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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO
nicando que a referida Comissão apreciou o PL

1 - ATA DA 971 SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
21 SESSÃO LECjUSLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 1
LEGISLATURA, EM 30 DE MAIO 2000
I - Abertura da sessão

n2 4.366/98.
N2 250/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura do expediente
OFíCIOS
N2 920/00 - Do Senhor Senador Leomar
Quintanilha, no exercício da Primeira Secretaria,
do Senado Federal, encaminhando à apreciação
da Câmara dos Deputados, a PEC n2 67/99 (PEC
n2 249/00, na Câmara dos Deputados).
N2 200/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
solicitando o desligamento do Deputado Feu
Rosa das Comissões de Viação e Transportes e
de Educação, Cultura e Desporto.
N2 219/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
indicando o Deputado Paulo Morão para integrar
a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. .....
N2 434/00 - Do Senhor Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT, indicando os Deputados João Paulo e Valdeci Oliveira para integrarem a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL n2 2.186/96.............
N2 449/00 - Do Senhor Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT, indicando os Deputados Dr. Rosinha e Avenzoar Arruda para integrarem a Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC n2 308-Al96.
N2 453/00 ...: Do Senhor Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT, indicando os Deputados João Coser e Avenzoar Arruda para integrarem a Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC n2 407-G/96.
N2 510/00 - Do Senhor Deputado Santos
Filho, Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, comu-

28325

28326

28326

28326

28327

28327

28327

Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
Recurso n2 176/94, apreciado pela referida Comissão. .

28327

N2 252/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encaminhado o PDC n2 167/99, apreciado pela referida Comissão

28327

N2 253/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC n2 365/99, apreciado pela referida Comissão.........................................................................

28328

N2 255/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encami·
nhando o PDC nla 44/99, apreciado pela referida Comissão. .

28328

N2 256/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC n2 172199, apreciado pela referida Comissão.........................................................................

28328

N2 257/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, encaminhando o
PDC nll 173/99, apreciado pela referida Comissão.........................................................................

28328

N2 258/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nll 424/99, apreciado pela referida Comissão.........................................................................

28328

N2 291/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL n2
3.881/97.

28328
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Nll 294/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PEC nll 57/99, apreciada pela referida Comissão..
Nll 299100 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nll379199, apreciado pela referida Comissão. .
Na 157/00 - Do Senhor Deputado Enio
Bacci, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL nll4.304-A/93.
Na 161/00 - Do Senhor Deputado Enio
Bacci, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL nll2.052199.
Na 66/00 - Do Senhor Deputado Pedro
Wilson, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, comunicando a rejeição do
PL nll2.2931oo.......................................................
Nll80/00 - Do Senhor Deputado Átila Uns,
Presidente em exercrcio da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a rejeição
do PL nll2.126199.

Nll 87/00 - Da Senhora Deputada Marisa
Serrano, Presidente em exercCcio da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, comunicando
a aprovação do PL nll2.501/00.
NA 89/00 - Da Senhora Deputada Marisa
Serrano, Presidente em exercCcio da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, comunicando
a aprovação do PL nll2.562100.
Nll 90/00 - Da Senhora Deputada Marisa
serrano, Presidente em exercício da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, comunicando
a aprovação do PL nll2.290100.
Nll99/00 - Do Senhor Deputado Luiz Antanio Fleury Filho, Presidente da Comissão de Minas e Energia, comunicando que referida Comissão apreciou o PL nll3.861197...............................

28329

28330

Nll 44/00 - Do Senhor Deputado Jovair
Arantes, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço PClblico, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL
nll 2.023199...................................................... ......
Nll 45/00 - Do Senhor Deputado Jovair
Arantes, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL
nll2.160/99.
Nll 1/00 - Do Senhor Deputado Reginaldo
Germano, Presidente da Comissão Externa destinada a "Esclarecer em que circunstância ocorreu a morte do ex-Presidente João Goulart, em
6-12-76, na estância de sua propriedade, na Provrncia de Corrientes, na Argentina, comunicando
que a referida Comissão elegeu os deputados
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente. .
REQUERIMENTOS

28330

- Do Senhor Embaixador Carlos Eduardo
Alves de Souza, Assessor de Relações com o
Congresso, do Ministério das Relações Exteriores, referente ao PDC nll418100............................

28329

28329

28329

28329

28330

28330

28331

Nll 82/00 - Do Senhor Deputado Cleuber
Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Famnia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o Pl nll3.584-AI97.................

28331

Nll 34/00 - Do Senhor Deputado Jovair
Arantes, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço PClblico, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL
nll 1.929/99............................................................

28331

Na 42/00 - Do Senhor Deputado Jovair
Arantes, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL nll
1.804199.

Maio de 2000

Nll 43100 - Do Senhor Deputado Jovair
Arantes, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL
nll1.820/99............................................................

28331

_ Do Senhor Deputado Reginaldo Germano, Presidente da Comissão Externa destinada a
"Esclarecer em que circunstância ocorreu a morte do ex-Presidente João Goulart, em 6-12-76,
na estância de sua propriedade, na Província de
Corrientes, na Argentina, requerendo a redistribuição do PDL nll279199.
_ Do Senhor Deputado Affonso Camargo,
requerendo a retirada de sua assinatura aposta
ao PRC nll89/00.

28331

28332

28332
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28333

- Do Senhor Deputado Moreira Ferreira,
requerendo a retirada de sua assinatura aposta
ao PRC nll89/00.

28333

MENSAGEM
Mensagem nll 707, DE 2000 (Do Poder
Executivo) - Comunica o Excelentíssimo Senhor
Presidente da Repl1b1ica que se ausentará do
PaCs no perCodo de 30 de maio a 6 de junho de
2000, para realizar visita de trabalho à República
Federal da Alemanha e à RepClblica Francesa .

28334

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Proposta ele Emenda à Constituição nll 248,
de 2000 (Do Sr. Marcus VICente e outros) - Dá
nova redação ao art. 37, inciso li, da Constituição
Federal
.

28334
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Proposta de Emenda à Constituição n2 250,
de 2000 (Do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros) Altera a redação do art. 144 da Constituição FederaI, acrescentando inciso VI ao caput do artigo,
que inclui as guardas municipais entre os 6rgãos
de segurança pública, e modificando a redação do
§ 8", para permitir que as guardas municipais
exe~ a fu~o de polícia ~udiciária e realizem.a
apu~o de Infrações penais e ações de ~I~cla
ostenswa e de preservação ~ o.~m ~~b1IC8.
concorrentemente com as políCias CIVIS e mIlitar. ...
PROJETOS DE LEI

28346

n2

Projeto de Lei
3.118. de 2000 (Do Sr.
Simão Sessim) - Concede estrmulo fiscal para
pessoas jurídicas que empreguem pessoas
maiores de quarenta anos.
Projeto de Lei n2 3.119, de 2000 (Do Sr.
Ademir Lucas) - Altera a redação do art. 42 e revoga os arts. 46 e 47 da Lei n2 8.213, de 24 de
julho de 1991. para tomar vitalícia a aposentadoria por invalidez......................................................
Projeto de Lei n2 3.124, de 2000 (Do Sr.
Reginaldo Germano) - Isenta do pagamento das
contas de consumo de água e energia elétrica os
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. que recebam mensal.
mente aposentadorias ou pensões de valor aqui·
valente a até dois salários mínimos.......................
Projeto de Lei na 3.125, de 2000 (Do Sr.
Luís Carlos Heinze) - Altera dispositivos da Lei
7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe 50bre a pesquisa. a experimentação, a produção. a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento. a comercialização, a propaganda comercial, a utilização. a importação. a exportação,
o destino final dos reslduos e embalagens, ore·
gistro. a classificação, o controle. a inspeção de
.
agrot6XICOS
e afi ns, e dá outras pl'OVl'dênc'las........

28354

28356

28357
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Indicação n2 997, de 2000 (Do Sr. Sérgio
Novais) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção
de medidas visando a agilização de providências
para a construção de passarelas para pedestres
no trecho da BR-222, que se encontra no perimetro urbano de Fortaleza, no Estado do Ceará. .
Indicação n2 999, de 2000 (Do Sr. Pedro
Wilson) _ Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a implantação
de campus da Universidade Federal de Tocantins
..
na cidade de Araguaína
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução n2 92, de 2000 (Do
Sr. Coronel Garcia e outros) - Institui Comissão
Pa~mentar de Inquérito para apurar os fatos
que envolvem a contratação de leiloeiros públicos, sem licitação, por órgãos públicos
..
ERRATAS
PL n2 4.764/98
.
P -Q
19
Llr4.765 8
.
PL n2 4.766/98
.
PL n2 151/99
.
PL n2 2.2n199
PDC n2 279/99
SESSÃO SOLENE DE 30-5·2000
IV - Homenagem

..
.

Homenagem à memória do Sr. Marcantô·
nio Vilaça
.
PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Convite
ao Ministro do Tribunal de Contas da União, Marcos Vinicios Vilaça, e ao Vice-Governador do
Estado de Pernambuco, José Mendonça Filho,
para composição da Mesa Diretora
.
INOCl:NCIO OLIVEIRA _ Homenagem à

na

28359

memória do Sr. Marcantônio Vilaça

28317

28369

28370

28371
28378
28379
28379
28379
28379
28380

28380

28380

..

28380

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Convite
ao ex·Presidente da República e Senador José
Sarney para composição da Mesa Diretora
.

28382

RICARDO FIUZA - Homenagem à mem6·
ria do Sr. Marcantônio Vilaça
.

28382

PRESIDENTE (Michel Temer) - Homenagem à memória do Sr. MarcantÔnio Vilaça
.

28386

Indicação n2 995, de 2000 (Do Sr. Airton
Dipp) - Sugere ao Poder Executivo. por intermé·
dio do Ministério do Desenvolvimento Agrário. a
prorrogação dos prazos de pagamento das dí·
vidas do Pronaf I custeio, com vencimentos previa-

ARMANDO MONTEIRO, SIMÃO SESSIM,
CLEMENTINO COELHO, GONZAGA PATRIOTA,
SÉRGIO GUERRA. MARCELO DÉDA, L1NCOLN
PORTELA - Homenagem à memória do Sr. Mar·
cant6nio Vilaça
.

28386

tos para julho de agosto de 2000, por um prazo de
três anos, para os agricultores que tiveram prejuí·
zos com a estiagem que atingiu a safra de verão
dos agricultores famUiares do Rio Grande do SUl. ...

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Reconhecimento do amor de Marcantônio Vilaça à
arte brasileira e do seu empenho na inserção do
Brasil no contexto da globalização da arte. Agra-

INDICAÇÕES
Indicação
994, de 2000 (Do Sr. Pedro
Chaves) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção
de providências para a execução de obras de re-

na

capeamento em trecho da BR-020, entre Vila
Boa e Alvorada do Norte. no Estado de Goiás......

28366

28368
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decimento aos parlamentares e convidados pelo
çôes dos quinhentos anos do Descobrimento do
28395
Brasil.
28407
comparecimento à sessão.
V - Encerramento
RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB - ES)
2 - ATA DA 98' sESSÃo DA CÂMARA
- Elogio à atuação do Ministro Paulo Renato
DOS DEPlITADOS, DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA
Souza, da Educação.............................................. 28408
SÉRGIO REIS (BlocoIPSDB - SE) - RetorORDINÁRIA, DA 51 1 LEGISLATURA, EM 30 DE
MAIO DE 2000
no de crianças ao trabalho em laranjais no Estado
do Sergipe em face do atraso, pelo Governo FaI - Abertura da sessão
li - Leitura e assinatura da ata da
deral, no repasse de recursos ao Programa de
sesaio anterior
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Contestam- leitura do expediente
ção à justificativa do atraso na liberação de verbas
_
ao programa, apresentada pela Secretária de
Estado de Assistência Social, Wanda Engel.
28409
SESSAO ORDINÁRIA DE 30-5-2000
IV - Pequeno Expediente
INALDO LEITÃO (Bloco/PSDB - PB) _
THEMfsTOCLES SAMPAIO (BIocoIPMDB Pronunciamento do orador sobre política urbana
PI) - Perfil da atuação parlamentar do orador.
e dispositivos do projeto sobre o Estatuto da CiDesempenho do Partido do Movimento Demodade, em seminário promovido pelo Instituto Cicrático Brasileiro - PMDB, no papel de redemo·
dadania para lançamento do Projeto Moradia, em
cratização e aprimoramento do processo eleitoSão Paulo, Estado de São Paulo.
28409
ENIO BACCI (PDT _ RS) - Aprofundamenral e das ~rát~cas polrt~cas _no Paí~. ~ecess.ida.
to da desigualdade entre países ricos e subdede d~ denunCia, p~lo cldadao brasileIro, de Irr~gulanda~es c.ometldas durante o processo elelsenvolvidos com a globalização da economia
t~ral. TraJetóna ?~ PMDB na luta contra as demundial e adoção, por governos do Terceiro
slgualdades S0Cl8lS.
28404
Mundo, de polrticas econômicas baseadas na
ideologia neoUberal.
28410
ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR) PAULO PAIM (PT - RS) - Transcurso do 5Qll
Promoção, pelo Min.istério da. ~a~de, de cam~anha contra o tabagismo. Prolblçao, pela Justiça
aniversário de existência da Associação Nacional
gaúch~, ~ uso. de tabaco a bordo de aeronaves
dos FISCais de Contribuições Previdenciárias'no territóno nacional.
28405
ANFIP. Participação no VII Encontro Nacional dos
JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - Refutação
Al.Kitores FISC8ÍS da Previdência Social, realizado
às acusações de vereadores contra o Prefeito
no Município de Gramado, Estado do Rio Grande
Antenor Souza, do Municipio de Mortugaba,
do Sul. Elaboração, por ocasião do evento, da
"Carta de Gramado", sobre posicionamento acerca
Estado da Bahia. Excelência da referida administração.
28405
da crise brasileira. Homenagem ao orador com plaPEDRO CELSO (PT - DF) - Encaminhaca de prata pelo trabalho no Congresso Nacional.
mento ao Senado Federal e ao Supremo Tribunal
Cumprimento aos nows diretores da ConfederaFederal, pelo Procurador-Geral da República,
ção Nacional dos TrabaJhadores na Indústria CNT!. Documento da Confederação Brasileira de
Geraldo Brindeiro, de novas denúncias contra o
Senador Luiz Estevão. Corrupção no âmbito do
Aposentados e Pensionistas - COBAP, sobre esmGoverno Joaquim Roriz, do Distrito Federal. Depanha saJariaJ dos aposentados e pensionistas
fesa de cassação do mandato do Senador Luiz
para recuperação dl:ts perdas de 33,47% acumulaEstevão. Exigência de devolução aos cofres púdas em seus proventos desde 1993.............
28411
blicos, pelo Senador, de recursos destinados à
GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA) - Mediconstrução do Tribunal Regional do Trabalho de
das adotadas pelo Poder Executivo para favoreci28406
mento aos interesses do Fundo Monetário InterSão Paulo, Estado de São Paulo.
HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) _
n~cion~l, em prejufzo da inst~uição de ~alário míOlmo digno no País e de reajuste salanal para os
Anúncio de encaminhamento ao Tribunal de ConserV~~res públicos, aposentados e pensionistas
tas da União - TCU, de proposta de fiscalização
e controle sobre gastos realizados pelo Governo
brasileirOS.
28412
LUCI
CHOINACKI
(PT
SC)
Federal para montagem do pavilhão brasileiro na
Feira Internacional de Hannover, Alemanha. ConNão-atendimento, pelo Presidente Fernando Henrisideraçôes sobre pedido idêntico feito pelo Presique Cardoso, às reivindicações salariais dos servidente da Empresa Brasileira de Turismo dores públicos. Política econômica adotada na
Argentina, de ajuste da dívida externa em prejuízo
EMBRATUR. Referência, a propósito, ao anúncio
do Ministro Carlos Melles, do Esporte e Turismo,
da população. Greve de professores e servidores
sobre suspensão de gastos com as comemorapúblicos do Estado de Santa Catarina.
28414
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MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
peciais e cartões de crédito e mutuários de finan- Necessidade de providências das Lideranças
ciamentos da casa própria
. 28421
DA. EVIL4.SIO (BlocolPSB _ SP) - Lançapartidárias d~ Casa no sentido d~ inclusão, na
~rdem d~ DI~ dO Congresso NaCional, da Memento, dia 31 de maio, no Espaço Cultural da Casa,
dida ProvIsória nll 1.934, sobre o Departamenda Frente Parlamentar em Defesa da Televisão PÚ~N~~~~~.~.~I ~.~ ~~~.~.~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~ 28414
~k:a
:
. 28422

SESSI~ ~PPB

Solidaried~-

SIMÃ'?
- RJ).de ?OS s~rvldo~es pubhc~s federaiS. Come~táno
do !ornahsta Eho Gaspan, .em c~luna .pubhcada
no Jornal O Globo, sobr: Intran~l~ên~la ~o Govern? Fe~eral c?~ relaçao às rel~lndlcaçoes do
func~onallsmo publico federal. ApOIO à gr~ve dos
servl~ores do Ce~tro Federal de E~uca~ao Tecnológlc~ de aufml?a - CEFET, de Nllópohs, Estado do RIO de Janeiro..............................................

Mundi~IRs~~~~b:~T_-3~P~;~:~~~~~n~~D~:

28415

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Alerta sobre necessidade de abertura de diálogo entre o
Governo e a categoria de trabalhadores do setor
de produção e distribuição de energia elétrica.......

28416

PEDRO FERNANDES (PFL - MA) -Transcurso do 4911 aniversário de fundação do periódico maranhense Jornal Pequeno - 29 de maio...

28417

WALOOMIRO FIORAVANTE (PT - RS) Prestação de contas, peja Central Única dos
Trabalhadores - CUT, relativa à aplicação em
projetos sociais de verbas do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - FAT. Utilização, pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de recursos do FAT para compra
de empresas estatais brasileiras por grupos
multinacionais
.
MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS) Conveniência de regulamentação em lei da poIftica tarifária nacional, com a adequação de
critérios diferenciadores dos consumidores segundo a renda e extinção das desigualdades
regionais em termos de cobrança de tarifas de
energia elétrica
..
JOAQUIM BRITO (PT - AL) - Apoio à
greve dos servidores públicos federais. Importância, para a região Nordeste, da continuidade
das atividades desenvolvidas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas ..
DNOCS
EDUARDO PAES (BlocoIPTB - RJ) - Insatisfação com o corte de recursos orçamentários
destinados ao Estado do Rio de Janeiro
..
CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA)
- Repercussão no Brasil da elevação da taxa de
juros nos Estados Unidos da América. Dificuldades enfrentadas pelo setor de produção e consumo em decorrência do abusivo encarecimento do
crédito no Pafs. Natureza preocupante da eleva,da-inadimplência entre usuários de cheques es-

28418

28418

28419

28420

apresentação de projeto de lei sobre ressarcimento aos cofres públicos, pelas empresas fabricantes de cigarros, das despesas médico-hospitalares do Sistema Único de Saúde _
SUS, com pacientes acometidos de males provocados pela prática do tabagismo. Constituição de
fundo de prevenção e recuperação dos dependentes de outras drogas af"n
I s
.

28423

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Ocorrência de fraude na recondução de Alberto Fujimori
para o terceiro mandato presidencial no Peru.
Repúdio à postura da diplomacia brasileira com
relação às eleições presidenciais peruanas. Denúncia das Oposições sobre ameaça de "fujimorização" no Pafs
"
"0
..

28423

DA. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) - Quadro
de violência urbana no Paes. Confiança no programa anunciado pelo Governo Federal de apoio
aos sistemas de segurança pública dos Governos Estaduais. Conveniência de criação da Guarda Nacional.
.

28424

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Conveniência e viabilidade da compra do Banco do
Estado de São Paulo - BANESPA, por bancos
nacionais
.

28425

JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO) - Abertura
de novas perspectivas para a pecuária brasileira
com o reconhecimento, pela Organização Internacional de Epizootias - OIE, do Circuito Pecuário Centro-Oeste como área livre da incidência
da febre aftosa
.

28425

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Presença, no
Distrito Federal, de estudantes de universidades
comunitárias gaúchas em defesa da alteração do
Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino
Superior - FIES, e da criação de programa especffico para custeio dos estudos de alunos carentes
.

28426

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Importância fundamental, para o futuro do Pafs, de investigação acerca da Operação Condor, realiza..
da por ocasião dos governos militares

28427

EURfpEDES MIRANDA (PDT - RO) - Re..
púdio à polftica governamental de desmoralização dos servidores públicos. Protesto contra os
cortes de verbas destinadas a setores sociais
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para viabilização do pagamento das amortizade sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz em prol da
ções e juros das dívidas interna e externa.
28427
saúde pública no País.
28435
WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Transcurdo 67g, aniversário do Município de Irecê,
Estado da Bahia - 31 de maio. Excelência da
administração Municipal de Beta LéUs, do Partido
dos Trabalhadores.

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Considera-

50

IÉDIO ROSA (BIocoIPMDB - RJ) - Participação do XI Encontro dos Defensores Públicos do
estado do Rio de Janeiro, realizado no Município
fluminense de Angra dos Reis. Empenho do orador
peia instituição da Defensoria Pública em todos os
Estados brasileiros, em conformidade com a Lei
Complementar nrJ. 80, de 1994. Apresentação de
p~o de le~ para ,designação da ~ta ~, 19 de
matO como DIa Naoonal da Defensona Publica. .....
MARCOS AFONSO (PT - AC) - Artigo "Código Agrícola Disfarçado", de autoria do orador,
publicado no jornal Página 20, do Estado do Acre.
PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ) Insatisfação com o anunciado corte, pela equipe econômica do Governo Federal, de recursos orçamentários provenientes de emendas
parlamentares ao Orçamento Geral da União.
Empenho na reposição dos recursos destinados aos municípios do norte, noroeste e centro-norte fluminenses. Importância das emendas asseguradoras de recursos para a construção de hospitais nos Municípios de Campos
dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra,
Santa Maria Madalena e Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro........................
EULER RIBEIRO (PFL - AM) - Preocupação com as manifestações de protesto no Pars.
Alerta ao Presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a delicada situação dos servidores
públicos
,...........................
FERNANDO CORUJA (PDT - SC) - Considerações sobre a semelhança da atual realidade brasileira com a dos tempos coloniais, de submissão ao capital internacional e de centralização de poderes. Descrença na redução de poderes do Executivo com a regulamentação do instituto da medida provisória. Mobilização popular
como condição para alteração do panorama político-social vigente.
UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE) Participação da sociedade brasileira no enfrentamento de desafios educacionais. Artigo "Escola e
Cidadania", publicado pelo Jornal do Brasil. Distribuição, pelo Ministério da Educação, do klt cidadania nas escolas públicas do País.
FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB RJ) - Transcurso do centenário da Fundação
Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. Realizações do gran-

28428

28428

28430

28431

28432

28433

28434

ções sobre a reconquista da democracia, o fim da
inflação galopante e a abertura da economia brasi!eira ao mercado exterior. Desafios do País diante
da rtM>Iução tecnológica em curso.......

28435

JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES) Importância de profunda análise da proposta de
emenda à Constituição sobre reforma do Sistema Tributário Nacional. Aperfeiçoamento do madela brasileiro de tributação para promoção do
desenvolvimento econômico-social e viabilização
do fim da guerra fiscal no País.
LUIZ BITTENCOURT (BlocoIPMDB _ GO)Empenho na liberação dos recursos orçamentários
destinados à construção de trecho da Ferrovia
Norte-Sul entre os Municípios de Senador Canedo,
Estado de Goiás, e Açailândia, Estado do Maranhão. Necessidade de revisão do modelo rocloviário de transporte no País. Importância da ferrovia
para o desenvolvimento econômico nacionaL........
ARY KARA (PPB - SP) - Transcurso do
Dia do Gerente de Banco -15 de maio. Transcur50 do 7()1l aniversário da agência do Banco do
Brasil no Município de Taubaté, Estado de São
Paulo -19 de julho. Transcurso do Dia do Revendedor Lotérico - 26 de maio.

28440

NELSON MAROUEZELLI (Bloco/PTB - SP)
- Situação dos produtores de laranja brasileiros.
Transcurso do Dia do Citricultor - 5 de junho
.

28442

ROBERTO ROCHA (BlocoIPSDB - MA)Transcurso do 49'l aniversário de fundação do periódico maranhense Jornal Pequeno - 30 de maio......

28442

JOSÉ DIRCEU (PT - SP) - Adoção, pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso, de mecanismos autoritários de repressão aos movimentos sociais organizados no País. Tentativa de implementação de reforma polrtica instituidora do
parlamentarismo para impedimento da vitória
eleitoral das esquerdas
..

28443

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Urgente
votação, pelo Senado Federal, da proposta de
emenda à Constituição vinculativa de recursos
da União, Estados e Municípios para o setor de
saúde pública
.

28443

ROMEL ANIZIO (PPB - MG) - Repercussão
da safra agrícola de 2000 na economia do interior
do País
.

28444

JAOUES WAGNER (PT - BA) - Descompasso entre declarações do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, a favor de aumento do piso
salarial e da melhoria na distribuição de renda, e
a atuação do Governo Federal no sentido da ma-

28437

28438
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nutenção do salário mínimo brasileiro em valor irRUBENS BUENO (PPS - PRo Pela ordem.)
risório.
28445
- Denúncia de desvio na aplicação de recursos
V - Grande Expediente
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. ExiDJAlMA PAES (Bloc'o/PSB - PE) _ Solidagência de apuração das irregularidades pelos reriedade aos servidores da Companhia Pernampresentantes dos trabalhadores no Conselho Cubucana de Saneamento - COMPESA, em greve.
rador do FAT......... ~ ........_.;..._..................................
Posicionamento contra proposta do Governo do
CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. Pela
Estado de Pernambuco de privatização da emordem.) - Protesto contra redução de recursos
presa. Falta de investimentos na malha ferroviária
orçamentários destinados à Companhia de Dee nos. setores de telecomunicações e energia
senvolvimento do Vale do São Francisco elétrica do Estado.................................................. 28446
CODEVASF............................................................
ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PR) WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela orImportância da indústria do turismo para geradem.) - Determinação, pelo Ministério da Justiça,
ção de riqueza, J renda e emprego. Iniciativas
de prisão do ex-Prefeito Aurelino Rocha Matos,
do Governo Federal para dinamização do sedo Município de Tancredo Neves, Estado da Batoro
28449
hia, acusado de assassinatos. Conduta exemplar
CARlITO MERSS (PT - SC. Pela ordem.)
do Promotor de Justiça do Município baiano de
- Males provocados pela prática do tabagismo à
Valença..................................................................
saúde humana. Editorial "Guerra ao fumo", publiGILMAR MACHADO (PT - MG. Pela oreado no jornal A Notícia, do Estado de Santa
dem.) - Necessidade de abertura de negociaCatarina.
28453
ção entre o Governo Federal e os servidores
públicos federais, em greve. Apoio do Partido
WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.)
dos Trabalhadores às reivindicações de servi- Protesto contra a anunciada criação de obs~ores PÚ~!ico~ do Estado de Mina~ Gerais. Crítéculo, pelo Senador Antonio Carlos MagaIhães, à aprovação pelo Senado Federal de
tlca à utlhzaçao, pelo Banco Nacional do Deproposta de emenda à Constituição sobre vinsenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
culação de recursos para o setor de saúde púde recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhablica....................................................................... 28454
dor - FAT, para financiamento de escolas partiEDUARDO JORGE (PT - SP. Pela ordem.)
culares.
- Necessidade de apreciação, pelo Senado FeREGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
deral, de proposta de emenda à Constituição soordem.) - Dados de pesquisa do Instituto Brasibre vinculação de recursos orçamentários para a
leiro de Geografia e Estatística - IBGE, sobre
área de saúde. Importância da participação dos
desigualdades raciais e sociais no País. Solidagovernadores em debate sobre o tema na Coriedade aos servidores públicos federais, em
missão de Constituição, Justiça e Cidadania do
greve.
Senado Federal.
28455
CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela orJORGE COSTA (Bloco/PMDB _ PA. Pela
dem.) - Crítica ao corte de verbas orçamentárias
anunciado pelo Governo Federal.
ordem.) - Importância da ruralização da educação e da saúpe como fatores preponderanTHEMíSTOCLES SAMPAIO (Bloco/PMDB
tes para o crescimento econômico e diminui- PI. Pela ordem.) - Artigo "HGV fecha apartação das desigualdades regionais e sociais no
mentos e deixa pacientes no chão", publicado
Brasil. Participação do orador na Comissão
no jornal Meio Norte, do Estado do Piauí, soEspecial destinada ao exame da Proposta de
bre reserva, pelo Hospital Getúlio Vargas, de
Emenda à Constituição n2 618-A, de 1998, soapartamentos para pessoas conveniadas com
o nosocômio, em prejuízo dos usuários carenbre regulamentação do acesso ao patrimônio
teso
genético nacional e combate à biopirataria no
País
:................................................ 28456
B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Pela ordem.) Artigo "Cabras", do escritor paraibano Ariano
WElLINGTON DIAS (PT - PI. Pela orSuassuna, sobre a importância do estímulo à
dem.) - Apoio à manifestação de populares no
Município piauiense de Paulistana, em cobrancriação de caprinos, publicado pela Folha de
ça de urgentes providências para recuperação
S.Paulo. Criação de cooperativas de ovinocaprinocultores nos Municípios de Oeiras e Campo
das estradas no Estado, em especial da
BR-407. Importância da aprovação, no Senado
Maior, Estado do Piauí.
VI - Ordem do Dia
Federal, de proposta de emenda constitucional
sobre destinação de recursos orçamentários à
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
e aprovação de requerimento de urgência para
área de saúde no País........................................... 28457

28321

28458

28459

28460

28461

28462

28463

28464

28464
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apreciação do Projeto de Lei n2 1.618, de
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra1999....................................................................... 28476
mento da discussão.
28494
PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
de decisão dos Srs. Uderes quanto à discussão
em primeiro turno, do substitutivo adotado pela
Comissão Especial à Proposta de Emenda à
da Proposta de Emenda à Constituição n2 472-E,
de 1997, sobre regulamentação da edição de
Constituição n2128-B, de 1995.
28494
Solicitação de comparecimento dos Srs.
medidas provisórias............................................... 284n
WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - SoliciDeputados ao plenário para apreciação da
tação de inversão da pauta para apreciação do
matéria. Determinação de encerramento dos
item 2 em primeiro lugar.
284n
trabalhos nas Comissões. Prorrogação da sesPRESIDENTE (Michel Temer) - Ressão até o encerramento ~a ~o:açã~ da Proposposta à solicitação do Deputado Walter Pita de Emenda à Constltulçao n 128-B, de
nheiro.................................................................... 28477
1995.
28494
Usaram
da
palavra
para
orientação
das
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
respectivas bancadas os Srs. Deputados
em primeiro turno, do Substitutivo do Senado
ODELMO
LEÃO, NELSON OTOCH, GERMANO
Federal à Proposta de Emenda à Constituição
RIGOTIO, WALTER PINHEIRO, PHILEMON
n2 472-E, de 1997, que altera o disposto nos
RODRIGUES, CESAR BANDEIRA, FERNANDO
arts. 48, 62 e 84 da Constituição Federal, e dá ouCORUJA,
SÉRGIO NOVAIS, INOC~NCIO
tras providências.
284n
OLIVEIRA, NELSON OTOCH, INOC~NCIO
Usaram da palavra para discussão da maOLIVEIRA, MÁRCIO BITIAR, ARNALDO FARIA
téria os Srs. Deputados JOSÉ GENOfNO,
DE sÁ, EDINHO ARAÚJO.
28495
SYNVAL GUAZZELLI,
HAROLDO LIMA,
WALTER
PINHEIRO
(Pela
ordem.)
QuestiARNALDO MADEIRA, FERNANDO CORUJA,
onamento à Presidência sobre a possibilidade de
LUIZ
CARLOS
HAULY,
PROFESSOR
votação do Projeto de Lei n2 189, de 1991. ..
28496
LUIZINHO, JOSÉ MACHADO, JOÃO PAULO,
ARNALDO FARIA DE SÁ.
284n
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Walter Pinheiro.
28497
CUNHA BUENO (Pela ordem.) - Questionamento à Mesa sobre encaminhamento à Casa,
PRESIDENTE (Michel Temer) - Ato da
pelo Governo Federal, de projeto de lei referente
Presidência referente à constituição de Comissão
à proibição da veiculação de propaganda de
Especial destinada a, no prazo de quarenta sesfumo em rádios, jornais e televisões e do patrocfsões, proferir parecer à Proposta de Emenda à
nio de eventos culturais ou desportivos pela inConstituição n2 407-G, de 1996, que altera a redústria de tabaco.
28487
dação do art. 100 da Carta Magna........................ 28497
Usaram da palavra para discussão da maODELMO LEÃO (Pela ordem.) - Apelo à
téria os Srs. Deputados SÉRGIO MIRANDA,
Presidência para inclusão na pauta da Ordem
RICARDO IZAR, ALEXANDRE CARDOSO,
do Dia da próxima sessão ordinária de requeGERMANO
RIGOTIO,
JOSÉ
ANTONIO
rimento de urgência para apreciação de projeALMEIDA.
28488
to de lei relativo à pontuação concernente às
infrações de trânsito por parte de caminhoneiWALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Editoros.
28497
rial "Dois pesos, uma só medida", publicado no
jornal A Tarde, do Estado da Bahia.
28492
Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MENDES RIBEIRO FILHO, MIRrAM
Usaram da palavra para discussão da maREID.
28497
téria os Srs. Deputados CAIO RI ELA, ARLINDO
CHINAGLlA.
28492
JANDIRA FEGHALI (Pela ordem.) - Solicitação à Presidência de instalação de Comissão
PRESIDENTE (Michel Temer) - Adiamento
Especial para apreciação de proposta de emenda discussão da matéria.
28494
da
à Constituição, de autoria da oradora, sobre a
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
aetJrrM.J1ação de dois cargos públicos por profissionais
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
da área da saúde..................................
28497
Constituição n2 128- B, de 1995, que dá nova rePRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
dação à alínea c do inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal.
28494
à solicitação da Deputada Jandira Feghali.
28498
Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados WALTER PINHEIRO, GERMANO
RIGOTIO.

