIB, le da população sobre os órgãos funcionais, tudo
~ ••va sendo divulgado. As projeções agora isso poderia ser feito por meio de leis ordinárias,
• rri8lores. São números preocupantes. O Banco sem mexer na Constituição. Usa-se o pretexto da
do. Bràsil'anunciou um rombo, no primeiro semestre crise fiscal, que é falso, pois não se toma qualquer
'di)' ano. superior a 6 bilhões de reais. É grave, gra- medida concreta para impedir a sonegação, as frau-
_moi des e as distorções que tomam o Pafs um parafso

'Para concluir, registro nos Anais da Casa que fiscal para os ricos, onde somente os assalariados
O'Clrigente e preparado advogado da nora do Presi- pagam os impostos. Portanto, não se trata de crise
...Fernando Henrique Cardoso, SI'" Ana Lúcia fiscal. O que está em jogo é o verdadeiro desmonte
MatJathles Pinto, ingressou com exceção de incom- do Estado brasileiro e a entrega do patrimônio públi-
I*6ncia do Foro de Minas Gerais - em razão do 10- co à iniciativa privada.
• ' do él'ime.para decidir sobre as acusações. A O Governo tenta vender a idéia de que quem
.~~ Minas Gerais é correta. O Dr. Sérgio Ber- está contra a reforma neoliberal de Fernando Henri-
..... quer que o processo seja julgado no Rio de que Cardoso está defendendo o status quo. Menti-
-'ro,· com receio de que o Judiciário de Minas ra: a proposta do modelo administrativo da Constitui-
_.Cumpra alei. ção de 1988 é uma proposta avançada, de cunho

. ar. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Dr. democrático, que não foi colocada em prática. Foi
Urgio'Bennudes quer tirar das mãos da Justiça mi- boicotada, sabotada sistematicamente, principal-
tWI,. a, apuraçio dos Urdtos penais dos ex-adminis- mente pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.
......... do 'Banco Nacional acusados pelo rombo O serviço 'público, desde Collor, vem sendo
da 7J bilh&es de reais e que tiveram todos os seus desmontado, vilipendiado e depois, é claro, apresen-
.... arrestados. 'A exceção de incompetência foi tado como ineficiente e desmoralizado perante a opi-
lincamiohada ao Juiz Manuel Bravo Saramago, da nião pública.
~<VátadeFtegistros, Falências e Concordatas de A estabilidade e a necessidade de ingresso no
e.IOHorlzonte. que decretou a indisponibilidade dos serviço público apenas por concurso não são reivin-
.... de' todos OS ex-administradores apontados no dicações corporativistas. São do interesse de toda a
.6tiofinal da Comissão de Inquérito do Banco sociedade, pois são os mais eficazes instrumentos
Qentrai. O advogado, Dr. Sérgio Bermudes, alega na de moralização para se acabar com o apadrinha-
~o dEi' incompetência que o Banco Nacional mento, com o clientelismo e permitir a profissionali-
fühciona nó Aio de Janeiro desde 1963. Entretanto, zação do serviço público. ~a mesma forma, a exis-
ôOnfOlmé' me informou o Deputado Jarbas Lima, o tência do Regime Jurfdico Unico, hoje ameaçado, é.feito. como alega o Procurador, foi cometido em o resultado de longa experiência, que levou em con-
-.eo Horizonte.' Então, o foro deve ser o de Minas ta a situação de descalabro administrativo a que
OIM. chegou o serviço público em nosso País.

Vamo~ aguardar a decisão do ilustre e culto Agora, Sr. Presidente, entra em ação outra par-
~ Saramago sobre o pedido da SI'" Ana Lúcia Ma- te desse plano de desmonte ainda mais drástica,
....... Pinto, nora do Presidente da República, com a proposta de contratos de gestão. O Governo
ftetnancfó· Henrique C~rdoso. Se a exceção for acei- pretende passar para a iniciativa privada - chamada
..~ julgador, valerá para todos os ex-administra- cinicamente de setor público não estatal - um setor
det'es que tiveram seus bens pessoais arrestados. essencial, de responsabilidade da administração pú-

oPortunamente voltaremos ao assunto. blica, justamente os hospitais e as universidades. O



Durante o discurso do Sr. Agne/o Quei
roz, o Sr. Luiz Piauhylino, 3Q Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidéncia,
que é ocupada pelo Sr. Wigberto Tartuce, §
2 Q do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Wibgerto Tartuce) 
Concedo a palavra ao Sr. Jarbas Lima.

O SR. JARBAS LIMA (Bloco/PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrS's e Srs. De
putados, para minha honra, sou do Rio Grande do
Sul e represento esse Estado, que para uns é onde
o Brasil termina e para nós é onde o Brasil começa.

É um Estado cheio de características próprias,
e isso explica o tipo de gente que vive lá e a socie
dade que constituímos. Não temos absolutamente
pretensão de ser melhor do que qualquer sociedade
brasileira. Somos muitos brasileiros, muito patriotas,
mas o nosso Estado foi formado em diferentes con
dições.

Enquanto o Brasil foi domado e dominado pe
los navios que chegavam ao litoral, aportando em
atracadouros praticamente naturais, em qualquer
parte da costa brasileira - os portugueses desciam,
tomavam conta da terra, formando, assim, o Brasil, o
mesmo não acontecia no meu Estado. Lá não há
atracadouro, porque a costa marítima do Rio Grande
do Sul é uma linha reta; temos o último sinal possí
vel de atracação natural em Araranguá, em Santa
Catarina, e essa possibilidade só vai ocorrer nova
mente em Maldonado, em Punha dei Este.

21506 Quarta-feira31 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUfAOOS Julho de 1996

Governo entregaria os móveis, os equipamentos e E passa ao servidor o resumo da reforma, que trata
os materiais, a mão-de-obra já formada e verbas or- dos temas estabilidade, regime jurídico, supersalá-
çamentárias para que as empresas privadas, cha- rios, concurso e valorização do servidor, como se a
madas organizações sociais, possam gerir como reforma fosse isso. Na verdade, a reformá-modifica
quiserem, com toda a autonomia administrativa - o dezenas de artigos da Constituição que tratam das
Estado apenas fiscalizaria os resultados. Há pouco mais variadas formas de entrega do patrimônio do
tempo, falavam em privatizar os monopólios e as País, da criação de contratos de gestão, novos regi-
empresas estatais, para que o Estado se concen- mes, os chamados regimes de emprego público.
trasse nas áreas de saúde e educação. Agora que- Pretende-se, enfim, fazer uma modificação radical
rem privatizar também esses setores. Até onde irá a na administração pública do País. Ao mesmo tempo,
entrega do patrimônio público? entregam essa cartilha ao servidor como se repre-

Nessas circunstâncias, lutar contra a reforma sentasse a verdade.
administrativa não significa apenas a defesa dos Divulgar uma cartilha dessa natureza, como se
servidores públicos, mas impedir o desmonte do Es- fosse a reforma administrativa, representa uma ver-
tado brasileiro e um retrocesso às capitanias heredi- gonha e um desrespeito à inteligência do servidor,
tárias e ao feudos no serviço público; significa impe- do povo brasileiro e, sobretudo, do Congresso Na-
dir que o Estado, ao invés de servir ao bem comum, cional. É uma mentira! Sr. Presidente, estou fazendo
esteja a serviço de um pequeno grupo de privilegia- uma contracartilha para distribuir aos servidores pú-
dos. blicos, mostrando-lhes o que é a reforma administra-

Nos segundos que me restam, quero referir-me tiva que o Governo quer fazer, mas esconde.
à cartilha divulgada pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado - MARE, entregue a
todos os servidores públicos, sobre a reforma. Trata
se de uma imoralidade.

Sr. Presidente, peço um minuto a V. ExI para
dizer que essa cartilha, de perguntas e respostas,
mente do começo ao fim, não tem honestidade. Nela
encontramos a seguinte pergunta: •A reforma admi
nistrativa não acaba com a importação do concurso
público?" E responde-se que não, que o concurso
público continua sendo a forma mais transparente
de que o Estado dispõe para a admissão, quando na
verdade abre espaço para contratações sem concur
so públiCo. A partir daí, é evidente que não haverá
concurso público. Mais na frente, o Governo pergun
ta porque acabar com o Regime Jurídico Único, se
não haveria um bagunça generalizada com a criação
de um regime para cada tipo de atividade. Ele mes
mo responde: ·0 que o Governo propõe é acabar
com a obrigatoriedade da adoção de um Regime Ju
rídico Único para todos os servidores·.

Sr. Presidente, o Governo diz que não quer
acabar, mas acaba, sim, com a obrigatoriedade do
Regime Jurídico Único, criando vários outros. Nesse
sentido, é evidente que ele deixa de ser único. Mais
à frente, indaga: "Como ficará o serviço público e a
estabilidade do servidor público? O Governo quer
acabar com ela?" Ao que ele mesmo responde: "O
Governo não quer acabar com a estabilidade do ser
vidor público".

Na verdade, isso representa um escândalo.
Mais à frente, afirma: "Em resumo, é uma reforma".



Tem a palavra o Sr. Luiz Piauhylino.
O SR. LUIZ PIAUHYUNO (PSDB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para pro
testar contra um comportamento discriminatório que,
entre outros prejuízos, atinge diretamente a ativida
de principal de um Município de Pernambuco, exem
plo de como uma comunidade pode encontrar um
modelo alternativo de economia para o seu desen
volvimento.

Santa Cruz do Capibaribe, no ::'~;c;;:;le do Esta
do, tem na Sulanca - como é conhecida a produção
e a comercialização de confecções IOCiiis - ::: fonte
de sobrevivência -Je uma população de 60 ml 1.)0'''.
soas, pois ela er;~olve praticamente todos os nora
dores, até as crianças. E sua importância é "n~,inr
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Devido a esse fato, enquanto o Brasil proces- medo que tínhamos de que essa espécie de civiliza-
sou a sua colonização numa civilização de caran- ção fosse anulada pela música, pela literatura, pela
guejo, como chamou Capistrano de Abreu, porque vestimenta e pela comida estrangeiras, passamos a
começa pela areia da praia - e por isso as maiores e desenvolver, peculiarmente no Rio Grande do Sul,
mais belas cidades foram formadas assim, no Rio um movimento não apenas de preservação da tradi-
Grande do Sul se processou o inverso. Começamos ção (que seria apenas voltado para o passado), mas
do interior para a zona marítima, em função dos jor- um movimento de conscientização desses valores,
nalistas. como forma de preparar o Estado para o futuro.

E aí houve a influência espanhola. Depois, os Este ano, no nosso Estado, por tese aprovada
bandeirantes lá chegaram, guerrearam com os jesuí- no Movimento Tradicionalista Gaúcho, que com-
tas e foram levados novamente para as costas ar- preende 1.500 CTG só no Rio Grande do Sul e ou-
gentinas e uruguaias. Nós somos resultado disso. tros tantos espalhados pelo Brasil e até fora dele, te-
Enquanto todos os Estados foram povoados do Iito- remos o chamado Ano da Conscientização Tradicio-
ral para o interior, fomos povoados do interior para o nalista.
litoral; enquanto os Estados de cima foram descen- Isso significa que temos convicção de que so-
do, indo em direção ao Sul do Brasil, nós subimos. mos resultado, pela forma como nos organizamos,

Sr. Presidente, V. Ex51 sabe que nós não nos da nossa capacidade de formar juízos morais sobre
contentamos com essas formas de trabalhar e de se nossos atos, num primeiro momento, e, depois, for-
organizar. Do Rio Grande do Sul, fomos para o oes- marmos um juízo moral sobre os atos da coletivida-
te de Santa Catarina e do Paraná, entramos no Mato de à qual pertencemos.
Grosso e no Mato Grosso do Sul, e hoje não haja a É essa conscientização, com a qual estamos
presença marcante do gaúcho, que já se tornou um trabalhando lá, utilizando valores mais imediatos, o
estilo. Por força da própria natureza e da maneira que nos permite o conhecimento da História. Assim
como sua sociedade se formou, o gaúcho é assim: teremos condições de traçar linhas para um projeto
muito apegado a determinadas tradições; muito res- futuro mais sólido e consistente. A isso chamamos
peitoso para com as instituições. Levamos muito a de Ano da Conscientização Tradicionalista.
sério .a ~ol~ti~a e acredit~mos que pa~i?o político é Vou deixar essa pergunta, na esperança de po-
uma rnstrtUlçao que precl~ ser. ~restlglada. S?mo~ der voltar ao debate mais tarde: será que estamos
chamados de o Estado mais ~ohtlzado do Brasil e fl- preparados para a consciência da cidadania, que
camos com essa fama, que nao se traduz em vanta- nos dá responsabilidade muito grandes?
gem alguma de ordem material para nós, uma vez " .
que outros Estados têm mais habilidade para conse- Era o que tmha a dizer.
guir o que não conseguimos lá. O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce)

Somos assim porque não somos só o portu- Passa-se ao
guês; nós somos tudo isso: o português, o alemão, o V - GRANDE EXPEDIENTE
italiano, o polonês, o índio, o bugre já em processo
de aculturação, e o espanhol. Imaginem V. Ex51s que,
enquanto Q Brasil era povoado pelo processo de pul
verização, quando, por exemplo, se trouxe japone
ses para a zona de plantio do café, lá no Rio Grande
do Sul o processo se deu de forma mais respeitosa,
preservando a identidade cultural. Então, havia o re
duto alemão marcado até pela língua alemã, o redu
to italiano e a zona de fronteira caracterizada pela
proximidade com o Uruguai e a Argentina. Esse é o
nosso povo.

Por causa dessas características, estamos,
neste ano, instituindo um movimento de conscienti
zação, aprovado pelo Movimento Tradicionalista
Gaúcho, movimento de preservação da nossa cultu
ra, iniciado em 1947, que desejo seja gancho para
uma manifestação ainda na sessão de hoje. Pelo



Isto configura, portanto, uma proteção alfande
gária de 14% para a única produtora do fio no mer
cado nacional, mas que não tem condições de aten
der a toda a demanda. Já para os produtores do te
cido, não há proteção alfandegária, forçando o enca
recimento do custo do produto e, conseqüentemen
te, do seu preço para o consumidor.

Por isso, a Advance requereu junto ao Depar
tamento Técnico de Tarifas a redução da alíquota do
fio elastano para zero, em face da carência no abas
tecimento interno, ou para 2%, seguindo o princípio
da igualdade e de concorrência em relação à maté
ria-prima do fio, ou ainda para 6%, porque assim ha
veria um critério em parte justo: proteção alfandegá
ria de 2% para a matéria-prima do fio, e 4% para a
matéria-prima do tecido.

A questão foi objeto de estudo pela Secretaria
de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda, à época em que era dirigida pelo Dr. Mil
ton Dallari, instituindo-se a chamada lista de exce
ção, com produtos cujo abastecimento no mercado
nacional era insuficiente. Entre eles ficaram os elas
toméricos, cujas alíquotas foram reduzidas para 2%,
subindo proporcionalmente até 16%, a partir de se
tembro de 1994.

A lista foi extinta em abril deste ano, substituí
da por outra de nove produtos, criada através do De
creto Presidencial n9 1.890. Com prazo de noventa
dias, a alíquota foi fixada em 6%. Vale ressaltar, ain
da, que antes da lista Dallari, o fio elastano teve sua
alíquota fixada em zero, por falta de abastecimento
interno, subindo a 10%, por conta de informações
erradas de que havia produção nacional suficiente.

O próprio Mercosul, através da Resolução nll

22/95, reconheceu a carência de abastecimento,
permitindo a elaboração, pelos países parceiros, de
uma lista de até cinqüenta produtos, com redução
de alíquota alfandegária e período de um ano de ga
rantia de abastecimento dos produtos em falta.
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porque se concentra em pequenos produtores e co- Atualmente, esta na base de 17 a 22 dólares, devido
merciantes. à produção em larga escala.