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados GERMANO

28494

RIGOTIO, ARY KARA.

28498
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Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INÁCIO ARRUDA, CAIO RIELA.
Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado DA.
HÉLIO....................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado MARCELO DÉDA.
UBIRATAN AGUIAR (Pela ordem.) - Concordância com o adiamento da votação de projeto de lei de autoria do orador.
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado THEMíSTOCLES SAMPAIO. ...
WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem.) - Solicitação à Presidência de inclusão
na pauta da Ordem do Dia do Projeto de Lei n2
738, de 1995, de autoria do orador, sobre mudança nos critérios para concessão do benefício de renda continuada aos deficientes físicos
e mentais.
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
ARGENTA..............................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO
.
LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem.) Solicitação à Presidência de cancelamento de viagem de representação da Comissão de Minas e
Energia da Casa ao Peru
.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado EDINHO ARAÚJO
.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra.
mento da votação. ..
Aprovação do substitutivo da Comissão
Especial e da redação do vencido
..
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CELSO RUSSOMANNO..
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado LUIZ MOREIRA
.
Apresentação de proposições: EULER
RIBEIRO; MARÇAL FILHO; DA. HÉLIO; PAULO
MOURÃO; MARIA ELVIRA; WELLlNGTON DIAS;
WELLlNGTON DIAS E OUTROS; ALDIR
CABRAL; DA. ROSINHA E PEDRO WILSON;
OLAVO CALHEIROS; PAES LANDIM; LÉO
ALCÂNTARA; JOSÉ CARLOS COUTINHO;
RICARDO BERZOINI E OUTROS; PEDRO
PEDROSSIAN; MARISA SERRANO; BISPO
RODRIGUES; ANTONIO KANDIR; CHICO DA
PRINCESA; SRS.lÍDERES
.
VII - Encerramento
3 - ATA DA 991 SESSÃO DA CÂMARA
DOS
DEPUTADOS,
EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 'li SESSÃO LEGISLATIVA
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28498

28499
28499

28499
28499

28499

28500
28500

28500
28500
28500
28500
28511
28511

28511

ORDINÁRIA, DA
LEGISLATURA, EM 30 DE
MAIO 2000
I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111- Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30-5-2000
IV - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n2
189-A, de 1991, que dispõe sobre a seleção de
locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a remuneração,
a responsabilidade civil e as garantias dos depósitos de rejeitos radioativos e dá outras providências
.
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MÚCIO
MONTEIRO
.
Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Minas
e Energia, o Sr. Deputado WALTER
PINHEIRO
.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AIRTON CASCAVEL. ......
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, o Sr. Deputado OSMAR
SERRAGUO
..
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da discussão. Existência de Emendas de
Plenário.
.
LUIZ SÉRGIO (Pela ordem.) - Retirada das
emendas apresentadas à matéria, exceto as de nOS
ge 10
..
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados ANTONIO
JOAQUIM ARAÚJO, EULER MORAIS
..
Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comissão de Minas e Energia, o Sr. Deputado WALTER
PINHEIRO
..
Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, o Sr. Deputado LUCIANO
PIZZATTO
..
Usou da palavra pela ordem, para registro de presença, o Sr. Deputado JULIO
SEMEGHINI.
.
Usou da palavra para proferir parecer às
emend~ de Plenário, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado OSMAR SERRAGLlO
..

28323
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28561

28561

28561
28562

28562

28562

28566

28567

28567

28567

28568

28568
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do substitutivo adotado pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. ...•.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados REGIS
CAVALCANTE, BISPO RODRIGUES, AGNELO
QUEIROZ, FERNANDO CORUJA, VADÃO
GOMES, LUIZ SÉRGIO, MENDES RIBEIRO
FILHO, INOC~NCIO OLIVEIRA, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, DUILlO PISANESCHI.....
PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do substitutivo.
Declaração de prejudicialidade do projeto
principal dos apensados e das emendas a eles

apresentadas.

28568

28571
28572

28572

. Votag.ão e aprovação das Emendas de Pienáno de n 9 e 10.
28572
Votação e aprovação da redação final.
28573
Encaminhamento da. matéria ao 8enado Federal.
28576
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados ALMERINDA DE
CARVALHO, AGNELO QUEIROZ, MÚCIO SÁ,
HAROLDO LIMA, PINHEIRO LANDIM, MARIA
ELVIRA, RAIMUNDO GOMES DE MATOS, JOSÉ
TELES, LUCIANO CASTRO.................................. 28576
PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclarecimento aos Srs. Deputados acerca da votação, na
próxima sessão extraordinária da Casa, da proposta de reforma do Poder Judiciário.................... 28576
Usaram da palavra pela ordem os SIS. Deputados WALTER PINHEIRO, MENDES RIBEIRO
FILHO..................................................................... 28576
ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) _
Encaminhamento à Mesa de esboço de anteprojeto de reforma do Código Penal elaborado por comissão coordenada. pelo ex-Ministro do Supremo
Tribunal Federal Evandro Uns e Silva, para divulgação no Diário da CAmara dos Deputados............. 28577
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PRESIDENTE (MIchel Temer) - AcoI1imento
do 81 Eprqeto BI"lCMlitIado pelo Oepliado AIexandre Gardoeo.............................................................
Usanm dB palavra pela ordem, paJa registro
de voto, os Srs. Deputados EUNrCIO OLIVEIRA,
Y\UNILTON GONÇALVES, ALMIR SÁ...................
V - Encerramento
4 - ATOS DO PRESIDENTE
a) ApostIla: Otávio Rocha Menezes Filho....
b) Exoneração: Arquiariano Bites Leão, Ary
Antônio Moechetta, Luciene Cândido do Nascimenta, Marcos de Camargo Von zuben, Wesley
de Souza Arantes.
c) A Nomeação: Arlldes Francio Sakamoto,
uiarlano
ArqHlo Fe Bndaites Le.Ao, ~laJneAI_~ SouzaF Ar~tes
GI8V8nna \iClntara, ranclSCO
e u,
ma
Nl1ncio Cerlgnoni, Louise Luvizotto, Maria das
Graças Rosa veiga de Oliveira, Ricardo Sanchez
de Souza, Luciene Cândido do Nascimento,
Wes""J de Souza Arantes.
5 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NII 22171OO, com parecer e despacho.
COMISSOES
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Ata da 971 Sessão, Solene, matutina, em 30 de maio de 2000
Presidência dos 8rs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, .1Il Vice-Presidente
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO NA 249/00

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 10 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Declaro 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. RICARDO FIÚZA, servindo como 2ASecretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observaçOes, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passa-se à leitura do expediente.
O SR. GONZAGA PATRIOTA, 411 Suplente de
Secretário, servindo como 1ASecretário, procede à
leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
Do Senhor Senador Leomar Qulntanilha, no
exercfcio da Primeira-Secretarla, do Senado Federal, nos seguintes termos:
Oficio nª 920 (SF)
A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Cêmara dos Deputados
Brasflia, 30 de maio de 2000
Senhor Primeiro·Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à apreciação da Cêmara dos Deputados, a
Proposta de Emenda à Constituição ng 67, de 1999,
constante dos autógrafos juntos, que "altera o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo
artigos que criam o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza".
Atenciosamente, - Senador Leomar Qulntanilha, no exerclcio da Primeira Secretaria.
As Mesas da Cêmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3!l do art. 60 da Constitui·
ção Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Altera o Ato das Disposiç6es Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.
Art. 14 A Constituição, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 77. E instituido, para vigorar até o ano de
2010, no êmbito do Poder Executivo Federal, o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a
ser regulado por lei complementar, com o objetivo
de viabilizar a todos os brasileiros acesso a niveis
dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar
e outros programas de relevante interesse social
voltados para a melhoria da qualidade de vida."
(AC)*
"Parágrafo único. O Fundo previsto neste artigo
terá Conselho Consultivo e de Acompanhamento que
conte com a participação de representantes da sociedade civil, nos termos da lei." (AC)
"Art. 78. CompOem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza:" (AC)
"1- a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de oito centésimos por cento, aplicável de 1à de junho de 2000 a 17 de junho de
2002, na alfquota da contribuição social de que trata o
art. 75 do Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitórias;" (AC)
"li - a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de cinco pontos percentuais na alfquota do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI, ou do imposto que vier a substitui-lo, incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a
extinção do Fundo;" (AC)
"111 - o produto da arrecadação do imposto de
que trata o art. 153, inciso VII;" (AC)
"IV - dotaçOes orçamentárias;" (AC)
"V - doações, de qualquer natureza, d.e pessoas ffsicas ou juridicas do Pais ou do exterior;"
(AC)

=

*Ac Acréscimo
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"VI - outras receitas, a serem definidas na regu"§ 2!! Para o financiamento dos Fundos Municipais,
lamentação. do referido Fundo." (AC)
poderá ser alado adicional de até meio ponlo percentual
"§ 14 Aos recursos integrantes do Fundo de que
na allquota do Imposto sobre serviços ou do imposto
trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 159
que vier a substitui-lo, sobre serviços supérfluos." (AC)
e 167, inciso IV, assim ~m? qualquer desvinculação
"Art. 81. Lei federal definirá os produtos e serde recursos orçamentános. (AC)
viços supérfluos a que se referem os arts. 78 inciso
"§ 24 A arrecadação decorrente do disposto no
11 e 80 §§ 1S1. e 2S1.."(AC)
,
inciso I deste artigo, no perrodo compreendido entre 18
'
,
. .
de junho de 2000 e o inrcio da vigência da lei comple. Art. 2S1. Esta Emen~a Constitucional entra em
mentar a que se refere o art. 77, será integralmente revigor na data de sua publicação.
passada ao Fundo, preservado o seu valor real, em tfSenado Federal, 30 de maio de 2000. - Senatulos públicos federais, progressivamente resgatáveis
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
após 18 de junho de 2002, na forma da lei." (AC)
"Art. 79. É institufdo Fundo constiturdo pelos reDo senhor Deputado Aécio Neves, Uder ~
cursos recebidos pela União em decorrência da desesBloco Parl8mentar PSDBJPTB, nos seguintes tennos.
tatização de sociedades de economia mista ou empreOF.PSDB/PTB/I/NSl.200/2000
sas públicas por ela controladas, direta ou indiretamente,
Brasilia, 24 de maio de 2000
quando a operação envolver a alienação do respectivo
Senhor Presidente,
controle acionário a pessoa ou entidade não integrante
Venho
solicitar a Vossa Excelência a gentileza
da Administraçao Pública, ou de participação societária
de
determinar
o desligamento do Deputado Feu Rosa
remanescente após a alienação, cujos rendimentos, geda
Comissão
de
Viação e Transportes e da Comissão
rados a partir de 18 de junho de 2002, reverterão ao Funde
Educação,
Cultura
e Desporto.
do de Combate e Erradicação da Pobreza." (AC)
4
Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, L1"§ 1 Caso o montante anual previsto nos rendider do Bloco PSDB/PTB.
mentos transferidos ao Fundo de Combate e ErradicaDefiro, Publique-se.
ção da Pobreza, na forma deste artigo, nao alcance o
valor de quatro bilhões de reais, far-se-á complemenEm 30-5-00. - Michel Temer, Presidente.
tação na forma do art. 78, inciso IV, do Ato das DisposiOF.PSDB/PTB/NSI. 219/2000
ções Constitucionais Transitórias." (AC)
A Sua Excelência o Senhor
4
4
Deputado MICHEL TEMER
"§ 2 Sem prejurzo do disposto no § 1 , o Poder
DO. Predidente da Câmara dos Deputados
Executivo poderá destinar ao Fundo a que se refere
este artigo outras receitas decorrentes da alienação
Brasflia, 30 de maio de 2000
de bens da Uniao." (AC)
Senhor Presidente,
"§ 3° A constituição do Fundo a que se refere o
Tenho
a honra de indicar a Vossa Excelência o
caput, a transferência de recursos ao Fundo de
Deputado
Paulo
Mourão, como membro suplente,
Combate e Erradicação da Pobreza e as demais dis0
para integrar a Comissão de Educação, Cultura e
posições referentes ao § 1 deste artigo serão disciDesporto.
plinadas em lei, não se aplicando o disposto no art.
Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lf165, § 9°, inciso 11." (AC)
der
do
Bloco PSDB/PTB.
"Art. 80. Os Estados, o Distrito Federal e os MuDefiro. Publique-se
nicrpios devem instituir Fundos de Combate à PobreEm 1Q-5-00. - severino cavalcanti, 2S1.
za, com os recursos de que trata este artigo e outros
VICe-Presidente
no exercrcio da Presidência.
que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos
serem geridos por entidades que contem com a partiDo Senhor Deputado Aloizio Mercadante,
cipação da sociedade civil." (AC)
Lfder do PT, nos seguintes termos:
"§ 111 Para o financiamento dos Fundos EstaduOffcio nll 434/PT
ais e o Distrital, poderá ser criado adicional de até
A Sua Excelência o Senhor
dois pontos percentuais na aHquota do Imposto sobre
Deputado MICHEL TEMER
Circulação de Mercadorias e Serviços -ICMS, ou do
DO. Predidente da Câmara dos Deputados
imposto que vier a substitui-lo, sobre os produtos e
Brasllia, 26 de maio de 2000
serviços supérfluos, não se aplicando, sobre este adi- _
cional, o disposto no art. 158, inciso IV." (AC)
Senhor Presidente,
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Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar o Deputado João Paulo (PT - SP)
como titular, em substituição ao Deputado Valdeci Oliveira (PT - RS) e o Deputado Valdeci Oliveira (PT SP), como suplente, em substituição ao deputado
João Paulo (PT - SP), na Comissão Especial destinada
a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nll 2186,
de 1996, que "Dispõe sobre a substituição progressiva
da produção e da comercialização de produtos que
contenham abesto/amianto, e dá outras providências".
•Atenciosamente, - Deputado Aloizio Mercadante,
Uder do PT.
Defiro. Publique-se.
8m 30-5-00. _ Severino Cavalcanti, 22
- Vice-Presidente no exercicio da Presidência.
Oficio nº 449/PT
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Predidente da Câmara dos Deputados
Brasilia, 30 de maio de 2000
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim
de indicar os deputados Dr. Rosinha (PT- PR), e Avenzoar
Arruda (PT - PB), como titulares, para integrarem a COmissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nll308-A, de 1996, que "dá nova
redaçao ao parágrafo 211 do artigo 17 da Constituição Federal" (acumulação de emprego público).
Atenciosamente, - Deputado Aloizio Mercadante, Uder do PT.
Publique-se.
Em 30-5-00. - Michel Temer, Presidente.
Oficio nll. 453/PT
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Predidente da Camara dos Deputados
Bras[(ia, 30 de maio de 2000
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar o deputado João Coser (PT - ES),
como titular, em. substituição ao deputado Walter Pinheiro (PT - BA), e o deputado Avenzoar Arruda (PT
- PB), como suplente, para integrar a Comissão especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda a Constituição nIl 407-G, de 1996, do Senhor
Deputado Luciano de Castro e outros, que "altera a
redação do artigo 100 da Constituição Federal e
acrescenta artigo ao Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitórias" (precatórios) e apensada.
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Atenciosamente, - Deputado Aloizio Mercadante, Uder do PT.
Defiro. Publique-se.
Em 30-5-00. - Michel Temer, Presidente.
Do Senhor Deputa:ão Santos Filho, Presidente da Comissiõ·de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, nos seguintes termos:
Df. CCTCI-P/510/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Predidente da Camara dos Deputados
Bras[(ia, 24 de maio de 2000
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao
disposto no art 58, do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei NlI4.366, de 1998.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Santos Filho,
Presidente.
Publique-se.
Em 3D-5-00. - Michel Temer, Presidente.
Do Senhor Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes termos:
OF. Nº 250-P/2000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Predidente da Camara dos Deputados
Bras[(ia, 15 de maio de 2000
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabiveis, o Recurso nll.176/94, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de maio do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 3D-5-00. - Michel Temer, Presidente.
OF. Nº 252-P/2000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Predidente da Câmara dos Deputados
Bras[(ia, 15 de maio de 2000
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabiveis, o Projeto de Decreto
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Legislativo n 167/99, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de maio do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Publlque-se.
Em 30-s-00. - Severino cavalcanti, 2l'
- Vice-Presidente no exercício da Presidência.
DF. Nll. 253-P/2000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Predidente da Câmara dos Deputados

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Publlque-se.
Em 30-5-00. - Severino Cavalcanti, 22
Vice-Presidente no exerclcio da Presidência.
Of. NIl257-P/2000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Predidente da Câmara dos Deputados

Brasilia, 15 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll 173/99, apreciado por este Órgao Técnico, em 11 de maio do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 3D-5-00. - Michel Temer, Presidente.
Df. Nll. 258-P/2000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Predidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 365/99, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de maio do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 3ü-5-00. - Severino cavalcanti, 2l'
- Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Of. NA 255-P12000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Predidente da Câmara dos Deputados
Brasllia, 15 de maio de 2000
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 44/99, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de maio do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-00. - Michel Temer, Presidente.

Of. N2 256-P/2000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Predidente da Câmara dos Deputados
Brasllia, 15 de maio de 2000
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cablveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 172/99, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de maio do corrente.

Brasilia, 15 de maio de 2000

Brasllia, 15 de maio de 2000
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 424/99, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de maio do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-00. - Severino Cavalcanti, 211
- VICe-Presidente no exercício da Presidência.

Of. nll. 291-P/2000 - CCJR
Brasília, 17 de maio de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Predidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciaçao por
este Órgão Técnico, em 16 de maio do corrente, do
Projeto de Lei nIl 3.881/97.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e parecer a ele oferecido.
Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar
Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-2000. - Severino Cavalcanti, 2ll
- Vice-Presidente, no exerclcio da Presidência.
Of. nll.294-P/2000 - CCJR
Brasflia, 17 de maio de 2000
A Sua Excelência o SenhorDeputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara Dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cablveis, a Proposta de Emenda
à Constituição nll 57/99, apreciada por este Órgão
Técnico em 16 de maio do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-2000. - severino cavalcanti, 2ll
- Vice-Presidente, no exerclcio da Presidência.
Of. nº 299-P/2000 - CCJR
Brasflia, 1i de maio de 2000
Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cablveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll 379/99, apreciado por este Órgão Téc':,
nico em 16 de maio do corrente.
.
' Aproveito o ensejo para.reiterar a Vossa Excelên,,_
eia protestos de elevada estima e distinta consideração.
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Publique-se.
_
Em 30-6-2000, - Michel Tem8r,.Ptesiden1e..
•O-<J. Senhor Deputado Enio Bacci, Presidente
da Comisslõ de-EcOnQ01ia, Indústria e ComérciO,
nos seguintes termos:
Oflcio-Pres nº 157100
BrasrJia, 24 de maio de 2000
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do
Projeto de Lei nll4.304-AI93, por este Órgão Técnico.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Enio Bacci, Presidente.
Publique-se.
._
Em 3O-õ-2000~..:. MIChel Térner, Presidente.
Oflcio-Pres nº 161/00
Brasflia, 24 de maio de 2000
A Sua Excelência. o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dõs-Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei nll2.052199, poreste Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto .e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - DeputEiçio Enio Bacci, Presidente. Publique-se.
Em 30-5-2000.:... M'1ChQI Temer; Presiden1e.
Do Senhor Deputado Pedro Wilson, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos seguintes termos:
OfIcio nº P-066/2000
BrasClia, 3 de maio de 2000
Excelentlssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Nesta
Senhor Presidente,
. Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art."58 do Regimento Intemo, a rejeição
do Projeto de Lei nll 2.~9~/~000 -:- do Senado Federa~
(PlS ~457/99) - que "acrescenta § 6" ao art. 26 da LeI
nll9.394; de 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional', incluindo o ensino da Introdução à Comunicação de Massa no currlculo dos ensinos fundamental-emédio", oara_publicação da
referida proposiÇão e do parecer a ela oferecido.
Atenciosaménte, - Deputado Pedro Wilson,
Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-2000. - Michel Temer, Presidente..
Do Senhor Deputado Átila Lira, Presidente,
em exercício, da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, nos seguintes termos:
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P-080/2000
Brasrlia, 10 de maio de 2000

Excelentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputado
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a rejeiçao
do Projeto de lei Nll 2.126/99 - do Sr. Roland Lavigne
- que "institui a data de 16 de março como o 'Dia Nacional da Reflexão Polftica'II para publicação da referida
proposiçao e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Átila Lira, Presidente em exercicio.
Publique-se.
Em 30-5-2000. - Michel Temer, Presidente.
Da Senhora Deputada Marisa Serrano, Preslàenta, em exercício, da Comissio de Educaçlo,
Cultura e Desporto, nos seguintes termos:
Ofício nll P-087/2000
Brasllia, 10 de maio de 2000
Excelentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Camêra dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação do Projeto de lei Nll 2.501/2000 da Sra. Celcita Pinheiro - que "dá nova redaçao ao
inciso" do art. 20 da Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional'", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputada Marisa Serrano,
Presidenta em exercício.
Publique-se.
Em 30-5-00. - Severino Cavalcanti, 2ll
Vice-Presidente no exercicio da Presidência.
Oficio nl1. P-089/2000

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de lei Nll 2.562/2000 - do Sr.
Paulo Paim - que "altera dispositivos da Lei nIl 9.615,
de 24 de março de 1998, que 'institui normas gerais
sobre desportos", para publicação da referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputada Marlsa Serrano,
Presidenta em exercicio.
Publlque-se.
Em 30-5-00. - Severino Cavalcanti,
2ll Vice-Presidente no exercicio da Presidência.
Oficio ~ P-090/2000
Brasilia, 10 de maio de 2000
Excelentrssimo Senhor
Deputado MiCHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a aprovação do Projeto de lei NlI.
2.290/2000 - do Sr. Roberto Pessoa e outros que "denomina o canal adutor das águas do rio
São Francisco de Cabrob6 - PE a Jati - CE,
Cana'l Deputado Luis Eduardo Magalhães',
para publicação da referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputada Marisa Serrano.
Presidenta em exercicio.
Publique-se.
Em 30-1 '5-00. - Severino Cavalcanti,
2ll Vice-Presidente no exercicio da Presidência.
Do Senhor Deputado Luiz AntOnio Fleury
Filho, Presidente da Comissão de Minas e Energia, nos seguintes termos:
Ofrcio n5!. 99/00
Brasllia, 24 de maio de 2000

Brasllia, 10 de maio de 2000
EJ<clentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
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Exmo Sr.
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Camara dos Deputado
Nesta
Senhor Presidente
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Comuniéo a V. ExAí em cumprimento ao que dis.: põe o art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico do Projeto de Lei nll. 3.861/97, de
autoria do Senhor Mário Negromonte, que acrescenta
parágrafo ao art. 111 da Lei n11 8.631, de 4 de março de
1993, que disp~e s~br~ a fixação ~os niv~is das tarifas para o serviço publico de energia elétnca e dá outras providências".
..
Solicito a V. ExA, nos termos regimentais, que
seja autorizada a publicação do referido projeto com
os respectivos pareceres.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. ExA
protestos de estima e consideraçêo. - Luiz Antonio
Fleury Filho, Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-00. - Michel Temer, Presidente.
Do Senhor Deputado Cleuber Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Famma, nos seguintes termos:
Oficio nR 82/2000-P
Brasllia, 17 de maio de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno
a apreciaçêo, por este Órgêo Técnico, do Projeto
de Lei nll. 3.584-A/97.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do respectivo parecer.
Atenciosamente, - Deputado Cleuber Carneiro, Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-00. - Michel Temer, Presidente.
Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos seguintes termos:
Oficio n~ 34/2000
Brasilia, 17 de maio de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Senh-or Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgêo Técnico, do Projeto de
Lei nIl 1.929, de 1999.
Solícito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-00. - Michel Temer, Presidente.
Oficio nR 42/2000
Brasilia, 17 de maio de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nIl 1.804, de 1999.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicaçêo do referido projeto e do parecer e ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-00. - Michel Temer, Presidente.
Oficio nº- 43/2000
Brasflia, 17 de maio de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técn ico, do Projeto de Lei
nIl 1.820, de 1999.
Solicito a Vossa Excelência autoriz~r a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
.
Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Presidente.
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Publique-se.
Em 30-5-00. - Michel Temer, Presidente.
Oficio n\1 44/2000
Brasllia, 17 de maio de 2000

A SUi:I Excekência o Senhor
Depu'(ado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciaçao, por este Órgao Técnico, do Projeto de Lei
nIl 2.023, de 1999.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Presidente.
Publlque-se.
Em 30-5-2000. - Severino Cavalcanti, 2Sl Vice-Presidente no exercicio da Presidência.
Oficio nSl 45/2000
Brasllia, 17 de maio de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este ÓrgAo Técnico, do Projeto de Lei
nll 2.160, de 1999.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Presidente.
Publlque-ae.
Em 30-5-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Senhor Deputado Reginaldo Germano,
P....idente da CominA0 Externa destinada a
"Esclarecer em que circunstância ocorreu a morte do ex-Presldente Joio Goulart, em 6 de dezembro de 1976, na estancia de sua propriedade,
na Provlncia de Corrlentes, na Argentina, nos seguintes tennos:

Maio de 2000

Oficio n.ll 001/99-Pres.
Brasflia, 29 de maio de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Apraz-me comunicar a Vossa Excelência que
esta Comissão Externa, em reunião ordinária realizada no dia 24 do corrente p. passado, elegeu os Deputados Reginaldo Germano (PFUBA), Presidente; Coriolano Sales (PMDB/BA), 111 Vice-Presidente; Marcos Rolim (PT/RS), 211 Vice-Presidente; e Luis Carlos
Heinze, 311 Vice-Presidente, sendo designado Relator
o Deputado Miro Teixeira.
Ao ensejo, reafirmo-lhe minha consideração e
apreço.
Respeitosamente, - Deputado Reginaldo Germano, Presidente.
Publique-se.
Em 30-5-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do Senhor Embaixador Carlos Eduardo
Alves de Souza, Assessor de Relações com o
Congresso, do Ministério das Relações Exteriores, nos seguintes termos:
Para: limo. Sr.
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados
Telefone:
Fax: (061) 318-2162
Do: Embaixador Carlos Eduardo Alves de Souza
Assessor de Relações com o Congresso
Fone: (61) 223-6344
Fax: (61) 322-9948
Data: 8-5-2000
NSl de Pág. incluIndo esta: 2
Senhor Secretário Geral,
Encontra-se presentemente sob apreciaçAo da
Câmara dos Deputados a Mensagem nIl.1.545, de
1999, pela qual o Senhor Presidente da República submeteu à consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção Interamericana para a
Eliminaçao de todas as Formas de DiscriminaçAo contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.
Com vistas a aperfeiçoar o texto do respectivo
Projeto de Decreto Legislativo, cuja redação reflete
enunciado da própria Mensagem nll 1545, solicito a
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Vossa Senhoria o especial obséquio de examinar a
oportunidade de alterarem-se a emenda e o artigo 1A
do P~L pa~ q~e a referência à Convençêo tenha a
segul~te leitura.
.
. .
Convençêo Intera~en?S~a para a Ehmlnaçêo
de Todas as Formas de ~Iscn.mlnação contra as P~ssoas Portadoras de DefiCiênCIa, conclurda em 7 de JUnho de 1999, por ocasião do XXIX Perrodo Ordinário
de Sessões da Assembléia Geral da Organização
dos Estados Americanos, realizado no perrodo de 6 a
8 de j~nho de 1999, na cidade de Guatemala".
Atenciosamente,- C.E. Alves de Souza Assessor de RelaçOes com o Congresso.

De ordem, à Comissão de Seguridade
Social e Famflia (referente ao PDC nQ 418/00).
Oficie-se e, após, publique-se.
Em 30-5-2000. - Mozart Vianna de
Palva, Secretário-Geral da Mesa,
Do Senhor Deputado Reginaldo Germano,
Presidente da ComIsslo Externa destinada a
"Esclarecer em que clrcunstAncla ocorreu a mor·
te do ex·Presldente Joio Goulart em 6 de dezem·
bro de 1976, na estAncla de sua propriedade, na
Prov(ncla de Corrlentes, na Argentina, nos se·
gulntes termos:"
REQUERIMENTO
(Do Sr. Rafael Guerra)
Requer a redistribuição do PDL nD
279199, do Sr. carlos Rlela, que dlsp6e s0bre a realização de plebiscito para a criaçlo
de um novo Estado da Federação pelo des·
membramento da metade sul do território
do Estado do Rio Grande do Sul, para a
Comisslo de Finanças e Tributação.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art.. 140 do
Regimento Interno, redistribuição do PDL nA 279/99,
para esta Comissão, tendo em vista que o referido
projeto tem, por obrigação regimental art. 139, inciso
11, letra b, que ser analisado pela Comissão de Finanças e Tributação.
Justiflcaçlo
Se aprovado, o presente PDL, acarretará gastos públicos no que concerne ao necessário plebiscito, bem como com a criaçêo de novo estado, além de
acarretar impacto financeiro orçamentário por abranger despesa não prevista no Orçamento nem na Lei
de Diretrizes Orçamentárias. Já existem na Casa casos envolvendo plebiscitos que, por essa razão tiveram que tramitar por esta Comissão, ficando bastante
evidente a necessidade de um estudo mais acurado
da matéria, para a deliberação final.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2000. - Deputado Rafael Guerra, Vice-Uder do Govemo na Câmara.
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Defiro. Reconsidero, consoante o disposto no art. 141 do RICO, o despacho iniciai aposto ao PDC n!!. 279/99, para incluir a
Comissão de Finanças e Tributaçêo,que deverá pronunciar-se nos termos do art. 54 do
RICO. oficieooSe e ápós publique-se
. Em 30-5-2000. - MIchel Temer, Presldente.
!lo Senhor Deputado Affonso Camargo, nos
seguintes termos:
REQUERIMENTO
I

' .