Seu sucesso foi tanto que o modelo já é copia- Cumpre salientar que nas reuniões com a Ad-
do por inúmeros Municípios de Pernambuco e de vance, a Du Pont insistiu que a empresa brasileira
outros Estados. Por isso, os danos causados a essa deveria reduzir a sua produção e aumentar o preço,
atividade vêm sendo motivo de profunda preocupa- propostas recusadas pela Advance.
ção deste Parlamentar, de várias lideranças, como o O mais grave, no entanto, diz respeito às alí-
Prefeito Raimundo Aragão, o Presidente da Câmara quotas de importação. Enquanto o elastano, ou seja,
Municipal, Vereador Edson Vieira, o Deputado Esta- o fio, tem uma alíquota de 16%, para a sua matéria-
dual de Santa Cruz do Capibaribe, Ozéas Moraes, e prima a alíquota é de 2%. OCorre, porém, que o fio
até o Vice-Presidente da República, Marco Maciel, também é matéria-prima, no caso do tecido elasta-
que está inteirado da questão: Santa Cruz do Capi- no.
baribe está sendo vítima de um processo profunda
mente injusto.

Este processo tem origem no estabelecimento
de diferentes alíquotas de imposto de importação
para diversas matérias-primas de um mesmo setor
têxtil.

Portanto, o que passo a relatar não significa a
defesa de uma indústria paulista, mas da indústria
nacional como um todo e dos vários segmentos atin
gidos, em particular do Município de Santa Cruz do
Capibaribe, onde fui um dos Deputados mais vota
dos nas últimas eleições.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Advance In
dústria Têxtil, sediada em Várzea Paulista, em São
Paulo, atua desde 1958 em tecelagem, malharia, tin
turaria e estamparia de algodão. Em 1985, resolveu
trabalhar também com fibras sintéticas, especial
mente na produção do tecido elastano, resultado do
entrelaçamento do fio elastano com fio de náilon, de
nominado de lenatex.

Para isso, teve que recorrer à Du Pont, a única
fabricante de fio elastano no Brasil e detentora da
marca Iyera. Pelas informações que temos, esta
multinacional fornece seu produto apenas para um
grupo fechado, fixando cotas de fornecimento, linha
de produção e preço, embora a sua produção não
seja suficiente para abastecer o mercado brasileiro
na sua totalidade e muito menos o do Mercosul.

Depois de várias tentativas de adquirir a maté
ria-prima da Du Pont, sem conseguir fechar o negó
cio, em 1990 a Advance acertou contrato com a for
necedora italiana. Como os resultados foram muito
positivos, passou a importar também da Bayer ale
mã e americana, ampliando a sua produção e o nú
mero de empregos diretos e indiretos.

E, importante também, o preço do tecido sofreu
consideráveis baixas, atingindo hoje o preço intema
cional, pois quando a Advance ingressou no merca
do, o preço era de 40 a 60 dólares o quilo de tecido.
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Já a Resolução nll 69/96, de abril deste ano, empresa brasileira que deu demonstrações de capa-
autorizou a elaboração de lista com, no máximo, vin- cidade gerencial e produtiva.
te produtos, que poderão ser substituídos semestral- Ela serve, na verdade, de exemplo para a ne-
mente ou mantidos se, no final de cada semestre, cessidade de serem corrigidas distorções gritantes,
for constatada a falta de abastecimento. que prejudicam não uma indústria isoladamente,

A Advance usou do seu direito de requerer a mas também outras empresas que estão integradas
inclusão do fio elastano nessa lista, prestando à Se- na mesma área de atividade. Além disso, a imposi-
cretaria de Comércio Exterior e à Secretaria de ção de uma alíquota alta, com o conseqüente au-
Acompanhamento Econômico todas as informações m~nto dos ?ustos e d~ preç.? final do ~roduto, contri-
necessárias. O pedido foi levado às reuniões de 16 bUl para. ~hm~ntar a Infl.açao, contranando o plano
e 17 deste mês, mas o Governo brasileiro teve de de establhzaçao econômica.
ceder, já que o Governo argentino informou existir Este caso demonstra, ainda, a necessidade de
produção suficiente para abastecer o Mercosul. uma redução de alíquotas do imposto de importação

Isto, ao que nos consta, não é verdade, pois se de matéria~-primas, c~jo abastecimento i~terno está
assim fosse a Du Pont brasileira não teria necessi- comprometido, garantindo-se o pleno funCionamento
dade de importar de Cingapura, dos Estados Uni- e a expan~o ~e ~etore~ produtivos importantes, a
dos, da Bélgica, dos Países Baixos, do Japão, do exemplo da mdustna têxtil. . . .
México e até da Colômbia. Basta citar alguns dados: .Por todos es~es fa~ores, fica eVidenciada a ne-
em 1995, a empresa importou da Argentina 222 to- cessldade ~e providências urgentes que devem ser
neladas e 700 toneladas dos demais países. Em adotadas nao em defesa de uma empresa, mas a fa-
1996, até maio já havia importado da Argentina 161 vor do nosso País.
toneladas e dos demais países 210 toneladas. Além Durante o discurso do Sr. Luiz Piauhy-
disso, há informações de que a Du Pont argentina fino, o Sr. Wigberto Tartuce, § 2Q do art. 18
também importa o fio elastano daqueles países. do Regimento Interno, deixa a cadeira da

É de estranhar, ainda, que o Ministro Francisco presidência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas
Dornelles não demonstre interesse em solucionar o Lima, § 2Q do art. 18 do Regimento Interno.

problema, exatamente quando o Governo brasileiro O SR. VALDIR COLATTO - Sr. Presidente,
defende a modernização da nossa economia, com a peço a palavra pela ordem.
necessidade de a nossa atividade produtiva apre-
sentar eficiência e competitividade. O SR. PRESIDENTE (Jarbas Lima) - Concedo

a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Valdir Co-
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a Ad- latto.

vance hoje tem um excelente e moderno parque in- O SR. VALDIR COLATTO (BlocoIPMDB - SC.
dustrial, produzindo de 350 a 400 toneladas por Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
mês, totalmente consumidas no mercado nacional, te, SrBs e Srs. Deputados, falamos desta tribuna pela
com projeto de duplicar a produção para atender, in- Liderança do PMDB, trazendo uma preocupação do
clusive, o mercado do Mercosul. nosso partido, da Frente Parlamentar da Agricultura,

Esta é a empresa que mantém produto a preço da qual sou Coordenador-Geral, e também do Depu-
baixo e garante emprego para milhares de brasilei- tado que quer ver este País crescer, garantir comida
ros, a exemplo do que ocorre em Santa Cruz do Ca- a todos os brasileiros e produzir também para expor-
pibaribe, no Estado de Pernambuco, que é abasteci- tação.
da pela Advance. Ali, o tecido passa por um proces- Sr. Presidente, passamos por um período difícil
so que permite a confecção de roupas de diversas na agricultura brasileira, em que se busca alternativa
espécies, parte consumida no próprio Nordeste e o para viabilizar a produção nacional. Tivemos a CPMI
restante sendo vendido para o Sul do País. no Congresso Nacional, que mostrou as dificuldades

Como já ressaltei, são cerca de 60 mil pessoas na transferência de renda do sistema financeiro para
que dependem dessa atividade. Portanto, o pleito a área produtiva brasileira desde o primeiro plano
que aqui faço não se restringe a uma empresa de econômico, o Plano Cruzado, até os dias de hoje. A
São Paulo. O problema abordado traz efeito multipli- agricultura foi a grande vítima dos planos econômi-
cador, na medida em que a Advance fornece a ma- cos, e precisamos socorrê-Ia urgentemente, sob
téria-prima para unidades fabris, o que significa ren- pena de não haver mais volta nessa situação e o
da, emprego e desenvolvimento. Além disso, é uma País de vocação agrícola, se tornar o maior importa-
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dor de alimentos do planeta. Não são preocupações esse dinheiro, que não é do banco, mas, sim, de re-
vãs, mas uma realidade. cursos orçamentários e do crédito rural, aos peque-

Começamos pela securitização da dívida agrí- nos e médios agricultores, que dele precisam vital-
cola. Hoje está se ultimando um trabalho insano da mente para plantar e para multiplicar os pães.
Frente Parlamentar da Agricultura, de áreas do Go- Essa é uma realidade que não podemos des-
verno e principalmente dos agricultores, que precisa- conhecer. A sociedade, tanto urbana como rural,
vam ser socorridos, pois não tiveram culpa de se tor- precisa ajudar esses agricultores que ainda têm a
nar endividados porque um plano econômico tornou abnegação de estar no interior plantando e cultivan-
suas contas bancárias escandalosas. Em contrapar- do a terra para produzir o pão nosso de cada dia.
tida, o seu trabalho, ou seja, sua produção, congelou Mas, Sr. Presidente, em face das dificuldades
ou até diminuiu de preço com o Plano Real, benefi- da agricultura brasileira, da competitividade dos ou-
ciando assim o consumidor, mas prejudicando enor- tros países, da globalização, do Mercosul, precisa-
memente o produtor brasileiro, que hoje se vê numa mos de regras claras, de condições iguais para com-
situação de dificuldade. E o resultado aí está: neste petir lá fora. E essas condições implicam termos ju-
ano, estamos com uma produção de 8 milhões de ros competitivos com os juros praticados no exterior.
toneladas a menos em relação à safra 1994/1995. Necessitamos de juros compatíveis com a função da
Isso acarreta a perda de, no mínimo, um milhão de agricultura. Precisamos ter menos impostos para a
empregos. área, insumos mais baratos. Aliás, hoje os insumos

Por isso, a securitização da dívida agrícola, estão muito caros. O custo de produção inviabiliza a
que se está ultimando, precisa ainda da colaboração atividade agrícola. Também a exportação dos produ-
do sistema financeiro, para que se registrem os con- tos agrícolas não pode ser taxada. No mundo inteiro
tratos de 200 mil agricultores brasileiros, em contas ensina-se que não se deve aplicar impostos aos pro-
que chegam a 7 bilhões de reais, o que não é doa- dutos de exportação, mas o Brasil faz o contrário.
ção ou perdão de dívida, mas, sim, alongamento de Na maioria das vezes estamos importando alimentos
prazo, a fim de que o agricultor possa pagar suas dí- e com eles emprego e, por outro lado, estamos ex-
vidas com produto, moeda que ele conhece. Ele não portando impostos.
nega suas dívidas e vai pagá-Ias segundo o que de- É preciso que a reforma tributária olhe com ca-
termina a lei. rinho a agricultura nacional. Junto com o custeio da

Hoje ele precisa acertar suas contas e tem um safra precisamos que haja dinheiro para investir. In-
prazo, segundo entendimento que tivemos com o vestimento quer dizer tecnologia a ser aplicada nas
Governo, de sessenta dias para ver se realmente lavouras, nas propriedades dos agricultores, equipa-
seus débitos foram calculados de acordo com a lei. mentos modernos, insumos, correção de solo. En-

Esperamos que realmente isso aconteça e que fim, precisamos de condições para que se possa ter
possamos fazer um acordo nacional sobre o passa- maior produtividade, o que significa aumento de re-
do e partir, então, para um futuro mais pródigo e ceita para o produtor. E aumento de receita é a via-
mais fértil, ou seja, plantar a safra 1996/1997, que o bilização da atividade agrícola.
Governo, pelo Ministro Arlindo Porto, hoje anuncia. Sr. Presidente, por essa razão, nós, da Frente
Sabemos que o Ministro da Agricultura é competen- Parlamentar da Agricultura, apresentamos três pro-
te, preocupado com as causas da agricultura e que postas ao Govemo para linha de crédito destinada à
está fazendo um belo trabalho. Embora somente há agricultura.
dois meses à frente daquela Pasta, S. Exli está lan- Primeira proposta: recursos no valor de 1 bi-
çando um plano de safra no qual vemos a vontade Ihão de reais, com limite de crédito, no máximo, de
do Ministro de fazer com que a agricultura brasileira 50 mil reais por beneficiário, com taxa de juros fixos
receba realmente os recursos que o Govemo brasi- de 12% ao ano ou a equivalência-produto mais 6%
leiro está anunciando, em tomo de 5,2 bilhões de ao ano - moeda esta que o agricultor brasileiro en-
reais, para o plantio da safra 1996/1997. tende e com a qual pode planejar sua lavoura a lon-

Sr. Presidente, esses recursos foram negocia- go prazo. Aliás, o agricultor não mais consegue pIa-
dos com o Congresso Nacional e com a Frente Par- nejar sua lavoura com TJLP, TR. Esses indexadores
lamentar da Agricultura e chegarão ao agricultor a hoje lhe tiram o sono e fazem com que ele fuja do
12% ao ano. crédito. Assim sendo, o agricultor tem de fugir da

Faço um apelo às autoridades competentes tecnologia. A propósito, estão faltando máquinas nas
para que o sistema financeiro realmente entregue propriedades - as que existem estão sucateadas. As
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indústrias de máquinas estão quebrando. A indústria Sr. Presidente, faço um apelo ao Governo para
de calcário e de corretivos também está sem ven- que haja sensibilidade pela questão da agricultura.
das, demitindo centenas, milhares de funcionários. O Ministro da Agricultura, Arlindo Porto, já adota
Aliás, as indústrias de máquinas estão com uma ca- essa proposta para a classe produtora brasileira.
pacidade ociosa de cerca de 70%. Isso só faz mal Mas essa proposta precisa passar pelo Ministério da
para o Brasil. Fazenda. Espero que os técnicos da área financeira

Sr. Presidente, a nossa terceira proposta - desde não olhem simplesmente os números frios dessa
que não seja aceita nenhuma dessas duas que in- proposta, mas as conseqüências. Temos à disposi-
cluem juros fixos de 12% ao ano ou equivalência-pro- ção 1 bilhão de reais, que poderão ser recursos do
duto mais 6% ao ano - é no sentido de que seja toma- Finame, com taxas equalizadas, o que custará qua-
da uma linha de crédito no valor de 1 bilhão de reais, se nada ou muito pouco para o Tesouro, mas o re-
com um limite de 50 mil por beneficiário, e que a taxa tomo será de grande benefício para a Nação brasi-
de juros seja a equivalência-produto mais 9% ano. leira, principalmente na geração de empregos e na

Não se diga que se está dando subsídio à agri- produção de alimentos para o Brasil.
cultura. Nossa proposta também é no sentido de que A SRA. MARISA SERRANO - Sr. Presidente,
os bancos repassadores de recursos sejam remune- pela ordem.
rados com taxa de apenas 4% de juros ao ano - ju- O SR. PRESIDENTE (Jarbas Lima) - Tem V.
ros internacional, que o BNDES deixe de cobrar ta- Ex!! a palavra.
xas de spread de 3% e que passe a cobrar 1%, e A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PMDB -
com o restante dessa taxa de juros - equivalência- MS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
produto mais 9% ao ano - seja constituído um fundo Presidente, na semana passada, a convite da Câ-
administrado pelo BNDES, destinado a cobrir a mara dos Deputados, estive participando do Semi-
equalização do diferencial entre as taxas de capta- nário Internacional de Educação Infantil na cidade
ção e aplicação. do México, ocasião em que se discutiram os proble-

Dessa forma, estaremos garantindo a seguran- mas da educação como um todo.
ça do sistema financeiro, acima de tudo, asseguran- Sr. Presidente, desejo comunicar a V. Ex!! e
do ao agricultor brasileiro condições de investir na aos Srs. Deputados o resultado desse encontro, que
sua propriedade e saber quanto vai pagar daqui a é muito importante para a Casa e para todos aque-
um ou cinco anos, que é o prazo para que os agri- les que trabalham e se preocupam com a educação.
cultores tomem esse dinheiro. Estiveram presentes no México presidentes da

Entendemos que esse será o programa social Organização Mundial para Educação Pré-Escolar de
do Governo de geração de empregos mais barato. todo o mundo e do Brasil - de Santa Catarina, de
Em sessenta ou noventa dias, teremos a criação de Alagoas, do Espírito Santo, de Pernambuco, do
cerca de 250 mil empregos no Brasil. Seria mais ou Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, de Mi-
menos o equivalente a cem fábricas da Renault a nas Gerais e de São Paulo.
serem instaladas no País. Também iremos trazer a Nesse encontro discutiu-se como garantir à
produção nacional de volta. O Brasil precisa nesta criança de todo o mundo os seus direitos. A Presi-
safra de 95/96 de 15 milhões de toneladas a mais. dente Mundial da OMEP, do Canadá, DrlI Candide
Aliás, não há estoque internacional, em face dos al- Pinault, e o Vice-Presidente para a América Latina,
tos preços. A safra 96/97 precisa, no mínimo, de 85 Dr. Vital Didonet, abordaram temas como o que o
milhões de toneladas. É pouco, mas será um avan- jornal Folha de S. Paulo apresentou para todo o
ço. Essas 15 milhões de toneladas irão gerar um mi- País: "Criança da periferia está mais perto do Piauí
Ihão e meio de empregos. Em cada um milhão de to- que dos Jardins". Essa reportagem, publicada ontem
neladas de produtos, 100 mil empregos são gera- na Folha de S. Paulo, diz que num relatório da ONU
dos. Essas são as contas que o Governo e a área fi- esse assunto foi amplamente discutido. A cidade de
nanceira devem fazer. Tenho certeza de que esses Nossa Senhora dos Remédios foi considerada a
recursos emprestados voltarão em forma de empre- mais perigosa para as crianças pequenas em todo o
go, de transporte, principalmente de impostos para o País. De acordo com o critério que a ONU colocou
Brasil. Na área social, repito, esse programa de ge- para as mais de quatro mil cidades brasileiras, foi a
ração de empregos de que precisamos será o de cidade com menos condições de vida.
menor custo. Aliás, hoje o principal problema do Bra- São Paulo, considerada a melhor capital esta-
sil é a falta de empregos para a população. dual do Brasil, tem bolsões de miséria em que a



o Sr. Jarbas Lima, § 2 Q do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência que é ocupada pelo Sr. Valdir Colat
to, § 2Q do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Jarbas Lima, que
disporá de 25 minutos para seu pronunciamento.

O SR. JARBAS LIMA (Bloco/PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sl"ls e Srs. De
putados, numa manifestação anterior, dizia que, ao
adquirirmos um grau de consciência, quanto maior
ele for, maior será nossa capacidade de julgar mo
ralmente nossos próprios atos e os atos coletivos 
e falava da promoção que está sendo feita no meu
Estado para se adotar como tema do ano a cons
ciência tradicionalista, que, para nós, significa a
consciência da própria cidadania rio-grandense, por-
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criança está sendo tão mal atendida quanto a da ses dias foi em cima principalmente da formação
pior cidade do País no que diz respeito à qualidade dos educadores e da participação dos pais na edu-
de vida para as crianças. Cito a Zona Sul de São cação de seus filhos pequenos.
Paulo, ql,le foi e é considerada zona de periculosida- É necessário que nosso País lute muito, não só
de para as crianças nessa faixa etária. no âmbito do Ministério dà Educação, dos Gõvemos

Quero lembrar também que as causas de mor- dos Estados e Municípios. Já que estamos às portas
talidade mais comuns em crianças pequenas em de uma eleição nacional em âmbito municipal, que
toda a Nação, principalmente na periferia de São realmente ~ programas de governo dos nossos
Paulo, são doenças como broncopneumonia e afec- candidatos~ voltem para a qualidade de vida da
ções respiratórias. Essas questões dizem respeito nossa população, principalmente para garantir à
principalmente à educação dos pais, que não têm criança pequena condições de vida e de sobrevivên-
realmente condições de saber como tratar de seus cia. Que ela tenha condições m"ínimas de vida para
filhos nem procurar os postos de saúde mais próxi- se tornar um cidadão fraterno, amigo, companheiro,
mos e lutar por seus direitos. solidário, ética e moralmente capaz de construir um

Cito exemplo ocorrido na periferia de Campo novo País.
Grande, Mato Grosso do Sul, em que uma mãe, Essas palavras tão simples - acredito que tão
diante de uma criança recém-nascida com o ouvido comuns, ouvidas por todos nesta Casa e fora dela,
purgando, colocou - e achou que era importante co- expressam principalmente a formação de um novo
locar - talco, para debelar a infecção.. Pensou-se caráter do brasileiro; não daquele brasileiro que só
que aquilo pudesse ter sido antibiótico adquirido leva vantagem, que acha comum chegar atrasado a
num posto de saúde. Mas a mãe não teve nem essa todos os lugares e não respeitar o seu semelhante,
idéia. Ela achou que talco resolveria o problema de ou daquele que passa por cima de todos para con-
infecção numa criança recém-nascida, de dezessete seguir aquilo que acha ser melhor para ele, sem se
dias. importar com a fraternidade entre os povos.'

Conto esses casos para retratar quão impor- Quero dizer que um país mais ético, moral e
tante é nossa preocupação com a infância brasileira, fraterno só se fará pela educação de seus cidadãos.
principalmente com as crianças menores, até os seis Era o que tinha a dizer.
anos de idade, e quão importante foi esse seminário O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) - Esta
internacional, onde verificamos que, hoje em dia, a Presidência parabeniza a Deputada Marisa Serrano
sociedade de consumo quer que as crianças cres- por seu pronunciamento e afirma que o Brasil sente-
çam o mais rápido possível para que entrem mais se orgulhoso por tê-Ia como representante ilustre
cedo no mercado de produção e sejam consumido- nesse Congresso sobre educação, no México, mos-
res. Todos se preocupam em ver a criança pronta trando toda sua experiência e conhecimento sobre o
para ser mais um dentro dos infindáveis lotes de assunto.
consumidores.

Todos lutam pela criança. Há advogados, jui
zes e juristas lutando pelos direitos da criança; pro
fessores trabalhando nas escolas, querendo a quali
dade do ensino que transmitem às nossas crianças;
pais, governos, mídia, todos trabalhando para a
criança. Mas quero perguntar se este é o mundo que
estamos legando às nossas crianças, se é o mundo
de que precisam e se é com ele que vão ser mais fe
lizes.

Gostaria, Sr. Presidente, Sris e Srs. Deputa
dos, de terminar minhas palavras dizendo que nesse
seminário internacional discutiu-se o direito de a
criança brincar. Parece brincadeira falar do direito de
a criança brincar. Para uma criança pequena, princi
palmente até os seis anos de idade, a brincadeira é
um trabalho, e ela aprende brincando. É muito im
portante dizer que todo trabalho desenvolvido nes-
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que tradicionalismo lá é quase uma ciência em de- de produção, proteção na comercialização, defesa
senvolvimento, não no sentido apenas de matar a na cobrança criminosa dos insumos, abaixamento
saudade das coisas que já aconteceram, mas de dos juros, e aí chegaremos à conclusão de que esta-
preparar a sociedade para uma visão de futuro, com mos apenas repetindo o que de longa data vem sen-
mais consciência. do dito sobre as causas da crise na agricultura.

Essa capacidade de julgar moralmente os pró- Aliás, esta Casa, juntamente com o Senado,
prios atos e os atos coletivos, de demonstrar conhe- fez uma das melhores coisas que se conhecem nes-
cimento dos fatos acontecidos, que nos preparam sa área: a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista,
para o futuro, esse trabalho, que pode parecer aos para apurar nas raízes a crise da agricultura e o en-
desavisados sem a menor importância, é o que nos dividamento agrícola.
qualifica a processar o julgamento do mundo, este Lá estava a confissão - até admirável - feita
mundo sobre o qual a Deputada Marisa Serrano es- por autoridades constituídas. Lembro-me de que o
tava perguntando: será que realmente é este o mun- melhor momento foi quando o Presidente do Banco
do que queremos? É para isso que se faz toda essa do Brasil, órgão que praticamente estabelecia a exe-
parafernália institucional? Que se movimentam, que cução da política agrícola, declarou à Comissão Mis-
discutem, que se reúnem as pessoas para produzir ta que para suportar aquela taxa de juros nem mes-
este mundo? Seguramente, não. mo a maconha irrigada teria sucesso, ou seja, seria

O Deputado Valdir Colatto há pouco falava so- bom negócio. Com isso S. Sª quis dar uma demons-
bre o problema da agricultura e renovava a lembran- tração definitiva de que aquilo que estava aconte-
ça de fatos que não são fiapos de memória, são a cendo era uma imoralidade.
própria memória, que julgo consciente, do nosso Além desse fenômeno, todos os outros que fo-
País. ram radiografados na Comissão Parlamentar de In-

Se quiséssemos compreender o Brasil pela quérito, Sr. Presidente - V. EXª foi um dos membros
existência reconhecida e confessada de toda a pro- dessa Comissão, passaram a compor um irrefutável
blemática da criança, do idoso, de qualquer proble- e inquestionável relatório, a mais perfeita radiografia
ma social, na área de saúde, de educação, de segu- da agricultura brasileira e dos seus problemas. Até
rança, o programa econômico, a desatenção com a hoje, nada, absolutamente nada, aconteceu, a não
agricultura, os problemas que terminaram gerando ser essa heróica luta dos Parlamentares, que muitas
essa crise na agricultura, se quiséssemos olhar para vezes, por um processo de intriga, são malditos pela
tudo isso e se tentássemos entender o comporta- opinião pública, por desempenharem, perante os
mento das pessoas e das autoridades, diríamos: menos avisados, um papel de proteção aos privile-
"Este Brasil, então, é um processo em que só há víti- giados. A classe dos produtores é privilegiada por
mas, porque ninguém é réu. Ninguém se julga culpa- essas coisas.
do de nada". E estou reafirmando esse procedimen- O que estou tentando dizer é que precisamos
to aqui, estou sempre dizendo alguma coisa e pas- compreender o que está acontecendo com o nosso
sando a idéia de que tudo que está errado acontece, País. Precisamos compreender, por exemplo, a si-
mas não pela minha culpa, eu não participei de tuação do fórum no Rio Grande do Sul, em que se
nada. Pelo menos é a idéia que passo. E, na verda- sentam o Ministro da Agricultura, o Secretário da
de, Sr. Presidente, é assim que acontece. Agricultura, o Governador do Estado, a repre-

Durante o dia de hoje, no Rio Grande do Sul, sentação parlamentar, os técnicos dos Ministérios e
está sendo realizado - lamento não poder estar pre- os representantes da área financeira, e todos falam
sente, minha obrigação é estar aqui - um fórum de mal do processo que envolve a agricultura, como se
agricultura, com todas as autoridades técnicas e po- ninguém tivesse nenhuma responsabilidade sobre
líticas do País, a começar pelo Governador do Esta- nada. Todos os discursos são veementes na afirma-
do, o Secretário e o Ministro da Agricultura, segura- ção e na condenação do procedimento. Todos saem
mente autoridades internacionais em assuntos agrí- abraçados e são aplaudidos por todos. E continua-
colas, para chegarem a uma conclusão, Sr. Presi- mos vivendo a crise da agricultura.
dente, a que V. EXª chegou num discurso de dez mi- Hoje, os jornais estão trazendo uma notícia
nutos - para falarmos realmente com responsabili- que, em cotejo com as Olimpíadas e outras tantas,
dade e consciência do problema da agricultura te- não está tendo, ou pelo menos não alcançou, aquele
mos de simplesmente reconhecer o óbvio: precisa- impacto de escândalo que eu imaginava natural su-
mos dar à agricultura a garantia de preço, condições por devesse acontecer. Refiro-me, Sr. Presidente,
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ao resultado da entrevista coletiva ·feita ontem com o cia agora como prejuízo do primeiro semestre do
Presidente do Banco do Brasil, noticiando que no Banco do Brasil. Foi por 1 bilhão de dólares que o
primeiro semestre do ano os prejuízos do Banco do banco inglês fechou.
Brasil foram da ordem de 7,7 bilhões de reais - o Há poucos dias, citando outros bancos, li uma
mesmo Banco do Brasil que pouco antes estava matéria muito bonita de um jomalista do Correio
sendo contemplado com uma capitalização de recur- Braziliense, cujo nome não me recordo no momen-
sos da ordem de outros tantos 7 ou 8 bilhões de to. Ele dizia que essa falta de capacidade de termos
reais. Isso foi dito com a maior naturalidade, e até a noção do valor do que está acontecendo é que
passando a idéia para a população de que é um nos deixa indiferentes, às vezes, a essas coisas.
gesto heróico e corajoso o Presidente do Banco reu- Ele lembrava que ao final da Segunda Guerra
nir a imprensa para dizer que a instituição teve um Mundial, em 1947, foi apresentado um programa,
prejuízo, no primeiro semestre, de 7,7 bilhões de durante um congresso americano, para a reconstru-
reais. ção da Europa, arrasada pela guerra. O valor desse

O que significam esses 7,7 bilhões? Alguns jor- programa de recuperação da Europa era de 12 bi-
nais especularam, e estimularam especulações, so- Ihões de dólares. Em quatro anos, com a liberação
bre o significado deste valor. Estamos tão acostuma- de 3 bilhões de dólares por ano, seria reconstruída,
dos a ler nos jornais que o roubo daqui e dali foi de como se reconstruiu, a Europa, para que ele voltas-
bilhões e bilhões, que não temos mais idéia relativa se a ser o que hoje conhecemos: a Europa reconsti-
de valor. tuída. Nesse programa, 3 bilhões por ano, num valor

Os jornais, por conseguinte, mencionam o va- de 12 bilhões, fariam a recuperação da Europa.
lor anunciado como prejuízo por inadimplência e fal- Esse jornalista lembrava que, se aplicarmos o
ta de cumprimento das obrigações apenas no prazo índice de correção pela inflação do dólar nestes cin-
de 60 dias, no qual está envolvida a própria lavoura qüenta anos, chegaremos a um valor menor do que
de arroz. Seria impossível que tivesse acontecido algu- o que estão dizendo ser o prejuízo que o Governo
ma coisa no prazo de 60 dias, ou em operações com estaria tendo apenas com relação ao nosso grande
este prazo, que pudesse explicar a história das relaçõ- Banco oficial, a título de capitalização, neste primei-
es creditícias entre a lavoura de arroz, uma das mais ro semestre. E os funcionários não têm nenhuma
modemas e sofisticadas do mundo. Por outro lado, culpa nisso.
não conseguimos avançar em nenhuma área da ativi- Ora, Sr. Presidente, Srls e Srs. Deputados,
dade agrícola com tamanha técnica e desenvolvimento aonde pretendo chegar com essas observações que
científico corno na da lavoura de arroz. Ainda que afir- ora faço? Vejam que o nosso País é engraçado;
memos isto, existe a idéia de que esta seria uma das aqui as pessoas assumem - o Governo ou as suas
causadoras dos déficits existentes. Pastas, lançam programas econômicos, fazem toda

Por outro lado, 7,78 bilhões de reais repre- a sorte de experiências e, ao irem embora -logo ou
sentariam dois anos de cobrança total da CPMF, di- depois de algum tempo, saem com um currículo
nheiro direcionado à Saúde. Este valor, dizem os jor- que, por sua passagem pelo Governo, seguramente,
nais, representaria uma importância maior do que ou lhes valerá um livro que será prestigiadíssimo, ou
todo o prejuízo sofrido pela General Motors em 1991 fará com que sejam convidadas para serem direto-
- prejuízo extremamente grande para esta empresa, ras de algum banco particular. Enfim, elas terão su-
levando-a praticamente à falência, embora seja uma cesso garantido na vida, pelo fato de terem passado
das maiores multinacionais. Para se ter uma idéia de pelo Governo e de terem deixado suas marcas ou,
grandeza desse valor, dizem os que estão traba- dizendo de forma mais apropriada, suas impressões
Ihando com a imaginação que é preciso ter presente digitais nas paletas - como dizemos no Rio Grande
esse prejuízo do primeiro semestre do ano, depois - da sociedade brasileira. Fazem tudo o que lhes
do banco capitalizado. Isso significa, nada mais, ocorre, o que lhes vem à razão, sem nenhuma res-
nada menos, um prejuízo maior do que a soma do ponsabilidade.
patrimônio do Unibanco e do Bamerindus juntos, os A pergunta que preciso fazer a mim mesmo, e
maiores bancos particulares do Brasil. deixo como conclusão da minha exposição, é a se-

Mas é preciso dizer mais, para se ter uma idéia guinte: qual a responsabilidade que temos em nosso
de valor. Quando o Banco da Inglaterra faliu, onde País e na estrutura administrativa em relação àque-
estava depositado o dinheiro da Coroa inglesa, o va- les que causam danos ao patrimônio e à vida dos