•

Ao Excelentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4Ado art.. 102 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nA 89/00 que 'institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar desvios e irregularidades
nas aplicaçOes dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência manifestações de apreço. - Deputado Affonso Camargo.
Defiro Publique-se
Em 30-5-2000. - Michel Temer Presidente.
Do Senhor Deputado Moreira Ferreira, nos
seguintes termos:
Brasllia, 30 de maio de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Predidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Requeiro, no forma do § 4Ado art.. 102 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nA 89, de 2000. que 'institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregularidades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, - Moreira Ferrelra.,Deputado
Federal (PFUSP)
Defiro. Publique-se.
Em 30-5-2000. - Michel Temer, Presidente.
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MENSAGEM N1l707, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Comunica o Excelentieeimo senhor
'd t d R ' bli
ta
Presl en e a epu ca que se aus.n rã do Pais no penodo de 30 de maio a 6
de junho de 2000, para realizar visita de
trabalho à República Federal da Alema.
nha e à República francesa.
(Publique-se.)
Senhores Membros da Câmara dos Deputados
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do Pars no perlodo de
30 de maio a 6 de junho de 2000, para realizar visita
de trabalho à República Federal da Alemanha e à República Francesa.

de trabalho à República Federal da Alemanha e à República Francesa.
At!!~ciosame~te. -: SlIvano ,Gi.anni, C~efe da
Casa CIvil da Presidência da Republrca, Interino.

Na Alemanha, participarei. ao lado do Chanceler Federal Gerhard ScbrOder, da inauguraçAo da
Exposição Universal Hannover 2000 (Hannover,
31 de maio e 12 de junho) e da 11 Reunião de Governança Progressista ( Berlim, 2 e 3 de junho). importante evento que reunirá Chefes de Governo de
15 parses.

Artigo único. O inciso 11 do art. 37 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37
.

Na França, manterei reunião de trabalho com
o Presidente Jacques Chirac e com o Primeiro-Ministro Lionel Jospin. Nos encontros com os
mandatários franceses, pretendo discutir temas de
nossa agenda comum, bem como iniciativas para
as presidências coincidentes do Brasil e da França
no Mercosul e na União Européia, respectivamente,
no segundo semestre deste ano.
A realização da visita de trabalho traduz a percepção comum da excelência dos relacionamentos
do Brasil com a Alemanha e com a França e do amplo
potencial ainda a ser explorado conjuntamente com
aqueles parses.
Brasllia, 25 de maio de 2000. - Fernando Hen·
rique Cardoso.
Aviso nR 863-C.Civil.
Brasllia, 25 de maio de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasllia - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a
qual o Excelentfssimo Senhor Presidente da República comunica que se ausentará do Pars no perlodo de
30 de maio a 6 de junho de 2000, para realizar visita

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 248, DE 2000
(Do Sr. Marcus Vicente e outros)
DA nova redação ao art. 37, Inciso 11,
da Constitulçlo Federal.
(Apense-se a Proposta de Emenda à
ll
Constituição n 257, de 1995.)
As Mesas da Câmara dos Deputados e ~o.Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional.

11- a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e tltulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, ressalvadas as nomeaçOes para
cargo em comissêo declarado em Lei de livre nomeaçAo e exoneraçâo, e vedada a cobrança de taxa de
inscrição ou de qualquer outro encargo financeiro de
candidato cuja renda familiar seja igualou inferior a 3
(três) salários mfnimos;"
Justificação
Velha reivindicação de inúmeros setores sociais, a isenção de taxas de inscrição atriburda de forma dispersa e esporádica a candidatos carentes
merece ser elevada a dispositivo constitucional. De
fato, na lógica igualitária da Lei Maior, nao se admite que sobreviva a discriminação na luta por cargos
e empregos públicos. Já basta, por estar no mundo
dos fatos, a melhor preparação a que têm acesso
os candidatos de maior poder aquisitivo. Não é posslvel que a ela venha se somar a cobrança de emolumentos que simplesmente inviabíliza, mês a mês.
ano a ano, a participação, em concursos públicos,
de pessoas que já arcam com injustiças sociais de
toda sorte.
Com base nesses relevantes aspectos, espera-se a rápida aprovação da emenda constitucional
aqui defendida.
Sala das Ses5Oes, de de 2000. - Deputado
Marcus Vicente.
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ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
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ELCIONE BARBALHO
ESTHER GROSSI
EURipEDES MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN
EXPEDITO JÚNIOR
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO GONÇALVES
FERNANDO MARRONI
FETTER .JÚNIOR
FEU ROSA
FLAVIOARNS
GASTÃO VIEIRA
GEOVAN FREITAS
GERALDO MAGELA
GERALDO SIMOES
GERMANO RIGOTTO
GESSIVALDO ISAIAS
GILBERTO KASSAB
GONZAGA PATRIOTA
HÉLlOCOSTA
HENR\OUE FONTANA
HERMES PARCIANELLO
HUGO BIEHL
IARA BERNARDI
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JAIME MARTINS
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JOÃO COSER
JOÃO FASSARELLA
JOÃO GRANDÃO
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JORGE PINHEIRO
JOSÉ ALEKSANDRO
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JOSÉ RONALDO
JOsE: THOMAZ NONÓ
JOSUÉ BENGTSON
,JOVAIR ARANTES
JÚLIO REDECKER
JULIO SEMEGHINI
JUQUINHA
JURANDIL JUAREZ
JUTAHY JUNIOR
LA'RE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEUR LOMANTO
UNO ROSSI
LUCIANO SIVAR
LUCIANO CASTR.O
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOSA
LU'S CARLOS HEINZE
Luis EDUARDO
LUIZ ANTONIO FLEURY
LUIZ BITTENCOURT
LUIZ FERNANDO
LUIZ PIAUHYLINO
LUIZA ERUNDINA
MARCELO BARBIERI
MÁRCIO BITTAR
MARCia FORTES
MÁRCIO MATOS
MARCONDES GADELHA
MARCOS AFONSO
MARCOS CINTRA
MARCOS DE JESUS
MARCOS UMA
MARCUS VICENTE
MARIA ABADJA

PFL
PT

PMDB

PA

POT

SP

PFL

BA

PFL

AL
PA

PTB

PSDS

GO

PPB

RS
SP

PSOB

PSDS
PMDB

GO

PSOB

BA

AP

PMDB

RN

PFL

R,J

PFL

BA
MT

PSDS
PSL
PFL

PFL

PE

RR

POT

PR
RR
RS
R,J

PTB

SP

PMDB

PPB

GO
AM

PSOB
PSB

PE
SP

PFL

PPB

PMDS

SP

PPS

AC
RJ
PR

PSDB

PT

PFL

PB

PT
PL
PSOS
PMDB
PSOB

AC
SP

PSDS

DF

PE
MG
ES
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
18S
; 87
188

169
190
191
192
19'3
194
195
196
197
198
199

200
201
202
203
204
205
20S
207
206
209
210

211
212
213
214
215
216
217
218
219
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MARIA DO CARMO LARA
MAR!SA SERRANO
MAURO BENEVIDES
MAX MAURO
MAX ROSENMANN
MEDEIROS
MENDES R1BE1RO F1LHO
MILTON MONTr
M1RIAM REID
MOACIR MICHELETi'O
!\IEIVA MOREIRA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NELSON PROENÇA
NILSON PINTO
NILTON BAIANO
NILTON CAPIXABA
OOíLID BALBINOTTI
OLlMPIO PIRES
OLIVEIRA FILHO
OSMÂN\O PERE\RA
OSMAR SERRAGLIO
OSVALDO BJOLCHI
OSVALDO RErS
PAES LANDIM
PASTOR VALDECI PAIVA
PAULO BALTAZAR
PAULO FEIJ6
PAULO JOsE: GOUVJ::A
PAULO K03AVASH
PAULO PArM
PEDRO BITTENCO·..JRT
PEDRO CANEDO
PEDRO CELSO
PEDRO CHAVES
PEDRO CORR~
PEDRO HENRV
PEDRO rRUJO
PEDRO NOVAIS
PEDRO VALADARES
PHILEMON RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM
POMPEO DE !V'ATTOS
PROFESSOR LUIZfNHO
RAFAEL GUERRA
RENATO SILVA
RENATO VIANNA
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?T
PSDB
PMDB

PTB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PDT
PMDB

MG
MS
CE
ES
PR
SP
RS
SP
RJ

PR

POT

MA

PTB
PPB
PSOB

SP

PMOB

RS

PSDB
PPB
PTB
PSDB

PA

POT
PSOB
PMD9
PMDB
PMDB
PMOB
PFL
PSL
PSB

°SD8
PL
PSD3

PT

PR

CE
ES
RO
PR
MG
PR

MG
PR
RS
TO
PI
RJ
RJ
RJ
RS
SP
RS

PFL

se

PSOB

GO

PT

DF
GO
PE

PMD8
PPIB

PSDB
PMDB
PMDB
PSB
PL
PMDB

MT
BA
MA
SE

MG
CE

PDT

RS

PT

SP

PSDB

MG

PSDB

PR

PMDB

se
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221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
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RENILOO LEAL
RICARDO BARROS
RICARDO FERRAÇO

RICARDO FIUZA
RICARDO RIQUE
RICARTE DE FREITAS
ROBÉR10 ARAÚJO
ROBERTO ARGENTA
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO BRANT
ROBERTO ROCHA
RODRIGO MAIA

232

ROMEU QUEIROZ

233
234

RONALDO CAIADO
RONALDO VASCONCELLOS

235

RUBENS BUENO

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

RUBENS FURLAN
SALATfEL CARVALHO
SANTOS FILHO
SAULO PEDROSA
SERAFIM VENZON
SÉRG'O BARCELLOS
Sr::RGrO BARROS
SÉRGIO GUERRA
SéRGIO MIRANDA
SéRGIO NOVAIS
SÉRGIO REIS
SILAS BRASILEIRO
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PTB
PPB
PSDB
PFL
PSDB

PB
MT
RR
RS

PL

PHS
PPB
PFL

PSOB
PTB
PSOS

PPS

SP

PE
PR

PSOB
PDT

BA

PFL

se
AP

PSDB

Ae

PSOB
PCdoB

PE
MG

PSB

CE

PSOB
PMOB

se
MG
SP
RJ
RS

PSDB

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

MG

PFL

PPB

257

MG
GO

PMDB

SILVIO TORRES

253

R.J

PR

SIMÃO SESSIM
SYNVAL GUAZZELLI
URSJCINO QUEIROZ
VADÃO GOMES
VALDECIOLIVEIRA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDIR GANZER
V\C P\RES FRANCO
VICENTE CARO PRESO
VITTORIO MEDfOLI
WAGNER SALUSTJANO
WALDIR SCHMJDT
WALTER PINHEIRO
WANDERLEY MARTINS
WELlNTON FAGUNOES
WELLlNGTON DIAS
WILSON BRAGA
WILSON SANTOS
VeDA CRUSIUS

254
255
2.56

GO
MG
MA

PFL
PFL
PPS

249
250
252

ES

PE

PSDB

248

251

PA
PR

PMDB
PFL

BA

PPB

SP

PT

RS

PL

SP
PA

PT
PFL
PSOB

PSOB
PPB
PMDB
PT

p~

se
MG

SP
RS

BA

PDT

RJ

PSOB

MT

PT

Pf
PB
MT
RS

PFL
PMDB

PSOB
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268 ZArRE REZENDE

PMDB

269 ZÉ GOMES DA ROCHA
270 ZENALDO COUTJNHO

PMDB
PSDB

271 ZULAIÊ COBRA

PSOB

MG

SP

Assinaturas que T~ão Conferem
1
2
3
4
5
6
7

DR. BENEDITO DIAS
GUSTAVO FRUET
MAGNO MALTA
NELSON MARCHEZAN
NEUTON LIMA
PADRE ROQUE
RAIMUNDO SANTOS

PPB
PMOB
PTB
PSDB
PFL
PT
PFL

AP
PR
ES
RS
SP
PR
PA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1

ANTONIO JOSÉ MOTA

PMOB

CE

2
3
4
5
6
7
8
9

CORNÉLlO RIBEIRO
ENIVALDO RrBEIRO
FRANCISCO SILVA
GJVALDO CARIMBÃO
IVANIO GUERRA
JOSÉ MELO
MURILO DOMINGOS
RICARDO NORONHA

POT
PPB
PST
PSB
PFL
PFL
PTS
PMDB

RJ
PB
RJ
AL
PR
AM
MT
DF
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Assinaturas Repetidas
1
2
3
4

5

ALBÉRICO CORDEIRO
ALBÉRICO CORDEIRO
ALOlzlO SANTOS

PTB

AL

PTB

AL

ARMANDO ABrUO
8. sA

PMDB
PSDB

6
7
8
9

BADU PICANÇO
CLOVIS VOLPr
DINO FERNANDES
EBERS'LVA
10 EDUARDO CAMPOS
11 EDUARDO PAES
12 GESSIVALDO ISAIAS
13 IARA BERNARDI
14 INALDO LEITÃO
15 JOÃO MENDES

16 JORGE ALBERTO
17 MARCONDES GADELHA
MARCOS CINTRA
19 MARCOS UMA
20 MAX ROSENMANN
18

21

NELSON MARQUEZELU
22 OSMAR SERRAGl.1O
23 OSVALDO BIOLCHI
24 PEDRO CORRt:A
25 POMPEO DE MATTOS
26 RUBENS FURLAN
27 SALATIEL CARVALHO

28

ZULA1~ COBRA

psoa
PSOB
PSOB
PSOB

por
PSB

PTB
PMDB
PT
PSDB

PMDB
PMDB

ES

PB
P\
AP

SP
RJ
RJ
PE
RJ

Pl

SP
PB
RJ

SE

PMDB

PB
SP
MG

PSOB

PR

PTB
PMD8

SP

PFL
PL

PMOB
PPB

por

PR
_RS
PE
RS

PPS
PMOB

PE

PSOB

SP

SP
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123/00
Brasllia, 30 de maio de 2000

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à constituiçao do Sr. Deputado MARCUS
VICENTE E OUTROS, que "Dá nova redação ao art..
37, inciso 11, da Constituição Federal", contém número suficiente de signatários, constando a referida proposiçao de:
271 assinaturas confirmadas;
7 assinaturas nao confirmadas;
9 deputados licenciados;
28 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. De Souza
Chefe.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATI VOS-CeDI

CONSTITUIÇAo
DA
REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
TITULO 111
Da Organização do Estado

CAPiTULO VII
Da Administração Pública
Seção I
Disposições Gerais
\

Art. 37. A administração pública,direta e indireta
de qualquer dos Poderes da Uniao, dos- Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princrpios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
*Artigo, caput com reduçao dada pela Emenda
Constitucional nD 19, de 4 -6-1998.
1- os cargos, empregos e funções públicas sao
acessrveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
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*Inciso I com redução dada pela Emenda CCJffuS~
1
titucional nD 9, de 4-6-1998.

11 - a investidura em cargo ou emprego piJbUcCJ
depende de aprovaçêo prévia em concurso p(JlJijijco
de provas ou de provas e trtulos, de acordo com a n<:J~
tureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeaçõe~ ~JEr81
cargo em comissão declarado em lei de livre nom~81
ção e exoneração;
*Inciso 11 Com redação dada pela EmerodJ!SJ
(Constitucional nD 19, de 4-6-1998.

111 - o prazo de validade do concurso p(j[g!iCD
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igu81i
período;
IV - durante o prazo improrrogável previ@)~D lf1JCJ
edital de convocaçao, aquele aprovado em conClll~SiO
público de provas ou de provas e trtulos será convocado com prioridade sobre novos concursados PaJfaJ
assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas enclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidoª ~or
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se ~p~
nas às atribuições de direção, chefia e asse~©or8l
mento;
*Inciso V com redação dada pela
Constitucional nD 19, de -4-06-1998.

Em~n(JJa

VI- é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;
VII- o direito de greve será exercido nos teli'mo~
e nos limites definidos em lei específica;
*Incíso VII com redaçlío dada pela Eme:nrJ8J
Constitucional nD1 9, de 4-6-1998.

VIII - a lei reservará percentual dos cawQJoa @
empregos públicos para as pessoas portadori:il~ d@
deficiência e definirá os critérios de sua admis&Mlo;
IX - a lei estabelecerá os casos de contrat!3ç§j©
por tempo determinado para atender a necessid~oJ®
temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores público~ G o
subsídio de que trata o § 4.11 do art. 39 somente po'C'lGrao ser fixados ou alterados por lei específica, abservada a iniciativa privativa em cada caso, assegnqr~:Q]m
revisao geral anual, sempre na mesma data G SGm
distinção de índices;
*Inciso X com redaçao dada pela .Em,'am:Jf5j
Constitucional nD 19, de -4-6-1998.

XI - a remuneração e o subsidio dos OClJ~aJli'lte~
de cargos, funções e empregos públicos da a(l1mifij~~~
traça0 direta, autárquica e fundacional, dos m~rt~br©íi\
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de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municlpios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes pollticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remunerat6ria,percebidos cumulativamente ou não, incluldas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsidio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:
*Inciso XI com redação dada pela Emenda
Constitucional nD 19, de -4-6-1998.

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo:
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;
*Inciso XIII com redação dada pela Emenda
Constitucional nD 19, de 4-6 -1998.

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores:
*Inciso XIV com redação dada pela Emenda
Constitucional nD 19, de 4-6-1998.

XV - o subsidio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutlveis,
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts 39 § 4.0, 150, 11, 153,11I, e 153, § 2.0, I
*Inciso XV com redação dada pela Emenda
Constitucional nD 19, de 4-6-1998.

XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos. exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou cienUfico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
*Inciso XVI com redação dada pela Emenda
Constitucional nD 19, de 4-6-1998.

XVII - a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicás, sociedades de economia
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,
direta e indiretamente, pelo poder público;
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XIX - somente por lei especifica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, áe sociedade de economia mista e de !fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso,
definir as áreas de sua atuação;
*Inciso XIX com redação dada pela Emenda
Constitucional nD 19, do 4-6- 1998.

XX - depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada:
XXI- ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econOmica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
§ 1.0 A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos 6rgêos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, simbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 211 A não-observància do disposto nos incisos
" e 11I implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3.0 A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:
* § ~ com redaçao dada pela Emenda Constitucional nD 19, do 4-6-1998.
I - as reclamaçOes relativas à prestação dos
serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços;
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional

nD 19, do -4-6-1998.

*/nciso XVII com redação dada pela Emenda
Constitucional fP119, de 4-6 -1998.

11 - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art.. 5, X e XXXIII;
* Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional

XVIII - a administração fazendária e seus servi·
dores fiscais terêo, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

cicio negligente ou abusivo de cargo, emprego ou
função na administração pública.

nD 1P, do 4-6-1998.
111- a disciplina da representação contra o exer-
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* Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucional ntJ 19, do 4-6-1998.
§ 4Jl Os atos de improbidade administrativa importarao a suspensão.dos direitos politicos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejurzo da ação penal cabrvel.
§ 5~ A lei estabelecerá os prazos de prescrição para mcitos praticados por qualquer agente,
servjdor ou não, que causem prejurzos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6Jl As pessoas jurrdicas de direito público e as
de direito pri\fcado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
§ 7Jl A lei disporá sobre os requisitos e as restri·
ções ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a in·
formações privilegiadas.
* § 7D acrescido pela Emenda Constitucional ~
19, de 4-6-1998.
§ SJl A autonomia gerencial, orçamentária e fi·
nanceira dos órgãos e entidades da administração di·
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contra·
to, a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:
* § BD acrescido pela Emenda Constitucional ~
19, de 4-6-1998.
r - o prazo de duração do contrato;
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional ~ 19, de
4-6-1998.

11 - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigaçOes e responsabilidade
dos dirigentes;
* Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional
~ 19, de 4-6-1998.
111 - a remuneração do pessoal.
* Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucional ~ 19, de 4-6-1998.
§ 9ll O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e
suas subsidiárias, que receberem recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municrpios
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
* § ~ acrescido pela Emenda Constitucional ~
19, de 4-6-1998.
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§ 10. t: vedada a percepção simultanea de
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40
ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública, ressalvados. os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os car.,.
gos eletivos e_ QS QargoS em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração.
* § 10 acrescido pela Emenda Constitucional nD
20, de 15-12.1998.
.
TITULO IV
Da Organização dos Poderes

f

CAP TULO I
Do Poder Legislativo
SEçAo VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
1- de um terço, no mrnimo r dos membros da camara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1ll A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de srtio.

§ 2l!. 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.
§ 3ll A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4l!. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
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§ 5Il A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

....................................................................................
......................................................................................
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 250, DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros)

Altera a redação do art. 144 da
Constituição Federal, acrescentando Inciso VI ao caput do artigo, que inclui as
guardas municipais entre os órgãos de
segurança pllblica, e modificando a redaçlo do § 811, para permitir que as guardas
municipais exerçam a funçlo de poUcia
judicliria e realizem a apuraçio de infrações penais e ações de policia ostensiva
e de preservação da ordem pública, concorrentemente com as paUclas civis e militares.
(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituiçao ~ 87, de 1999.)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60, § 30., da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 111 1: acrescentado um inciso VI ao caput do
art. 144, da Constituição Federal, com a redação que
se segue:
"Art. 144

..

VI - guardas municipais."

a

Art. 20. O § Sl do art. 144, da Constituição Fe~
deraI passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 144

.

ao

§
Os municlpios poderão constituir
guardas municipais às quais compete, além
da proteção dos bens, serviços e instalações do municlpio, as funçOes de policia judiciária e a apuração de infrações penais,
concorrentemente com as polIcias civis, e a
policia ostensiva e a preservação da ordem
pública, concorrentemente com as pollcias
militares, nos termos em que dispuser a lei
prevista no § 7° deste artigo. (NR)
Art. 3$1 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
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Justificação
Temos assistido, nos últimos anos, a uma
deterioração crescente da qualidade de vida dos
brasileiros, em decorrência, principalmente, do aumento da criminalidade, tanto nas chamadas grandes cidades, quanto naquelas de pequeno e médio porte.
Embora o aumento do número e do tipo de crimes praticados contra o cidadão esteja relacionado
com fatores diversos, é inegável, também, que o
distanciamento entre os órgãos policiais e os integrantes da sociedade, os quais esses órgãos têm a
obrigação de defender, se constitui em um fator relevante nesta questão.
A impessoalidade da atuação da policia ostensiva e o descaso no atendimento das _pessoas nas
delegacias de pollcia contribuem para que a sensação de insegurança seja ampliada.
Assim, enquanto esperamos pela implementa~
ção de medidas que venham a mostrarem-se eficazes no combate à violência e à criminalidade, medidas que, certamente, são de médio e longo prazos,
é passlvel adotar-se uma mudança no atual sistema
policial brasileiro que irá permitir a aproximação entre policial e cidadão, reduzindo a sensação de insegurança hoje existente.
Essa modificação é a inserção das guardas
municipais entre os órgãos de segurança pública,
atribuindo-Ihe competência para atuar, de forma
concorrente com as polrcias civil e militar, na execução da função de policia judiciária e das açOes de
apuração das infrações penais, da pollcia ostensiva
e da preservação da ordem pública.
A relação entre o cidadão e o guarda municipal mostra-se muito mais fácil do que a relação
entre o cidadão e o policial, porque integram os
efetivos das guardas municipais moradores da cidade. Portanto, o guarda municipal tem possibilidade de conhecer melhor o hábito e a forma de
vida das pessoas, fazendo com que haja perfeita
identidade e maior interação entre ele e as pessoas da comunidade.
Tivemos o cuidado de prever, para evitar conflitos entre as guardas municipais e as policias civis e
militares, que a lei a que se refere o § 711 do art. 144,
definirá os termos em que se dará esse exercfcio concorrente de competências.
Certo de que meus ilustre Pares entenderão
que as alterações sugeridas nesta Proposta de
Emenda à Constituição trarão beneflcios imediatos à
população brasileira, contribuindo de forma efetiva
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para a reduçao da viol~ncia que assola nossa sociedade, esperamos contar com o seu necessário apoio
para a sua aprovaçao.
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Sala das Sessões, 4 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Assinaturas Confirmadas
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ADEMIR LUCAS
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO MUNIZ
ALBÉRICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALBERTO MouRAo
ALCEU COLLARES
ALCrONE ATHAYDE
ALEX CANZIANI
ALEXANDRE SANTOS
ALMEIDA DE JESUS
ALMERINDA DE CARVALHO
ANíBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
ANTÔNIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABíLIO
-ARNDN BEZERRA'
ATlLA LINS

PSDB
PFL
PPS

PMOB

MG

PR
RO

POT

MA
SP
SP
RS

PPB

RJ"

PSOB

PR

PSDB
PL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PFL

RJ

PSDB
PMDB

PTs
PMDB
PSDB

PFL

CE

RJ
CE
CE

se
PE

TO
PB
CE
AM

28348 Quarta-feira 31

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

21
22

AUGUSTO FRANCO
AUGUSTO NARDES

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

B. sA
BARBOSA NeTO
BETINHO ROSADO
BISPO RODRIGUES
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CABO JÚLIO
CAJO RIELA
CARLOS BATATA
CELSO JACaS
CEZAR SCHIRMER
CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CLEUBER CARNEIRO
CLOVIS VOLPI
CONFÚCIO MOURA
CORIOLANO SALES
CUSTÓDIO MATTOS
DANILO DE CASTRO
DARCI COELHO
DE VELASCO
DINO FERNANDES
DR. EVILÁSIO
OUILIO PISANESCHI
EBER SILVA
EDINHO BEZ
EDMAR MOREIRA
ELlseu MOURA
EULER RIBEIRO
EXPEDITO ..JÚNIOR
FATIMA PELAES
FéLIX MENDONÇA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLÁVIO DERZI
FRANCISCO GARCIA
GeOVAN FREITAS
GERALDO SIMOES

36

37
36
39

40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57

56
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68

GERVÁSIO SILVA
GESSIVALDO ISArAS
GILBERTO KASSAB
GLYCON TERRA PINTO
GONZAGA PATRIOTA
HELENILOO RIBEIRO
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PSOS
PPB
PSOB
PMOB

se
RS
PI
GO

PFL

RN

PL

R.J

PSOS

MG
MG
RS
PE

PL
PTB
PSDB
POT
PMDB

PSOB
PFL
PFL
PSDS

R.J
RS
PR

PI
MG

SP

PMOB
PMDB

RO

pses
PSDB
PFL
PSL
PSOB
PSS

MG
MG

PTB

PDT
PMDS

BA
TO
SP
RJ

SP
SP

PPB

RJ
SC
MG

PPB

MA

PFL
PFL

PSDB
PTB
POT

AM
RO
AP
BA
SC

PMDB
PV

MO
RJ

POT

SP

PSDS
PMOB
PFL
PMeB
PT

ES
MS

AM

GO
BA

PFL

se

PMOB
PFL

PI
SP
MG

PMOS
PSB

pses

PE
AL
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69
70

71
72
73

74
75
76
77

78
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91

92

93
94
95

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106

107
108
109
110

111
112
113

114
115
116
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HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERCULANO ANGHINETTI
HUGO BIEHL
IÉlDIO ROSA
JLDEFONÇO CORDEIRO
INALDO LEITÃO
IRIS SIMOES
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JOÃO GRANDÃO
JOÃO HENRIQUE
JOÃO MAGALHÃES
..JOÃO MATOS
JOÃO MENDES
JOÃO PIZZOLATTI
JOEL DE HOLLANDA
..JONIVAL LUCAS JUNIOR
..JORGE ALBERTO
JORGE COSTA
JORGE KHOURV
JOSÉ ALEKSANDRO
..JOSÉ BORBA
..JOSÉ CARLOS ELIAS
JOSÉ CARLOS MARTINEZ
JOSÉJANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSÉ MILlTÃO
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
JOSé RONALDO
JOSÉ THOMAZ NONO
JOVAIR ARANTES
..JÚLIO DELGADO
JURANDIL JUAREZ
LAMART1NE POSELLA
LAURA CARNEIRO
LEUR LOMANTO
LJDIA QUINAN

LJNeOLN PORTELA
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PlzZATTO
LUIS BARBOSA
LUIZ BITTENCOURT
LUIZ PIAUHVLlNO
LUIZ SÉRGIO
MÁRCIO MATOS
MARCOS CINTRA
MARCOS LIMA
MARIA ABADIA

PMOB
PPB
PPB
PMDB
PFL
PSDB
PTB
PFL

PPB
PT

RN
MG

se
RJ
AC
PB

PR
MG
RJ
MS
PI
MG

PMDB
PMDB
PMOB
PMDB
PPB

se

PFL
PFL

PE
BA

PMDB
PMDB
PFL
PSL

PMDB
PTB
PTB

PPB
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PFL

PSOB
PMDB
PMOB
PMDB

se
R..J

se
PA
BA
AC

PR
ES
PR
PR

PB
MG
PE
BA

AL

PSL
PFL
PFL
PFL

GO
MG
AP
SP
R..J
BA
GO
MG
RR
PR
RR

PMDB

GO

PFL
PFL

psoe

psoe

PE

PT
PT
PL

RJ

SP

PMOB
PSDB

DF

PR
MG

28350 Quarta-feira 31

117
118
119
120
121
122
123
124
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MATTOS NASCIMENTO
MAURO BENEVIDES
MAX ROSENMANN
MEDEIROS
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON MONTI
MOACIR MICHELETTO
NEIVA MOREIRA
125 NELSON MARQUEZELLI
126 NEUTON LIMA
127--NILSON PINTO
128 NILTON BAIANO
129 NILTON CAPiXABA
130 NORBERTO TEIXEIRA
131 OLIMPIO PIRES
132, OSMÂNIO PEREIRA
133 OSMAR SERRAGLIO
134 OSVALDO REIS
135 PAES LANDIM
136 PAULO BALTAZAR
137 PAULO DELGADO
138 PAULO KOBAVASHI
139 PEDRO CHAVES
140 PEDRO CORR~
141 PEDRO NOVAra
142 PHILEMON RODRIGUES
143 POMPEO DE MATTOS
144 PROFESSOR LUIZJNHO
145 RAFAEL GUERRA
146 RAINEL BARBOSA
147 REGIS CAVALCANTE
148 RENATO VIANNA
149 RICARDO BARROS
150 ROBÉRIO ARAÚJO
151 ROBERTO ARGENTA
152 ROBERTO BALESTRA
153 ROBERTO PESSOA
154 ROBERTO ROCHA
155 RODRIGO MAIA
156 ROLAND LAVIGNE
157 RDMEL ANIZIO
158 ROMEU QUEIROZ
159 RONALDO VASCONCELLOS
160 RUBENS BUENO
161 RUBENS FURLAN
162 SALOMÃO CRUZ
163 SANTOS FILHO
164 SARAIVA FELIPE
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PST
PMOB
PSDS
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PDT
PTB
PFL
PSDB

PPB
PTB
PMDB
PDT
PMDB
PMDB
PMOB
PFL
PSB

PT

RJ
CE

PR
SP
RS
SP
PR
MA

SP
SP
PA
ES
RO

GO
MG

MG

PR
TO

p,

RJ
MG
SP

PSDB
PMDB

GO

PPB

PE

PMOB

MA

PL

MG
RS
SP
MG

PDT
PT
PSDS
PMDB

TO

PPS

AL

PMDB
PPB
PL
PHS

PPB
PFL
PSOB
PTB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PPS
PPS

PPB
PFL
PMDB

se

PR
RR
RS
GO
CE
MA
R.J
BA
MG
MG

MG
PR
SP

RR
PR
MG
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165 SAULO PEDROSA
166 SERAFIM VENZON
. 1'67 SÉRGIO REJS
168 THEMfsTOCLES SAMPAIO
169 URSICINO QUEIROZ
170 VALDEMAR COSTA NETO
171 VICENTE ARRUDA
172 VITTORIO MEDIOU
173 VIVALDO BARBOSA
174 WELLlNGTON DIAS
175 VEDA CRUSIUS
176 ZAIRE REZENDE
177 ZÉ GOMES DA ROCHA
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PSDB