-1or correspondia a uma sétima parte do que se anun- brasileiros?
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Está faltando dinheiro público para salvar as os recursos para que certos setores - principalmen-
crianças, Deputada Marisa Serrano - V. EXª denun- te na atividade produtiva - possam desenvolver-se.
ciava, que não têm garantido o direito de brincar em Precisamos conviver com a vexatória situação
seu processo de formação. de saber que a cada ano a agricultura - que tem ca-

Anteontem fui visitar um hospital público em pacidade de gerar empregos, de reagir aos proble-
Porto Alegre e vi, contristando, a situação de miséria mas sociais - é tratada dessa maneira. Assistimos
humana - na mais pura expressão da verdade - também, com tantas luzes, a viagens de autoridades
onde pessoas se amontoavam nos corredores como pelo mundo, bajulando, rastejando aos pés - nos ta-
animais, porque faltam condições para se lhes dar petes dessas casas ricas - de pessoas que detêm o
atendimento humano com um pouco de dignidade controle das chamadas multinacionais, para que ve-
pelo menos. Nem é possível se fazer diferente, da- nham instalar em nosso País montadoras de auto-
das as condições disponíveis. E o problema é que móveis com isenções prometidas e legalizadas de
não temos dinheiro. não pagarem ICM, IPI, Imposto de Renda, e para re-

Foi aprovada a Contribuição Provisória sobre ceberem terreno de graça. Tudo isso acontece den-
Movimentação Financeira, mas foi anunciado que só tro de um clima de normalidade.
entrará em vigor a partir de dezembro, embora já se Repito: não estamos em guerra. Todos temos
passe agora a pagar um pouco mais de juros por absoluta liberdade de refletir sobre essas questões e
qualquer tipo de operação, em nome daquela dife· até mesmo - se for o caso - de propor soluções.
. ""nça de 0,20% que será cobrada nas operações Mas estas estão propostas há tanto tempo! Quantos
dos cheques. colegas ocupam-se por horas e horas do trabalho de

Fica difícil compreender como podemos ser plenário e das Comissões Técnicas para dizer o ób-
protagonistas desse quadro. Nós, que à Câmara dos vio, o que é repetido pelas próprias autoridades com
Deputados, somos pessoas com responsabilidade, - repito - cinismo e hipocrisia, como se ninguém
com dever de ofício da discussão e do encaminha- fosse responsável por nada!
mento de soluções para esses problemas. Temos Este é um País €:,n que, se fosse feito um pro-
responsabilidade por isso. As coisas estão aconte- cesso, só haveria vítimas, não haveria réus.
cendo enquanto nossas instituições estão funcionan- A SrI Marisa Serrano - Concede-me V. Ex!!
do normalmente. Não estamos vivendo esse quadro um aparte?
num período de excepcionalidade. Não estamos em O SR. JARBAS UMA - Com muito prazer, De-
estado de guerra, de defesa, ou estado de sítio. Es- putada.
tamos em estado de normalidade, o que significa A Sr! Marisa Serrano - Nobre Deputado, ouço
que as coisas estão acontecendo sem ameaçar ne- atentamente as palavrasJCIe V. EXª e gostaria de fa-
nhuma de nossas instituições. zer uma observação. Há algo que o brasileiro pode

O Poder Executivo está fazendo isso; sabemos fazer, que nós talvez possamos fazer: conhecer nos-
que isso está acontecendo. Somos testemunhas pri- sos direitos, sermos cidadãos plenos, o que é difícil
vilegiadas desses dramas humanos, da falta de re- neste País. Mas que isso venha de baixo, que nes-
cursos para a área social, ao mesmo tempo em que sas eleições municipais o povo brasileiro saiba real-
somos testemunhas também da falta de condições mente escolher seus mandatários, a fim de que to-
para se processar a reversão dessa situação através dos os Estados brasileiros realmente mudem a ótica
do aquecimento da economia, da geração de empre- de administração. Assim, talvez consigamos fazer
gos, da melhoria salarial. Na agricultura, por exem- um País em que toda a Federação seja capaz de
pio, continuamos apenas a repetir os discursos que trabalhar unida, com uma visão mais humana do
há décadas estamos fazendo nesta Casa e fora País. Que não se trabalhe apenas o econômico pelo
dela, sem avançar um centímetro no sentido de mo- econômico, mas que se trabalhe o econômico tendo
dificar esse processo; e numa situação de certa ma- em vista o social. Chegamos a tal ponto, como V.
neira hipócrita, cínica, de vermos os responsáveis, EXª está dizendo, em que o econômico tem prefe-
todos sentados numa mesma mesa, fazendo discur- rência em tudo. Discute-se durante horas, fala-se
sos que por todos - repito - são aplaudidos e tidos sempre no econômico como o mais importante. Nes-
como brilhantes pela coragem de dizer essas coisas. ta Casa, as Comissões voltadas para a área econô-
Mas as soluções não ocorrem. A agricultura conti- mica têm preferência àquelas que trabalham na área
nua inviabilizada, os juros estão batendo recorde no social. Gostaria de dizer que num país como o nos-
planeta, há operações que castram cada vez mais so - e não só como o nosso, mesmo em diversos
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países do Terceiro e Quarto Mundos a área social dos recursos públicos privando áreas importantes de
teria de ser privilegiada. Não se trata apenas de a socorro. Essa destinação, repito, é absolutamente ir-
área social ter migalhas do que sobrar de outrás responsável e caracteriza a improbidade administra-
áreas. O que é necessário para que a área social se tiva, o escárnio com que esses minguados recursos
estabeleça neste País? O que é necessário para são tratados.
que saúde, educação, alimentação, habitação e sa- Acho que vivemos estruturalmente uma admi-
neamento básico cheguem a todos os brasileiros nistração baseada na possibilidade de que as pes-
com qualidade e boas condições de atendimento? soas que governam, em qualquer nível, ou seja, que
Acredito que isso só será resolvido com educação. A detêm autoridade, não têm responsabilidade política.
base começa a pressionar os Prefeitos e os Verea- Enquanto isso não mudar - e não quero entrar na
dores. A parir daí teremos um País melhor. Não discussão específica, a que voltarei em outra oca-
acredito que pressionando apenas o Governo Fede- sião, teremos de conviver por muito tempo com a si-
ral vamos ter uma revolução social e ética no País. tuação desagradável, triste e mesquinha de ver pes-
Isso vai se dar pelos burgos, pelas pequenas cida- soas, rindo seguramente dos brasileiros, afastarem-
des. Acho importante ajudarmos a esclarecer milhõ- se do palco das decisões como se nada tivessem a
es e milhões de brasileiros, no sentido de que essa ver com isso.
eleição municipal é muito importante. Que indique- Era o que tinha a dizer.
mos Prefeitos e Vereadores que conheçam de fato O DIA
suas cidades e as necessidades de seus cidadãos. VI - ORDEM D
Devemos educar nosso povo. Por ser da área da O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) - Apre-
educação, poderão dizer que estou puxando a brasa sentação de Proposições.
para minha sardinha. Mas não acredito que o País Os Senhores Deputados que tenham proposi-
saia da situação em que está sem que seu povo ções a apresentar poderão fazê-lo.
seja educado e culto. Isso é fundamental para rever- Apresenta proposição o Senhor:
ter a situação a que V. Exª e o Deputado Valdir Co- WILSON CIGNACHI - Projeto de lei que
latto muito bem se referiram. A alimentação é a fonte acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11
de vida do ser humano; sem ela não poderíamos es- de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Ga-
tar discutindo a educação de que o povo necessita. rantia do Tempo de Serviço e dá outras providên-
Obrigada. cias.

O SR. JARBAS LIMA - Nobre Deputada Mari- O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente,
sa Serrano, independentemente de uma avaliação peço a palavra pela ordem.
do conteúdo, fico muito honrado por ter tido a opor- O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) - Tem V.
tunidade de inserir no meu modesto pronunciamento ExD a palavra.
o aparte de V. Ex!!, e mais ainda pela consistência O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
das observações feitas. Concordo inteiramente; não Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
há nenhum reparo ou qualquer resistência de argu- SrAs e Srs. Deputados, mais uma vez, venho a esta
mentação às observações de V. Exll

. tribuna para manifestar minha perplexidade quanto à
O que estou querendo dizer, com minha mani- situação do Brasil no que respeita ao turismo recep-

festação, é o seguinte: cada um de nós tem uma for- tivo, em que, segundo a Organização Mundial do
ma de ver as coisas. É um mal congênito. O flagran- Turismo, ocupa o último lugar entre os países sul-
te institucional do País mostra que jamais teremos americanos.
condições de conviver com realidade diferente desta Acredite quem quiser: sem embargo de nosso
enquanto não tivermos coragem de mudar essas es- território de dimensões continentais e das imensas
truturas. Quisera eu que houvesse esse mesmo elã riquezas turísticas de que dispomos, em matéria de
por parte do Poder Executivo para a mudança das turismo internacional estamos muito depois do Para-
estruturas políticas do País. guai, da Bolívia, da Guiana, do Equador e da Vene-

A meu juízo, Deputada Marisa Serrano, o que zuela. Estamos até depois da Colômbia, nação que
nos falta é responsabilidade política. As pessoas sofre os efeitos devastadores da gerrilha e do narco-
não devem apenas ir para a cadeia pelos crimes le- tráfico.
gais que cometem. Não é criminoso apenas aquele No exercício transato, o Brasil recebeu apenas
que transgride o dispositivo constitucional. É crimi- 1 milhão, 895 mil turistas, muito longe dos Estados
noso também aquele que irresponsavelmente dispõe Unidos. que receberam mais de 43 milhões, do Mé-



"Tendo em vista a não-renovação do
Convênio firmado entre esta a Câmara dos
Deputados e a Fundação Hospitalar do Dis
trito Federal, no dia 31 de julho corrente, e a
absoluta falta de recursos humanos, médi
cos e de outros profissionais de saúde do
Departamento Médico, suficientes para ma
nutenção dos serviços até aqui prestados,
serão desativados os atendimentos nas se
guintes especialidades:

I - Atendimentos de emergência.
a} Emergência na sede: desativada;
b} Emergência no plenário: desativada;
c} Atendimentos a domicnio: desativa-

do.

rio.

11 - Medicina interna.
a) Pneumologia: desativada;
b) Endocrinologia: desativada;
c} Dermatologia: desativada;
d) Neurologia: desativada;
e} Gastroenterologia: funcionamento

precário;
f} Nefrologia: desativada.
111 - Cardiologia: funcionamento precá-

IV - Medicina cirúrgica:
a} Ortopedia: desativada;
b} Cirurgia geral: desativada :
c} Cirurgia plástica: funcionamento pre

cário;
d} Oftalmologia; funcionamento precário;
e} Otorrinolaringologia: funcionamento

precário;
f} Ginecologia: funcionamento precário
V - Medicina pediátrica:
a} Pediatria geral: funcionamento pre-

cário:
b} Emergência. pediátrica: desativada;
c} Puericultura: desativada;
d} Neonatologia: desativada.
VI - Serviços complementares para

diagnóstico.
a} Radiologia: desativada;
b} Ecografia: desativada;
c} Eletrocardiografia: desativada;
d} Ecocardiografia: desativada;
e} Ergometria: desativada;
f} Teste de Holter: desativado;
g} Endoscopia digestiva: desativada;

lulhode 1996 D1ÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 31 21517

xico, que recepcionou 20 milhões de turistas, ou Casa para comentar ofício circular do Departamento
mesmo da Argentina, que contou com mais de 4 mi- Médico da Câmara dos Deputados.
Ihões de turistas em 1995. Diz ele:

Sempre segundo a Organização Mundial do
Turismo, no ano que passou, vieram às Américas
112 milhões de turistas, e apenas pouco menos de 2
milhões chegaram até o Brasil.

É simplesmente inacreditável que haja mais tu
ristas visitando a Guiana ou o Paraguai do que o
Brasil, que tem tanto a oferecer.

Em verdade, o Brasil, no segmento de viagens
e turismo, nem de longe corresponde ao lugar que
ocupa de maior economia e PIB da América do Sul,
e nosso crescimento, no setor, nos últimos dez
anos, foi inferior ao dos demais países sul-america
nos.

Na realidade, nosso País vem perdendo a
oportunidade preciosa de tomar-se um destino para
o turismo internacional, e, exatamente por isso, re
cebemos menos turistas do que o Uruguai ou a Ja
maica.

É essencial, portanto, que a indústria do turis
mo, que gera imensas riquezas para tantas nações,
seja melhor desenvolvida no Brasil, a fim de que se
tome uma das mais importantes fontes de renda do
País.

Assim, mais uma vez dirigimos, desta tribuna,
veemente apelo ao Sr. Presidente da República e ao
Sr. Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo,
nosso colega Deputado Francisco Dornelles, a fim
de que o turismo receptivo seja estimulado no Brasil,
tornando-se, efetivamente uma indústria, e arracan
do-nos da insignificante posição que hoje ocupamos,
inferior até à de um balneário como Cancun, que só
em 1995 recebeu 2,5 milhões de turistas, mais do
que nosso País inteiro.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) - A Mesa
autoriza a divulgação do discurso do Deputado San
dro Mabel no programa A Voz do Brasil e no Hoje na
Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) - Vai-se
passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Francisco Rodrigues, pelo
Bloco Parlamentar PPB/PL.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PPB
- RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta



rio;
e) Psicologia: funcionamento precário.
VIII - Serviços auxiliares de diagnósti-

co e tratamento:
a) Enfermagem: desativada;
b) Auxiliar de enfermagem: desativada;
c) Serviço de gesso: desativado".

Sr. Presidente, fiz questão de ler a circular para
mostrar a nítida falta de preocupação que tem tido a
Presidência desta Casa com o setor médico da Câ
mara dos Deputados. Já ocupei anteriormente esta
tribuna para falar sobre este assunto, assim como
vários Parlamentares, porque é absurda a situação
em que se encontra o Departamento Médico.

Para se ter uma idéia, aquele Departamento
funcionou até o presente momento com servidores
da Casa, que eram poucos, e com servidores cedi
dos, através de convênio, pela Fundação Hospitalar
do Distrito Federal. Somente no primeiro semestre
deste ano foram atendidos 10 mil, 832 casos no ga
binete do Diretor. Na Coordenação Médica, 199 mil,
016 pacientes; na Coordenação de Enfermagem 30
mil, 153 casos e na Coordenação de Apoio Adminis
trativo, 60 mil, 330 casos; totalizando 310 mil, 131
casos de atendimento.

O Presidente desta Casa encaminhou à Fun
dação, no dia 18 de junho de 1996, um termo aditivo
ao convênio anterior, prorrogando por mais doze
meses, a partir do dia 1Q de agosto de 1996, esse
convênio que o Tribunal de Contas tem julgado in
constitucional.

Mas o que reclamamos e cobramos da Presi
dência desta Casa de forma veemente é que seja
cumprida a Constituição. Após a realização do con
curso público - feito dentro dos trâmites legais e do
qual participaram centenas de profissionais, com a
aprovação daqueles que preencheram todos os req
uisitos, a Câmara permanece temerosa da impren
sa, segundo dizem nos bastidores, para contratar
esses profissionais que foram aprovados no concur
so, profissionais que prestariam serviços a milhares
de funcionários desta Casa e a suas famílias. Isso é
um absurdo.
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h) Laboratório de análises clínicas: de- Só para V. EXª ter uma idéia, com o encerra-
sativado. mento desse convênio, o serviço médico de urgên-

VII - Serviços complementares de tra- cia de apoio ao Plenário será prestado por um psi-
tamento. quiatra ou pediatra, por exemplo, que tem p.o.ucos

a) Nutrição: desativada; conhecimentos de cardiologia ou emergência.
b) Fonoaudilogia: desativada; Isso é um absurdo. Repito: há insistência, ba-
c) Serviço social: funcionamento pre- seada não sei em que, do Presidente da Casa, De-

cário; putado Luís Eduardo, em não autorizar a contrata-
d) Fisioterapia: funcionamento precá- ção desses profissionais. Esta Casa, com 513 Parla

mentares, que elegeram S. Ex!! Presidente, deve,
por meio de abaixo-assinado ou outro recurso, fazer
pressão para que esse problema possa ser resolvido
definitivamente.

Recentemente foram gastos milhões de dóla
res com equipamentos para o serviço médico da Câ
mara, o que é necessário. Esta Casa é uma peque
na cidade por onde circulam milhares de pessoas to
dos os dias. Nem assim conseguimos sensibilizar o
Presidente da Casa, que estará praticando um ato
absolutamente ilegal, porque foram todos aprova
dos. Inscritos, preencheram os requisitos, prestaram
o concurso e foram aprovados.

Portanto, em nome dos Parlamentar~s e dos
servidores desta Casa, solicito a V. ExB, que preside
os trabalhos neste momento, que seja encaminhado
expediente ao Presidente da Casa, a fim de que S.
Exll possa, de forma definitiva e não protelatória, re
solver o problema da contratação dos médicos e pa
ramédicos aprovados legítima e legalmente no con
curso. A partir do dia 12 de agosto, se nada for feito,
serão praticamente paralisados todos os serviços de
assistência médica desta Casa, inclusive os de
emergência.

Deixo registrado este alerta ao Presidente da
Casa, Deputado Luís Eduardo, que se encontra na
Europa e não está acompanhando esse problema.
Ao retomar - ou antes, pois sua assessoria pode to
mar alguma providência, espero que S. ExJ! autorize
a contratação imediata daqueles profissionais. Este
é o reclamo que faço em nome dos servidores e dos
513 parlamentares que compõem esta Casa Legisla
tiva.

Estando hoje pela manhã e à tarde no departa
mento médico, verifiquei a inquietação e a preocupa
ção dos servidores que ali estão para bem servir a
todos nós. É necessário que o Presidente desta
Casa autorize definitivamente a contratação dos mé
dicos e paramédicos aprovados no concurso realiza
do para a área médica.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) - A Mesa
informa que fará o encaminhamento à Primeira Se
cretaria. Também nos preocupa, Deputado Francis-
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co Rodrigues, a situação da área de saúde da Câ
mara dos Deputados.

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira dia
31, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS
. OU RECURSOS

11- RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE Cc)',
MISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOj
ART. 58, § 12

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 32 com
binado com ART. 132, § 22

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:
PROJETO DE LEI:

N2 370-CJ95 (BETO MANSUR) - Revoga a Lei n2

7.700, de 21 de dezembro de 1988, que ·cria o Adicio
nai de Tarifa Portuária - ATP·, e dá outras providências.

PRAZO-42 DIA: 31-7-96
ÚLTIMO DIA: 12.8-96

RELAÇÃO .DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

-JULHO DE 1996-

Data Dia da semana Hora Nome

31 4--feira 15:00 Adroaldo Streck
15:25 César Bandeira

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 13 minutos.)

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O Poder Executivo, através da Mensagem nº
639, de 1996, enviou à Casa o Projeto de Lei nQ

2.142/96, que dispõe sobre as atividades econômi
cas relativas ao monopólio do petróleo, institui a

Agência Nacional do Petróleo e dá outras providên
cias.

A matéria contida na proposição em apreço
insere-se na órbita de competência das seguintes
Comissões: Trabalho, de Administração e Serviço
Público (art. 32, XII, o, p); Viação e Transportes
(art. 32, XIII, b); Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias (art. 32, IV, c, e); Economia, In
dústria e Comércio (art. 32, VI, g); Minas e Ener
gia (art. 32, IX, d); e, quanto à admissibilidade, as
Comissões de Finanças e Tributação (art. 54) e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54), que
deverão pronunciar-se nos termos do artigo 24, 11
(poder conclusivo).

Considerando, assim, o fato de restar configu
rada a hipótese contida no artigo 34, inciso 11, do Re
gimento Interno (proposições que versarem matéria
de competência de mais de três Comissões que de
vam pronunciar-se quanto ao mérito), a Presidência
determina a constituição de Comissão Especial para
apreciar o Projeto de Lei nQ 2.142/96.

Publique-se.

Em 26-7-96. - Luís Eduardo. Presidente.

Aviso nº 818 - SUPARlC. CIVIL.

Brasília, 5 de julho de 1996
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa a projeto de lei que "Dispõe sobre as ativida
des econômicas relativas ao monopólio do petróleo,
institui a Agência Nacional do Petróleo e dá outras
providências".

Atenciosamente, Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

Primeira Secretaria
Em 8-7-96
De ordem, ao Senhor Secretário-Geral da

Mesa. Osvaldo Pinheiro Torres, Chefe do Gabinete.

Mensagem nQ 639

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce-
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lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, o
texto do projeto de lei que "Dispõe sobre as ativida
des econÔmicas relativas ao monopólio do petróleo,
institui a Agência Nacional do Petróleo e dá outras
providências·.

Brasília, 5 de julho de 1996. - Fernando Hen
rique Cardoso.

ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

Tendo em vista o que consta do Processo n2

51.665/94, o inativo WATERLOO MALVA SANTA
RÉM passa a ser considerado aposentado no cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Técnica Legislativa, Padrão 45, acrescido
das vantagens previstas nos artigos 12 , § 12 , e 42 da
Resolução n2 70, de 24 de novembro de 1994, a par
tir de 12 de julho de 1994.

Diretoria-Geral, 26 de julho de 1996. - Adel
mar Silveira sabino, Diretor-Geral.

APOSTILA

Com base no laudo constante no Processo n2

13.408/96, o inativo WATERLOO MALVA SANTA
RÉM, a quem se refere o Ato do Presidente, publica-

do no Diário do Congresso Nacional do Dia 11 de
dezembro de 1990, passa a perceber provento inte
grai do cargo da Categoria Funcional de Analista Le
gislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45,
de acordo com o artigo 190 da Lei n2 8.112, de 11
de dezembro de 1990, a partir de 19 de junho de
1996.

Diretoria-Geral, 26 de julho de 1996. - AdeJo
mar Silveira 5abino, Diretor-Geral.

a Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea b, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve, nos termos do artigo 40, inciso 111,
alínea c, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 183, item 11, e 186,
item 11, da Resolução n2 67, de 9 de maio de 1962,
conceder aposentadoria a WATERLOO MALVA
SANTARÉM, no cargo de Técnico Legislativo, CD
AL-011, Classe Especial, Padrão 111, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, com as vanta
gens previstas no artigo 22 , § 32 , da Resolução n2 1,
de 7 de março de 1980.

Câmara dos Deputados, 11 de dezembro de
1990. Deputado Paes de Andrade, Presidente da
Câmara dos Deputados.
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RONALDO PERIM - PMDB-MG

22 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

19 secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE
29 secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PT8-MG
39 secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF
42 secretário:
JOÃo HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de Secretário:
12 ROBSON TUMA - PSL-SP

2!' V~ESSA FELlPPE -PSD8-RJ

32 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE

42 WILSON BRAGA - PDT-PB

Bloco (PMDB, PSD, PSL, PSC)
Líder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Edinho Araújo
Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves

Bloco (PPBIPL)
Líder: ODELMO LEÃO

PT
Uder: SANDRA STARLlNG

Miro Teixeira
Renan Kurts

Luiz Durão

Sandro Mabel
Rodrigues Palma

Welson Gasparini
Sílvio Torres

Marconi Perillo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Piauhylino
Nelson Bornier

Salvador Zimbaldi
Ayrton Xerez

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro Fioravante

Inácio Arruda

Alexandre Cardoso

PCdoB
Líder: SÉRGIO MIRANDA

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

PDT
Líder: MATHEUS SCHMIDT

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

LlDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Vlce-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo Streck
Luiz Fernando
Luciano Castro
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô
Antônio Aureliano
Ceci Cunha
Zulaiê Cobra

Vice-Líderes:
Nilmário Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vice-Líderes:
Sílvio Abreu (1 2 Vice)
Edson Ezequiel
LeonelPavan
Fernando Ribas

Vice-Líderes:
Ubaldinho Júnior

Vice-Líderes:·
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

Vice-Líderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Elton Rohnelt

José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

Maria Elvira
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim

Roberto Valadão
Rubens Cosac

Simara Ellery
Valdir Colatto

Jair Soares
José Múcio Monteiro

Maluly Netto
Marilu Guimarães

Ney Lopes
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Lima

Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente Cascione
VilmarRocha

Werner Wanderer

Eraldo Trindade
Hugo Biehl

Jofran Frejat
Severino Cavalcanti

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner Salustiano
Alcione Athayde

Luiz Buaiz
Eujácio Simões

Valdemar Costa Neto
Darci Coelho

Vice-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Carlos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha
José Santana de Vasconcellos

Vlce-Líderes:
Gerson Peres (1º Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Basnio Villani
Edson Queiroz
Silvernani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Valdomiro Meger
Augusto Nardes
Carlos Camurça



2 vaga

Sérgio Arouca

Aldo Arantes

Ubaldino Júnior

Giovanni Queiroz
1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurício Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odílio Balbinotti

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aloysio Nunes
Antônio Brasil

Henrique Eduardo Alves
Laire Rosado
Marçal Filho

Marquinho Chedid
Nan Souza

Zaire Rezende

PPS

PSB

PCdoB

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Bosco França (PMN)
carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Edinho Araújo
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Augusto Carvalho

Affonso camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Carlos Alberto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Gervásio Oliveira (PSB)

Beto Lélis

PMN

Ivo Mainardi (PMDB) 1 vaga

Secretárloa: Moizés Lobo da Cunha
Locai: 41 e 5' - 9h - Plenário 114-BI. das Lid.
Telefones: 6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 VICe-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Apolinárlo (PMDB)
32 VICe-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Amon Bezerra
carlos Mosconi

João Leão
Sytvlo Lopes

4 vagas

Suplentes

Enlvaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene

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
Vilson Santini

PSDB

Bloco (PPBlPL)
Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvernani Santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezídio Pinheiro
Odílio Balbinott
Olávio Rocha
3 vagas

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBlP80JP8L/PSC)

Adelson Salvador Darcísio Perondi
Armando Costa DUso Speraflco
Ivo Mainard Roberto Goldoni
Laire Rosado Valdir Colatto
Marça/ Filho Wilson Branco
Mauri Sérgio 6 vagas
Roberto Paulino

Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

Bloco (PFUPTB)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA Luiz Durão
E POÚTICA RURAL 1 vaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odílio Balbinotti (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Waldomiro Fioravante

Carlos Cardinal

PT

PDT

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Airton Dipp

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Pauderney Avelino
Roberto campos
Wagner Salustlano

Bloco (PPBIPL)

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
Sa/atíe/ Carvalho
Silvemani Santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce



Welinton Fagundes Wigberto Tartuce

PSDB

Antonio Carlos Pannunzjo Adroaldo Streck
Domingos Leonelli Arlhur Virgílio
Koyu lha Emanuel Fernandes
José de Abreu ltamàr Serpa
Luiz Piauhylino Márcia Marinho
Roberto Rocha Marconi Perlllo
Roberto Santos Nelson Màrchezan
Salvador Zimbaldi Nicias Ribeiro
Vic Pires Franco (PFL) 1 vaga

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genofno
Ricardo Izar (PPB) Tilden Santiago
Sandra Starling 1 vaga

PDT

Euripedes Miranda Fernando Lopes
LeonelPavan 5eraflm Venzon
Wolney Queiroz 1 vaga

PSB

Sérgio Guerra JoãoCOlaço

PCdoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria lvone do Espfrito Santo
Local: quarta-feira -1Oh - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: A1oyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Gilvan freire
lvandro Cunha Lima
João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
RobsonTuma

Bloco (PPBIPL).

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
A1zjra Ewerton
AryValadão
Gerson Peres
lbrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

PSDB

A1mino Affonso
Danilo de Castro
Edson Silva
Marconi Perlllo
Niclas Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
ZUlaiê CObra

PT

José Genofno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Minon Mendes
Milton Temer

PDT

Coriolano Sales
Ênio Bacci
Silvio Abreu

PSB

Alexandre Cardoso

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Valadão
Rubens Cosac

2 vagas

Álvaro Valle
Augusto Farias

Bonifácio de Andrada
Carlos Camurça

Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Egydio

Lufs Barbosa
Tatvane Albuquerque

Welinton Fagundes

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Franco Montoro
lldemar Kussler
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

1 vaga

Domingos Dutra
Haroldo Sabóia
José Fortunati

Nilmário Miranda
Paulo Delgado

Matheus SChmidt
Severiano Alves
Wolney Queiroz

Nilson Gibson

1 vaga

PCdoB

Aldo Arantes

Aroldo Cedraz
Laura Cameiro
Lindberg Farias

Secretário: Sérgio Sampaio COntreíras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira- 10h- Plenário, Sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Femando Diniz

Átila Lins
Cláudio cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

JairoAzi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Lipnik
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Ricerdo Barros

Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBJPSDIPS!hSC)

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
VdmarRocha

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Eudoro Pedroza



Suplentes

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

1 vaga

Adão Pretto
Luciano Zica

Sérgio carneiro

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson Otoch
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Enivald~beiro

Júlio Redecker
Roberto Jefferson (PTB)

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
PauJoLima
Raul Belém

1 vaga

AntOnio carlos Pannunzjo
Ceci Cunha

L90nidas Cristlno
Mário Negromonte

PT

PSB

PDT

PSDB

PSDB

PCdoB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLlPTB)

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Mauricio Campos
Valdenor Guedes
WIlson Leite Passos

José Genolno
Paulo Delgado

Ricardo Izar

Márcia Cibilis Viana

AntOnio Feijão
Elias Murad
José Anfbal
Rommel Feij6

B.Sá
João Leão
Zé Gerardo
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Edison Andrino Armando Abillo
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
Simara Ellery José A1demi
WIlson Cignachi Marlsa Serrano

Bloco (PPBlPL)

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murllo Pinheiro
Rogério Silva

Carlos Airton
Carlos da carbrás
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

José Coimbra
Osmir Lima

Sarney Filho

Aécio Neves
salomão Cruz

Zulaiê Cobra
1 vaga

Haroldo Lima Aldo Rebelo
Ana Júlia

José Machado Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
Serafim Venzon URBANO E INTERIOR

Presidente: Fernando ZUppo (POT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (POT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares

Abelardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gervásio Oliveira

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Marquinho Chedid
Pinheiro Landim

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro WIlson (PT)

Valdemar Costa Neto

PV

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Raquel Capiberibe

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Sérgio Carneiro

Bloco (PPBIPL)

celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

GilneyViana
Ivan Valente

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wlbberto Tartuce

Luciano Pizzatto
Maria Valadão

Vilson santini

Albérico Filho
Chicão Brlgido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

Ary Kara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbierl
Noel de Oliveira

Fernando Gabeira 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna da Almeida
Local: quarta-feira-10h - Sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)



Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Ari Magalhães
Cartos da Carbrás

Fetter Júnior
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

CartosMelles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
SameyFilho

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Antonio do Valle
Dilso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Cartos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Gilvan Freire
4 vagas

1 vaga

Edson Ezequiel

Suplentes

Alcides Modesto
José Augusto

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

PT

PDT

PCdoB

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDB/PSDIPSL/PSC)

Femando Gomes (PTB)

João Paulo
Nedson Micheleti

Femando Zuppo

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

José Cartos Coutinho
Laura Cameiro
Marilu Guimarães
Paulo Bomhausen
VilmarRocha
1 vaga

SlPart.

Emanuel Femandes 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário 14.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Femando Lopes (PDT)

Titulares

Bloco (PPBIPL) PSDB

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.