BA

POT

se

PSOB

PT

SE
PI
BA
SP
CE
MG
RJ
PI

PSDB

RS

PMDB

MG

PMDB

GO

PMDB
PFL
PL
PSOB

PSDB

PDT

Assinaturas que Não Conferem
1
2
3

CARLOS DUNGA
DR. BENEDITO DIAS
ELCIONE BARBALHO

PMDB
PPB
PMOB

PB
AP
PA

4

JOÃO CALDAS

Pl

AL

5

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

PFL

MG

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1
2

ANTONIO JOAQUIM

PSDB

MT

ENIVALDO RIBEIRO

PPB

PB
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Assinaturas Repetidas
1
2

3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

ALBERTO MOURÃO
ANrBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
DINQ FERNANDES
DR. BENEDITO DIAS
FERNANDO CORUJA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABEIRA
HERCULANO ANGHINETTI
INALDO LEITÃO
JOSÉ BORBA
JOSE LUIZ CLEROT
JOSÉ RONALDO
JOSÉ THOMAZ NONÓ
JOVAIR ARANTES
JURANDIL JUAREZ
LUIZ BllTENCOURT

16
17
18 LUIZ BIITENCOURT

19 MARCOS LIMA
20 MENDES RIBEIRO FILHO
21 NORBERTO TEIXEIRA

PMDB
PMDB
PSOB
PSDB
PPB

AP

POT

se

PMDB
PV

MG

PPB
PSDB

MG·
PB
PR
PB
BA·

PMOB
PMOB
PFL
PFL
PSOB

SP

CE
CE
RJ

RJ

AL
GO

PMOB

AP

PMDB

GO'
GO
MG
RS
GO

PMDB
PMDB
PMDB
PMD8

22 OLIMPIO PIRES

por

23 RODRIGO MAIA
24 ROMEL ANIZIO
25 ROMEU QUEIROZ

PTB
PPB
PSOB

MG
RJ
MG
MG
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de
Produção
Oficio nQ. 124/00
Brasi1ia, 31 de maio de 2000
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
Nesta
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à constituição do Sr. Deputado RONALDO
VASCONCELLOS E OUTROS, que "Altera a redação
do art.. 144, da Constituição Federal, acrescentando
um inciso VI, ao caput do artigo, que inclui as guardas
municipais entre os órgãos de segurança pública, e
modificando a redação do § SJl, para permitir que as
guardas municipais exerçam a função de policia judiciária e realizem a apuração de infraçOes penais e
ações de policia ostensiva e de preservação da ordem pública, concorrentemente com as polrcias civis
e militar", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:
177 assinaturas confirmadas;
5 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
25 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. De Souza
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

SUBSEÇAo 11
Da Emenda à Cmlstitui~210
Art. 60. A Constituiçêo poderá ser ernendad@
mediante proposta:
1- de um terço, no minimo, dos membrCl15 da C§J~
mara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da Rep(lbJica;
111 - de mais da metade das Asssmbléias Legislativas das unidades da Ferlera~º, m3nifeªtando~sa, ~dJ@J
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1.11 A Constituiçao não poderá ser emendad~
na vigência de intervenção federal, de estado de d~
fesa ou de estado de sitio.
§ 2.11 A proposta será discutid8 e votada em cad~
Casa do Congresso Nacional, em rjois turnos, cgm~i
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, trê$
quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 311 A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sen~ôlD
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4Jl Não será objeto de deliber8ç~o a pmpo~ta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universall e periódico;
\1\ - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 511 A matéria constante de proposta de emend1:i'1
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obj~
to de nova proposta na mesma S~~~~JO I~gisl~tiva.
TITULO V

Da Defesa do Estada e das

COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-

CeDI
CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
TITULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

SEçAoVIII
Do Processo Legislativo

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

In~~a~Mü~@@0 ~®m@c

cráticas
•••••••••••••••••••••••••• '"

•••••••••••••• "

•••••• o ••••••

~

o

D' ••• o • • • • •

CAPITULO 111
Da Segurança Púb!õl!';~
Art. 144. A segurança pública, dt9ver do Estado,
direito e responsabilidSlde d® tl.:ldos, ~ ~}z~r~id~ p~ra ~
preservação da ordem púb~ic~ @ d@J iilmiumid~i]e d&líiJ
pessoas e do patrilrtOnio, aiJ@\f@$ díJ~ ~~~ljif1t~~ ófg~lJfei:
I - policia federal;
11 - policia rodoviária federal;
1/1- policia ferrovimri9 f(%d~r~!;
IV - policia§; tivis;
V- policiaiS milit~fi30 ~ e;;~fr;~~ (~GJ [ggmtJ~!m$ militares.
§ 1Jl A policia federal, iflstituidm ~iJr I~i como órgão permanente, organizado e m~l'itidtJ pela União la
estruturado em carreir~, de~ti!1QH~® &1:
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* §1~ com redaç!o dada pela Emenda Constitucional nD 19, do 4-6-1998.
1- apurar infrações penais contra a ordem polltica e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infraçOes cuja
prática tenha repercussão interestadual ou intemacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser
em lei;
11- prevenir e reprimir o tráfico iHcito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejulzo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
111 - exercer as funções de policia marltima, aeroportuária e de fronteiras;
*Inciso /fi com redaçao dada pela Emenda
Constitucional nD 19, do 4-6-1998.
IV - exercer, com exclusividade, as funçOes de
policia judiciária da União.
§ 211 A policia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
* § 2A com redação dada pela Emenda Constitucional n~ 19, do 4-6-1998.
§ 311 A policia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
*§ 3D com redaçao dada pela Emenda Constitucional nD 19, de 4-6-1998
§ 411 As policias civis, dirigidas por delegados de
polrcia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de policia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as mil1tares.
§ 511 As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservação
da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe
a execução de atividades de defesa civil.
§ 611 As polrcias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 711 A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
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§ 811 Os municlpios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalaçOes, conforme dispuser a lei.
§ 911- A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 411 do art. 39.
* § go acrescido pela Emenda Constitucional nD
19, de 4-6-1998.
.
.
PROJETO DE LEI Nll3.118. DE 2000

(Do Sr. Simão Sessim)

Concede estimulo fiscal para pessoas Juridicas que empreguem pessoas
maiores de quarenta anos.
(Apense-se ao Projeto de Lei nll 3.850,
de 1997.)

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 111 As Pessoas jurldicas que empregarem
pessoas com idade de quarenta anos ou mais poderão imputar o custo com essa mão-de-obra, multiplicado por fator até um e meio, em montante e condiçOes fixados pelo Poder Executivo.
Art. 21l Sem prejurzo do disposto no artigo anterior, os mesmos empregadores poderão quitar tributos
federais de que sejam contribuintes, com certificados
representativos de até cinco por cento do valor das
remunerações pagas no exerclcio fiscal anterior a
empregados com quarenta anos ou mais, limitado
esse valor a um por cento do imposto de renda no
exercfcio anterior.
Art. 311 O gozo do beneficio condiciona-se à prévia inscrição junto ao Ministério do Trabalho, que organizará cadastro atualizado dos inscritos, com informações por eles prestadas e a respectiva documentação comprobatória.
Art. 411 Os certificados acima referidos valerão
por três anos a contar da data de sua emissão, tendo
seu valor corrigido pelos mesmos Indices aplicáveis
aos créditos tributários da União.
Art. 511 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de sessenta dias contados de sua publicação.
Art. 61l Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. -,a Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçlo
A discriminação contra a velhice é fato corriqueiro neste paIs de jovens no qual, todavia, éonvém alertar-se para o tato que, imperceptivelmente, nosso
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perfil populacional passa a assemelhar-se ao dos paises desenvolvidos, de tal sorte que a proporção cresce seguidamente.
O Legislador não pode ficar indiferente a essas
previsões da demografia nem a essa distorção do
comportamento ético que tende cada vez mais a
confrontar-se com a fatalidade demográfica.
Sobretudo, num pais em desenvolvimento,
onde são prementes as carências de mão-de-obra
qualificada, de saber fazer, de recurso humano incrementado pela experiência, é crucial que os formuladores de politicas públicas tenham em vista a
advertência, segundo a qual a caracteristica mais
notável do subdesenvolvimento seria o desperdicio
dos recursos humanos.
Este pais pode dar-se ao luxo suicida de menosprezar o trabalho qualificado das pessoas experientes que vêm sendo descartadas por volta do
quadragésimo aniversário, em função de um preconceito estúpido que insiste em ver o envelhecimento profissional desencadear-se a partir dos trinta
e cinco anos, idade que é, ao contrário, apenas o
inicio da maturidade e antevéspera do ápice da produtividade.
Por isso mesmo, o nefando preconceito não vigora nos paises desenvolvidos, nos quais deveriamos inspirar-nos, ainda mais que, à parte sua estupidez econômica, encerra cruel e desumano pecado
ético contra a sacralidade da pessoa humana, sendo a função ultima de qualquer organização poHtica
a de assegurar condições para o pleno desenvolvimento das potencialidades da pessoa humana em
sua integralidade, o que inclui a juventude, a maturidade e a velhice.
A esses argumentos acresce o precedente
auspicioso que foi a promulgação, pela Assembléia
Legislativa e pelo Governador do Estado do de São
Paulo, da Lei nll. 9.085, de 17 de fevereiro de 1995,
com teor análogo ao desta proposição.
Nossa proposição pretende adaptar o espirito
da formidável iniciativa paulista ao contexto da tributação federal, com o intuito de que os gestos avançados da locomotiva paulista, inspirados nos valores
da modernidade, não fiquem isolados, aprofundando ainda mais a fratura entre os "dois Brasis" a que
se referia Jacques Lambert, antes ao contrário, com
o intuito de construir um Brasil uniformemente desenvolvido e moderno.
Sala das Sessões 25 de maio de 2000. - Simlo
Sesslm, Deputado Federal.
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COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI

LEI NII. 9.085 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre incentivo fiscal para
as pessoas jurídicas que possuam empregados com mais de 40 anos, na forma
que especifica.
(Projeto de Lei nll. 138/92, do Deputado
Campos Machado)
O Governador do Estado de São Paulo.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do
Estado decreta e eu promulgo, nos termos do § 711.
do artigo 28 da Constituição do Estado, a seguinte
Lei:
Art. 111. Fica instituido incentivo fiscal para as
pessoas juridicas domiciliadas no Estado que, na
qualidade de empregador possuam pelo menos
30% (trinta por cento) de seus empregados com idade superior a 40 (quarenta) anos.

§ 111. O incentivo fiscal de que trata esta lei corresponderá ao recebimento. por parte da pessoa
juridica que cumprir a exigência referida no caput deste artigo, de certificados expedidos pelo
Poder Público, correspondentes ao valor do incentivo, na forma a ser fixada em decreto do Poder Executivo.
§ 22 Os portadores dos certificados poderão
utilizá-los para pagamento dos seguintes impostos:
1 - sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviço de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, previsto no artigo 155, 11, da Constituição Federal; e
2 - sobre propriedade de veiculos automotores, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor
devido, a cada incidência, que poderá ser ampliado,
de forma progressiva, segundo o número e a idade
dos empregados, conforme for estabelecido pelo
Poder Executivo.

§ 32 Anualmente, a Assembléia Legislativa fixará o montante global a ser utilizado como incentivo, respeitados os limites, minimo e máximo, de
1% (um por cento) e 5% (cinco por cento), respectivamente, da receita proveniente daqueles tributos.
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§ 4ll Os beneficios de que trata esta Lei deverêo ser previstos na elaboraçao do projeto de lei orçamentária.
Art. 2ll O direito ao beneficio de que trata esta
Lei depende de prévia inscrição junto à Secretaria
de RelaçOes do Trabalho, que manterá um cadastro
atualizado dos inscritos, com informaçOes por eles
prestadas acompanhadas dos devidos documentos
comprobatórios.
.
. .
.
A~. 3ll Poder Executl~o fixará o limite m~lmo do ~ncentivo a ser .co.ncedldo, em cada exerciclo
financeiro por beneficláno.
,
ll
Art. 4 Os certificados d~ que trata o § 1ll do
ll
a~.go 1 desta lei terao prazo de validade, pa~ sua
utilJzaçao de 1 (um) ano, ~ ~ontar de sua expedlçã~,
com o~ seu~ valores comgldos. pelos mesmos indlces aplicáveiS na correção do tributo.
Art. 5ll O representante do Estado junto ao
Conselho Nacional de Polltica Fazendária CONFAZ, proporá e defenderá a e)(t..ensêo do incentivo de que trata esta lei, no que conceme aos contribuintes do ICMS.
Art. 6ll O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados
de sua publicaçao.
Art. 7ll Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaçao.

?

LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA

Mário Covas - Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nll3.119, DE 2000
(Do Sr. Ademir Lucas)

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGiSLATlVOS- CeDI

LEI N'l8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

Altera a redação do art. 42 e revoga
os arts. 46 e 47 da Lei nR 8.213, de 24 de
julho de 1991, para tomar vitalicia a aposentadoria por invalidez.
(Apense-se ao Projeto de Lei nll 4.024,
De 1997.)

Dispõe Sobre os Planos de
Beneficios da Previdência Social, e dá
Outras Providências.
T(TULO 11I
Do Regime Geral de Previdência Social

O Congresso Nacional decreta:
passa a vigorar
Art. 1ll O art. 42 da Lei nll 8.213, de 24 de julho de
1991
com a seguinte redação:
"Art. 42. A aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou nao em gozo de auxilio-doença,
for considerado incapaz e insuscetrvel de reabilitação para o exercicio de atividade que
lhe garanta a subsistência. (NR)"

Maio de 2000

Art. 2ll Esta lei entra em vigor na da de sua publicação
Art. 3ll Revogam-se os arts. 46 e 47 da Lei nll
8.213, de 24 de julho de 1991.
Justificação
. . .
.
A p~ese~te proposição te.m por .0bJe~lvo confenr
caráter vltallclo à aposentadona por Invalidez, pondo
fim ao sacrificio atualmente imposto aos aposentados
que devem comprovar com regularidade a manutençao da doença ou da invalidez invocada como causa
para a percepção do beneficio.
. .
Para tanto, propomos, em pnmelro lugar, alterar
a Lei n" 8.213, de 24 ide julho de 1991, suprimindo no
art. 42 a expressão" ... e ser-Ihe-á paga enquanto permanecer nesta condição", que se encontra ao final do
dispositivo. E, em segundo lugar, julgamos necessário revogar os arts. 46 e 47, porque tratam de hip6teses de redução dos valores recebidos até a completa
cessação da aposentadoria por invalidez, o que conflita com o caráter vitalicio que a presente proposição
pretende imprimir ao beneficio.
Em face da importância e do elevado conteúdo
de justiça social d.essa n.ossa proposição, esperamos
contar com ? apoIo dos Ilustres membros desta Casa
para garantir a sua aprovação.
Sala das SessOes,25 de maio de 2000.- Deputado Ademir Lucas

CAPITULO 11
Das Prestações Em Geral

....................................................................................
SEÇÃO V
Dos Beneficios

.. ,

.
SUBSEÇÃO I
Da Aposentadoria por Invalidez

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
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devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxrlio-cloença, for considerado incapaz e insusceptrvel de reabilitação para o exercrcio de atividade que
lhe garanta a subsistênCia, e ser-Ihe-á paga enquanto
permanecer nesta condição.

§ 1Jl A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame méctico-pericial a cargo da
Previdência Social, podendo o segurado, ás suas expensas, fazer-se, acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2Jl A doença ou lesão de que o segurado já era
portador ao filiar se ao Regime Geral de Previdência
Social não lhe conferirá direito á aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por
motivo de progressão ou agravamento dessa doença
ou leSa0.
Art. 46. o aposentado por invalidez que retornar
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria
automaticamente cancelada. a partir da data do retomo.
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade
de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:
I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5
(cinco) anos, contados da data do inrcio da aposentadoria por invalidez ou do auxflio-cloença que a antecedeu sem interrupção, o beneficio cessará:
a) de imediato, para o segurado empregado que
tiver direito a retomar à função que desempenhava na
empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal
fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; ou
b) após tantos meses quantos forem os anos de
duração do auxilio-cloença ou da aposentadoria por
invalidez, para os demais segurados;
11- quando a recuperação for parcial, ou ocorrer
após o perrodo do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercrcio de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria
será mantida, sem prejurzo da volta à atividade:
a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses
contados da data em que for verificada a recuperação
da capacidade;
b) com redução de 50% (cinqOenta por cento),
no perrodo seguinte de 6 (seis) meses;
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c) com redução de 75% (setenta e cinco por
cento), também por igual perrodo de 6 (seis) meses,
ao término do qual cessará definitivamente.
.
.
!
.
PROJETO'DE LEI Ng 3.124, DE 2000
(Do Sr. Reginaldo Germano)
Isenta do pagamento das contas de
consumo de água e energia elétrica os
aposentados e pensionistas do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS que recebam mensalmente aposentadorias ou
pens6es de valor equivalente a até dois
salários minimos.
(Apense-se ao Projeto de Lei nll 1.921,
de 1999.)

o Congresso Nacional, nos termos dos arts.
48, 61 e 66 da Constituição Federal, decreta:
Art. 111 Esta lei determina a isenção do pagamento das contas de água e de energia elétrica
para os aposentados e pensionistas do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS que recebam
mensalmente, desse órgão, aposentadorias ou
pensões em valor equivalente a até dois salários
mrnimos.
Art. 211. Ficam os trabalhadores aposentados e
os pensionistas segurados do Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS que recebam mensalmente
aposentadorias ou pensOes de valor equivalente a
até dois salários mrnimos isentos do pagamento
de suas contas de consumo de água e energia elétrica.
Parágrafo único. Para usufruir do benefrcio previsto no caput deste artigo, os aposentados e pensionistas segurados do INSS deverão apresentar às empresas concessionárias dos serviços de água e de
energia elétrica comprovantes de rendimentos, ou
declaração equivalente, emitidos por esse órgão,
para a devida inscrição em cadastro próprio para o registro de consumidores isentos de pagamento de
contas de consumo.
g
Art. 3 O Poder Executivo expedirá. no prazo de
noventa dias, decreto regulamentador dos dispositivos desta lei.
Art. 411. Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.
Justificação
São notórias as dificuldades enfrentadas pela
populaçAo de baixa renda de nosso pars, especial-
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conseguirem pagar as despesas referentes a sua sobrevivência, dadas as intimas proporçOes de seus
rendimentos mensais, atrelados que sao a um salário
mfnimo de valor cruelmente baixo.
Isso faz com que considerável parcela de nossa
população seja exposta a uma situação de penúria e
humilhação, vendo-se muitas vezes pressionada a
optar entre a compra de viveres, ou mesmo de medicamentos, para seu sustento diário, e o pagamento
de contas de ~rviços indispensáveis,. como, por
exemplo o forneCimento de água e energia elétnca.
.
Mister se faz ressaltar que o fornecimento de
água tratada e de energia elétrica são serviços necessérios a todos os cidadãos de nosso pais, mormente
àqueles que tanto já contribuiram, com seu trabalho e
esforço, para a constru~o, de um pais.melhor para as
futuras geraçOes de brasileiros e que hOje se vêem, eles
próprios, necessitados de apoio e cuidados que lhes
permitam viver com um minimo de conforto e dignidade.
Assim, julgamos ser nossa obrigação agir para,
através da isenção que ora propomos, garantir aos
aposentados e pensionistas mais carentes do Brasil a
certeza de serem tratados não como párias de nossa
sociedade, mas como seres humanos merecedores
de todo o nosso respeito e carinho.
São essas as razões que nos levam a solicitar
de nossos Nobres Pares desta Casa seu decisivo
apoio para, no mais breve prazo possrvel, ver nossa
proposição transformada em lei.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2000. - Deputado Reglnaldo Germano

bre todas as matérias de competência da União, especialmente
sobre:
1_ sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas'
' . , .
,
11 - plano plunanual, dlretnzes orçamentánas,
orçamento anua', operações de crédito, divida pública e emissões de curso forçado;
111_ fixação e modificação do efetivo das Forças
A
d .
rma as,
.,
'.
IV - planos e programas naCionaiS, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V -limites do território nacional, espaço aéreo e
maritimo e bens do
..
domimo da UniãO;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas'
. . '
VII - transferência temporária da sede do Govemo Federal;
VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa judiciária do
...•.
"
Mlnlsténo Publico e
da Defensoria Pública da União e dos Territórios
e organização judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública do
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Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funçOes públicas;

CONSTITUiÇÃO
DA

XI - criação, estruturação e atribuiçOes dos Ministérios e órgãos da administração pública;
XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,
instituições
financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da divida mobiliária federal.
XV - fixação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Camara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, 40,150,
11,153,111, e 153, 211 1.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.........,

,

,

1988
'.,

'

,

',.,............

TITULO IV
Da Organlzaçlo dos Poderes
CAPITULO I
DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor 80-

* Inciso
4-6-98.

xv acrescido pela Emenda constitucional n'l19, de
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SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃO 111
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 111 São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I - fixem ou modifiquemos efetivos das Forças
Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funçOes ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurldico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
*Allnea c com redação dada pela Emenda Constitucional
fil18, do 5-2- 1998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuiçOes dos Ministérios e órgãos da administração pública;
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurldico, provimento de cargos, promoçOes, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.
* Alfnea f acrescida pela Emenda Constitucional
nD 18, de 5-2-1998.
§ 211 A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mlnimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuldo pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles
Art. 66. A Casa na qual tenha sido conclulda a
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.
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§ 1 Se o Presidente da República considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-Io-á total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado
Federal os motivos do veto.
§ 211 O veto parcial somente abrangerá texto integrai de artigo, de parágrafo, de inciso ou de allnea.
§ 311 Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio
do Presidente da República importara sanção.
§ 411 O veto será apreciado em sessão conjunta,
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta
dos Deputados e Senadores, em escrutrnio secreto.
§ 5lI. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.
§ 611 Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 411 o veto será colocado na ordem do dia
da sessão imediata, sobrestadas as demais proposiçOes, até sua votação final, ressalvadas as matérias
de que trata o art.62, parágrafo único.
§ 711 Se a lei não fÕr promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos
casos dos parágrafos 311 e 5lI., o Presidente do Senado
a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo,
caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.
11

PROJETO DE LEI Nll 3.125, DE 2000
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)
Altera dispositivos da Lei nll 7.802,
de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre
a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resfduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção de agrotóxicos e afins, e dá outras
providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei nll 2.495,
de 2000.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1AA Lei nA 7.802, de 11 de julho de 1989,
passa a vigorar com as seguintes alteraçOes:
"Art. 12 A pesquisa, a experimentação,
a produção, a embalagem e rotulagem, o
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transporte, o armazenamento, a comercializaçao, a propaganda comercial, a utilização,
a importação, a exportação, o destino final
dos reslduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalizaçao de agrotóxicos e afins, serão regidos por esta lei." (NR)
"Art. 211. Para efeito desta lei, consideram-se:
Ia)...................................................
b)........
11 - produtos similares: os agrotóxicos
e afins que apresentem em sua composição
ingredientes ativos contidos em produtos
anteriormente registrados;
111- ingrediente ativo ou principio ativo:
a substância, o produto ou o agente resultante do processo qufmico, ffsico ou biológico empregados para conferir efiCácia aos
agrotóxicos e afins;
IV - novo produto agrotóxico: produto
técnico ou formulação, contendo, em qualquer caso, ingrediente ativo ainda não registrado ou avaliado no Pais." (NR)
"Art. 311 Os agrotóxicos e afins, de acordo com definição do art. 211 desta lei, só pcderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, no caso de produtos destinados à agricultura; pelo Ministério
da Saúde, no caso de produtos domissanitários e campanha de saúde pública; e pelo
Ministério do Meio Ambiente, no caso de uso
em florestas nativas, de ambientes hldricos e
outros ecossistemas não agrfcolas.
§ 111 Fica criado o registro especial
temporário para agrotóxicos e afins, quando
se destinarem à pesquisa e à experimentação.
....
§ 511 O registro para novo produto
agrotóxico e afins, será concedido se a sua
ação tóxica sobre o ser humano e o meio
ambiente for comprovadamente igualou
menor do que daqueles já registrados, para
o mesmo fim, segundo os parametros fixados na regulamentação desta lei.
§ 611 Fica proibido o registro de agrot6xicos e afins:
............................
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b) para os quais não haja tratamento
eficaz no BrasiL"(NR)
"Art. 411. As pessoas ffsicas e juridicas
que sejam prestadoras de serviços na aplicaça0 de agrotóxicos e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam obrigadas a promover os seus
registros nos órgãos competentes, do Estado ou do municlpio, atendidas as diretrizes
e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas áreas de saúde, do
meio ambiente e da agricultura.
Parágrafo único. São prestadoras de
serviços as pessoas flsicas e jurldicas que
executam trabalhos de prevenção, destruição e controle de seres vivos, considerados
nocivos, aplicando agrotóxicos e afins."
(NR)
"Art. 711.
..
I..
c) a quantidade de agrotóxicos e afins,
que a embalagem contém, expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;
.
111
..
.
d) instruçOes para o caso de acidente,
incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros e recomendaçOes para os médicos;·
(NR)
"Art. 811 A propaganda comercial de
agrotóxicos e afins, em qualquer meio de
comunicação, conterá, obrigatoriamente,
clara advertência sobre os riscos do produto
à saúde dos homens, animais e ao meio
ambiente, e observará o seguinte:" (NR)
" Art. 9'1
.
..
111 - analisar os produtos agrotóxicos e
afins, nacionais e importados;" (NR)
"Art. 10. Compete aos Estados e ao
Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e
24 da Constituição Federal, legislar sobre o
uso, a produção, o consumo, o comércio e o
armazenamento dos agrotóxicos e afins,
bem como fiscalizar o uso, consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.
Parágrafo único. Os Estados nao pcderão solicitar testes a um produto registrado sem prévia anuência do órgao federal registrante." (NR)
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"Art. 11. Cabe ao Mmunicfpio legislar
supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos e afins."(NR)
"Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar ou prestar serviços na aplicação de agrotóxicos e afins; ... "
(NR)
"Art. 19. O Poder Executivo desenvolverá ações de instruçao, divulgaçao e esclarecimento, que estimulem o uso seguro e
eficaz do agrotóxicos e afins, com o objetivo
de reduzir os efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio ambiente e de prevenir acidentes decorrentes de sua utilizaçao
imprópria." (NR)
"Art. 20. As empresas e os prestadores
de serviços que já exercem atividades no
ramo de agrotóxicos e afins, têm o prazo de
até 6 (seis) meses, a partir da regulamentaçAo desta lei, para se adaptarem às suas
exigências. li (NR)
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicaçao.
Art. 30. Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicaçao.

Justificação
A Lei nSl. 7.802, de 11 de julho de 1989, cuja modificaçAo ora propomos, "dispõe sobre a pesquisa, a
experimentaçao, a produçêo, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercializaçao, a propaganda comercial, a utilizaçao, a importação, a exportação, o destino final dos resfduos e embalagens, o registro, a classificaçêo, o controle, a inspeçAo e a fiscalizaçAo de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências."
Esse diploma legal é da maior importancia, uma
vez que antes da sua ediçao os agrotóxicos eram
usados de forma indiscriminada, no Brasil, trazendo
maleflcios diretos aos trabalhadores rurais e prejudicando, também, os consumidores ao ingerir produtos
contaminados por agrotóxicos. Os defensivos agrrcolas aplicados de maneira incorreta afetam igualmente
as nossas lavouras, rios e o mar.
A Lei no. 7.802, de 11 de julho de 1989, dotou,
portanto, o pafs de melhor instrumentação para o
controle e fiscalizaçao dos agrotóxicos.
Entretanto, aquela lei não dispOs sobre a conceituaçao de produtos novos e produtos similares (genéricos), importante alavanca de estImulo à concor~
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rência, por sinal utilizada há muito pelos parses desenvolvidos.
É injusto e incorreto exigir testes e ensaios toxicológicos e ambientais de produtos similares, como
se fossem produtos novos. Há que se definir regras
claras nos procedimentos de registro para um e outro.
O registro por similaridade, onde se compara o perfil
qufmico do produto candidato a similar com o perfil do
produto referência (anteriormente avaliado e registrado) incluindo neste perfilo conhecimento pleno das
impurezas do produto, é a regra mais justa encontrada pelos toxicologistas, qurmicos, agrônomos e ambientalistas das principais nações do mundo. Com isso,
evita-se a repetição inútil de inúmeros ensaios e ao
inconseqOente extermfnio de milhares de cass, aves
e demais animais de laboratório que estes ensaios
acarretam.
..
.
F~~-se, portanto, necessáno msen~ alg~ns
.
dISPO~ltIVO~ na peça legal, de forma a raCionalizar
as eXigênCias, reparando essa lacuna regulamentar.
Uma vez caracterizadas as exigências para registro de um produto realmente novo (cujo ingredien~
te ativo é desconhecido da populaçao) e de um produto similar (réplica do mesmo produto novo), pode-se agilizar o processo de registro para estes últimos. O registro por similaridade deve ser examinado
por uma banco multidisciplinar alocado no órgao registrante respec~ivo, evitando, assim, que o processo
tramite por vários órgãos. Esse sistema dará celerida~
de aos registros dos produtos similares e também aos
produtos novos, visto que os recursos humanos disponfveis ganharao um tempo maior para o exame
destes produtos inovadores e ainda desconhecidos
da população.
No caso dos produtos voltados para a agricultura, haverá uma dupla vantagem para o pafs:
mais produtos similares bem qualificados, que aumentam a concorrência, e mais produtos inovadores, injetando performances diferenciadas no combate às pragas.
Visando, portanto, aperfeiçoar tao relevante Iegislaçêo propomos as seguintes alterações:
1) Retirada do texto da lei da expressa0 "seus
componentes".
O ingrediente ativo com o poder biocida que dá
a natureza ao agrotóxico é estudado e avaliado por
ocasiêo do primeiro registro e em revisões que se façam necessárias. 05 demais componentes da formulação (solventes, emulsificantes, espessantes, anti~
espumantes, etc.) são produtos da qurmica geral com
toxiologia analisada em separado, conhecidos como
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co-formulantes, inertes do ponto de vista qulmico, ou
seja, não podem reagir com o ingrediente ativo, devendo, portanto, ser desvinculados da lei n~

LEG/SLAçAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

7.802/89.
A
2) Inclusão no art. 2 das definições de "novo

LEI NA 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989.
Dispõe Sobre a Pesquisa, a Experl~
mentaçãO, a Produção, a Embalagem e
Rotulagem, o Transporte, o Armazana~
mento, a Comercialização, a Propaganda
Comercial, a Utilização, a ImportaçAo, a
ExportaçAo, o Destino Final dos Resldu~
08 e Embalagens, o Registro, a Classifl~
caçA0, O Controle, a InspeçAo e a Fiscali~
zaçAo de Agrotóxicos, seus Componentas e Afins, e dá Outras Providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 111 A pesquisa, a experimentação, a produção,
a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final
dos reslduos e embalagens, o registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins, serão regidos por esta lei.
Art. 211 Para os efeitos desta lei, consideram-se:
1 - agrotóxicos e afms:
a) os produtos e os agentes de processos fisicos,
qulmicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores
de produção, no armazenamento e beneficiamento de
produtos agrlcolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hldricos e industriais, cuja frnalidade seja alterar a composição da flora
ou da fauna, a fim de preservá-Ias da ação danosa de
seres vivos considerados nocivos;
b) substâncias e produtos, empregados como
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;
11- componentes: os princlpios ativos, os produtos técnicos, suas matérias primas, os ingredientes
inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins.
Art. 3-11 Os agrotóxicos, seus componentes e
afms, de acordo com denomição do art. 2Adesta lei,
só poderão ser produzidos, exportados, importados,
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e
exigências dos órgãos federais responsáveis pelos
setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.
§ 1Q Fica criado o registro especial temporário
para agrotóxicos, seus componentes e afms, quando
se destinarem à pesquisa e à experimentação.

produto agrotóxico", "produtos similares" e "ingrediente ativo ou principio ativo".
Nossa intenção é separar os produtos realmente
novos, desconhecidos da população, dos produtos meramente similares. Os produtos similares, por óbvio, não
aumentam os riscos dos produtos já existentes.
Essas definições são fundamentais para balizar
a regulamentação através de Decretos e Podarias.
3) Supressão da palavra "antldoto" do texto le"
gal.
A obrigatoriedade de antfdoto dá ensejo a interpretação dúbia. Se, por antrdoto, for entendido o emprego de técnicas clinicas para livrar o paciente do
mal acometido por uma substância, não há o que se
discutir; mas sefor entendido como uma substância
especifica que contrapõe os efeitos tóxicos de outra
substância, grande parte dos agrotóxicos seriam retirados de circulação.
4) Alteração do caput do ad. 30 para: ... "se
previamente registrados pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, no caso de produtos
destinados à agricultura; pelo Ministério da Saúde, no caso de produtos domissanitários e campanha de saúde pública; e pelo Ministério do
Meio Ambiente, no caso do uso em florestas nativas, de ambientes hldricos e outros ecossistemas
não agrlcolas".
Hoje, o processo de registro tramita por três ministérios, ocorrendo disputas por poder, com evidente
desperdlcio de energia e de recursos para a sociedade.
5) Acréscimo de parágrafo (ao art. 10 da lei),
com o seguinte texto: "Os Estados não poderão solicitar testes a um produto registrado sem prévia anuência do órgão federal registrante."
A prerrogativa de registro é da União. Os Estados devem legislar sobre aspectos especlficos, mas
dentro dos mesmos objetivos da União.