Agnelo Queiroz Telefones: 318-7024 a 7026

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale

3 vagas

PSDB

FlavioAms
Nilmário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

PT

Helio Bicudo
Pedro Wilson

PDT

Femando Lopes

PSB

Ubaldino Junior

PCdoB

Socorro Gomes

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vagas

Femando Gabeira
3 vagas

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Eurfpedes Miranda

Femando Lyra

Antonio Balhmann
Luiz Cartos Hauly
Luiz Femando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

Júlio Redecker

Antonio Aureliano
Koyu lha

Nelson Otoch
Veda Crusius

1 vaga

PT

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares

PDT

Fernando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota

PCdoB

Paudemey Avelino



Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
1Q Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDS)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurído Najar
Murilo Domingos
Werner Wanderer
João Magalhães

2 vagas

João Iensen
José Carlos Aleluia

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Ursidno Quiroz

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

PSB

Ricardo Gomyde Undberg Farias (PCdoB)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FISCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

1 vaga

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Cidinha Campos
José Maurído

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

Beto Lélis

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossatto
Paulo Bernardo

Antônio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

José Carlos Saboia

PSB

Giovani Queiroz
1 vaga

PCdoB

PDT

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

Bloco (PPBIPL)

Bonifádo de Andrada
Eraldo Trindade
João Mendes
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

PT

Arnaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgmo
candinho Matos
Jayme Santana
Nelson Bornier
1 vaga

PSDB

Aníbal Gomes
Confúdo Moura
Fernando Diniz
lzidório Oliveira
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
Pedro Yves
Zé Gomes da Rocha

Sérgio Miranda

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira -1 Oh - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Delfim Netto (PPS)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Jairo Cameiro
José Jorge

Lídia Quinan
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Antonio dos santos
Antonio Geraldo

carlos Magno

Elias Abrahão Emerson Olavo Pires
Maria Elvira José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Maurido Requião 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB

Alexandre Santos Ludano Castro
FlávioArns Osmânio Pereira
Itamar Serpa Roberto Santos
Ubiratan Aguiar Sílvio Torres

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT

Severiano Alves Luiz Durão

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDS)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Forte'1



Presidente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos camurça (PPB)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

1 vaga

Paulo Feijó
Salomão Cruz

Vittorio Meddioli
1 vaga

Airton Dipp

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Suplentes

Aroldo Cedraz
Benito Gama
Nelson Trad

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Maurício Campos
Roberto Campos

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBIPL)

José Maurício

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Titan
Ulysses Gaboardi

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário Coimbra
Leur Lomanto
Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino

Bloco (PFUPTB)

Efraim Morais Abelardo Lupion
Eliseu Resende Hilário Coimbra
José santana de Vasconcelos Murilo Pinheiro
Moisés Lipnik Nelson Marquezelli
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 15-B
Telefones: 318-6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

22 Vice-Presidente: PauloJitan (PMDB)
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Suplentes

Adauto Pereira
Efraim Morais

Félix Mendonça
Hugo Lagranha

João Mellão Neto
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

Rogério Silva
Wilson Cunha

Bloco (PFUPTB)

Titulares

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Antônio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães Anivaldo Vale
Basílio Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolatti
Fetter Júnior Laprovita Vieira
Osmar Leitão Nelson Meurer
Vadão Gomes Valdomiro Meger

PSDB

Ayrton Xerez Alexandre Santos
Fernando Torres Arnaldo Madeira
Firmo de Castro Jorge Anders
Nelson Marchezan Luiz carlos Hauly
Paulo Mourão Nelson Bomier
Veda Crusius Vicente Arruda

PT

Celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolano Sales
Fernando Ribas carli Enio Bacci

PSB

João Colaço Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Sérgio Miranda

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mata
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais



Luiz Henrique
Nair Xavier Lobo
Paes de Andrade
Ushitaro Kamia

Hilario Coimbra
Moreira f:ranco
Robson Tuma

1 vaga

Rita camata
Saraiva Felipe

Pedro Yves
1 vaga

Bloco (PPB/PL)

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles
Mário Cavallazzi
Robério Araujo

Bloco (PPBIPL)

Adylson Motta
Cunha Uma
Jofran Frejat

severino Cavalcanti
Wagner salustiano

PSDB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias·
Jofran Frejat
José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Delores Nunes
José Egydio

Marcia Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo
Wilson Leite Passos

1 vaga

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz Nonõ

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Jayme santana
Luiz Piauhlino

Pimentel Gomes
Welson Gasparini

PT

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

PDT

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sebastião Madfeira

PSDB

B.Sá
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

FlávioArns
Jovair Arantes

Sérgio Arouca (PPS)
1 vaga

PT

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Raquel capiberibe

Wilson Braga
Fernando Ribas carli

PDT

PSB

PCdoB

Bloco (PFLJPTB)

Agnelo Queiroz (PedoB)

Cldinha Campos
serafim Venzon

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSDB)

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman

Jandira Feghali

Secretário (a): Míriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Oloch (PSDB)
12 Vice-Presidente: IIdemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Carlos cardinal
LeonelPavan

Adelson salvador
Armando Costa
Chicão Brígida
Eliseu Padllha

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros

PSB

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Tude
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abmo
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinotti
Lídia Ouinan

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira. quarta-feira e Quinta-feira -1Oh - Plenário 8aIa 2
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: Arnaldo Faria de Sá,(PPB)
32 VICe-Presidente: José A1demir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Duma Pisaneschi
Laura Carneiro

Marilu Guimarães
Roland Lavigne

Zila Bezerra
2 vaga



Noel de Oliveira
Olavo Calheiros
Sandro Mabel
zaire Rezende

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)
Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

IIdemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Femando Lyra

1 vaga

Bloco (PPB/PL)

PSDB

PT

PDT

PSB

PCdoB

Paulo Ritzel
3 vagas

Ary Magalhães
Amaldo Faria de Sá

AryVatadão
Benedito Guimarães

Julio Redecker

A1mino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Otávio Rocha

Carlos santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

Renan Kurtz

João Colaço

Aldo Rebelo

João Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Bloco (PPB/PL)

Agnaldo Timóteo
Atceste Almeida
Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Francisco Silva
Luís Barbosa
Marcelo Teixeira (PMDB)

PSDB

Hugo Lagranha (PTB)
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Pedro Henry
Simão Sessim

PT

Carlos santana
João Coser
Teima de Souza
1 vaga

Noel de Oliveira
Paulo Titan

Roberto Paulino
2 vagas

BasilioVillani
Eurico Miranda
Fausto Martello

Felipe Mendes
João Mendes
Jorge Wilson
Nilton Baiano
Osmar Leitão

Candinho Mattos
Femando Torres

José Chaves
Zé Gerardo

3 vaga

Chico Vigilante
GilneyViana
Hélio Bicudo
João Paulo

Socorro Gomes

Suplentes

Edson Ezequiel
Matheus Schmidt

Alexandre Cardoso

PDT

PSB

PCdoB

Antonio Geraldo (PFL)
Vicente André Gomes

Pedro Valadares

Antônio Brasil (PMDB)

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REG-2195 Prazo: 26-5·95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

Suplentes

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Femando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Femandes

José carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Murilo Domingos

Rubem Medina

Bloco (PFLlPTB)

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feiraequinta-feira-1Oh - Plenário saJa 11
Telefones: 318-6987/699017004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Newton cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente:

TItulares

Bloco (PMDBJPSD/PSL/PSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson

Anlbal Gomes
Edinho Araújo
Mário Martins
Nestor Duarte

4 vagas

3 vagas

PFL/PTB

PMDB

4 vagas

3 vagas



PPB PT

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1 vaga

José Pimentel
Paulo Bernardo

Fernando Ferro
Luiz Gushiken

POT

Nelson Otoch
ZUlaiê Cobra

PSOB

Jovair Arantes
Salvador Z!mbaldi

Cidinha Campos

Alexandre Cardoso

Vicente André Gomes

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga

Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Viee-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Luiz Buaiz

Jonival Lucas
JoséTude

Maria Valadão
Wilson Cunha

Gilvan Freire
Hermes Parcianello

Robson Tuma

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PUPSOIPSC)

Pedro Canedo

Secretária: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTI.NADA A INVESTIGAR A ADOÇÃO
E O TRAFICO DE CRI~NÇASBRASILEIRAS

(RESOLUÇAO n2 66194)
Presidente: Marilu Guimarães (PFL)
12 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PFL)
22 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)
32 Vice-Presidente: ZUlaiê Cobra (PSOB)
Relator: Rita Camata (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMOBJPSDIPSUPSC)

Célia Mendes
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Zila Bezerra

Lfdia Ouinan
Marisa Serrano
Rita Camata

Lindberg Farias

Roland Lavigne

João Fassarella
Pedro Wilson

Severiano Alves

PT

POT

PCdoB

PLJPSOIPSC

Carlos Santana
Padre Roque

Vicente André Gomes

Marquinho Chedid

Ricardo Gomyde

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Álvaro Gaudêncio Neto
Fernando Gonçalves

Maluly Netto
Mauro Lopes

Alcione Athayde
Robério Araújo
Severino Araújo

PSOB

Dolores Nunes
Laura Carneiro (PFL)

Wagner Salustlano

Geddel Vieira Lima
Jorge Wilson (PPB)
1 vaga

PMOB

PPB

Henrique Eduardo Alves
Noel de Oliveira
laire Rezende

Ceci Cunha
FlávioArns
Zulaiê Cobra

Hélio Bicudo
Padre Roque

PT

PDT

Elias Murad
Fátima Peraes

Vanessa Felippe

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Simão Sessim (PSOB)
1 vaga

Alcione Athayde
Anivaldo Vale

Moacyr Andrade
1 vaga

Cidinha campos

Socorro Gomes

PCdoB

Wolney Queiroz

Inácio Arruda

Feu Rosa
Luiz Piauhyllno

PSOB

Ceci Cunha
Jorge Anders

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 139-B
Telefone: 318-7056



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ_ÃO DO CÓDIGO E,,=-EITO
RAL E MODIFlCAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMD8)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
1º Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexo 11 - sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMOB

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Paulo Uma
Vilson Santini

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

Bloco (PSB/PMN)

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSOB

Feu Rosa
Jayme santana
Roberto santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

POT

Coriolano sales
Matheus SChmidt

Barbosa Neto
Chicáo Brigido

Marisa Serrano
Maurício Requião

Tetê Bezerra
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Ênio Bacci
Eurípedes Miranda

PMOB

Candinho Mattos (PSDB) Aníbal Gomes
Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Ivo Mainardi José Aldemir
Maria Elvira Noel de Oliveira
Sandro Mabel Pinheiro Landim
Silas Brasileiro Wilson Cignachi

PPB

Agnaldo Timóteo Gerson Peres
Efraim Morais (PFL) Nelson Meurer
Eurico Miranda Wagner Salustiano
Ricardo Izar
Silvemani Santos 2 vaga

PSOB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Nelson Otoch Domingos Leonelli
Pedro Henry Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT

Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

POT

Fernando Lopes Ênio Bacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

1 vaga Bloco (PUPSO/PSC)

Marquinho Chedid Pedro Canedo

Fernando Lyra

Aldo Arantes

PCdoB

Bloco (PLlPSO/PSC)

Haroldo Lima
Nilson Gibson

Bloco (PSB/PMN)

PCdoB

Gonzaga Patriota

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid Sérgio Miranda Aldo Arantes



Proposição: PEC-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMDB)
22Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. Anexo li-saias 124-A/152-A-Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp.-Anexo li-sara 131C/135C-AlaNova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
lEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA RNANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22VICe-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Dames
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Alberto Goldman
Cássio Cunha Lima
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Luiz Henrique

João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Pauderney Avelino
1 vaga

Finno de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

Airton Dipp
Matheus SChmidt

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

Betinho Rosado
José Coimbra

Júlio César
Osmir Lima
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens Cosac
Marcelo Teixeira

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes

Ayrton Xerez
Fernando Torres

Silvio Torres
Yeda Crusius

José Fritsch
José Machado

Paulo Bernardo

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Sérgio Guerra

Haroldo Lima

Félix Mendonça
Manoel Castro
Vi/mar Rocha
Ney Lopes
Paes Landim
saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

EdinhoBez
Eliseu Padilha
Eudoro Pedroza
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro

Anivaldo Vale
BasRio Villani
José Janene
Valdomiro Meger
1 vaga

Finno de Castro
Luiz carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

PSBlPMN

PCdoB

PMDB

PPB

PSDB

PT

Ubaldino Júnior

Sérgio Miranda

Augusto Viveiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Neto
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas

Cunha Bueno
Laprovita Vieira
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto campos

AntOnio Feijão
Ayrton Xerez

Fernando Torres
1 vaga

Francisco Horta

PLlPSDIPSC

Eujácio Simões

José Fortunati
José Pimentel
Nedson Micheleti

Ana Júlia
Maria Conceição Tavares

Paulo Bernardo



Coriolano Sales
Fernando Lopes

PDT

Márcia Cibilis Viana
1 vaga

Eurípedes Miranda

De Velasco

PDT

PUPSDIPSC

Fernando Lopes

Francisco Rodrigues

Francisco Horta

Bloco (PLlPSDIPSC)

Eujácio Simões Aldo Arantes

PCdoB

Aido Rebelo

Sérgio Guerra

Ségio Miranda

Bloco (PSBIPMN)

PCdoB

Ricardo Heráclio

Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: servo de Com. Esp.- Anexo 11 salas 131-et135-C - Ala Nova
Telefones: 318-706117065.17052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
Nl! 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais-Anexo 11- sala 120-B -Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL n2 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Augusto Viveiros Benito Gama
José Múcio Monteiro Hugo Rodrigues da Cunha
Osvaldo Biolchi José Jorge
Raul Belém Paulo Cordeiro

PMDB

Dilso Sperafico Fernando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB

Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho
Jarbas Uma Adylson Motta
Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 vaga 1 vaga

PSDB

Danilo de Castro Herculano Anghlnetti
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT

Milton Mendes Miguel Rossetto
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

Proposição: PL n2 4.591194

Presidente: Laíre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad
22 Vice-Presidente: Remi Trinta
32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares

PFUPTB

Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz
1 vaga

PMDB

Chicão Brígido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Laíre Rosado
RerniTrinta
Wagner Rossi

PPB

Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano
1 vaga

PSDB

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

PT

Eduardo Jorge

Autor: Senado Federal

Suplentes

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

4 vagas

Carlos Airton
Carlf'ls Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglla



GilneyViana
Humberto Costa

PDT

Luiz Ourão 1 vaga

2 vagas
PUPSDIPSC

Augusto Farias Elton Rohnelt

PSBIPMN
José Egydio

Beto Lélis Bosto França

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-SaIas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS 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: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMOB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: selV. Com. Esp. -Me'AJ 11- 8aIas 131-et135-C-Pav. SUp.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (POT)
12 Vice-Presidente: sandro Mabel (PMOB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: carlos Alberto (PFL)

Titulares Suplentes

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga
PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Albérico Filho
Eliseu Padilha
sandro Mabel

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

José Anfbal
Márcio Fortes

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

Raquel Capiberibe

PMDB

PSDIPMN

Femando Gabeira (PV)

José Rocha
JoséTude
Júlio César
Roberto Pessoa

Roland Lavigne

PUPSDIPSC

Euripedes Miranda

Antônio Joaquim

PDT

Esther Grossi
Marta Suplicy

PTCássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro
1 vaga

lzidório Oliveira
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Carlos santana
Jair Meneguelli

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

PPB

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

PDT

Miro Teixeira

Bloco (PSBlPMN)

Gonzaga Patriota

Fernando Zuppo

1 vaga

Arnon Bezerra
João Leão

PSDB

Antônio Aureliano
Mário Negromonte

Bloco (PLlPSDIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro canedo

Ivan Valente
Domingos Outra

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- salas 131-C/135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) ~ESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, D,ª 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1Q Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N'"
155, DE 1~3, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 12 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155195 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFLlPTB

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

José Tude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
Salomão Cruz

Ursicino Queiroz

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azj

Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Suplentes

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho

Roberto Pessoa
Vilson Santini

Autor: Riçardo Heráçlio
e Outros

PMDB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Proposição: PEC-9/95

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

PPB

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Marcelo Teixeira

Paulo Bauer
Roberto Balestra

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
lvandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
1 vaga

PMDB

PPB

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

PSDB

Alexandre Santos
Nelson Otoch

Ceci Cunha
Sylvio Lopes

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

PT PSDB

Fernando Ferro
José Pimentel

PDT

LeonelPavan

PUPSDIPSC

João Coser
Milton Mendes

José Mauricio

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

PT

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Eujácio Simões 1 vaga PDT

PSBIPMN
Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia BLOCO PLlPSDIPSC

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

Francisco Rodrigues De Velasco

BLOCO PSBIPMN

Beto Lélis Adelson Salvador



PCdo8

Elcione Barbalho
Rita Camata

Aníbal Gomes
3 vagas

Suplentes

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Duílio Pisaneschi
FátimaPeJaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo
Sebastião Madeira

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
1 vaga

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Proposição: PEe-0169193

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice·Presidente: Femando Gomes
Relator: Darcísio Perondi

Titulares

PSD8

PP8

PFUPT8

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

POT

PT

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇ"AO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CPNSTlTUIÇÃO FEDERAL, ,

E PREVE RECURSOS ORÇAMENTARIOS
A NíVEL DA UNIÃq, ESTADOS E MU,NICíPIOS
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

PMD8

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Femando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Suplentes

PFUPT8
Átila Uns

Hilário Coimbra
João Ribeiro (PPB)

Murilo Pinheiro

PMD8
Luiz Fernando (PSDB)
Otávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PP8

Benedito Guimarães
Carlos Camurça

Rogério Silva (PFL)

PSD8

João Maia
Sebastião Madeira

PT

Ivan Valente
Marta Suplicy

PDT
Giovanni Queiroz

PUPSDIPSC

Expedito Júnior (PPB)

PS8IPMN

Gervásio Oliveira

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serv.Com. Especiais-Anexo li-saia 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEe-0133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares

Domingos Dutra
Gilney Viana

Antônio Joaquim

Robério Araújo
Tuga Angerami

Elton Rohnelt

Raquel Capiberibe

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11 - sala 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSDIPSC
Luiz Buaiz

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Pedro canedo



PSBlPMN

Adelson SalvadorBeto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUAR~NTA)SESSÕES, PROFERIF!
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSmUlçÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084J91 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Trtan
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFLlPTB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI~ADAA, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONS"I1TUIÇÃO N246, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Oep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto VIVeiros
12 Vice·Presidente: Deputado José Rezende
2Q Vice-Presidente: Deputado Ildemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Alexandre Cardoso

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Elcione Barbalho
Olávio Rocha
Paulo Titan

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

AntOnio Feijão
Arthur Virgnio

Ana Júlia
Paulo Rocha

Wolney Queiroz

Francisco Rodrigues

PSBIPMN

PMOB

PPB

PSOB

PT

POT

PLlPSDlPSC

Ubaldino Júnior

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

Ronivon Santiago

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
IIdemar Kussler
Sylvio Lopes

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Eurípedes Miranda
Wilson Braga

De Velasco

Gonzaga Patriota

Ricardo Gomyde

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

PPB

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva

2 Vaga

PSOB

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PT

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

POT

Magno Bacelar (SlP)
Silvio Abreu

PLlPSOIPSC

José Egydio

PSBIPMN

Adelson Salvador

PBdoB

Lindberg Farias



Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - salas 131-C1135-C 
Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Cláudio cajado AntOnio dos santos
Corauci Sobrinho ÁlIlaUns
Jairo Cameiro Benedito de Lira
Maurício Najar João Iensen
NelsonTrad Leur Lamanto
Régis de Oliveira Paes Landim
Vicente Cascione Philemon Rodrigues

PMDB
Ary Kara Elias Abrahão
Gílvan Freire Hélio Rosas
José Luiz Clerot Luiz Femando (PSDB)
José Thomaz Nono (PSDB) Marcos Lima
Roberto Valadão Nair Xavier Lobo
Wagner Rossi 1 vaga

PPB

Augusto Farias A1zira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Uma Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB

A1mino Affonso Ayrton Xerez
lidemar Kussier Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
Zulaiê Cobra Paulo Feijó

PT

José Genoíno Luiz Mainardi
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano sales
SilvIo Abreu Matheus Schmidt

2 vagas

Silvio Abreu

Rita camata

Inácio Arruda
Pedro Wilson

Feu Rosa
Roberto Brant

Suplentes

Expedito Júnior

Gonzaga Patriota

Anivaldo Vale
Amaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

PCdoB

PFLlPTB

PLlPSDlPSC

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson

Eurípedes Miranda

Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Eujácio Simões

Ary Kara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Aldo ArantesHaroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- 8aIas 131-C1135-e - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N218~A,DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 611 E 7!l AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUI\NTO ÀS PUNiÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MIUTARES".

Proposiçio: PEc-188J94 Autor: blre Rezende

Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho

Titulares

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

GilneyViana
José Pimentel

Sylvio Lopes
Tuga Angerami

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Proposição: PEc-96J92

De Velasco

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ubaldino Júnior

PSBlPMN

Raquel Capiberibe



Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo li-Saias 131-e1135-C-Ala Nova
Telefones: 318-7061/7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEc-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFUPTB

Augusto Viveiros Álvaro Gaudêncio Neto
César Bandeira Duílio Pisaneschi
Jair Soares Fernando Gonçalves
Laura Carneiro José Carlos Vieira
Manoel Castro Magno Bacelar
Roberto Jefferson Roberto Fontes
Vicente Cascione Vic Pires Franco

PMDB
Euler Ribeiro Anlbal Gomes
José Aldemir DarcrSio Perondi
UdiaQuinan Henrique Eduardo Alves
Marisa Serrano Mauri Sérgio
Remi Trinta Olavo Calheiros
Rita Camata Wilson Cignachi

PSDB

Eduardo Mascarenhas Arnaldo Madeira
Mareia Marinho Edson Soares
Pimentel Gomes Feu Rosa
Romel Anrzio Osmânio Pereira

PPB

Jair Siqueira Célia Mendes
Laprovita Vieira Jair Siqueira
Mário Cavallazzi Paulo Paim
Prisco Viana Pedro Valadares
Renato Johnsson Valdenor Guedes

PT

Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

PDT

Eurrpedes Miranda Cidinha Campos
1 vaga 1 vaga

PUPSDIPSC

Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSBIPMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

". ::... _......-...=~.-_.~= ..,,_..

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-saia 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-706617067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI~ADAA, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N1I 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"

ProposIção: PEC-163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFUPTB
Benedito de Ura Augusto VIVeiros
Hugo Rodrigues da Cunha Efraim Morais
José Coimbra Heráclito Fortes
José Jorge Hugo Lagranha
Ney Lopes José Borba
Osório Adriano Paulo Lima
Rodrigues Palma Vilmar Rocha

PMDB

Albérico Filho Anfbal Gomes
Antonio do Valle EdinhoBez
Gonzaga Mota Fernando Diniz
Paulo Ritzel Hélio Rosas
Pedro Novais Hermes Parcianello
Ubaldo Correa Paulo Titan

PPB

Anivaldo Vale Alzira Ewerton
Luciano Castro Pauderney Avelino
Mareio Reinaldo Moreira Silvernani Santos
Wagner Salustiano 1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck Firmo de Castro
Antônio Kandir João Leão
Feu Rosa Robério Araújo
Márcio Fortes Veda Crusius

PT

Padre Roque João Fas2'Jt,;
Paulo Bernardo < ~, _wV

Teima de SÚULà ~<Al lIJra Starling

PDT

Ferrando Zuppo M~"~W J
I 18"" 10 Kurtz Fernando Lopes •



Gonzaga Mota
José A1demir
Lídia Quinan

lbere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

PMOB

Armando AbRio
Edinho Bez
Nilton Baiano (PPB)

COMISSÃO ESPECIAL

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMEN~A A CONSTITU~ÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 52 DA CONSTlTUIÇAO FEDERALU.

(GARANTINDO DEANmVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEpÇÃO)
Proposição: PEe-25J95 Autor: 5evlrtno cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 VIC6-Presidente: Salvador ZimbaJell (PSOB)
32 VIC6-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando AbRio (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino cavalcanti (PPB)

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Suplentea

Expedito Júnior

PCdoB

PSBlPMN

PLJPSOIPSC

Bloco (PFLlPTB)

Alexandre Cardoso

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo li-Saias 131-CJ135-C-AIa Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
N2 2-A, DE 1995, QUE"DA NOV!' REDAÇAO

AO ARTIGO 62 DA CONSmulÇAO FEDERAL·
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposlçio: PEe-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)

Tltularea

EUJácio Simões

Inácio Arruda

Átila Lins
Jairo carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMOB

Ciro Nogueira
Cláudio cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli A1cione Athayde

Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

PPB

Oolores Nunes
Pedro Corrêa

Robérlo Araújo

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

PPB

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga
Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

PSOB

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira

PT

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Stariing

POT

Coriolano Sales Ênio Baccl

Bloco (PLlPSOIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior

Bloco (PSB/PMN)

1 vaga Alexandre cardoso

Bloco (PLlPSD/PSC)

Luiz Buaiz Pedro canedo

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Adelson Salvador (PMDB)

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSOB

AntOnio Carlos Pannunzio
ArltlUr VirgRio

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

AntOnio Balhann
Welson Gasparinl

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Seraflm Venzon

PT

POT

Ana Júlia
Padre Roque

Giovanni Queiroz

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li-SaIas 131-Cl135-C - Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

Secratária: Edla calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-8 Ala Nova
Telefone: 318-706617067



Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTlTU~ÇÃO N2173J95, QUE _

MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇAO
PúBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO.

Proposição: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
111 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
211 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
311 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Tbuhwes Sup~nm.

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- salas 131-c/135
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAflÁGRAFO 411 DO
ART. 18 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Presidente: Nicias Ribeiro
111 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
211 Vice-Presidente: Luiz Fernando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: AntOnio Geraldo

Tbulares

PFlJPTB

PFUPTB AntOnio Geraldo

Hugo Rodrigues da Cunha Jaime Fernandes
Ayres da Cunha
César Bandeira

João Mellão Neto José Carlos Vieira Hilário Coimbra
Paes Landim José Mendonça Bezerra Luiz Barbosa
Paulo Gouvea Mauro Fecury Mauro Lopes
Philemon Rodrigues Mauro Lopes MussaDemes
Régis de Oliveira Rodrigues Palma
Vicente cascione Theodorico Ferraço

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira carlos Nelson Chicão Brigido

Elcione Barbalho Eliseu Padilha Fernando Diniz

Geddel Vieira Lima Nan Souza (PSL) Ivo Mainardi

Henrique Eduardo Alves Pinheiro Landim Nicias Ribeiro

Laire Rosado sandro Mabel Oscar Goldoni

Moreira Franco Wilson Branco Pedro lrujo

PPB
Rávio Derzi A1zira Ewerton AntOnio Kandir
Gerson Peres Luciano Castro Eduardo Mascarenhas
Jair Bolsonaro Rávio Derzi FlávioArns
Roberto campos Márcio Reinaldo Moreira Luiz Fernando
VadãoGomes Mário cavallazzi

PSDB
A1mino Affonso Alexandre santos
L60nidas Cristino Eduardo Mascarenhas Basílio Billani
Ayrton Xerez João Leão Gerson Peres
Roberto Brant Marconi Perillo Márcio Reinaldo Moreira

PT Nelson Meurer

Marcelo Dada Celso Daniel
Maria Laura Ivan Valente
Teima de Souza Waldomiro FIOravante Celso Daniel

PDT João Paulo
Luiz Mainardi

Euripedes'Miranda Fernando Zuppo
Miro Teixeira Matheus SChmidt Corlolaoo Sales

Bloco (PSBlPMN) Edson Ezequiel

Alexandre Cardoso Nilson Gibson

Eujácio Simões
Bloco (PUPSDJPSC)

Eujácio Simões Maurfclo campos Ubaldino Júnior

Carlos Meles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
5everiflO cavalcanti

Wilson Cunha

PMDB

lvandro Cunha Lina
Marlsa Serrano
Noel de Oliveira

Simara E1lery
2 vagas

PSDB

Arthur Virgnio
Eduardo Barbosa

Jayme santana
Roberto santos

PPB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

HugoBiehI
Salatlel C8rva1ho

Talvane Albuquerque

PT

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella
PDT

Renan Kurtz
1 vaga

PUPSDlPSC

1 vaga

PSBlPMN

Sérgio Guerra



Agnelo Queiroz

PCdoB

Jandira Feghali Ubaldino Júnior

PSBJPMN

Sérgio Guerra

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARÁGRAFO 42 DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FED;RAL." (R;STRINGE

A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPC>ÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLlCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABIUDADE MUNICIPAL)
Proposição: PEC-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-CI135-C
Telefones: 318-706517061n052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)

SESSOES, PROFERI~ PARECER A _
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO

N2 155-A, DE 1993, QUE nALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEc-D155193 Autora: Cldinha Campos

Presidente: Vicente cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

Albérico Cordeiro
AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Dames

Chicão Brígido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

BasnioVillani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Eduardo Marcarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando
1 vaga

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

Canos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Arthur Virgnio
Jayme santana
Roberto santos

1 Vaga

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

Eujácio Simões

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azj

Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PUPSDIPSC

PMDB

PPB

PSDB

1 vaga

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philernon Rodrigues

salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wílson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz



PT PDT

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson
PDT

1 vaga

Raquel Capiberibe

Giovanni Queiroz

B[~o (PSBIPMN)

Gervásio Oliveira

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

José Tude
Lima Netto

Murilo Domingos
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer

Bloco (PLlPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)Elton Rohnelt

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 199§, QUE "CRIA O I~POST9 SOBRE
DISTRIBUIÇAO DE COMBltSTIVEIS LIQUlDOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Proposição: PEe-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

De Velasco

Suplentes

Adelson Salvador

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

BLOCO PSBIPMN

BLOCO PLlPSDIPSC
Francisco Rodrigues

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Beto Lélis
PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo li - sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl!
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEe-0133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 VICEl-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares

PFUPTB PMDB

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
salomão Cruz
Vic Pires Franco

PMDB

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Titan
Pedro lrujo

2 vagas

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyViana

PPB

PSDB

PT

Luiz Fernando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Supllcy

Basmo Villani
Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
salatiel Carvalho
1 vaga

AntOnio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

PPB

PSDB

PT

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

AntOnio Aureliano
Cunha Lima

Marconi Perillo
Zé Gerardo

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza



POT Bloco (PUPSOIPSC)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CON~TlTUIÇÃO N217J95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSmUlçÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17J95 Autor: Antônio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice·Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice·Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: AntOnio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - sala 131-C
Telefone: 318-706317066

Eujácio Simões

JoséTude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

candinho Mattos (PSDB)
Darcfsio Perondi

1 vaga

PMOB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orclno Gonçalves

Bloco (PFUPTB)

AntOnio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Hugo Lagranha

Socorro Gomes

Eujáclo Simões

Airton Dipp Francisco Horta

Fernando Lopes Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11- salas 131-C/135-C

Ricardo Heráclio Telefone: 318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A PRO
POSTA DE EMEN,DA A CONSTl11!IÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO).