Dada a importancia da matéria, esperamos contar com o necessário apoio de nossos Pares para o
aperfeiçoamento e aprovação do presente projeto de
lei.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2000. - Deputado Luiz Carlos Hainze
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§ 211 Os registrantes e titulares de registro fornecerão, obrigatoriamente, a União, as inovaçOes concernentes aos dados fornecidos para o registro de
seus produtos.
•
§ 311 Entidades públicas e privadas de ensino,
assistência técnica e es uisa poderao realizar experimentação e pesquisas, e poderão fornecer laudos no
campo da agronomia, toxicologia, reslduos, qulmica
e meio ambiente.
§ 411 Quando organizaçOes internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acc!lrdos e convênios, alertarem para riscos
ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade competente to':lar imediatas providências, sob pena de responsabiIIdade. 11
•
•
§ 5 O registro para novo produt~ agrotóxIco,
seus co~ponentes e afms, será conc~dldo ~e a sua
ação tÓXica sobre o ser humano e o meio ambiente for
comprovadamente igualou menor do que a daqueles
já registrados, para o mesmo fim, segundo os parametros fixados na regulamentação desta lei.
O'

• . ,

•

§ 6 Fica prolbld~ o registro de agrotóxIcos, seus

componentes e afm~.
..
a) para os ~uals o BraSil não disponha de métodos pa~a de~atlvação de seus componentes, de
modo a Jmpe~Jr que os s~us res~duos rema~esce~te~
provoquem fiSCOS ao meio ambiente e à saude publlca'

,

b) para os quais não haja antidoto ou tratamento
eficaz no Brasil;
c) que revelem caracterlsticas teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os
resultados atualizados de experiências da comunidade cientifica;
d) que provoquem distúrbios hormonais, danos
ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade cientifica;
e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos
e cientificas atualizados;
f) cujas caracterrsticas causem danos ao meio
ambiente.
Art. 411 As pessoas fisicas e jurrdicas que sejam
prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos,
seus componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam obrigadas
a promover os seus registros nos órgãos competen-
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tes, do estado ou do municipio, atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis
que atuam nas áreas da saúde, do meio ambiente e
da agricultura.
Parágrafo único.. São prestadoras de serviços
as pessoas fislcas -e juridicas que executam trabalho
de prevenção, destruição e controle de seres vivos,
considerados nocivos, aplicando agrotóxicos, seus
componentes e afins.
Art 511 Possuem legitimidade para requerer o
cancelamento ou a impugnação, em nome próprio, do
registro de agrotóxicos e afins, argüindo prejurzos ao
meio ambiente, à saúde humana e dos animais:
I - entidades de classe, representativas de profissões ligadas ao setor;
11 _ partidos politicos, com representação no
Congresso Nacional;
111 _ entidades legalmente constituldas para defesa dos interesses difusos relacionados à proteção
do consumidor do meio ambiente e dos recursos naturais
'
. 11
•
•
•
§ 1 Para efeito de registro e pedido de cancelamento ou impugnação de agrotóxicos e afms, todas
as informações toxicológicas de contaminação ambiental e comportamento genético, bem como os efeitos no mecanismo hormonal, são de responsabilidade do estabelecimento registrante ou da entidade impugnante e devem proceder de laboratórios nacionais ou internacionais.

§ 2.l1 A regulamentação desta lei estabelecerá
condições para o processo de impugnação ou cancelamento do registro, determinando que o prazo de tramitação não exceda 90 (noventa) dias e que os resultados apurados sejam publicados.
§ 30 Protocolado o pedido de registro, será publicado no Diário Oficial da União um resumo do
mesmo.
Art. 611 As embalagens dos agrotóxicos e afms
deverão atender, entre outros, aos segumtes requisitos:
I - devem ser projetadas e fabricadas de forma
a impedir qualquer vazamento,
evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo;
11 - os materiais de que forem feitas devem ser
insuscetiveis de ser atacados
pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigosas;
111 - devem ser suficientemente resistentes em
todas as suas panes, de forma a não sofrer enfraque-
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cimento e a responder adequadamente às exigências
de sua normal conservação;
IV - devem ser providas de um lacre que seja ir,emediavelmente destruido ao ser aberto pela primeira vez.
Parágrafo único. Fica proibido o fracionamento
ou a reembalagem de agrotoxicos e afins para fms de
comercializaçao, salvo quando realizados nos estabelecimentos produtores dos mesmos.
Art. 70. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo território nacional, os agrotóxicos e afins
ficam obrigados a exibir rótulos próprios, redigidos
em português, que contenham, ~ntre outros, os seguintes dados:
I - indicaçOes para a identificação do produto,
compreendendo:
a) o nome do produto;
b) o nome e a percentagem de cada principio
ativo e a percentagem total dos ingredientes inertes
que contém;
c) a quantidade de agrotóxicos, componentes
ou afms, que a embalagem
contém, expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;
d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;
e) os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou importador;
f) o número do lote ou da partida;
g) um resumo dos principais usos do produto;
h) a classificação toxicológica do produto;
11 - instruções para utilização, que compreendam:
a) a data de fabricaçao e de vencimento;
b) o intervalo de segurança, assim entendido o
tempo que deverá transcorrer entre a aplicação e a
colheita, uso ou consumo, a semeadura ou plantaÇao, e a semeadura ou plantação do cultivo seguinte,
conforme o caso;
c) informações sobre o modo de utilização, incluldas, entre outras: a indicação de onde ou sobre o
que deve ser aplicado; o nome comum da praga ou
enfermidade que se pode com ele combater ou os
efeitos que se pode obter; a época em que a aplicação deve ser feita; o número de aplicaçOes e o espaçamento entre elas, se for o caso; as doses e os limites de sua utilização;
d) informações sobre os equipamentos a serem
utilizados e sobre o destino final das embalagens;
111 - informaçOes relativas aos perigos potenciais, compreendidos:
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a) os posslveis efeitos prejudiciais sobre a saClde do homem, dos animais e sobre o meio ambiente;
b) precauçOes para evitar danos a pessoas que
os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos animais
domésticos, fauna, flora e meio ambiente;
c) slmbolos de perigo e frases de advertência
padronizados, de acordo com a classificação toxicológica do produto;
d) instruçOes para o caso de acidente, incluindo
sintomas de alarme, primeiros socorros, antrdotos e
recomendações para os médicos;
IV - recomendação para que o usuário leia o r6tulo antes de utilizar o produto.
1At Os textos e slmbolos impressos nos rótulos
serao claramente vislveis e facilmente leglveis em
condições normais e por pessoas comuns.
20.) Fica facultada a inscrição, nos rótulos, de dados nao estabelecidos como obrigatórios, desde que:
1- não dificultem a visibilidade e a compreensão
dos dados obrigatórios;
11 - nao contenham:
a) afirmaçOes ou imagens que possam induzir
o usuário a erro quanto à natureza, composição, segurança e eficácia do produto, e sua adequação ao
uso;
b) comparações falsas ou equivocas com outros produtos;
e) indicações que contradigam as informações
obrigatórias;
d) declaraçOes de propriedade relativas à inocuidade, tais como "seguro", "nao venenoso, nao tóxico"; com ou sem uma frase complementar, como:
"quando utilizado segundo as instruçOes";
e) afirmações de que o produto é recomendado
por qualquer órgão do Governo.
3At Quando, mediante aprovação do órgão competente, for juntado folheto complementar que amplie
os dados do rótulo, ou que contenha dados que obrigatoriamente deste devessem constar, mas que nele
nao couberam, pelas dimensões reduzidas da embalagem, observar-se-á o seguinte:
I - deve-se incluir no rótulo frase que recomende a leitura do folheto anexo, antes da utilização do
produto;
11 - em qualquer hipótese, os simbolos de perigo, o nome do produto, as precauções e instruções
de primeiros socorros, bem como o nome e o endereço do fabricante ou importador devem constar tanto
do rótulo como do folheto.
Art. 80. A propaganda comercial de agrotóxicos,
componentes e afins, em qualquer meio de comuni-
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cação, conterá, obrigatoriamente, clara advertência
sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente, e observará o seguinte:
I - estimulará os compradores e usuários a ler
atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou a
pedir que alguém os leia para eles, se nao souberem

~

11 - nêo conterá nenhuma representação visual
de práticas potencialmente perigosas, tais como a
manipulação ou aplicação sem equipamento protetor,
o uso em proximidade de alimentos ou em presença
de crianças;
111 - obedecerá ao disposto no inciso 11 do § 21
do art 7!J. desta lei.
Art. go. No exercicio de sua competência, a
União adotará as seguintes providências:
I -legislar sobre a produção, registro, comércio
interestadual, exportação, importação, transporte,
classificação e controle tecnológico e toxicológico;
11- controlar e fiscalizar os estabelecimentos de
produção, importação e exportação;
111- analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e importados;
IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importaçao.
Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição
Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo,
o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos,
seus componentes e afms, bem como fiscalizar o uso,
o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.
Art. 11. Cabe ao municipio legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins.
Art. 12. A Uniao, através dos órgêos comJl9tentes, prestará o apoio necessário às açOes de controle
e fiscalização, à Unidade da Federação que nao dispuser dos meios necessários.
Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos
usuários será feita através de receituário próprio,
prescrito por profissionais legalmente hábilitados, salvo casos excepcionais que forem previstos na regulamentação desta Lei.
Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal, pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, a comercialização, a utilização e o transporte nao cumprirem
o disposto nesta Lei, na sua regulamentação e nas legislaçOes estaduais e municipais, cabem:
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a) ao profissional, quando comprovada receita
errada, displicente ou indevida;
b) ao usuário ou a prestador de serviços, quando em desacordo com o receituário;
c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o
respectivo receituário ou em desacordo com a recei-

-

d) ao registrante qu~, por dolo ou por culpa, omitir informaçOes ou fomecer informaçOes incorretas;
e) ao produtor que produzir mercadorias em desacordo com as especificaçOes constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda;
1) ao empregador, quando nao fornecer e nao fizer manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos.
Art. 15. Aquele que produzir, comercializar,
transportar, aplicar ou prestar serviços na aplicação
de agrotóxicos, seus componentes e afins, descumprindo as exigências estabelecidas nas leis e nos
seus regulamentos, ficará sujeito à pena de reclusao de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além da multa de
100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa,
será punido com pena de reclusao de 1 (um) a 3
(três) anos, além da multa de 50 (cinqoenta) a 500
(quinhentos) MVR.
Art. 16. O empregador, profissional responsávelou o prestador de serviço, que deixar de promover as medidas necessérias de proteçao à saúde e
ao meio ambiente, estaré sujeito à pena de reclusao
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além de multa de 100
(cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será
punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três)
anos, além de multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.
Art. 17. Sem prejurzo das responsabilidades civil e penal cablveis, a infraçAo de disposiçOes desta
lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento, independente das
medidas cautelares de estabelecimento e apreensAo do produto ou alimentos contaminados, a aplicação das seguintes sançOes:
I - advertência;
11- multa de até 1000 (mil} vezes o Maior VaIar de Referência - MVR; aplicável em dobro em
caso de reincidência;
111 - condenaçlo de produto;
IV - inutilizaçlo de produto;
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V - suspensão de autorização, registro ou Iicença;
VI - cancelamento de autorização, registro ou
licença;
VII - interdição temporária ou definitiva de estabelecimento;
VIII - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resfduos acima do permitido;
IX - destruição de vegetais, partes de vegetais
e alimentos, nos quais tenha havido aplicação de
agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do órgão competente.
Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora
fará a divulgação das sançOes impostas aos infratores desta lei.
Art. 18. Após a conclusão do processo administrativo, os agrotóxicos e afins, apreendidos como
resultado da ação fiscalizadora, serão inutilizados
ou poderão ter outro destino, a critério da autoridade
competente.
Parágrafo único. Os custos referentes a quaisquer dos procedimentos mencionados neste artigo
correrão por conta do infrator.
Art. 19. O Poder Executivo desenvolverá
açOes de instrução, divulgação e esclarecimento,
que estimulem o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos, seus componentes e afins, com o objetivo de
reduzir os efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio ambiente e de prevenir acidentes decorrentes de sua utilização imprópria.
Art. 20. As empresas e os prestadores de serviços que já exercem atividades no ramo de agrotóxicos, seus componentes e afins, têm o prazo de até
6 (seis) meses, a partir da regulamentação desta
Lei, para se adaptarem às suas exigências.
Parágrafo único. Aos titulares do registro de produtos agrotóxicos que têm como componentes os organoclorados será exigida imediata reavaliação de
seu registro, nos termos desta lei.
Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
AI .:.1.3. Revogam-se as Jii:>posiçOes em contrário.
Brasflia, 11 de julho de 1989; 168E da Indeendência e 101 E da República. - JOSÉ SANNEY,
ris Rezende Machado Joio Alves Filho Rubens
Bayma Denys

r.
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INDICAÇÃO NQ 994, DE 2000
(Do Sr. Pedro Chaves)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes,
a adoção de providências para a execução
de obras de recapeamento em trecho da
BR - 020, entre Vila Boa e Alvorada do
Norte, no Est:odo de Goiás.
(Publique-se. Encaminhe-se.)
ExcelenUssimo Senhor Ministro de Estado dos
Transportes:
Rodovia que une Brasflia a Fortaleza, capital
do Estado do Ceará, a BR - 020, com seus quase 2
mil quilômetros de extensão, atravessa os Estados
de Goiás, da Bahia, do Piauí e do Ceará, cortando
regiOes que têm conhecido, nos últimos anos, um dinamismo Impar.
Citamos, como exemplo, a região de Barreiras,
na Bahia, que é hoje a maior produtora de grãos do
Nordeste do Brasil, o que garante à cidade o Utulo
de capital da soja. Paralelamente, o cultivo da soja
gerou uma nova fase de industrialização, visando
processar e exportar os produtos derivados da soja.
Merecem destaque, ainda, a cafeicultura e a fruticultura irrigada, bem como a pecuária de corte. Com
cerca de 120 mil habitantes, a cidade de Barreiras
também prepara-se para ser a capital do turismo
ecológico da Bahia, firmada em atrações proporcionadas pelos rios Grande e de Ondas.
O desenvolvimento de Barreiras exemplifica
bem o potencial da região cortada pela BR - 020.
Outras localidades situadas na área de influência da
rodovia poderiam ser igualmente citadas, mas consideramos que a menção é suficiente para que se tenha a medida da importância da BR - 020. Para que
todo esse potencial possa ser plenamente aproveitado, no entanto, é imprescindfvel uma melhoria das
condições de transportes, ou seja, rias condiçOes da
própria rodovia.
O motivo desta Indicaçã'J é, p:Jis, Apelar a V.
Exa. para que envide esforços no l:ientido de promover a execução de obras de manutenção na BR _
020, visando facilitar o tráfego na rodovia. Chamamos a atenção, particularmente, para um pequeno
trecho, de cerca de 90 quilômetros, entre as cidades
de Vila Boa e Alvorada .~,- ~"I,,'rt(·-, firnbas no Estado
de Goiás, que necessita, urgentemente, de obras de
recapeamento.
A execução dessas obras vai incentivar, sem
dúvida, o desenvolvimento econômico e social da
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região, prcmóvendo um incremento na qualidade de
vida da poplll@ç~o loct'J1. Assim, diante da relevância
do pleito para o pl@no desenvolvimento de uma im(JDaante parcela do território nacional, estamos cer~;os de poder COnl8'F com o decisivo apoio de V. Exa
fsi~r~ @ adoção I.-ia providências no sentido de proiÍlÍJ(!Ver a execução de I';lbms de recapeamento em
tJG'rc;ho d~ I3R = 020, entre Vila Boa e Alvorada do
~'JI'5,~'te, no Estado de Goiés.
Sala (j.~s Se~so®s" 25 de março de 2000. - Def}nJ~8dli] I?'~(j;"r/{l) ~~~<!lI'(fe~

[11~f.lUERIMENTO

(Dó Sr. Pedro Chaves)
Req~~er

o envio de indicação ao Poder Ehret;Mtivc!, relativa à execução de
obl'ca~ ~Q mel'!pêfunento em trecho da

I - sugere a outro Poder a adoça0 de providência, a realizaçao 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.
§ 12 Na hipótese do inciso I, a indicação
será objeto de requerimento escrito, despachado
pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.
1< Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de

1995.

BR~020.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas

S\ilnllor PremilJente,
Hos termo~ do ~rt. 1'13, inciso I e § 111., do Regim~l1to Interno da (;,ãmara do,; Deputados, requeiro a
V. Ei{S. sej~ 0'rlcaminhada ao Poder Executivo a Indicaç~o

em

f,!ênci~s

aned~D,

sugerindo sejam adotadas provi-

para ;;1 emeçuç~o de obras de recapeamento

Gm trecho da BR-!J20, entre Vila Boa e Alvorada do
i~uJ!ii~, no Estado dE' Gciás.

Sala
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da~ Sess6e~.

25 de março de 2000. - De-

~M~~,çjtfJ Pe(:~f'!} (;~~~"i/:l~

LEG/SLAÇAo CITADA ANEXADA PELA
CCiIORDEMAÇ;fIO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI
~~~!~,,~~~Jro ItnERNO

Df-\
Ci\MAf'0~ ~O~ DEPUTADOS

~~~alU~;J'ícO N12 17 DE 1989
Lr:'CJff~'V~ ~ Regimento

Interno da Câ-

mJIJé] Q:~~';'j [í\2f~Mt3do[j.

TfTULO IV
11:)'.~r;

as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário
do Congresso Nacional e encaminhadas ás Comissões competentes;
1< Alterado para Diário da Caroara dos Deputados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de

1995.
11 - o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;
111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto,
seguirá este os trâmites regimentais das proposições congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

Pmrco;ições

V - não serão aceitas proposiçOes que objetivem:

CAPiTULO 111
!J~~

I'trt 113.

!niÇ1i~C\'ç§o

©J~n~l! ti DepUl~f1Q:

,.

Indh;ações

é a proposiçao através da

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicaçao de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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INDICAÇAo NO. 995, DE 2000
(Do Sr. Airton Dipp)

Maio de 2000

com a diminuíçao na arrecadaçao de impostos e geraçao de empregos.

Sugere ao Poder Executivo, por inAcresce-se a estas dificuldades, a adoça0 da
termédio do Ministério do Desenvolvipolltica de abertura das fronteiras, visto que produtos
mento Agrário, a prorrogação dos praoriundos de outros paises com subsidios no processo
zos de pagamento da~ dividas do Prode produçao adentram o pais em condições de connaf custeio, com vencimentos p r e v i s t o s .
.
para julho e agosto de 2000, por um
corrêncla d.e~leal com o produtor naCional, desta f~rprazo de três anos, para os agricultores
~a a lucratiVidade do setor está tremendamente atlnque tiveram prejuizos com a estiagem
glda.
que atingiu a safra de verão dos agriAssim entendemos ser uma questao de interescultores familiares do Rio Grande do
se de estado e de justiça, a prorrogaçao dos prazos
Sul...
de pagamento das dividas do Pronaf custeio, para
(Pu.bllque-se. En~~mnhe-se.)
.
que nao se inviabilize a permanência de muitas famlliExcele~tlsslmo Senhor MinIstro do Desenvolvlas de agricultores familiares no campo. Sala das Sesmento AgráriO:
sões, 25 de maio de 2000. - Airton Dipp, Deputado
Nos termos do art. 113, inciso I, e § lO. do RegiFederal
menta Interno da Câmara dos Deputados, venho a
presença de Vossa Excelência, sugerir a prorrogaREQUERIMENTO
Çao dos prazos de pagamentos das dIvidas do Pro(Do Sr. Airton Dipp)
naf custeio, com vencimentos previstos para julho
e agosto de 2000, por um prazo de três anos, para
Requer o envio de Indicação ao
os agricultores que tiveram prejuizos com a estiaExcelentissimo Senhor Ministro do Degem que atingiu a safra de verão dos agricultores
senvolvimento Agrário, sugerindo a prorfamiliares do Rio Grande do Sul.
rogação dos prazos de pagamento das
dividas
do Pronaf custeio, com venciÉ de conhecimento público as dificuldades enmentos previstos para julho e agosto de
frentadas pelo setor agricola, em especial dos agri2000, por um prazo de três anos, para os
cultores familiares em honrar compromissos e contraagricultores que tiveram prejuízos com a
tos bancários, principalmente quando sua safra é
estiagem que atingiu a safra de verão
comprometida por longa estiagem, como no caso dos
dos agricultores familiares do Estado do
agricultores gaúchos.
Rio Grande do Sul.
A necessidade de prorrogação dos prazos
de pagamentos das dividas destes agricultores
Senhor Presidente,
familiares é essencial para a sua sobrevivência e
a manutençao destas famllias no campo, pois esses agricultores já se encontram descapitalizaNos termos do art. 113, inciso I e § 10., do Regidos e sem condiçOes de honrar esses compromismento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
sos, sendo empurrados portanto para a inadima Vossa Excelência seja encaminhada ao Excelenplência, caso nao ocorram modificaçOes na forma
tíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário a Indicaçao anexa, sugerindo a prorrogaçao dos
de pagamento desses financiamentos.
prazos de pagamento das dividas do Pronafcusteio
Os prejuizos causados pela estiagem sao enorcom vencimentos previstos para julho e agosto de
mes e os agricultores familiares já estao descapitali2000, por um prazo de três anos, para os agricultozados e caso nao seja criada as condiçOes para que
res que tiveram prejuízos com a estiagem que atinos mesmos consigam saldar seus débitos em condigiu a safra de verão dps agricultores familiares do
ções de adimplência, nao conseguirao acessar os reEstado do Rio Grande do Sul.
cursos de financiamento para a próxima safra, o que
seria extremamente prejudicial a esses agricultores
Sala das Sessões, 25 de maio de 2000. Airton
Dipp,
Deputado Federal
familiares e as suas municipalidades, que sofrerao
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LEG/SL4G~O r I T4.Dl.l ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO NQ 17 DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados

TITULO IV
Das Proposições

CAPITULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
* Artigo alterado pela Resolução nD 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Camara.

§ 12 Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.
* Alterado para Diário da Camara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.
§ 22 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário
do Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões competentes;
* Alterado para Diário da Camara dos Deputados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.
11 - o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se-
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guirá este os tramites regimentais das proposições
congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Cêmara, ao chegar o processo
à Mesa, deter~r~ ó arquivamento 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 órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO Nll 997, DE 2000
(Do Sr. Sérgio Novais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a
adoção de medidas visando a agilização de
providências para a construção de passarelas para pedestres no trecho da BR - 222,
que se encontra no perimetro urbano de
Fortaleza, no Estado do Ceará.
(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentlssimo Senhor Ministro dos Transportes:
Dirijo-me a V. ExA para expor e solicitar o seguinte:
Nos termos regimentais, proponho que sejam
agilizadas as providências para a construção de
passarelas para pedestres no trecho da BR - 222,
que se encontra no perrmetro urbano de Fortaleza.
Tal proposição deve-se a necessidade urgente
da adoção de medidas que possam reduzir os constantes acidentes, muitos dos quais com vitimas fatais
ocorridos com pedestres, naquela localidade.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2000. - Deputado Sérgio Novais
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOSCeDI

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO Nll17 DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados
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TfTULO IV
Das Proposições

CAPfTULO 111
Das Indicações

V - não s,er{:J(, -:' ',;'~J'

rY I' !I< ~ ,', qlle

(jbj~ti~

vem:
a) consulta a
aplicação de lei;

(,úl'lIk

,l,'

~""l'ic;

int6r,)reli:içáõ

b) consulta a CGlIli~S:É/' j 'iXHI.:i i]\US de
quer Poder, de seus órgãos f, cJlJtüi i<J:;:"df:i:;'

lO:

tjllal~

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

* Artigo alterado pela Resolução nQ 10, de

1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;
" - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

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

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 22 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário
do Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões competentes;
* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
porAto dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.
II - o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;
111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os tramites regimentais das proposições
congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

INDICAÇÂO l'j'" ~f",')" u~ ::iÚÕíJ
(Do Sr. F'E>(kü \j\tiiS\lHI
Sugere ê:jõ PoJéi' Ej(íl~"ml 'lei, l~~;,g' i:ti~
terrnédio do MinisterkJ iiú EdiJúdÇáü, .a
implantação de campus dà U\liversidade
Federal de I ocautins n.:. ~IJade de Ara~
guaina.
(Publique~se. EilLi:i(i'iÍi ili\~H~(~.)

Excelentrssimo SenlliJr Minisliü d~ E:dlh_açao:
Pela presente dirigiiY1ü, nfJ~ d 'f. Fh" pala expor
e reivindicar o seguinte:
- A cidade de AraglJúmí:1 ~ U1,ü ili'lpnrtante tida·
de-polo do Estado de Tocantín ..., qll~ i'lá muito reÍ\'índi~
ca a existência de instituição flildcícli di::: €H15i1lO superior;
- Havia previsão da Irwjpblitcl~,á0 ele campus
na cidade de Araguaíl1á;
- Com a polêmiCa ,jÔ:;fiY,,2 du ilJjjMonna~ão
da universidade estaduf.l ~1'll fi hld;-"(.â'J pnvadã, o
município corre o risco de ficar sem vaga;; pública::.
Assim sendo, reivindican lOS â irllIJlàntação de
campus da Universidade FeJóral d8 Toc.antíns no
Municlpio de Araguaína.
Sala das Sessões, 26 da lddiú U~ 2000, ~ D8pljc
tado Pedro Wilson.
REQUEk.iitiit.:r (f~v
(Do Sr. Pedro WiIHJH)
Requer o envL> dê lij~~~t.",(,ão aô Mi~
nistério da EducaçáC1~ ruf~welite à im~
plantação de campus da Un';rek'sidade
Federal de Yocantins hil f.idade de Araguaína.

Senhor President€l,
Nos termos do ali. j í:J Im: f AI I b ~j j:.l, do Reg;,
mento Interno da CâmarClI:lv,; OC:illll_'3.j<L, Itlqueiro a
V. EX- seja encaminhada ao P'Jllel E)(~\~lltiVO a rndi~
cação anexa, sugerindo a implantaç:ão Lle campus da
Universidade Federal de TOt.antins na ddade de Aragualna.
Sala das Sessões, lô Ild ilvlk. dl~ 20nO, - Depuu
tado Pedro Wilson"
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LEG/SLAÇAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS ~
CeDI

11- O parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

IIJ - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989
Aprova o Regimento Interno Da
CamSlra dos Deputados

TITULO IV
Das Proposições

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

CAPITULO 111
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela
1991.

~esoluçao

n!1 10, de

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato admmistrativo 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 Cêmara.

§

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Camara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

1~

Na hipótese elo inciso 1, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 92, DE 2000
(Do Sr. Coronel Garcia e Outros)
Institui Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar os fatos que envolvem a contratação de leiloeiros públicos,
sem licitação, por órgãos públicos.
(As Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.

54).)
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 12 Fica instituída Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a apurar os fatos que envolvem a contratação de leiloeiros públicos, sem
licitação, pelo Banco do Brasil e por outros órgàos
governamentais, causando prejurzo ao erário público.

as seguintes normas:

Art. 22 A comissão será constitulda por onze
membros e igual número de suplentes, com prazo
de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável até a metade, para a conclusão dos trabalhos.

I - as indicações recebidas peia Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário
do Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões competentes;

Art. 32 Os recursos administrativos e assessoramento necessários ao funcionamento da comissão
serão providos pelo Departamento de Comissões e
pela Consultoria Legislativa, respectivamente.

1995.

§ 22. Na hipótese dc] inciso 11, serão observadas

1<

Alterado para Diário da

C~mara

dos Deputa-

dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de

1995.

Art. 411 As despesas decorrentes do funcionamento da comissão de que trata esta resolução correrão à conta de recursos do orçamento da Câmara
dos Deputados.
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Art. 5Il Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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intemo, sem IicitaçOes e sem consultar a Junta Comercial.

Justificação
nll

A Lei
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei
das Licitações Publicas), prevê em seu art. 211
que todas as obras, serviços, inclusive os de publicidade, compras. alienações. concessões.
permissOes e 10caçOes da administração pública, quando contratados com terceiros, serlo necessariamente precedidas de licitações públicas.
Esta exigência existe no intuito de selecionar a
proposta mais vantajosa para a administração.

o diploma legal supramencionado nlo apresenta como caso de inexigibilidade de Iicitaçlo a
escolha de leiloeiro público para proceder aos leilOes de móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio da administraçAo pl1blica. Conclui-se, portanto, ser necesséria ética, moral e legalmente a IicitaçAo entre os leiloeiros para que se verifique a
proposta mais vantajosa para o serviço público, o
que, certamente, reduziria a taxa de comissAo cobrada.
A fim de burlar a lei de IicitaçOes, alguns órgAas da administração pública têrn-se valido do arcaico Decreto nl21.981, de 19 de outubro de 1932,
que regula a profisllo de leiloeiro público. Tal decreto permitia, em seu art. 42, que o leilAo fosse realizado por leiloeiro indicado pela Junta Comercial,
por meio de distribuiçAo rigorosa, determinada por
escala de antigaidade.
Hé de se ressaltar que o art. 126, da Lei nll

8.666/93, revoga as disposições em contrério e,
desta forma, o art. 42, do Decreto nll.2 1.981/32.
A irregular aplicaçAo do decreto de 1932 permite que se destrua a competitividade entre os leiloeiros e, assim, o Govemo sempre pagaré a taxa de
comissAo maxima.
Ultrapassando todos os limites possrveis, o
BANCO DO BRASIL desconsldera até a lei mais ar·
caica e estabelece normas próprias que contrariam,
frontalmente, a legislaçAo vigente, selecionando os
leiloeiros por intermédio de obscuro credenciamento

Cabe ressaltar que os imóveis leiloados slo financiados ao adquirente diretamente pelo próprio
banco. que receberá a quantia referente ao imóvel
de forma parcelada, mas que assegurará ao leiloeiro
a sua taxa de comissAo à vista.
Como exemplo de descalabro cometido, cita-se
com facilidade o Estado do Rio de Janeiro, onde em
pouco mais de um ano, cerca de 470 (quatrocentos e
setenta) imóveis foram leiloados por apenas 2 (dois)
leiloeiros, dentre os 50 (cinqaenta) existentes, sendo
a taxa de comisslo dos mesmos cobrada pelo percentual méximo permitido, ou seja 5% (cinco porcento). Tal fato é agravado quando se verifica existirem
imóveis arrematados por até R$ 7.710.000,00 (sete
milhOss, setecentos e dez mil reais).
Infelizmente, esta "farra dos leilOes" do BANCO
DO BRASIL está contagiando outros órglos públicos.
O leilão do imóvel do HOTEL NACIONAL, no Rio de
Janeiro, realizado pela Superintendência de Seguros.
Privados (SUSEP), com valor mfnimo avaliado em 57
milhOes de reais, está hoje na mfdia, em funçAo da
guerra travada por leiloeiros públicos. Seguindo o
exemplo 'do BANCO DO BRASIL, o liquidante da
massa falida selecionou os leiloeiros a seu critério exclusivo, pela taxa de comisslo máxima de 5070 (cinco por cento). Quatro outros leiloeiros recorreram à
Justiça, por nlo terem podido participar de uma IicitaçAO, oferecendo-se a realizar o mesmo leilão pela
taxa de comissão de 0,5% (meio por cento), não recebendo qualquer sinalizaçAo por pane do liquidante.
A briga dos leiloeiros rendeu ameaças e agressOes entre os mesmos, conforme consta em registro
policial, dando conotaçAo de verdadeira briga de
"gangs"
Por tudo narrado, só uma ComissAo Parlamentar de Inquérito poderá apurar os fatos e imputar responsabilidades para dar fim a esta "farra" com o dinheiro público. Em razlo dos insofismáveis argumentos acima, tenho a certeza de que esta pretenslo
seré aceita pelos meus pares com a urgência que o
assunto merece

J~6

cll.

sala das Sess6es, em 25 de maio de 2000. Mauricio R. Lares - Deputado Coronel Gar·
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Assinaturas Confirmadas
1
2

3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16

AGNALDO MUNIZ
AGNELO QUEIROZ
AIRTON CASCAVEL
AIRTON DI?P
ALBERTO FRAGA
ALBERTO MOURÃO
ALCEU COLLARES
ALDO REBELO
ALEX CANZIANI
ALOlzro MERCADANTE
ANGELA GUADAGNIN
ANíBAL GOMES
ANTONIO FEIJÃO
ANTONIO PALOCCI
ARLINDO CHINAGLIA
ARNALDO FARIA DE sÁ

17 ARNON BEZERRA
18 ARYKARA

PPS

RO

pedoS

DF

PPS

RR

por

RS

PMOB

Dt~

PMD8

SP

por

R5

pedoS

SP

PSOB

PR

PT

SP
SP

PT
PMOB

PST
PT
PT
PPB
PSDB
PPB
PT'

19 AVENlOAR ARRUDA
20 AVRTONXER&

PPS

21 8. SÁ

PSD8

22 BABÁ
23 BISPO RODRIGUES

PT

24 CABO JÚLIO

25 CAro RJELA

PL
PL
PTS

Cf:
AP

SP
SP
SP

CE

SP
P8
RJ
PI
PA
RJ

MG
RS
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26
27
28
29
30
31
32
33

CARLJTO MERSS
CARLOS DUNGA
CARLOS SANTANA
CELCITA PINHEIRO
CELSO GIGLlO
CELSO '-'ACOB
CEZAR SCHIRMER
CHICO DA PRINCeSA

34

CIRO NOGUeIRA

35
36

42

CLEUBER CARNEIRO
CONFÚCIO MOURA
CORIOLANO SALES
CORONEl. GARCIA
CUNHA BUENO
CUSTÓDIO MATTOS
DANILO DE CASTRO
DE VEl.ASCO

43

DtNO FERNANDes

44
45

DJALMA PAES
DR. EVILÂSIO

46

37
38
39
40
41
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PT

se

PMDB

PB

PT

RJ
MT
SP
RJ

PFL

PTB
POT
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB

RS

PR
PI

MG
RO

PMOB

BA

PSCB

RJ
SP

PPB
PSDa

MG

PSDB

MG

PSL

SP

RJ

DR. HeLIO

PSDB
PSB
PSB
POT

47

DU1UO PISANESCHI

PTB

SP

48

POT

RJ

51
52
53
54

EBER SILVA
EDMAR MOREIRA
EDUARDO PAES
EDUARDO SEABRA
ELISEU MOURA
ELlSEU RESENDE
ENIO BA.CCI

55

EUNlclO OLIVEIRA

56
57

EURlpEOES MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN

58
59

EXPED\TO JÚNIOR
FERNANDO DJNIZ

PFL
PMDB

AP
RO
MG

60

PV
PDT

RJ
SP

PR
AM
BA
BA

49
50

PE

SP
SP

PPB

MG

PTB
PTB
PPB
PFL

RJ

POT
PMOB
POT
PSB

AP

MA
MG
RS

ce
RO

61

FERNANDO GABEIRA
FERNANDO ZUPPO

62

FLÁVIO ARNS

PSOB

63
64

PFL
PMOB

pedoB

BA

PMDB

RN

72

FRANCISCO GARCIA
FRANCISTONIO PINTO
GERALDO SIMOES
GERVASIO 5lLVA
GLYCON TERRA PINTO
GONZAGA PATRIOTA
GUSTAVO FR.UET
HAROLDO LIMA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HENRIQUE FONTANA

PT

73

HERCULANO ANGH1NETT'

PPB

RS
MG

65
66
67
68

69

70
71

PT
PFL

se

PMOB

MG

PSB
PMOB

PR

PE
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74
75
76
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105

IÉDIO ROSA
ILDEFONÇO CORDEIRO
INALDO LEITÃO
JAIME MARTINS
..JAIR BOLSONARO
,JAIR MENEGUELL.I
JA\RO AZ'
..JAQUES WAGNER
..JOÃO CALDAS
,JOÃO COLAÇO
JOÃO FASSARELLA
..JOÃO LEÃO
..JOÃO MAGNO
~OÃO PAULO
JOÃO TOTA
.JOAQUIM BRITO
,JORGE COSTA
JORGE PINHEIRO
.JOSÉ ALEKSANDRO
..JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
JOSÉ BORBA
JOSÉ CARLOS ELIAS
..JOSÉ CARLOS MARTINEZ
JOSE LUIZ CLEROT
JOSÉ MACHADO
JOSÉ PIMENTEL
,JOSÉ RONALDO
JOVA'R ARANTES
..J ÚLIO DELGADO
,JURANOIL JUAREZ
LAMARTINE POSELLA
LlDIA aU'NAN

106

LINCOLN PORTELA

PSL

107

LINO ROSSI
LUIS CARLOS HEINZE
LuIs EDUARDO
LUIZ ANTONlO FLEURY
LUIZ BITTENCOÜRT
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI

PSOB
PPB
POT

77
78

79
80
81

82
83
84

85
86

87
88
89
90

91
92

93
94

95
96
97
98

99
100
101
102
103
104

10a

109
110

111
112
113
114
115

116

PMDB
PFL F'PB

RJ
AC
PB
MG
RJ

PT

SP

PFL
PT
PL

BA
AL

PMOB

PE

PT

MG
BA

PFL

PSDB

PSDB
PT

PT

BA

MO
SP

PPB

AC

PT

AL

PMDB
PMDB

DF

PSL

PSB
PMOB
PTB
PTB

PMOB
PT
PT
PFL

PSOB
PMOB
PMDB

PMDB
PSOB

PTB

PMOB
PPB
PT

PA
AC
MA
PR

ES
PR
PB
SP
CE

BA
GO
MG
AP

SP
GO
MG

MT
RS

R.J

SP
GO
AM
RS

LUl·Z SERGIO

PT

RJ

MARÇAL FILHO
MARCELO BARBJER'
MÁRCIO MATOS

PMDB

MS
SP

PMDB
PT

MARCONDES GADELHA

PFL

PR
PB

119

MARCOS AFONSO

PT

AC

120

MARIO DE OLIVEIRA

121

MAURO BENEVIDES

PMOB
PMDB

CE

117
118

MG
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122
123

MEDEIROS
MENDES RIBEIRO F'LHO
124 MILTON TEMER
125 NELSON MARQUEZELLI
126 NEL.SON MEURER
127 NELSON PELLEGRINO
128

129
130
131
132
133

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145

NEUTON LiMA
NILSON PINTO
NILTON BAIANO
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
OLJMP'O PIRES
OLIVEIRA FILHO
OSCAR ANDRADE
OSMÂNJO PEREIRA
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PASTORVALDECl PA1VA
PAULO 8ALTAZAR
PAULO FEIJÓ
PAULO KOBAVASHJ
PAULO PAIM

PAULO ROCHA

146 PEDRO CELSO
147 PEDRO VALADARES
148 PEDRO WILSON
149 POMPEO DE MATTOS
150 PROFESSOR LUIZINHO
151 RAIMUNDO GOMES DE MATOS

Maio de 2000

PFL

SP

PMDB

RS

PT

RJ
SP
PR

PTB

PPB
PT
PFL

PFL

BA
SP
PA
ES
RO
GO
MG
PR
RO

PMDB

MG

PSDB
PPB

PTB
PMDS
POT

PSOB

PMOB

TO

PT

PSOB

PR
PI
RJ
RJ
RJ

PSOB

SP

PT

RS

PT

PA
DF

PFL
PSL

PSB

PT
PSB
PT

SE
GO

PDT

RS

PT

SP

PSDB

CE
TO

152

RAINEL BARBOSA

PMOB

153
154
155
156

REGIS CAVALCANTE
RENATO VIANNA
RENIL.OO LEAL
RICARDO FIUZA
RICARDO IZAR

PPS

AL

PMOB

se

PT8
PFL

PE

1 57
158

RICARDO RlOUE
159 ROSÉRIO ARAÚJO
1·60 ROBERTO ARGENTA
161 RODRIGO MAIA
162 ROLAND LAV'GNE
163 RONALDO VASCONCELLOS
164 SALATtEL CARVALHO

PA

PMOB

sp

PSOB

PB

PL

RR

PHS
PTB
PFL
PFL

RS
RJ

PMDB

PE
RR

165

SALOMÃO CRUZ

PPB

166

SALVADOR ZJMBALDJ

167

SARAlVA FELIPE

168
1 69

SEBASTIÃO MADEIRA
SERAFIM VENZON

PSOB
PMDB
PSDB

POT

BA
MG

SP
MG
MA

se
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170
171
172
173
174
175
176
117
118
179
180
181
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SÉRGIO BARCELLOS
SÉRGIO CARVALHO
SÉRGIO NOVAIS
SILAS CÂMARA
VADÃO GOMES
VANESSA GRAZZJOrrN
VIRGíLlO GUIMARÃES
WALDEMIR MOKA
WALFRIDO MARES GUIA
WALTER P1NHE1RO
wrGBERTO TARTUCE
WILSON BRAGA
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PFL
PSDB
PSB

AP
RO

PPB
pedoS

CE
AM
SP
AM

PT

MG

PMOB

MS
MG

PTS

PTB
PT
PPB
PFL

BA
DF
PB

Assinaturas que Não Conferem
PSOB
PPB

ES
AP

3 DR.HELENO

PSOB

RJ

4
5
6
7
8

PMD8
PTB

PI
PA
RJ
RJ
MA

1
2

ALOlzlO SANTOS
DR. BENEDJTO DIAS

GESSIVALDO (SAIAS
JOSUÉ BENGTSON
LUIZ RIBEIRO
MATTOS NASC[MENTO
NEIVA MOREIRA

PSOB
PST

por
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Oficio n 119/00
Brasllia, 29 de maio de 2000
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta
Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que o Projeto de
Resolução do Sr. Deputado Coronel Garcia e outros,
que "Institui Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar os fatos que envolvem a contratação de leiloeiros públicos, sem licitação, por órgãos públicos",
contém número suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:
181 assinaturas confirmadas;
8 assinaturas não confirmadas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATlVOSCeDI
LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, Inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
CAPiTULO I
Das Disposições Gerais

SEçAo I
Dos Principios
Art. 2Q As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas
nesta Lei.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares,
em que haja um acordo de vontades para a formação
de vinculo e a estipulação de obrigações recrprocas,
seja qual for a denominação utilizada.
CAP(TULOVI
Disposições Finais e Transitórias

Maio de 2000

Art. 126. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos-Leis nlls 2.300, de
21 de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de
1987, 2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei nll
8.220, de 4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei nQ
5.194, de 24 de dezembro de 1966.
DECRETO NIl21.981, DE 19 DE OUTUBRO
DE 1932
Regula a Profissão de Leiloeiro no
Território da República.
CAPiTULO 11I
Das Funções dos Leiloeiros
Art. 42. Nas vendas de bens móveis ou imóveis
pertencentes à União e aos Estados e Municlpios, os
leiloeiros funcionarão por distribuição rigorosa de escala de antigUidade, a começar pelo mais antigo.
§ 1Q O leiloeiro que for designado para realizar
os leilOes de que trata este artigo, verificando, em
face da escala, que nao lhe toca a vez de efetuá-los,
indicará à repartição ou autoridade que o tiver designado aquele a quem deve caber a designação, sob
pena de perder, em favor do prejudicado, a comissão
proveniente da venda efetuada.
.
§ 2Q Nas vendas acima referidas os leiloeiros cobrarão somente dos compradores a comissão estabelecida no parágrafo único do art. 24, correndo as
despesas de anúncios, reclamos e propaganda dos
leilões por conta da parte vendedora.
§ 3Q As autoridades administrativas poderão excluir da escala, a que, além deste, se referem os arts.
41 e 44, todo leiloeiro cuja conduta houver perante
elas incorrido em desabono, devendo ser comunicados, por ofrcio, à Junta Comercial em que estiver o leiloeiro matriculado, os motivos determinantes da sua
exclusão, que seguirá o processo estabelecido pelo
art. 18. Se se confirmar a exclusão, será o leiloeiro
destiturdo na conformidade do art. 16, a.

ERRATA
(Republica-se em virtude de retificação
de despacho do Sr. Presidente)
Onde se lê:
PROJETO DE LEI NIl4.784, DE 1998
(Do Sr. Bonifácio de Andrada e outros)
Consolida a legislaçAo ambiental
brasileira.
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(Ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis; e à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação)

Leia-se:
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(Ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis; e à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação)

Leia-se:

PROJETO DE LEI NIl4.764, DE 1998
(Do Sr. Bonifácio de Andrada e outros)

Consolida a legislação ambiental
brasileira.
(Ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis; e à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (arts. 212 e 213»
ERRATA
(Republica-se em virtude de retificação
de despacho do Sr. Presidente)

Onde se lê:
PROJETO DE LEI NIl4.765, DE 1998
(Sr. Bonifácio de Andrada e outros)

Consolida a legislação brasileira relativa ao crédito rural, dá nova redação
ao art. 1.563 do Código Civil, e dá outras
providências.
(Ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis; e à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação)
Leia-se:
PROJETO DE LEI NIl4.765, DE 1998
(Sr. Bonifácio de Andrada e outros)

Consolida a legislação brasileira relativa ao crédito rural, dá nova redação
ao art. 1.563 do Código Civil, e dá outras
providências.
(Ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis; e à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação. (arts. 212 e 213»
ERRATA
(Republica-se em virtude de retificação
de despacho do Sr. Presidente)

Onde se lê:
PROJETO DE LEI NIl4.766, DE 1998
(Do Sr. Bonifácio de Andrada e outros)

Consolida a legislação educacional
brasileira em complementação à Lei nll
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N1l4.766, DE 1998
(Do Sr. Bonifácio de Andrada e outros)

Consolida a legislação educacional brasileira em complementação à
Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras
providências.
(Ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis; e à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (arts. 212 e
213»
ERRATA
(Republica-se em virtude de retificação
de despacho do Sr. Presidente)

Onde se lê:
PROJETO DE LEI NIl151, DE 1999
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Consolida a legislação mineral e dá
outras providências.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
Leia-se:
PROJETO DE LEI NIl151, DE 1999
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Consolida a legislação mineral e dá
outras providências.
(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (arts. 212 e 213»
ERRATA
(RepubJica-se em virtude de retificação
de despacho do Sr. Presidente)

Onde se lê:
PROJETO DE LEI ND 2.277, DE 1999
(Do Sr. Bonifácio de Andrada e outros)
Consolida a legislação eleitoral codificada e demais leis alteradoras e correlatas.
(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
Leia-se:
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PROJETO DE LEI NA 2.277, DE 1999
(Do Sr. Bonifácio de Andrada e outros)
Consolida a legislaçlo eleitoral codiflcada e demais leis alteradoras e correlatas.
(À Comissêo de Constituição e Justiça
e de Redação (arts. 212 e 213))
ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente)
Onde se IA:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NA 279,
DE 1999
(Do Sr. Caio Riela)
Dispõe sobre a realizaçlo de plebiscito para criação de um novo Estado da
Federaçlo pelo desmembramento da metade sul do território do Estado do Rio
Grande do Sul.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
Lela-ee:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.Il279,
DE 1999
(Do Sr. Caio Riela)
Dispõe sobre a realizaçlo de plebiscito para criação de um novo Estado da
Federação pelo desmembramento da metade sul do território do Estado do Rio
Grande do Sul.
(As ComissOes de Finanças e Tributação (art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Finda
a leitura do expediente, passa-se à
IV - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Esta
sessão solene, de autoria do Deputado Inocêncio Oliveira, destina-se a homenagear a memória de MarcantOnio Vilaça.
Convido a compor a Mesa o Ministro Marcos Vinicios Vilaça e o VlCe-Govemador de Pernambuco, Mendonça Filho, representando o Governador de Estado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Registramos as presenças da s,a Maria do Carmo Vilaça, mãe de
Marcantonio; Taciana Vilaça Mendonça, irmã; Rodrigo
Vilaça, il1'l1llo; e José Luis Vilaça, tio.
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Registramos também as presenças do Presidente
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Car10s Valioso;
do Gen. GleuberVieira, Comandante do Exército; do Ministro Martus Tavares, do Planejamento e Gestao; do
Ministro do Tribunal de CQRtas da Uniao, Adhemar Ghisi' do Procurador do TC~Stir Batista da Cunha; do Min~ do Supremo Tribu~1 Federal, OCtavio GaJlotti; do
Sr. Arminio Fraga, Presidente de Banco central; Emllio
carazzai Presidente da Caixa EconOmica Federal; do
Presidente de Honra da FIFA, Sr. Joao Havelange; do
Ministro Francisco Weffort; do Senador Jarbas Passarinho; do Ministro das ComunicaçOes, Pirrenta da Veiga;
do Ministro do TCU, valmir campelo; do Ministro da Defesa, Geraldo Quinfão; da S,. Ana Maria Maciel, aqui representando seu esposo Marco Maciel, VICe-Presidente
da República; do Ministro do Meio Ambiente, Sarney FIlho; do Prefeito de Recife, Dr. Roberto Magalhêes.
No decorrer da solenidade, faremos o registro
das outras autoridades.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Concedo a palavra ao primeiro orador, autor da homenagem, Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Heráclito Fortes,
meu grande amigo, homem exemplar, quer no convfvio com as pessoas, quer na arte de escrever e traduzir seus sentimentos acadêmicos da nossa querida
Academia Brasileira de Letras, que honra o Estado de
Pemambuco e é uma referência para nossa terra;
Marcos Vinicios Vilaça e sua mui digna esposa, Maria
do Carmo Vilaça, inspiradora de todos os momentos;
meu grande amigo Mendonça Filho, Vice-Govemador do Estado de Pernambuco, que neste
ato representa S. EX- o Governador do Estado, Jarbas Vasconcelos; Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Velloso; Srs. Ministros
dos Tribunais Superiores; Sr. Ministro Presidente do
Tribunal de Contas da União, lram Saraiva; Sr. Prefeito da cidade de Recife, Roberto Magalhães, meu
grande amigo; Srs. Senadores da República; Srs. Deputados Federais; Srs. Ministros de Estado, e aqui
são vários, por isso eu não poderia citá-los nominalmente, para não cair no erro de cometer alguma
omissão; Srs Deputados Estaduais, sobretudo do
meu Estado, Pernambuco, e aqui vislumbro vários
deles; queridos conterrãneos de Pernambuco, que
são tão numerosos aqui; sra Taciana Vilaça Mendonça Filho, irmã do nosso querido MarcantOnio Vilaça;
meu querido amigo, irmão de MarcantOnio, Rodrigo
Otaviano Vilaça; minhas senhoras, meus senhores,
quando propus a esta Casa a convocação de uma
sessão solene em homenagem à memória de Mar-
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cantônio Vilaça, moveu-me não apenas o desejo de
mostrar ao Brasil a ação de um artista pernambucano, mas também o prop6sito de destacar o itinerário
de um galerista - comO ele gostaria de ser chamado e
não de marchand - e de um coll3cionador de arte,
que não hesitou em assumir riscos para, na busca do
estético, transpor as fronteiras da sua terra natal e do
seu pr6prio Pais.
Como bem ressaltou Cristina Duran, em artigo no
jornal O Estado de S. Paulo, logo após o falecimento de
Marcantônio Vilaça, seu propósito era internacionalizar a
arte brasileira contemporãnea, seguindo, nas artes plásticas, a saga de um Rui Barbosa, nas letras jurldicas; de
um Visconde de Port~ Seguro, na ~ist6ria; de um Santo~
Du~nt, na Aeronáutica; de um Gllbe~o Freyre, na SOCIologla; de um Pelé.' ~o fut.ebol- para citar a~nas al~uns
exemplos. d~ brasileiros que d~ra~ ao Brasil u.ma Imagem de Vitalidade e força, ~e cnatlvldade e gêniO.
Se~ começo ~o Recife, nos anos ao, ao.lado d~
.
Irmã Taclana - hOJe SrA José Me~do~ç~ F~lho, VI~e-Governador de Pern~mbuco -, Já fo~ VJt~rJoso e a
Ida para São Paulo sena uma conseqüência da expansão dos seus contatos e da procura de novos
mercados e de novos espaços, o que viria a ocorrer
com a criação da Galeria Camargo Vilaça transformada, em pouco tempo, em centro multipolarizador da
vida artfstica da Paulicéia e, logo, do Brasil.
Com apenas 37 anos, Marcantônio Vilaça era
um gestor de simpatia no meio artlstico brasileiro e
seus contatos em Lisboa Madri Milão Barcelona e
Nova Iorque credenciava~-no a ~ma P~sição de vanguarda na promoção de novos e também dos consolidados talentos artlsticos nacionais, com uma capacidade invulgar para incentivar, estimular, descobrir,
destacar e lançar pintores, escultores e gravadores
de todas as regiões do Brasil.
Sua cartilha era a de um esteta universal, engajado tão-s6 e exclusivamente na busca e identificação
da beleza. Bem que ele poderia repetir, como aquela
cineasta alemã, Leni Rifenstahl - controvertida, mas
genial -, dos anos 30, em Berlim: "Quero fazer com
que o Belo seja visfvel e recuperá-lo para as pessoas".
Marcantônio Vilaça, nessa procura estética, parecia desinteressado das coisas materiais e à etiqueta de marchand preferia a denominação de galerista,
que é um neologismo no mundo das artes plásticas:
liA realidade não me interessa.
diria - "Só a beleza:'.
,' Pois o esteta, à diferença do polltico, não precisa de heróis. Só necessita de modelos. Eis ai a fronteira que nao cruzamos, um mistério que só o artista
li -

Quarta-feira 31 28381

capta olhando um Hermes, de Praxlteles, ou contempiando a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Para José
Camon Aznar, o grande critico espanhol de arte, o artista cria um processo de inviver, de viver desde dentro de si mesmo, e não uma maneira de desviver, de
viver para fora, que é Ó modo de viver do poHtico, do
jornalista, do tribuno e do militar. Dal que compreender uma obra de arte passa a ser um exercicio de intensa espiritualidade, pois a vontade artlstica, no ato
de criar, é a tentativa de transpor para a tela o barro, a
pedra, o bronze, a porção de eternidade que existe
em cada um de n6s, seres humanos. É procurar eternizar o meta-humano, o transumano.
Aznar, no seu livro, hoje clássico, liA arte na sua
Essência", nos diz que a arte nos transmite algo de
patético. E toda obra de arte, mesmo a mais primitiva,
a mais singela, tem algo que nos choca e atordoa, por
vezes, pois transcende nossa compreensão. É o contrário do que sentimos ao ler um livro, pois a empatia
das personagens da literatura contagia a tal ponto
que cada um de n6s vivencia, para usar a metáfora,
seu pr6prio Dom Quixote. Ou o seu Sancho Pança.
.
"
..
Marcantônlo Vilaça teve o raro pnvlléglo Intelectuai de e~tender a arte.' .abso,:,ê-Ia ~ com .ela pactu~r. para
a.eternidade. O seu ltinerán~ ~e vld~ foi de mundlVldênclas e não apenas de mundlvlvênclas. E os seus dons
de mun?o e de gentes adquiriu ~~ .casa, transmitidos
por. Mana do Carmo e ~arcos Vlnlclos Vil~ça, qu.e lhe
abnram as portas do universo e do humanismo cnstão.
Que gente admirável essa do "Pais de Per:na~buco",
que trouxe para a casa a arte na sua essênCia, Incorporando-as às virtudes patrlcias que fazem de Pemambuco um lugar único na topografia do desenvolvimento intelectual e do progresso cultural do Brasil!
Se bem que Marcantônio Vilaça procurou promover outras formas de expressão plástica, foi na
pintura que ele buscou a imagem mais perfeita do
nosso imaginário. Nisso ele trabalhou de forma persistente e exaustiva. Nele havia como em nenhum outra galerista contemporâneo do Brasil e das Américas
aquilo que os alemães chamam a vontade artlstica, a
vontade de que a arte seja uma expressão social permanente do nosso cotidiano. Essa constância no
querer e no fazer estava conduzindo o jovem galerista a internacionalizar a sua ação, a globalizar todo o
seu esforço promocional em favor da arte brasileira.
Nesse sentido, Silvia Branconnot, no Jornal do Srasil, chamou-o de desbravador, pela conquista de espaço em galerias e museus do exterior para a arte
brasileira, de que era, podemos dizer, um cúmplice
notável.
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Todos sentimos a perda de MarcantOnio Vilaça
naquele dia, que era o inicio de um novo ano. Mas ficou a marca do seu gênio na lembrança dos que conviveram com o artista, dele recebendo as fulguraçOes
do seu talento desmedido, que ultrapassou as fronteiras nacionais para projetar a imagem de um Pais que
se notabiliza também pela força da sua arte e não
apenas pelo valor da sua produção industrial ou pela
pujança da sua geografia.
Que o exemplo de MarcantOnio Vilaça frutifique
e se multiplique junto às novas gerações, chamadas
a dar o seu contributo à construção do Brasil, que
queremos mais justo e mais socialmente solidário, a
todos os nlveis, inclusive no campo cultural.
Não poderia encerrar minhas palavras sem
prestar a maior solidariedade posslvel aos seus genitores e familiares queridos e diletos amigos Marcos
Vinicios e Maria do Carmo Vilaça, Taciana, Mendonça
Filho, Rodrigo Otaviano e todos os que lhes são caros, no sentimento de que ninguém sofreu tanto com
a morte do ente querido quanto a familia de MarcantOnio. Assisti, emocionado, e partilhei da sua imensa
dor. E, se pudesse traduzir em poucas palavras o que
aconteceu, poderia perguntar: pelo muito que fez,
não teria conclurdo sua passagem na terra?
Por certo, na sua imensurável sabedoria, Deus
faz as coisas que nós, simples mortais, não temos
condições de perceber.
Para concluir a homenagem à memória do grande artista que foi MarcantOnio Vilaça, no momento
mais importante da minha vida de polltico, quando
inaugurei obra em minha terra, que era um sonho de
mais de cinqüenta anos que se tornou realidade, a
Barragem de Serrinha, engendrarei esses versos
para dizer do meu sentimento:
Nem um sim antes do não,
Não se cala aquele que não fala,
Não se cai a menos que se suba,
Não se diz jamais sem ter dito uma vez.
O mundo não pára de girar,
Não se ama sem gostar,
Não se gosta sem odiar,
Não se odeia sem amar.
Ah!, se MarcantOnío tivesse recitado para todo
o mundo e esculpido na pedra maior do universo, ou
pintado no quadro imenso da natureza, ou escrito
no livro múltiplo da existência, ele poderia dizer que
muito deixou, pois na vida nem tudo é ilusão. O resto, como diria Shakespeare em uma das suas mais
famosas obras, Hamlet, o resto é silêncio.
Muito obrigado.
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(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Antes
de passar a palavra ao próximo orador, gostarlamos
de fazer o registro da presença da Governadora do
Estado do Maranhão, Roseana Sarney; do Governador de Sergipe, Albano Franco; dos Embaixadores
Alvaro Costa Franco, Alfredo Tavares, Alberto Costa
e Silva, Alves de Sousa, Carlos Campelo e Aloisio
Napoleão; de delegação de Deputados Estaduais de
Pernambuco composta por Teresa Dueire, Augusto
Coutinho, Augustinho Rufino, José Aglailson e João
Mendonça; do Vice-Prefeito do Recife, dos Secretários de Estado Fernando Dueire e Mauricio Romão; do
Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio
Mendes de Farias Mello; do Presidente dos Correios
e Telégrafos, Sr. Egydio Bianchi; da sra Lenir Lampreia e Francis Marinho; do Ministro Aldir Passarinho;
dos Embaixadores César Moreira e Luiz Amado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Antes
de passar a palavra ao próximo orador, Deputado Ricardo Fiuza, convido para compor a Mesa o
ex-Presidente da República e Senador do Brasil José
Sarney. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passo
a palavra, para falar em nome do PFL, ao Deputado
Ricardo Fiuza.
O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente; Sr. Presidente do
Supremo Tribunal Federal; Sr. Senador José Samey,
ex-Presidente da República e do Senado Federal; Sr.
Vice-Governador Mendonça Filho, aqui representando
o Governador de Pernambuco; Sra. Ana Maria Maciel,
esposa do Sr. Vice-Presidente da República, aqui representando S. ExJl; Srs. Ministros de Tribunais Superiores, Srs. Ministros de Estado; Sr. Procurador da República; Srs. Embaixadores; Sr-- e Srs. Senadores - saudação especial ao ex-Senador Jarbas Passarinho; SI'""
e Srs. Deputados; Srs. Deputados Estaduais que aqui
comparecem; meus queridos irmãos Maria do Carmo e
Marcos Vilaça, familiares que aqui se encontram; minhas senhoras e meus senhores, confesso com humildade, quão diffcil me é, nesta oportunidade, assomar a
esta tribuna, tão Intima e tão estranha!
Intima por ter com ela praticamente trinta anos de
convivência e estranha pela distancia que impOe, pela
solenidade que inspira, pelos rituais que consagra e
pela brutal emoção com que reveste certos momentos,
pela sacralidade da liturgia das homenagens, dos reconhecimentos, da explicitação de sonhos, das crenças e
dos ideais, na busca das utopias e nos grandes mementos históricos. Nestas oportunidades altamente
emocionais, ela intimida o mais experiente orador...
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Sobre o que falarei hoje? De uíQpias (;ltingjd~s, de
sonhos realizados, de legados etemas, de atrevimentos
e precocidades, de cultura, de artes plásticas, da inserção do Pars através de sua arte contemporênea pelo
mundo afora? O meu coração outonal tende a puxar-me
~ra o que não seria adequado, ingr~ssar no terreno da
tristeza, lamentar, chorar uma perda Irreparável...
Ao fixar-me nos olhares de irmãos tão queridos
como Maria do Carmo e Marcos Vilaça, por maior esforço que fizesse, certamente transpareceria uma falta de isenção, pondo em risco a credibilidade do que,
embora saindo do coração, deve conter-se nos Iimites da justiça e da verdade.
Em meio a um milhão de manifestações e)(pendidas por todos os meios e modos, nacionais e internacionais, em homenagem a MarcantOnio, diffcil se
torna inovar. Bastaria aqui e agora ler a carta a MarcantOnio, de autoria de Maria do Carmo e Marcos Vilaça. Quem mais poderia sintetizar as coisas, definir
caráter, analisar a alma, do que uma mãe e um pai em
momento da mais intensa dor a qual pode ser submetido um ser humano?
Certa feita, o mestre Gilberto Freyre disse a
Marcos Vilaça que MarcantOnio havia nascido para
cumprir grande e especial missão. Antevisão confirmada. Especial, especialissima mesmo. Em tão breve perrodo de existência cumpriu MarcantOnio sua tarefa nesta passagem.
Possuidor de inteligência privilegiada, senso estético incomum, sensibilidade para entender os grandes dramas humanos em seus significados por meio
da arte. Um esteta, um desbravador, um descobridor
de talentos, reconhecido aqui e alhures, um dos mais
competentes e famosos marchands, curador, mestre, corajoso e ousado em todas essas qualificações,
foi dos maiores da última década deste século!
Curioso, de privilegiada memória, irrequieto e
introspectivo, soube desde os 8 anos ouvir e participar das conversas de adultos, personalidades do
mundo cultural que visitavam o casal Vilaça. Ouvia
atentamente o que diziam, apenas para citar dois: Gilberto Freyre e Lula Cardoso Ayres.
Não hesitava atrever-se a formular perguntas
sempre bem postas, que eram respondidas com simpatia, pelo bom senso que inspiravam, pela seriedade
expressa nos grandes olhos curiosos da criança. Ao
ouvir as respostas, não foram poucas as vezes em
que opinou, causando agradável surpresa por tão
precoce sensibilidade e amadurecimento intelectual.
Atraiam-no as inovaçOes da contemporaneidade das artes plásticas e, marcadamente, da arte moderna, demonstrando sensivel e profundo sentimento
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estético, qualidades que permitiram nos legar fecundfssimo trabalho na promoção e na história das artes.
O tempo passa e o adolescente aprofunda-se
na boa leitura. Cria excepcional base teórica sobre
história, mitologia e dimensão simbólica.
Visitando galerias de arte no Rio de Janeiro e
em São Paulo, analisando com profundidade e sensibilidade as inovações surgidas pela contemporaneidade, que puseram em relevo na sua alma as caracteristicas da percepção do mundo exterior, elaborava
abstrações como forma de adaptar-se ao mundo real,
entendendo que as formas simbólicas não são imitações, mas sim, órgãos da realidade, ou seja, a interpenetração do macrocosmo e do microcosmo, com
excepcional visão do futuro, com apego à sua nordestinidade compatibilizada com profundo espirito do
mundo em tantos e tão múltiplos aspectos dessa estética reformista e transformadora.
A estética, assim entendida por sua sensibilidade superdotada, significava uma libertação, tendo
como função sublimar os submundos inconscientes,
integrando suas bases mágicas. O estético estava no
seu olhar e não na "obra pura". A arte tem uma função
mágica e especifica, trazendo à tona fantásticos conteúdos e significações, significação e existência.
Visitou mestres famosos, compareceu a ateliês de
figuras consagradas, conversou com marchands, pintores e escultores, sempre observador e estudioso.
A "Pasárgada" foi sua primeira galeria de arte,
aberta em sociedade com sua irmã Taciana Cecilia e
Carla Mendonça na cidade do Recife, trazendo para o
olhar surpreso dos recifenses, acostumados com o figurativismo predominante, os avanços de artistas do
Sul e de alguns pernambucanos que exercitavam a Iiberdade da imaginação e o traço solto da arte moderna que não tem fronteiras.
Visionário e confiante, demonstrando conhecimento e intuição, percebeu que devia migrar e instalou-se na cidade de São Paulo, a mesma São Paulo
que percebeu o vanguardismo artistico surgido na
Europa no inicio do século, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, quando a França foi o centro de
movimentos absolutamente inovadores. Nenhum
desses movimentos passou despercebido a MarcantOnio e todos foram fundamentais para a formação de
sua consciência artistica tão primorosa e tão profunda.
O cubismo, o expressionismo e o abstracionismo, atraindo nomes como o russo Wassily Kandinsky,
o alemão Paul Klee, Pablo Picasso e tantos outros.
Na Alemanha, Walter Gropius funda a Bauhaus, em
1919, e reúne escultores e pintores, propondo os pri-
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meiros elos da colaboraçao entre os artistas e a massa.
A brutalidade do Estado totalitário iniciado com
a ascensao de Hitler interrompe tao fecunda escola e
exilados alemaes na Sulça fundam o dadalsmo e a
Associaçêo dos Artistas Plásticos Revolucionários.
sao Paulo, que nao ficou indiferente a todos esses movimentos, exerceu sobre o jovem MarcantOnio
profunda influência, destacando-se a revolucionária
Semana de Arte Moderna, que fez despontar artistas
como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, como expoentes do novo movimento.
A nova era artlstica e modernfstica do Brasil
agregou nomes como Mário de Andrade e tantos outros e quase simultaneamente o mestre Gilberto Freyre proclamava o regionalismo artfstico nordestino.
Foi o primeiro grito de independência e sao Paulo tomou a liderança, permitindo que na década de
40 surgissem os trabalhos abstratos ou conceituais e
mesmo os gestuais das décadas de 60 e 70 como o
abstracionismo informal, subordinado às cores e nao
às formas, e o abstracionismo geométrico, que duraria bastante tempo.
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servava e estudava seus trabalhos e tornou-se inicialmente respeitado como grande colecionador. Dispondo desse arsenal de relações, ajudou boa parte de artistas emergentes a firmarem seus nomes e prestrgio
no final deste século.
Nao satisfeito, sempre em busca de mais largos
horizontes, trepidante e irrequieto, inaugurou, em 50ciedade com Carla Camargo, a galeria "Camargo Vilaça", no inIcio da década de 90, em sao Paulo.
Seu talento pessoal, sua forma criteriosa na escolha dos artistas, os longos diálogos que empreendia para melhor conhecer o poder criativo de cada
um, suas visitas aos ateliês para sentir as obras do
nascimento até o final, seu temperamento afável, embora exigente ao máximo, o que por vezes o levava a
uma sinceridade cortante e autêntica, sempre o obrigou a nao deixar de expor seu ponto de vista. Discordava, concordava, percorria com o criador o caminho
da criaçêo.
Essa inusual sinceridade visceral do marchand