Proposição: PEC-57J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orclno Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

PSB

PCdoB

PFUPTB

PUPSOIPSC

Haroldo Lima

Pedro Valadares

José Maurfclo
Leonel Pavan

Carlos Melles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir Lima José Mendonça Bezerra Alzira Ewerton

Paulo Gouvêa Roberto Fontes Benedito Guimarães

PMOB

AntOnio Brasil Carlos Apolinário José de Abreu
Olavo Calheiros Genésio Bernardino Vicente Arruda
1 vaga 1vaga

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton João Fassarella
Felipe Mendes Pedro Valadares (PSB) sandra Starling
Francisco Sil.la 1vaga

PSOB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streel< Matheus Schmidt

Roberto Brant Alexandre santos

PT

João Paulo carlos santana
1 vaga

José Fritsch Domingos Dutra

POT Eujácio Simões

PPB

Darci Coelho
3 vagas

PSOB

calso Russomanno
1 vaga

PT

Ana Julia
João Paulo

POT

Coriolano sales

Bloco (PSBIPMN)

Gervásio Oliveira

Bloco (PUPSOIPSC)
Expedido Júnior (PPB)

Airton Dipp

José carlos sabóia

Bloco (PSBIPMN)

~nio Bacci

Nilson Gibson

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 salas 131-C/135-C
Telefone: 318-70661706717052



22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

COMISSÃO

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DE VEREADORES

E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Proposição: PEe-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: DarcCsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

DarcCsio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Orcino Gonçalve~;

Paulo Ritzeí
Roberto Rocha (PSD8\

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gornes
João Maia

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

José Tude
Rubem Medina

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Nan Souza (PSL)
2 vagas

DarcCsio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Enivaldo Ribeiro
José Teles
Júlio Redecker

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Valdomiro Meger

2 vagas

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio

2 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

PSDB

Arthur Virgflio
Celso Russomanno

1 vaga

PT

José Machado
Tilden santiago

Antônio Carlos Pannunzjo
Ayrton Xerez
1 vaga

PT

Arlhur Virgflio
Celso Russomanno

1 vaga
José MaurCcio

Nilson Gibson

PDT

PSB

Matheus Schmidt

Bosco França (PMN)

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11 sala 131
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO
N!l169-A, DE 1995, QUE "DlSPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEe-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: DarcCsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Mauricio

PDT

José Machado
Tilden santiago

Matheus Schmidt

Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11 sala 131
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE

O PROJETO DE LEI N2 856, DE 1995, DA
SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,

QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PFL-1125J95 Autor: Poder executivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)



Eliseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

2 vagas

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatli
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

Antônio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

Jorge Anders
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Chico da Princesa
José carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

21! Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
31! VICe-PreSidente: L80nidas Cristino (PSDB)
Relator. José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrlnho
José Pinotli
Mário Martins
Moreira Franco

Ayrton Xerez
Eduardo Mascarenhas
L80nidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Benedito Guimarães
Fausto Martello
FetterJúnior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

Suplentes

José Maurício

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatli
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

Arlindo Chinaglia
2 vagas

Ayrton Xerez
Jorge Anders

Koyu lha
LuÍZ carlos Hauly

Roberto Rocha

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLIPTB)

Titulares

Chico da Princesa Eliseu Moura"
José Carlos Aleluia Hugo Lagranha
José Carlos Coutinho João Iensen
José Carlos Vieira Magno Bacelar
Lael Varella Mauro Fecury
Philemon Rodrigues Mauro Lopes
Sérgio Barcellos Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

AntOnio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

2 vagas

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotli
Moreira Franco
PauloTltan

Eduardo Mascarenhas
L80nidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Júnior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Pauderney Avelino

Miro Teixeira

carlos santana
João Coser
Teima de Souza

PSB PT

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde LMero carvalho de Moraes
Local: Com. EspecIaIs-Anexo li-saia 169-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI NS! 846, DE
1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO

GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRA
FO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Proposlçio: PL-846195 Autora: Socorro Gomes

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
11! VICe-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)

Secretária: Brunilde LMero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-6874 e 318-7067

Gervásio Oliveira Pedro Valadares Carlos santana
João Coser
Teima de Souza

Miro Teixeira

Gervásio Oliveira

Socorro Gomes

PDT

PSB

PCdoB

Arlindo Chinaglia
2 vagas

José Maurício

Pedro Valadares

Jandira Feghali



Fátima Pelaes
Otávio Rocha

Salomão Cruz

José Fritsch
Milton Mendes

Suplentes

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

Wilson Leite Passos

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

Cláudio cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
Murilo Domingos

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)
Adelson salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Nicias Ribeiro
Roberto santos
Zulaiê Cobra

Domingos Dutra
Luiz Mainardi

Leonel Pavan Luiz Durão

PSB

Alexandre Cardoso Beto LéUs

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-706517052

2 vagas

FlávioAms
Paulo Mourão

Ubiratan Aguiar

Benedito Guimarães
2 vagas

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
Nl! 43-A, DE 1995, QUE DA NOYA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSmUlçAO FEDERAL.

(VOTO FACULTATIVO E INELEGIBILIDADE.)
Proposição: PEe-43195 Autor: Rita Camata e Outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
3Ç Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Confúcio MouraJoão Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feij6

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Nl!1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PL·1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 VICe-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

Iberê Ferreira
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

1 vaga

Ana Júlia
1 vaga

Coriolano sales

PT

PDT

PSB

Matheus Schmidt

João Fassarella
João Paulo

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl!
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO A,RT. 29 DA CONSnTUlçAO
FEDERAL". (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-S9195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adeloon Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)



Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton Amaldo Faria de Sá
Jorge Wilson Herculano Anghinetli
Severino Cavalcanti Wagner salustiano

PSDB

Celso Russomanno Osmânio Pereira
Salvador Zimbaldi Philemon Rodrigues
Tuga Angerami 1 vaga

PT

Jair Meneguelli José Genoíno
Nilmário Miranda Marta SUplicy

PDT

Sérgio Cameiro Vicente Andre Gomes

PSB

Femando Lyra Raquel Capiberib

Augusto Nardes
Herculano Anghinetli
Hugo Biehl
Renato Johnsson
Roberto Campos
Romel Anízio

Adelson Ribeiro
Antônio Aureliano
Olávio Rocha
Paulo Mourão
1 vaga

Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

Bloco (PPBIPL)

PSDB

PT

Anlvaldo Vale
Dilceu Speratico
Mário Cavallazzi

3 vagas

Amon Bezerra
Ezídio Pinheiro

João Leão
Jovair Arantes

Sytvio Lopes

Ivan Valente
2 vagas

PDT

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-6874/7006/7007

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N21.325, DE
1995, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO

CADASTRO NACIONAL DE REGISTRO E
PROTEÇÃO DE CULTIVARES - C~RPC,
INSTITUI O DIREITO DE PROTEÇAO DE

CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
E N2 1.457, DE 1996, QUE "INSTITUI A LEI DE

PROTEÇÃO DE CULTIVARES
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PCdoB

Inácio Arruda Socorro Gomes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-7oo1n005l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, ELIMINANDO O SEGUNDO TURNO
DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS.

Proposição: PEC-22J95 Autor: José Janene e OUtros

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Lujz Durão

Gervásio Oliveira

Alzira Ewerton
Carlos AIrton

Henrique Eduardo Alves
Ivo Mainardi

1 vaga

PSB

Bloco (PPBlPL)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
TheoclorJco Ferraço

Bloco (PIIDBlPSOIPSL/PSC)

Renan Kurtz

Beto Lélis

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
Wilson Cunha

Eujácio Simões
Eurico Miranda

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

5 vagas

Roberto Paulino

Betinho Rosado
Jaime Femandes

João Maia
José Borba

Ronivon santiago
Vilson santini

Wemer Wanderer

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Presidente:
12 Vice-Presidente: Valdir Colatto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Mourão (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)

Titulares

Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz
Carlos Melles
Nelson Marquezelli
Odnio Balbinotli
Roberto Pessoa
Rogério Silva

Dilso Speratico
Ivo Mainardi
Nair Xavier Lobo
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Valdir Coiatto



Ibrahim Abi-Ackel José Egydio PDT

PSDB Severino Alves LeonelPavan

PSB

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, SaJa-169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

198195 QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO E DÁ
NqVA REDAÇÃO AO ARTIGO_54, INCISO 11,
ALlNEA "A", DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".
(ASSEGURA O MANDATO PARLAMENTAR,

MESMO ELEITO VICE)
Proposição: PEC-198195 Autor: Sílvio Abreu

Presidente: Genésio Bemardino (PMDB)
12 Vice-Presidente: Chicão Brigido (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
32 Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PSB

Raquel Capiberibe Beto LéUs

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Locai: Servo Com. Especiais, Anexo 11- sala 169-8
Telefones: 318·706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A
AÚNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

co~smulçÃoFEDERALH. ,

(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Proposição: PECo128195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Femando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Confúclo Moura
lvandro Cunha lima

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon santiago

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Anibal Gomes
De Velasco
Paulo Rltzel

Coriolano sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Domingos Dutra
Ivan Valente

PT

PDT

Femando Ferro
sandra Starling

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó

Matheus Schmidt

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Maluly Netto
NelsonTrad

José Múcio Monteiro
Raul Belém

Rodrigues Palma
Rubem Medina

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

PSDB

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Chlcão Brigido
GenésiO Bemardino
Marquinho Chedid

Eudoro Pedroza
Rivaldo Macari

Ulysses Gaboardi

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PT

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

Álvaro Valle
AryValadão
VadãoGomes

Bloco (PPBIPL)

Bonifácio de Andrada
José Janene

José Unhares

Arlindo Chihaglia
Waldomiro FIOravante

PDT

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PSDB Renan Kurtz Cartos,cardlnal

Edson Silva
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira

Cipriano CorrAia
Emanuel Fernandes

Nelson Bornier
Nilson Gibson

PSB

Gonzaga Patriota

Haroldo sabóia
José Pimentel

PT

José Machado
1 vaga

Secretária: Ana Clara 5erejo
Local: Servo Especiais, Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-706317066



Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nl! 201, DE 1995, QUE "ALTERA O
PARÁGRAFO SÉTIMO DO ARTIGO 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(INELEGIBILIDADE DE PARENTES)

Proposição: PEe-201J95 Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
12 Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Silvernani santos (PPB)
32 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
Relator: Olavo Calheiros (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Carlos Magno
Costa Ferreira
Fernando Gonçalves
José Coimbra
Laura carneiro
Marilu Guimarães
Raimundo santos

UdiaOuinan
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo calheiros
Rita camata
Simara Ellery
Ulysses Gaboardi

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Arolde de Oliveira
Célia Mendes

Fernando Gomes
Jairo Azi

Ursicino Queiroz
Vicente Cascione
Werner Wanderer

ConftJcio Moura
Darcfsio Perondi

José Aldemir
Saraiva Felipe

2 vagas

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Werner Wanderer

Antônio dos Santos
Nelson Marquezelli
Régis de Oliveira
Vilrnar Rocha

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Euler Ribeiro (SlPart.)
Melqufades Neto (PMN)
Olavo calheiros

Bloco (PPBIPL)

José Unhares
OdelmoLeão
Silvernani Santos

Mário Martins
Rivaldo Macari

1vaga

.3 vagas

Alceste Almeida
Pedro Corrêa
Robério Araújo
3 vagas

Arnon Bezerra
B.Sá
Fátima Pelaes

, FlávioArns
Jovair.Arantes

Bloco (PPBIPL)

PSDB.

PT

Jofran Frejat
5 vagas

Ceci Cunha
Luiz Fernando

Márcia Marinho
Tuga Angerami

1 vaga

PSDB

B.Sá
Fernando Torres
Luciano Castro

PT

Ademir Lucas
IIdemar Kussler

Itamar serpa

João Fassarella
Paulo Paim
Waldomiro Fioravante

Serafim Venzon

PDT

Haroldo sabóia
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Renan Kurtz

PSB

Gonzaga Patriota Ubaldino Júnior

Secretária: Edla calheiros Bispo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI NII 464, DE

1995, QUE "ESTABELECE CRITÉRIOS DE PRO
TEÇÃO E DE INTEGRAÇÃOASOCIAL AQS

PORTADORES DE DEFlCIENCIA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Servo Especiais, Anexo II - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTlTUIÇ~O
Nl! 40, DE 1995, QUE -ALTERA A REDAÇAO

DO PARÁGRAFO 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".

Proposição: PEc-40J95 Autor: Marquinho Chedid

João Coser
Paulo Delgado

Fernando Ribas Carli

Proposição: PL-464195

PDT

João Fassarella
João Paulo

Edson Ezequiel

Autor: VIc Pires Franco

Alexandre Cardoso

Inácio Arruda

PSB

PCdoB

Pedro Valadares

Ricardo Gomyde



Presidente: Mário Martins (PMOB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMOB)
22 Vice-Presidente: Agnaldo Timóteo (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSOB)
Relator: Régis de Oliveira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

PSDB

Bloco (PPB/PL)

Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo Cedraz
Simara Ellery

Salomão Cruz (PSOB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSOB)
Silas Brasileiro (PMOB)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: EdJa Calheiros Bispo
serviço de Comissões EsPeciais: Anexo 11-sala 131-C - Ala Nova
Telefones: 318-7066Ii065/7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-7065/7061

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA ~ ACOMPANHAR, POR 60 DIAS, A

COMISSAO ESPECIAL DE MORTOS E
DESAPARECIDOS, INSTITUíDA PELA LEI

N2 9.14O, DE 4-12-95, NA VISITA À REGIÃO
SUL DO ESTADO DO PARÁ, ONDE OCORREU
A GUERRILHA DO ARAGUAIA E PARA ACOM
PANHAR 9S TRABALHOS D§ LOCAUZAÇÃO,
EXUMAÇAO E IDENTIFICAÇAO DOS CORPOS

DOS GUERRILHEIROS MORTOS
Alcides Modesto

João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves

Vittorio Medioli

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

PT

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bornhausen
Régis de Oliveira

Alberto Silva
Mário Martins
Oscar Andrade

Agnaldo Timóteo
Carlos camurça
Nilton Baiano

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Carlos Saniana
João Coser

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefone: 318-687417052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS Rt;LATIVOS À DEMARC..AÇÃO DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES DECOR
RENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

COMISSÃO EXTERNA
PARA LEVANTAR A QUESTÃO DO GARIMPO DE
SERRA PELADA, DA VALE DO RIO DOCE E DA
ÁREA DE EXPLORAÇÃO DA JAZIDA DE O~RO

DA SERRA LESTE DO ESTADO DO PARA

Serafim Venzon

Raquel Capiberibe

PDT

PSB

Vicente André Gomes

Ubaldino Júnior

Aldo Arantes (PCdoB)
Confúcío Moura (PMOB)
Emerson Olavo Pires (PMOB)
Fernando Lopes (POT)
Flávio Arns (PSOB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro (PPB)

Antônio Feijão (PSOB)
Elton Rohnelt (PSC)
Giovanni Queiroz (POT)
José Priante (PMOB)

Jarbas Lima (PPB)
,Lindberg Farias (PCdoB)

Nilmário Miranda (PT)
Pedro Valadares (PSB)

Pedro Wilson (PT)
Roberto Valadão (PMOB)

Paulo Rocha (PT)
Philemon Rodrigues (PTB)

Ronivon santiago (PFL)
Sebastião Madeira (PSOB)



Subsecretaria de Edi~6esTécnico do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (R$10,00)
Euclides da Cunha.
Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os SertiJes.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (RS 5,00)
Edição atualizada em 1995 caiam as F'.m2xIas Coostitncimais c as Fmandas Coostitucimais de

Revisiío.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE F'ÉDÉRATIVE DU BRÉSIL I CONSTITUITION
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (RS 5,00)

Tradução para o fiancês de Jacques Vilkmain e kan-François Cleavcr (Tradutor do Senado
FedcIal) da edição atualizada em 1994, <:ootendo as Emendas Constitucimais e as Emendas Coostituci
mais de Revisão.

Tradução para o ingI8s de Istvan Vajda., Patricia de Queiroz Carvalho Zirnbres e Vanira
TaV8n'SdeSou7Jl, tradutores dos SeDadoFederaI, daedição atualizada em 1994, oooteodoas F.mmdas
Coostituciooais c as Emeodas Coostituciooais de Revisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (RS 5,00)
Edição de 1995.
Lei nO 8.069 e as alterações da Lei nO 8.242 c Legislação Correlata.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 1994 (RS 3,00)
Ediçio de 1994.
Comentários à Lei nO 8.713193 c informações complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (R$ 5,00)
Edição de 1993.
Coletânea de textos juricicos e legislaçio correlata relativos aos direitos indígenas.

LICITAçOES, CONCESSÕES E PERMISSÕESNA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA(RS5,00)
Edição de 1995.
Leis 8.666J93, 8.883194, 8.987195, texto da Constituição federal sobre matéria e Legislação

OJIt*m:dat.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (RS 45,00 a coleçlo)

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 jurídicodos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias c das

fundações públicas federais e Legislaçio Complementar.

Pedidolà
Subleeretaria de EdiçaeI Técnku - Senado Federal Praça dOi TreI Poderes, Via N-z, Uaidade de
Apoio lU. CU 70160900. Brasilia-DF. Thld'nes: (061) 311-4258 e 321-7333. 1'eJeJ:: (061) 1357



" ,...
DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c/porte R$ 127,00 (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenhoou Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB.CEGRAF, conta corrente nO 920001·2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452·9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

,
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160·900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311·3738 e 311·3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



EDIÇÃO DE HOJE: 128 PÁGINAS