Como diria alIvio Tavares de Araújo, "trata-se
do que antes chamarlamos de coincidências significativas, mas que acabam sendo demasiado significativas e importantes para caberem nesse rótulo, nao
possuem nenhuma relaçêo de causa e efeito entre si,
mas juntas podem gerar um monte delas".
O PaIs tentava criar uma identidade artlstica e
arte temática estilisticamente caracterizável e distinta

e curador e suas exigências sem trégua permitiram-Ihe segurança e autoridade suficientes para
apresentar em qualquer parte os seus artistas escolhidos.
Levando catálogos e estudos completos dos artistas plásticos brasileiros, partiu em demanda dos
grandes centros no exterior, principais redutos da arte
contemporânea, como Nova Iorque, Chicago, Los
Angeles, tornando-se conhecidfssimo e estimado nas
melhores galerias de arte contemporânea do Canadá, Espanha, Alemanha e Japao, dentre outros tantos
pafses.

da estrangeira.
no
manifesto
Essa
identidade
surge
"Pau-Brasil", de Oswald de Andrade, e nas obras de
diversos grandes artistas, como Di Cavalcanti e Portinari e ainda, posteriormente, em AntOnio Henrique do
Amaral, Joao Câmara, Humberto Espfndola, AntOnio
Maia, Glauco Rodrigues, Volpi e Rubem Valentin.
MarcantOnio nao se deixou esterilizar como simpies acumulador de dados, mas sabia, com clareza e
rigor, selecionar e nutrir-se de informações, estudando tanto quanto pOde em sua breve existência a história da arte moderna brasileira e intemaciona~, abrindo
espaço para uma percepçao da arte contemporânea
que conquistou no Pafs enormes espaços, revelando
talentos e vocações genufnas.
Após sua formatura em Direito, na Faculdade do
Recife, iniciou sua dedicaçao exclusiva à arte na década de ao.
Muito estimado e convivendo entre artistas já
consagrados, como, por exemplo, AntOnio Diaz, ob-

Ao revelar os artistas brasileiros, patenteava
seu arguto e infalfvel faro, talento e intuiçêo para julgar uma obra de arte. As salas pelas quais ficou responsável em bienais e grandes mostras coletivas no,
exterior logo elevaram o nome desse brasileiro "tao
jovem e tao competente" como um dos curadores
mais sérios e exigentes no setor de arte contemporênea em todo o mundo.
Ao abrir as portas de todos os grandes museus
e galerias para a atual arte brasileira, recebia a mais
gratificante de todas as suas emoçOes, ajudar aos
que possufam talento genulno, consagrando e tornando conhecidos nossos artistas. Essa forma de
agir construiu para si mesmo prestrgio e grandeza impereclveis.
Mantinha relações privilegiadas com Portugal,
expondo artistas como Juliao Sarmento, Cabrita Reis,
Pedro Proença e Rui Sanches, permitinpo o intercêmbio com artistas brasileiros como Mário Cravo Neto ou
Miguel Rio Branco. Seu amor ao trabalho levava-o a
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absurdo ritmo, fazendo, em algumas semanas, até
três viagens internacionais.
A artista plástica Adriana Varejão, que representa nomes como Ernesto Neto, Vic Muniz ou Isabela
Prata, recebeu a dolorosa noticia enquanto se preparava para embarcar para Nova Iorque, a fim de inaugurar importante mostra na galeria americana Lehmann Maupin Gallery.
É unânime a opinião de todos:
Ele colocou nossa arte no exterior, ele
ajudou a imprimir um padrlJo de profissionalismo na compra e venda de arte, ele foi
parte responsável pela divulgação da arte
brasileira no exterior, investiu muito nisso.

"MarcantOnio Vilaça talvez tenha sido a figura
mais importante no mercado brasileiro nos últimos
anos", declara o critico de arte Paulo Reis. Artistas e
colecionadores internacionais, como Juan Xerene, e
galeristas como Natalie Obadia, de Paris, e David Maupin, de Nova Iorque, todos, citando apenas alguns,
reconheceram suas qualidades, sua figura humana e
seu trabalho.
Com ele, o Brasil deixou de ser visto apenas
como periferia, tomando-se importante pólo produtor
de arte. Generoso como poucos, não se deixava, entretanto, intimidar, sendo capaz de responder com a
mais fina e inteligente ironia.
Possula critérios e estratégia de museólogo e
habilidade de diplomata, editava excelentes catálogos e entendeu o sistema de arte internacional, trabalhando em todas as suas instâncias com profissionalismo e paixão, o que permitiu transformar-se no mais
importante galerista da América Latina.
Respeitado no exterior, não abria mão de sua
imagem de profissional ético, culto e bem informado.
Em homenagem à sua memória, no Museu de Arte
Moderna Aloisio Magalhães, foi realizada preciosa
exposição com 29 quadros, slntese da arte moderna
e contemporânea brasileira, pertencente ao acervo
da Caixa Econômica Federal.
Muito poderia ser dito sobre o jovem MarcantOnio Vilaça. Porém, o tempo não permite. A "Carta ao
Amado Filho Ausente", sarda dos corações de Maria
do Carmo e Marcos Vilaça, parafraseando texto sagrado, diz com muita propriedade: "A vida nao terminou; mudou apenas de galeria".
Permito-me repetir parte do editorial do Diário
de Pernambuco, de 7 de janeiro de 2000:
Pernambuco é cromático: céu azul que
estende uma bandeira larga e permanente;
canaviais verdes que formam ondas derra-
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mando séculos de açúcar; luz que tinge geografias de amarelo e identifica qualidades
humanas. Homens que slJo de sol. Porque
nlJo conhecendo a sombra, distribuem o calor do senso estético. São semeadores de
offcio. Sabem de cor o que fazer, uma paciência que é óbvia vocação.

De certa forma, a história é constituida pelos
acontecimentos que o homem produz na busca de
suas utopias.
Ouço o nobre Deputado José Lourenço.
O Sr. José Lourenço - Meu caro colega e amigo, Deputado Ricardo Fiuza, depois de tantos anos
nesta Casa, como V. Ex·, pela primeira vez, vemos
este plenário repleto para se prestar homenagem a
um cidadão brasileiro. Aqui fazemos homenagens a
instituições importantes do Pais e fazemos homenagens a brasileiros que nos mais diversos campos da
atividade humana se destacaram. Hoje, essa homenagem, a que tantos acorreram para emprestar sua
solidariedade, faz-se à memória de MarcantOnio Vilaça, jovem que, talvez por serjovem e dentro dessa faixa etária, deixou~nos e, simultaneamente, deixou um
acervo de qualificações, de identificações, de esplrito
de sensibilidade humana pela tarefa a que se dedicou. Poucos brasileiros tiveram a sensibilidade pela
arte como ojovem MarcantOnio Vilaça. Conheço seus
pais, que aqui estão, aos quais empresto minJJa solidariedade e meu abraço. Durante as poucas vezes
que estive com S. S·, nele identifiquei profunda sensibilidade, nao só pela arte, mas profunda sensibilidade
humana, o que é uma caracterlstica de todos os homens que têm sensibilidade pela arte. Quero associar-me neste momento, Deputado Ricardo Fiuza, à homenagem que presta a MarcantOnio Vilaça, em nome
do meu partido, em nome de Pernambuco, em nome
do Pais, na certeza de que todos que aqui estao comungam do sentimento de V. Exa, sentimento de seus
pais, dos amigos que aqui estao, entre os quais o
ex-Presidente da República José Sarney, e dizer que
vale a pena viver na arte ou em qualquer tipo de atividade humana, quando se pode chegar ao fim da caminhada e ter uma homenagem como esta que V. EXe todos nós prestamos à memória de MarcantOnio
nesta data. Muito obrigado a V. Exa.
O SR. RICARDO FIUZA - Agradeço a V. ExA o
aparte.
Concluindo, Sr. Presidente, nao resisto em citar
Goethe em seu livro autobiográfico "Memórias: Poesia e Verdade":
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Finalizando, não resisto em citar Goethe em
seu livro autobiográfico "Memórias: Poesia e Verdade":
Criança, criança! Basta! Como fustigados por espiritos invisiveis, os cavalos solares do tempo arrebatam consigo o carro
leve do nosso destino, e nada mais nos resta senSo segurar firme as rádeas, com toda
a nossa bravura, todo o nosso sangue-frio,
e desviar as rodas ora para a direita, ora
para a esquerda, aqui de uma pedra, ali de
um precipfcio. Para onde vamos... quem o
sabe? Mal nos lembramos de onde viemos.
Marcantônio, o nosso querido Marcantônio, encantou-se precocemente. (Palmas.)
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Fiúza,
o Sr. Heráclito Fortes, 1D Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dirigindo-me ao Ministro Marcos Vilaça; ao ex-Presidente
José Sarney; ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Velloso; ao Vice-Governador Mendonça Filho; ao Vice-Presidente
desta Casa, Deputado Heráclito Fortes, e cumprimentando as eminentlssimas autoridades que se
acham no plenário, eu quero, Ministro Marcos Vilaça,
em nome da Mesa Diretora e antes de chamar o pr6ximo orador, dizer brevlssima palavra de saudação,
nesta sessão de homenagem à memória de Marcantônio Vilaça, em tão boa hora lembrada pelo nobre Lider, Deputado Inocêncio Oliveira.
Estive muitas vezes na casa de V. Ex·. Lá jantamos, conversamos, dialogamos. Creio que não tive
oportunidade de conhecer pessoalmente Marcantônio Vilaça. Sabia dele, sabia de suas qualidades, sabia do seu sentimento poético, sabia do seu humanismo, sabia do filho extraordinário que era, sabia da sua
atuação social, sabia das suas preocupações com a
coisa pública, sabia que dedicava todo seu engenho
e arte, todo seu sentir poético para as causas sociais.
Divulgava arte e, por uma coincidência muito feliz
para mim, instalou-se também em São Paulo, meu
Estado, e de lá incentivou tantos outros artistas que
se iniciavam e que ansiavam pelo progresso artistico.
De modo que eu sabia dele, mas se não soubesse
dele, Ministro Marcos Vilaça e famflia do homenageado, eu saberia dele hoje, porque foi capaz de gerar os
tão emocionados discursos que ai abei de ouvir do Lfder Inocêncio Oliveira e do Deputado Ricardo Fiuza,
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em que os pollticos abriram mao - digamos assim do seu pragmatismo para colocar sua alma e sua
emoção. Portanto, digo a V. Ex'l: se nao soubesse
dele, saberia hoje pelo impacto que causou nesses
dois eminentes Lfderes desta Casa nas palavras que
produziram; saberia dele, Ministro Marcos Vilaça, pelas presenças que hoje lotam este plenário. Presença
não apenas quantitativa, mas qualitativamente significativa. São todos amigos dele - amigos que, como
eu, não sei se o conheceram pessoalmente -, amigos
na fé, na fé que ele professava. Portanto, vieram aqui
para homenagear a passagem de quem, passando,
nao passou, mas deixou-se ficar, deixou seu exemplo, deixou sua presença marcante, deixou exatamente a idéia de que é posslvel com a arte produzir,
com a arte fazer crescer. Esta, eminente Ministro
Marcos Vinicios Vilaça , é a sensação que recolho,
desde o in leio desta sessão.
Devo registrar a V. Ex'l e a seus familiares que
não é comum quantidade tão grande de pessoas presentes nas sessões solenes desta Casa, pessoas
que, num respeitoso silêncio, prestam homenagem
póstuma áquele que tanto produziu por todos n6s.
Leve V. Ex'l, portanto, Ministro Marcos Vilaça,
sua senhora, seus filhos, todos seus familiares, o orgulho - sei que é dificil dizer isso, porque imagino seu
desconforto no momento em que esta homenagem
lembra o falecimento do seu filho -, o conforto de alguém que foi capaz de gerar outrem que criou efeito
extremamente produtivo no Pais e que no dia de hoje
engrandece e enobrece o Poder Legislativo, pela
oportunidade que esta Casa tem de homenageá-lo.
Meus cumprimentos, portanto, a V. Ex'l e a sua
familia. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Armando Monteiro, que
falará pelo PMDB.
O SR. ARMANDO
MONTEIRO
(Bloco/PMDB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer; Exmo. Sr.
Ministro Carlos Velloso, Presidente do Supremo Tribunal Federal; Exmo. Sr. Senador, ex-Presidente da
República, José Sarney; Exmo. Vice-Governador do
Estado de Pernambuco, Deputado Mendonça Filho;
autoridades presentes, caros Maria do Carmo e Marcos Vinicios Vilaça, em nome do meu partido, quero
associar-me aos ilustres colegas Deputados que nesta sessão trazem seu testemunho de admiração e reconhecimento ao talento e à capacidade criativa do
colecionador de artes e galerista pernambucano, brasileiro e universal, Marcantônio Vilaça, falecido emjaneiro (1Itimo. Ei-nos diante de um projeto de vida tão
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prematuramente interrompido, mas que, nas quase
quatro décadas de existência, nos deixou legado espiritual inconfundivel, marcado pela devoção às artes
plásticas com um fervor diria, missionário.
A trajetória vital de~ MarcantOnio Vilaça, apoiada
e estimulada por seus pais, Maria do Carmo e Marcos
Vinicios Vilaça, desde a adolescência, foi a de alguém
que assumiu compromisso de fidelidade a valores
.
is do espirito sem a preocupação do sucesumversa..
.'
..
so malenallmedlato, que caractenza mUitos dos seus
h'
d
ã Nã
nstrutores
compan elros e ge.raç o.
o.que os ~~
.
de sucesso, nossos Jove~s heróIs do cotidiano braslleiro, desmereçam o re~lstr~ das suas ações, .mas o
campo onde MàrcantOmo Vllaça se afirmou fOI o espaço desafiador da arte pela arte, aquele espaço
onde a obra pode estar conclu ida mas não acabada.
.
'
.
Ser col.eclonad~r e promotor de arte no Brasil,
em uma sO?ledade ainda em pro.cesso.de formação,
sem a tradição das cultur~s mais sedlmen~adas d~
Europa ou d? mecenato pnvad.o, caracteristlca admlrável da sociedade norte-americana, torna-se um desafio permanente. MareantOnio ~ila~a não quis ser ?
marchand das coleções ou o leiloeiro das oportumdades; preferiu seguir o caminho de maior autenticid~de e ~er~anência, fiel a si próprio .e ao mundo que
enou, pnmelro em Pema~buco, deP?ls em S~o ~aulo,
e.no qual a. ~~o do ~oleclonador, ~Ulada por Intellgêncla ~ senSibilidade Incomuns, uniu-se ao ge~to e ao
movlm~nto do tempo de transformação, r~unlndo !alentos Jovens e promovendo-os nas fronteiras naclonais e no exterior.
.
.
. .
F?I, p.or Sinal, ~sse ~specto da .atlvld~de de MarcantOnlo Vllaç~ - a Iden~lfi~ção, o incentivo e a ~romoção dos artistas brasllelr~s - que nosso Embalxador Paulo Tarso Flecha de Lima destacou, há poucos
dias, por ocasião do lançamento da edição italiana do
livro "Coronel, Coronéis", de autoria de Marcos Vilaça
e Roberto Cavalcanti de Albuquerque.
Marcantônio, a partir da Galeria Camargo Vilaça, em São Paulo, começou um trabalho persistente e
constante de valorização do nosso artista - pintor,
gravador, escultor - nas principais Capitais européias
e nos centros de, artes plásticas dos Estados Unidos,
sem que buscasse ou tivesse nesse desiderato o auxllio oficial ou oficioso do Governo brasileiro, mobilizando tão-somente as ferramentas do mercado, articulando-se com galeristas, diretores e curadores de
museus, abrindo espaços nas exposiçOes internacionais, onde quer que detectasse o interesse, a procura,
a pesquisa pelas expressões da arte brasileira, reveladora de talentos com dimensão universal.
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A seu modo também critico de arte, MarcantOnio Vilaça, segundo o testemunho dos que com ele
conviveram nos meios artisticos, sempre buscou levar do Brasil ao estrangeiro expressões plurais do espirito. nacional, .impregnado ~as diferentes formas _
pl~~tlcas e com IIngu~ge~ -P0llvalente. E essa é, ~em
dUVida, a grande s.upen?nda~e das artes .plástlcas
sobre a.expre~são IIterána, pOIS n~o ne~sslta de vocabuláno.. A linguagem da a~e, Já aS~lnalava Marx
Emst, o pintor alemão que fugiu do naZismo, não ne·t d t d t
. té
t
.
d
.
cessl a e ra u ores ou In rpre es, pOIS ca a um Interpreta e traduz, à sua maneira e segundo sua sensibilidade a forma e a cor da obra de arte. Dai por que
repugn~va a Marx Ernst dar nomes a seus quadros.
.
'"
.
Um dos méntos.de Marc~ntOmo VIlaça ~Ol ~ustamente mostrar o Brasil no caminho da sua malondade
estética, liberto da arte colonial de inspiração religiosa, do paisagismo e do expressionismo romântico do,
século XIX ou do expressionismo épico, todos de traição européia. Tudo isso ele fez no afã de descobrir e
selecionar os melhores artistas brasileiros contemporâneos destruindo as cercas limitativas do mercado
nacion~I, abrindo novas estradas que fossem pereorridas pelos que realmente têm talento e se profissionalizam.
Nisso Marcantônio Vilaça estabeleceu relação
dialética entre sua vida e a expressão artistica dos
seus promovidos, interagindo numa mesma pessoa o
colecionador, o critico de arte, o galerista e o amigo e
conselheiro dos artistas.
A.
I'
d rt' t
M
_
. .Imagem e a Inguag.em o a IS a em arean
tômo Vllaça parecem repetir a lenda do recuo de Fedro ante seu próprio reflexo na água, aquela procura
da sua própria identificação, como assinalou Platão,
pois tudo leva a crer que a atividade do galerista e do
colecionador foi forma autêntica de expressão artistica. Essa função de promotor de arte e de galerista,
como extensão do artista, não passou despercebida
de uma notável critica de arte portuguesa, Maria Filomena Molder, em livro recente, a propósito da explosão de galerias individuais e exposições de arte na
Europa federativa de hoje.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não quero
deixar passar a oportunidade, nesta sessão dedicada
a homenagear meu conterrâneo MarcantOnio Vilaça,
por iniciativa do eminente Deputado Inocêncio Oliveira, de sugerir que esta Casa, por meio da sua Presidência, encaminhe ao Sr. Ministro da Cultura, aqui
presente, a sugestão de criação do Prêmio MarcantOnio Vilaça de Artes Plásticas, a ser concedido, anualmente, aos artistas brasileiros escolhidos por comissão de personalidades ligadas ao mundo das artes e
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à comunicação social, nas categorias de pintura, escultura e gravura, com diversas modalidades, para,
assim, estimular mais ainda a expansão e a expressêo da arte brasileira, que é universal, pois aqui não
cabem nacionalismos ou regionalismos. Será essa
uma maneira de perenizar nosso testemunho de admiração às açOes promocionais de Marcantônio Vilaça em favor do Brasil e de reconhecer seu esplrito
empreendedor, desprendido e generoso, que serve
hoje de exemplo a todos seus companheiros de geração e a toda a juventude brasileira.
Antes de encerrar, avoco trecho de um poema
de grande amigo da famllia Vilaça e de Marcos Vinicios Vilaça, um amigo comum. Esse poema é produto
da sensibilidade, do talento e da superioridade de esplrito de Gustavo Krause.
No poema, intitulado "Em Nome dos Pais', ele
diz:

...Em nome dos pais nao haveria morte injusta da flor contida, da estrofe incompleta, do poema inacabado, da vida por viver.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência quer salientar e registrar que acolhe, desde já,
o pleito do Deputado Armando Monteiro e remeterá
oficio com a sugestão ao eminente Ministro Francisco
Weffort.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para falar pelo PPB, ao Sr. Deputado Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, o Brasil perdeu um importante aliado das artes
plásticas. MarcantOnio Vilaça, prematuramente mor·
to por um ataque cardraco aos 37 anos de idade, não
foi apenas um galerista de carreira fulminante, mas
um conhecedor e divulgador da produção artlstica
contemporânea brasileira no exterior.
Houve um Presidente dos Estados Unidos que
entendeu a importancia econômica da cultura, ao afirmar, na década de 1930, que aonde os filmes daquele
PaIs fossem, os outros produtos seguiriam. No Brasil,
infelizmente, a visão predominante é que as artes
plásticas são acessórios, penduricalhos da economia. Não existe uma poUtica nacional para o setor,
que, como vários outros, está entregue apenas às forças do mercado.
MarcantOnio, felizmente, era uma das forças
desse mercado. Seu trabalho trouxe muitos dividendos à arte brasileira. Sua perda, no primeiro dia deste
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ano, foi a perda de um empresário que não era movido apenas pelo lucro imediato, mas pela paixão de
descobrir e apostar na boa arte brasileira, abrindo
para ela os caminhos do mundo e do tempo. MarcantOnio, enfim, era o tipo de empresário com o qual nosso Governo sonha: aquele que aceita correr riscos e
apostar no inédito, uma espécie rara neste Brasil de
privilégios cartoriais.
Como disse a articulista Angélica de Moraes,
MarcantOnio estabeleceu um novo nlvel de excelência no mercado da arte brasileira, ao entender que
esta função precisava mudar de atitude, escala e
abrangência, deixando seus limites amadorlsticos e
paroquiais para interagir internacionalmente e com
eficiência.
Em menos de oito anos, nosso homenageado
realizou uma imensa tarefa de divulgação internacional da arte brasileira contemporânea, levando ao exterior obras de qualidade em uma quantidade capaz
de sedimentar um nicho de mercado até então inexplorado pelo PaIs.
Europa, Estados Unidos e América Latina começaram a conhecer e a demandar as artes plásticas
brasileiras, que timidamente passaram a integrar o
acervo de museus e coleçOes particulares. O sucesso
da empreitada solitária de MarcantOnio Vilaça despertou ciúme e ressentimento entre os galeristas
mais antigos, até então ocupados em lamuriar-se
pela suposta falta de mercado.
Antes de MarcantOnio, a abertura de mercados
para a arte brasileira era feita pelo esforço de um ou
outro artista, ajudado de forma esporádica por mar·
chands que agiam como se estivessem prestando favores pessoais, limitando-se a produzir releases insossos. MarcantOnio representou uma ação propositiva e compromissada, de um profissional capacitado
e audaz. Ele acompanhava o trabalho dos artistas
nos ateliês, criticando e apoiando financeiramente,
de forma cúmplice, diversos talentos desconhecidos.
Trabalhava também na outra ponta do mercado, assessorando curadores internacionais e indicando nomes de bons pintores e escultores, mesmo aqueles
que não eram de sua galeria.
Como bom administrador de empresas, cobrava
resultados, empenho e disciplina dos artistas que representava. Editava bons catálogos e administrava
um arquivo de noticias relacionadas aos artistas, atitude que parece óbvia, mas ainda é pouco praticada
no Brasil.
Paulo Herkenhoff, brasileiro e curador do departamento de pintura e escultura do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, dá o seu testemunho ao afir-
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mar que nosso homenageado "entendeu o· sistema
da arte internacional e trabalhou todas as suas instancias com profissionalismo e paixão, dar por que se
tomou o mais importante galerista da América Latina".
É com empresários assim que qualquer Governo sonha todas as noites, senhoras e senhores.
Empresários capazes de suplementar a ação do
Estado.
O galerista deixou uma coleção pessoal capaz
de suprir o acervo de um museu: quase 2 mil peças,
mesmo após generosas doações a instituições nacionais e estrangeiras. Antes de morrer, estava envolvido na doação de uma escultura de Emesto Neto para
o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Waltércio
Caldas, Cildo Meireles, Hélio Oiticica e outros nomes
obrigatórios para a arte brasileira contemporanea fazem, é claro, parte da coleção do galerista.
Morreu MarcantOnio, mas permanece seu legado e a sua galeria, a Camargo Vilaça, agora tocada
por sua sócia, Karla Ferraz de Camargo. A galeria vai
manter todos os compromissos de exposições e participação em bienais e feiras internacionais agendadas
para este ano, além das exposições a serem feitas no
Brasil.
Resta-nos esperar que o exemplo de MarcantOnio Vilaça tenha arado o caminho de galeristas ainda
por aparecer e que certamente terão ainda muito a fazer pelas artes plásticas nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Clementino Coelho,
pelo PPS.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Exmo. Sr. Presidente; SI'"" e
Srs. Deputados; 51"" e Srs. Senadores; Srs. Ministros
de Estado; Sr. Vice-Governador de Pernambuco,
Mendonça Filho; meu caro Marcos Vinicios Vilaça; familiares; senhoras e senhores, em nome do Partido
Socialista, faço eco às reverências prestadas pelos
oradores que me antecederam ao jovem marchand e
galerista, o pernambucano MarcantOnio Vilaça, filho
do acadêmico e Ministro do Tribunal de Contas da
União Marcos Vinicios Vilaça, a quem dirijo especialmente as minhas palavras.
Nêo tive o privilégio de conhecer pessoalmente o
seu filho, Ministro, mas não ignorava a importância do
trabalho que ele desenvolvia no campo das artes plásticas e, sobretudo, do papel desbravador que exerceu ao
abrir as portas do mundo para os artistas brasileiros.
A enorme repercussêo da sua partida prematura-- sentida não apenas no Brasil, como fora do Pars
- revela a dimensão do legado que este jovem deixou
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para todos nós. De tudo que foi escrito sobre ele, um
texto, especialmente, chamou-me a atenção. Com o
trtulo "Profeta das Cores", o editorial do dia 7 de janeiro de 2000 do Diário de Pernambuco fez uma bela
homenagem a MarcantOnio Vilaça. Peço, pois, Iicença aos presentes para ler, aqui nesta tribuna, o editorial.
Pernambuco é cromático: céu azul que
estende uma bandeira, larga e permanente;
canaviais verdes que formam ondas derramando séculos de açúcar; luz que tinge geografias de amarelo e identifica claridades
humanas. Homens que são sol. Porque não
conhecendo a sombra, distribuem o calor do
senso estético. Sêo semeadores de ofrcio.
Sabem de cor o que fazer, uma preciência
que é óbvia vocação.
Constituem dois tipos: os que permanecem aqui, se instalam no sol recifense e
se recusam a transferir sua grandeza para
outra sede; como Gilberto Freyre. E os que,
ao contrário, sentindo-se presos, alçam vOo
de maturidade e vencem latitudes; como
João Cabral de Melo Neto. Cada um no seu
lugar, cada qual na sua fé.
MarcantOnio Vilaça era do segundo
grupo. Sua origem está no tronco generoso
que une filhos de Limoeiro e Nazaré da
Mata. Mas seu destino transregional ultrapassou fronteiras, escalando cumes de reconhecimento. De certa forma, nunca dispensou a força pernambucana de jagunço
clássico, -acrescentando a ela estilo de homem de cultura. Nem nunca extinguiu o vigor nordestino, que sabe dizer nêo, somando a ele o conhecimento de perito.
Convivência natural de qualidades humanas, só aparentemente opostas: a capacidade de recusar, própria de Pernambuco,
construrda desde de Frei Caneca, e o esprrito cidadão do mundo, luminosidade do sertão brabo e azulejo da Toscana, um sol florentino.
Por isso, não demorou no Recife; e
partiu. Como os que têm encontro marcado
com o destino. Escolheu a cidade e fez de
seu escritório uma oficina de empreendimentos. Nêo se assustou com a largueza do
rio, atravessou-o com a envergadura dos
obstinados. Associou dois recursos: a paixão pela arte contemporanea, abstrata e
simbólica; e o olhar clrnico que antevê o po-
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tencial nas telas ainda não descobertas.
Uniu a chama que incendeia e a precisa0
que certifica.
Como todos que abrem novos caminhos e contrariam hábitos esclarecidos, não
evitou incompreensões. Assumiu a originalidade de sua ótica de galerista e deu visibilidade a artistas plásticos brasileiros no exterior. A exemplo do embaixador de
águas-marinhas, antes dele, e nordestino
como ele, habilitou-se como mascate da
arte tropical. E venceu. Transformou-se em
nome e referência.
Num pafs desigual, rico e pobre, ao
mesmo tempo, como o nosso, trabalhar em
arte seria um desfavor. Mas nSo é para a
espécie determinada de resistentes...

E finaliza o editorial do Dlirlo de Pernambuco:
Seu desaparecimento precoce nSo reitera o lugar comum da perda irreparável.
Porque, se é certo que a arte contemporSnea nacional vai seguir adiante, a paisagem
humana perdeu um pouco de qualidade. E
Pemambuco, um profeta das cores.

senhoras e senhores, diante do que foi escrito
pelo editorialista só me resta subscrever suas palavras.
Nada mais a dizer, a não ser solidarizar-me com a familia pela perela do ente querido e reafirmar a nossa gratidAo por tudo que Marcantonio Vilaça fez pelas artes,
inspirado nos melhores ideais pernambucanos.
Caro Marcos Vilaça, contagiado pelo momento
singular desta Casa, quero pedir a permissão para
improvisar. O Presidente Michel Temer falou do humanismo e da sensibilidade poética. Mas temos
exemplos na História de que quanto maior a veia humanista e poética maior a determinação polrtica.
Estão ar os exemplos do Renascentismo. E o seu filho, que nasceu num berço polrtico, fo~ado por você,
por sua fami1ia, traz um exemplo para esta Casa e
para este Pars na véspera do século XXI. Pars que
precisa de uma inserção multifacetada, mas que precisa fazê-Ia com soberania e altivez. Precisa desbravar, como ele o fez, a sua faceta. Precisa trilhar caminhos próprios, fazer a sua picada, e não adentrar as
estradas dos outros. MarcantOnio Vilaça traz um
exemplo de soberania. Na sua obrigação, no seu trabalho, no seu destino, ele fez a picada, ele fez novos
caminhos. E quem vier atrãs irã trilhar um caminho
brasileiro e inovador, um caminho de oportunidades
criadas por ele para quem a elas não tinha acesso.
Isto, sim, é inserção, é ajuda, é inserir e não excluir.
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Que esse exemplo politico deixado por MarcantOnio Vilaça, Presidente Michel Temer, inspire esta
Casa, para que busquemos os caminhos brasileiros,
caminhos próprios, para que amanhã possamos sonhar com um Brasil soberano, altivo, como sonhou e
como fez MarcantOnio Vilaça no mundo das artes.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes de
passar a Presidência ao Deputado Heráclito Fortes,
quero registrar, com prazer, a presença neste plenário do Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente
do Senador Federal, e do Ministro Andrea Matarazzo.
(Palmas.)
Passo a Presidência ao nobre Deputado Heráclito Fortes.

o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota,
que falará pelo PSB.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado Heráclito Fortes; Senador José Sarney,
ex-Presidente da República; Ministro Marcos Vinicios
Vilaça; Mendonça Filho, Vice-Govemador de Pernambuco; Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Mário Velloso; Srs. Governadores, Srs. Ministros de Estado; Presidente do Congresso Nacional;
SI""' e Srs. Senadores; senhoras e senhores, gostaria de
iniciar meu pronunciamento nesta sessão de homenagem ao grande galerista pernambucano Marcantonio
Vilaça, um dos responsáveis pela colocaçao e divulgação da arte do Brasil e da América Latina no mercado
internacional, com um trecho do poema "Claro Enigma",
de Carlos Drummond de Andrade:

Mas as coisas findas,
muito mais que findas,
essas ficarSo.

MarcantOnio Vilaça se foi prematuramente, mas
com certeza ficará para sempre na memória da história da arte brasileira e da América Latina. Era um pioneiro, desbravador de nossa arte plástica, que a colocou nos maiores museus do mundo e em feiras internacionais de arte.
Conseguiu reconhecimento no exterior, revolucionou o conceito de galerista, criando uma consciência cultural da arte contemporânea no Brasil. O conceito de belo inerente às artes era algo que pulsava
dentro de si, assim como o desejo de viver associado
à existência estética. MarcantOnio Vilaça era um
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amante inveterado da arte. Tenho certeza de que
será eternamente ressuscitado na obra de todos os
artistas que ajudou e que continuarão a produzir, expor e projetar-se no mundo inteiro.
No papel de galerista, dizia sempre que passava mais tempo fazendo a representação do artista do
que vendendo a sua obra. Para ele o artista tinha
como função produzir. Cuidava da representação do
artista dentro de um conceito moderno de galerista.
Preocupando-se em dar uma base ao artista, onde
ele vai ou não expor, enfim, o que seria melhor para o
artista em termos de projeção.
Sempre muito polêmico pelas suas idéias inovadoras no mundo das artes plásticas, atribula as crlticas recebidas ao excesso de zelo e qualidade que imprimia ao seu trabalho e também ao profissionalismo.
Sua opção por trabalhar com jovens artistas,
dando-lhes oportunidade, fazia parte da lógica do seu
processo de trabalho; valorizava esses artistas, criando um acervo em sua galeria, quer quantitativa ou
qualitativamente, tornando esses trabalhos um objeto
de desejo, o que por si só justifica que 95% dos seus
artistas tenham exposições marcadas para os próximos anos fora do Brasil. Grande parte de suas vendas estão no mercado internacional, o que o tornou o
interlocutor de maior projeção do Brasil junto ao mercado internacional. A busca da internacionalização,
desde 1992, sempre foi uma de suas metas maiores.
Sabia como ninguém que o mercado externo
era o pólo de difusão de nossa arte em tempos de globalização. Colocava obras de artistas brasileiros nas
grandes galerias internacionais como Nova Iorque,
Madri, Berlim, Chicago, Basiléia, entre outras, assim
como em coleções particulares e museus, conquistando espaços em relevantes galerias e museus dos
quatro cantos do planeta. Esforço este, de seu talento
pessoal, que já lhe garante um capItulo na história da
arte brasileira no século XX.
Sr. Presidente, a importância do trabalho incansável do galerista, curador e marchand MarcantOnio
Vilaça, que deixou um legado às artes plásticas no
Brasil, contribuiu de maneira decisiva para a formação
de inúmeros artistas brasileiros e da América Latina,
como também na formação do olhar desses artistas,
colecionadores e curadores do mundo inteiro. Homem
senslvel, que tinha primoroso faro artlsticoípara descobrir novos talentos e projetá-los, principalmente na Europa e Estados Unidos, acabou por deixar artistas órfãos, uma vez que lutava como ninguém para conseguir esse diflcil e cobiçado espaço no exterior.
Como pernambucano, orgulho-rne muito da contribufção que MarcantOnio Vilaça deu ao PaIs e ao mundo,
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fazendo do seu trabalho um elo cultural nacional e internacional, desmistificando a tese de que a elite cultural é
aquela que pensa o Nordeste como a antiga oligarquia
extrativista. MarcantOnio Vilaça era, antes de tudo, um cidadão empenhado em influir nos rumos que podem afirmar uma nação, mesmo que seja dentro da ótica das expressOes artrsticas, culturais e das artes plásticas.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
José Genolno.
O Sr. José Genoíno - Deputado Gonzaga Patrio~
ta, o que me move a participar deste momento são basicarnente duas razões: em primeiro lugar, quando as
pessoas se unem para lembrar uma tragédia e nela
lembram a história, a obra, o que fica como permanente
na criação é um momento nobre da convivência humana; em segundo lugar, porque há aqui um respeito profundo aos amigos e aos seus familiares, especialmente
na pessoa do Ministro Marcos Vilaça. É nosso dever
participar deste momento de lembrança, de dor e também de resgate da obra de MarcantOnio Vilaça, que ficará presente como uma referência entre as pessoas.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Agradeço a V.
EX- o aparte, Llder José Genolno, e incorporo-o ao
nosso pronunciamento.
Concluo, Sr. Presidente, trazendo à famlIía,
transtornada com o precoce desaparecimento de
MarcantOnio Vilaça, minha solidariedade e meu abraço. Seu pai é um dos mais brilhantes intelectuais desta Nação, pernambucano da nossa querida Nazaré
da Mata. Meu querido amigo, força e coragem para
seguir adiante. Que Deus dê força a todos para que
continuem essa caminhada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Deputado Gonzaga Patriota, permita-me apenas um pequeno
reparo para auxiliar os taquigrafos: com todo o respeito
a Nazaré da Mata, o Dr. Vilaça é de Limoeiro.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Registro a presença dos representantes da Provfncia Beneditina no Brasil, Dom Guilherme e Dom Justino.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Concedo a palavra, para falar em nome do PSDB, ao nobre Deputado Sérgio Guerra.
' O SR. SÉRGIO GUERRA (Bloco/PSDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Presidente do Congresso Nacional, Ministros aqui presentes, autoridades, S,.e e Srs. Deputados, membros da
famllia de MarcantOnio Vilaça, minhas senhoras e
meus senhores, permiti-me nesta oportunidade tentar
fazer, em nome de meu partido, o PSDB, pronuncia~
mento o mais próximo do reconhecimento do que me
parece fundamental na obra de MarcantOnio Vilaça.
Para fazê-lo, recompus algumas lembranças e con-
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versei longamente com o pintor pernambucano João
Câmara, meu amigo e amigo de Marcantônio.
Uma primeira palavra, que tem muito a ver com
o que vou dizer a seguir sobre três pessoas: Otaviano
Heráclio Duarte, Marcos Vinicios Vilaça e Maria do
Carmo Vilaça. Conheço os três. Conheci Otaviano,
pai de Maria do Carmo e avô de Marcantônio. Sobre
ele há o reconhecimento de que foi um nordestino tipico, sintese de todas as qualidades do homem simpies, determinado, com extraordinária capacidade de
liderança no Nordeste. Matuto de Limoeiro e grande
pecuarista brasileiro, construiu com ousadia, determinação e vontade exemplo de como pernambucanos
podem se afirmar. Com o tempo, seu negócio tornou-se lenda no Brasil, fixada basicamente em torno
da agroindústria do algodão e da pecuária do gado'
zebu. Otaviano é, para nós, uma das lembranças
mais importantes do bravo povo do Nordeste e da sua
determinação.
Sobre Marcos Vinicios Vilaça, falo o óbvio. Desde jovem, foi intelectual dos melhores, com extraordinária e discreta - discretissima - capacidade de liderança e grande capacidade para desenvolver a amizade, construir harmonias, valorizar a todos, num projeto sempre positivo. Por isso, seguramente trata-se
de uma das poucas pessoas, senão a única, que, em
Pernambuco, podem ser consideradas como cansenso pernambucano.
Maria do Carmo, Mulher pernambucana, com
eme maiúsculo, mãe de Marcantônio, mulher de Marcos Vincios e filha de Otaviano, reúne a qualidade de
todos. Não conhecemos quem mais simbolize a muIher do nosso Estado, nos seus aspectos mais positivos, do que Maria do Carmo. (Palmas.)
Marcantônio Vilaça, conheci pouco. Estive com
ele somente por duas vezes. Uma primeira vez, quando ele era menino e estava com seu avO, numa exposição de animais no Recife, acompanhando Dtaviano, uma lenda do Nordeste. A segunda vez foi em
São Paulo, na vanguarda dos brasileiros que tratam
da globalização do Brasil e de sua inserção no mundo.
MarcantOnio é isso tudo, e seu breve trabalho
sintetiza todos esses componentes que levantei em
relação a seus familiares.
MarcantOnio Vilaça introduziu as artes plásticas
brasileiras dos artistas mais do que apenas modernos
no circuito internacional das artes plásticas, nas galerias, nas coleções e nos museus. Trabalhou com a
vanguarda daqui e do mundo e criou novo ambiente
para um tipo de arte no Brasil que o mundo não conhecia, pois desenvolvia-se aqui, mas nao era reco-
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nhecido lá fora. Antes dele, o-reconhecimento das artes plásticas brasileiras, no plural, e da pintura, em
particular, era predominantemente fixado na avaliação de um conjunto de artistas especiais, brasileiros
notáveis, mas sem o caráter experimental, inovador,
contemporâneo e vanguardista daqueles que ele levou para o mundo, para que este os conhecesse.
Lembro-me de que em São Paulo encontrei alguns amigos importantes do mercado das artes plásticaso Quando lhes perguntava sobre preços de obras de
pintores brasileiros no mundo, diziam que esses preços
nêo tinham verdadeiramente referências que pudessem ser consideradas. Mas faziam referência, sim, ao
trabalho de um jovem pernambucano, que no mundo
lançava novo conjunto de pintores e artistas brasileiros
que grande parte do nosso Pais sequer reconhecia.
Essa capacidade de introduzir o novo artista
brasileiro na arte globalizada do mundo faz parte de
um processo mais amplo de globalização, de inserção internacional do Brasil. O neto de Otaviano não
tratava de maneira nenhuma de um Pais colonizado;
tratava, isso sim, de um pais que se desejava modernizar, criar condições de participar de um mundo em
construção. Essa globalização das artes plásticas
brasileiras, como em geral, conduzida da forma como
foi por Marcantônio, não colide com o interesse nacional. Ao contrário, tem toda capacidade de desenvolver e atualizar paradigmas desses interesses.
Ontem, o pintor João Câmara, paraibano de
Pernambuco, grande pintor brasileiro, citou alguns artistas que mal conheço, mas que no mundo começaram a ser vistos pelo trabalho de Marcantônio: Daniel
Senise, Nuno Maia, Leonilson e Paulo Pasta. Na opinião de João Câmara, são artistas brasileiros, neste
novo contexto da arte contemporânea, introduzidos
nos circuitos dos galeristas, dos museus, das coleçôes, pelo trabalho, pela ousadia, pela liderança, pela
capacidade de união de MarcantOnio Vilaça.
Em outras artes, como na música, esse processo dá-se de forma diferente, por meios massificados,
industriais, empresariais.
No caso das artes plásticas, essa introdução
dá-se pelos galeristas, pelas pessoas que têm capacidade de interferir na vocação e na decisão dos que
fazem coleções de vanguarda no mundo inteiro, um
trabalho pessoal que, em parte, o desenvolve a diplomacia brasileira, mas que o desempenhou muito mais
MarcantOnio Vilaça.
Foi para o mundo esse pernambucano como
seu avO foi para o Brasil. Existiu para mostrar que
aqui havia uma arte tão mundial como a que se faz
em qualquer parte.
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Esses canais somente alguém muito especial
como ele poderia abrir. E ar recompOe, na minha opinião, a extraordinária capacidade de Marcantônio de
discreta e firmemente construir ambientes favoráveis
a objetivos saudáveis. isso foi o que ele fez.
Em parte desse processo de integração, de desenvolvimento do Brasil, ele, infelizmente, teve breve atuação, mas extremamente fecunda. Nós, do PSDB, detendemos essa integração, ao mesmo tempo em que julgamasque ela não se faz, na forma como consubstanciada
nas artes plásticas de Marcantônio Vilaça, no valor, na
perspectiva e na qualidade da cultura brasileira.
Esta Casta faz muito bem em homenagear sua
memória, numa lembrança do Deputado Inocêncio
Oliveira, também um pernambucano desse tipo, pela
liderança que assumiu na base de um esforço reconhecido por todos.
Por último quero dizer que como qualquer pessoa, especialmente qualquer pernambucano, sofri
por isso tudo: sofri por Marcos, por Maria do Carmo,
mas sofri muito porque sei que homens como Marcantônio não surgem todo dia e são indispensáveis.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Márcio
Fortes.
O Sr. Márcio Fortes _ Sr. Presidente, Deputado
Sérgio Guerra, membros da Mesa, familiares de Marcantônio, não posso furtar-me a oferecer aparte a V.
ExA pelo grau de conhecimento pessoal que tive - e
continuo tendo - de Marcantônio Vilaça, sua vida e sua
obra. Pronuncio-me com muita emoção - o Ministro
sabe disso -, dada toda nossa vivência do passado.
Conheci a fundo, não apenas o Ministro e Maria do
Carmo, mas, particularmente, seu filho, que era, talvez, em vida, o maior amigo de minha filha mais velha,
que não se acha presente por estar trabalhando na
Galeria Camargo Vilaça. Portanto, julgo-me tão emocionado quanto posso sê-lo. Em meu nome pessoal e
também em nome do partido que nós dois representamos, ofereço minha participação sentida e muito honrada nesta sessão. Muito obrigado, Sr. Deputado.
O SR. SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente,
meus senhores e minhas senhoras, este é o depoimenta de um pernambucano que procura fazer justiça de inserir, num determinado contexto, a obra de
um grande pernambucano. E o faço como antes de
mim outros fizeram, reproduzindo a consciência, a
vontade, o sentimento de muitos que desejavam que
Marcantônio Vilaça continuasse e que o Brasil melhorasse pelo trabalho dele.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Concedo a palavra ao penúltimo orador inscrito, Deputado Marcelo Déda, para falar pelo PT.
O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Deputado Heráclito Fortes; Exmo. Sr. Presk:fenJe CIo Supremo Tribunal Fede~
ral, Ministro - Carlos Velloso; Exmo. Sr. Vice-Governador de Pernambuco, Mendonça Filho;
Exmo. Sr. Senador José Sarney; meu caro amigo, Ministro Marcos Vilaça, não tive o prazer de conhecer
Marcantônio pessoalmente. Guardo dele aquilo que
todo o Brasil guarda: o talento de quem, comerciando
com arte, foi mais artista do que comerciante; o talento de quem, enquanto marchand, compreendia que a
arte depende não só da ousadia do artista, mas da
ousadia dos caçadores de talento que se lançam Brasil afora, às vezes nas mais remotas paragens, invadindo, sem pedir licença, ateliês e oficinas para ver
ali, numa escultura, numa tela, num desenho apenas
insinuado, o brilho do talento, o significado da arte e,
sobretudo, o significado do artista, que, como disse
Maiakowsky, já repetindo alguém, é a antena da raça.
Os artistas são as antenas da raça, são aqueles que
captam a realidade, filtram-na a partir da experiência
histórica, da realidade cultural, dos dramas sociais
daquela gente, e a reinterpretam fazendo a vida outra
vez ser gerada na forma de arte. O marchand - Marcantônio mostrou isso _ precisa ser ousado para que
a arte não perca sua ousadia. E ao levar para as galerias do Brasil e do mundo - como ele o fez - o significada de uma cultura tão singular como a do Brasil, a
força da vanguarda brasileira e das raIzes deste PaIs,
muito mais do que vender quadros, revelou ousadia
trpica dos nordestinos. Nas artes ou em qualquer
campo do conhecimento humano esse povo da raça
Brasil tem contribuição singular para oferecer ao conjunto da humanidade. Portanto, muito mais que um
galerista, foi, sobretudo, divulgador de vanguarda da
cultura e da arte brasileira.
Conheço-o, portanto, daquilo que li nas revistas,
jornais, artigos e comentários, mas o conheço também
de outra maneira. Conheço-o, Ministro Sarney, pelos
olhos do Ministro Marcos Vilaça. Conheço-o pelas palavras do seu cunhado Mendoncinha - se me permite o
tratamento afetivo. Conheço-o pelas palavras carinhosas da sua irmã Taciana. O Ministro Vilaça, nas oportunidades raras, mas valios!ssimas, que tive de conversar
com S. Ex'", sempre que podia falava do filho.
Falava com a voz do pai, enternecida, apaixonada, amantrssima. Mas, muitas vezes, o intelectual atrevia-se a ocupar a cátedra do crItico. Recordo-me de
jantar oferecido por Taciana aos colegas que haviam
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participado de missão desta Casa aos Estados Unidos
da América. O Ministro conversava - e V. Ex" sabem
que o Ministro conversa muito pouco. Já eram três horas da manhã e estávamos ainda trocando idéias a
respeito do mundo, do Nordeste e de Pernambuco,
que, na leitura dele, é o umbigo do mundo. Acho que é
Sergipe, mas não vou discutir com ele. Certa hora, comentávamos a decoração da sala onde estávamos
jantando. Havia um quadro ousado, e ele fez o comentário de qual não me esqueço jamais. Disse: "Déda, eu
acho um pouco atrevido, não é bem a minha escala de
ver a arte, mas... " Parou, conteve-se, enquanto crítico, e concluiu: li ... Marcantônio disse que é bom."
Então, eu o conheço também pelos olhos e pela voz do

de. Gramsci, na cadeia, já doente, perto da liberdade e
também perto da morte, que ele ainda não sabia que
chegava, entendia que os feitos dos homens os eternizam; que o que eles fizeram será visto e contado. Virarão história. História é a forma como os que não crêem
pensam a eternidade. Creio, Ministro Marcos Vilaça, e
como cristão sei que ele está ao abrigo de Deus. Sei
que V. ExI também crê. O conforto será saber que o
que MarcantOnio fez já é história, e o que ele é é a eternidade. O destino de todos nós é ela. V. ExI o encontrará, como todos o encontraremos. Recebam V. Exa., sua
esposa, sua filha Taciana, todos seus familiares e o Vice-Governadorde Pernambuco, meu amigo Mendonça
Filho, o abraço afetuoso do seu amigo.

pai.

A melhor forma de consolar-se é continuar combatendo. V. Ex. é intelectual vigoroso e valoroso. Sua
intervenção cotidiana no mundo das idéias e da cultura no Brasil é a maior homenagem que fará a seu filho. Ele estará presente em cada linha que V. ExA es-

Venho, em nome do Partido dos Trabalhadores,
trazer nosso abraço solidário a toda a famflia Vilaça e
também nosso sentimento de perda, como partido
político brasileiro, por não termos contando, dentre os
intelectuais desta Pátria, um dos mais valiosos e um
dos que mais contribuíram para a arte brasileira e
para o conhecimento dessa arte no exterior.
Mas neste instante falo também como amigo e
permita-me dizer ao Ministro Marcos Vilaça e a D.
Maria do Carmo que não há balança no mundo para
pesar a dor da perda, que não há instrumento capaz
de medir o vazio da perda, que não há tempo que sufoque a dor da ausência.
Conta a Bíblia que, celebrado o pacto com o
povo excluído, Javé, certa vez, convocou Abraão a
quem prometera dar mais filhos do que as areias do
mar, das praias, mais filhos do que as estrelas do céu.
Queria fazer uma prova e verificar se aquele pacto,
com a dimensão milenar que lhe houvera dado - eu diria mais -, com a dimensão eterna, sob a qual havia
sido firmado entre Deus e o povo de Israel, estava selado.
Ora, Deus poderia pedir qualquer prova, poderia submeter AbraM a qualquer perda, poderia cobrar-Ihe qualquer espécie de testemunho de que
aquela aliança seria cumprida. Mas pediu que se levasse Isaac ao sacrifício. Ele foi ao âmago, ele foi ao
mais profundo recôndito da alma humana, ao mais
primar dos amores, ao mais atávico dos quereres.
Ninguém é capaz de descrever a dor de um pai
que perde um filho, a dor de uma mãe que perde um filho. A todos nós cabe reconhecer que a substituição é
impossível, muito embora todos os outros filhos que ficaram mereçam o mesmo amor. Como amigos, devemos dizer que para os que crêem a eternidade continua
em outra dimensao, sob o abrigo dos braços de Deus.
Para os que duvidam há também conceito de eternida-

crever, em cada discurso que pronunciar, em cada
obra que enviar ao prelo. Ele estará presente na memória dos que o conheceram e tiveram a honra de
conviver com ele e na dos que, não o conhecendo, o
admiraram e continuarão admirando-o.
Minha solidariedade, meu afeto e meu carinho a
todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Registro a presença do Ministro Sepúlveda Pertence.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a
palavra o último orador inscrito, Deputado Lincoln
Portela, que falará pelo PSL.
O SR. L1NCOLN PORTELA (BIocoIPSL - MG.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, i1ustrfssirno Uder Inocêncio Oliveira, que teve o privilégio de requerer
esta sessão de homenagem, eminentes autoridades presentes - são tantas que não poderia citar o nome de todos, mas os saúdo -, Sr- e Srs. Deputados, convidados,
disse muito bem Abraham Lincoln que "0 caráter é corno a
árvore, a reputação corno a sua sombra; a sombra é o que
nos faz lembrar da árvore, a árvore é o seu fato real".
A boa árvore da famflia Vilaça trouxe ao Brasil
um homem de valor e caráter. Um homem que, como
bem disseram os oradores que passaram por esta tribuna, conhecia o cosmos e seu Criador. Esse fruto
que a familia deu à Nação sempre nos trouxe crescimento na área cultural, especialmente na das artes.
Conheceu Deus e teve principios cristãos sólidos.
Gostaria de deixar para sua fami1ia, como expressões de consolo e de conforto para seu crescimento, as seguintes palavras:
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As tempestades podem rugir lá fora, as
rajadas podem sibilar e os trovões ribombar;
porém, se houver paz dentro d'alma, que importa o resto? No profundo recesso do coraçl10 redimido há uma quietude que nenhuma
circunstáncia exteriorjamais abalará. O tumulto de rufdos confusos em redor, a tagarelice
dos desocupados que ora procura perturbar e
inquietar o homem, tudo isso haverá de perturbar o ser humano, se não houver no centro
de sua alma, mente, emoção e vontade, um
esconderijo bonançoso. Ele entendeu, e esperava Naquele que poderia suprir todas as
suas coisas. Espera em Deus e cessa de afligir-te. Deixa as dúvidas, despreza os temores,. fecha a p0rt.a do teu coração contra todas
as Incertezas e Inseguranças e conserva dentra da tua alma a tranqOilidade e a pa~:
E se o ~oador dessa tranqoilid~de e
dessa paz estIver no c;ntro da sua vi~a, o
que po~erá. perturbar-.te. Se ele te aqUietar,
quem inqUIetará? POIS é ele quem te leva
mansamente, quem te guia pelas águas tranqOilas e quem refrigera a tua alma por amor
a sua justiça. E mesmo que tu andes pelo
vale da sombra da morte, como um dia Marcant6nio Vilaça viveu, nada poderá te perturbar ou te inquietar. Pelo contrário, te aquietará. Ele, que com sua vara e seu cajado nos
conduziu pelo vale da sombra da morte, por
ce~o estará ~mbém no coraçao da mãe, do
pai, dos familiares e de todos aqueles. que
crêem,. como ele creu, e, por causa diSSO,
nos deiXOU esse grande legado.
O caráter com o qual MarcantOnio Vilaça
desceu à sepultura por ~rto será o ~esmo
caráter com o qual ele subirá na ressurreição.
Ouço o nobre Uder do PDT, Miro Teixeira.
O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, senhoras e
senhores, este é um momento que nenhum de nós gosta de estar vivendo, quer seja como personalidades públicas, quer seja como pais e maes. Há uma inversao
pouco compreenslvel para nossa falibilidade humana
neste momento em que o pai se despede do filho que
parte. Talvez seja a dor mais sentida, mais sofrida do
ser humano. E, neste momento, que nao gostamos de
estar vivendo, lamentavelmente não podemos transformar o sentimento e as palavras em algo material, para
que melhor se pudesse saber o quanto sofremos o desaparecimento de Marcantônio, ainda mais nas circunstancias em que se deu. O Ministro Marcos Vilaça é uma
figura que merece o respeito de todos neste Pais. Por
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sua atividade polrtica, por ser homem que sempre tfa~
balhou de maneira clara na exposiçao de suas idéias,
impOs-se a todos os cidadãos que com ele conviveram
e convivem mais proximamente e mesmo com aqueles
que - é o meu caso, por deficiência minha - nao têm
esse convlvio tão próximo. Mas o sentimento que se
abateu sobre todos nós quando da notrcia da morte de
Marcantônio foi, por igual, profundo. Deixo aqui meu
singelo abraço a este homem público, esperando que
sua fibra e toda sua trajetória, toda sua compreensão do
que é a vida e do que sao os caminhos traçados por
Deus, que tudo isso lhe dê forças para que prossiga,
mantendo viva a memória de seu filho, porque na lem~
brança ele sempre estará. Obrigado.
O SR. LlNCOLN PORTELA - Encerrando, Sr. p~
sidente, sros e Srs. Deputados, convidados, em especí81
os familiares de MarcantOnio Vilaça, não quero deixar aqui
apenas a palavra de lamento peja perda, mas também
meus parabéns e meu muito obrigado a sua famflia, e!Jn1!J
brasileiro que sou, pelo fruto que deu a esta NaçáD.
Era o ue tinha a dizer. (Palmas.)
q
.
.0. SR. PRESID~~~E (H~ráchto Fortes~ ~ E}{mo.
Sr. M~n1stro Marcos Vlmclos Vrlaça, Sra. Maria do Carmo Vllaça, se~horas e s~nhores prese~tes, encerrando esta solemdade, farei pequeno regH:~tro.
Conheci o casal Vilaça nos primeiros passD~ da
minha vida pública, em Recife. Por conseqClênd~, conheci Marcantônio ainda menino. E a amizade com os
Vilaça perdura até hoje.
Em julho do ano passado, na companhia do Deputado Ney Lopes, encontrei-me com Marcantânio na
ante-sala do Aeroporto de Los Angeles, quando vlnhamos para o Brasil. Ele se dirigiu a mim duvidando que o
reconhecesse. Dez minutos depois, nao só para mim
como para o Deputado Ney Lopes e toda uma red&l de
brasileiros que ali estava, Marcantônio mostrava s@u
amadurecimento e seu amor à arte brasileira. Foi uma
conversa que impressionou a todos que ali estavam,
por ver a seriedade e, acima de tudo, a crença que: ele
defendia, como foi dito aqui pelo Deputado Sérgio Guerra, na globalizaçao da arte, na busca de inserk o Brasil, de maneira privilegiada, nesse contextô. Em d~t6irb
minado momento da conversa, questionei por que ele,
diferentemente de seus pais, tinha procurado SaCi Paulo e não BrasrJia. E ele disse-me que em BrasrJi~ ia gente
via, em São Paulo fazia. Infelizmente, o tempo não permitiu que ele fizesse tudo o que queria pela ~rte br©l~i1eira'
Quero, neste momento, agradecer as presenças das autoridades, dos amigos, dos familiare~ da
famflia Vilaça.
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V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a sessão.
.
(Encerra-se a sessão às 12h5mln.)

Ata da 981 Sessão, Em 30 de maio de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente - Severino Cavalcanti, 2f1 Vice-PresidenteJaques Wagner, J'I Secretário - José Carlos Elias - Nilton Baiano - Ricardo Izar - Arnaldo
Faria de Sá - Themístocles Sampaio,
§ 2Q do artigo 18 do Regimento Interno
As 14 horas Comparecem os Senhores:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti

Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Gonzaga Patriota

Roraima
AIRTON CASCAVEL
ALCESTE ALMEIDA

PPS
PMDB

ALMIRSA

PPB
PFL

LUIS BARBOSA

Presentes de Roraima: 4

Amapá
ANTONIO FEIJAO
DR. BENEDITO DIAS
EDUARDO SEABRA
FATIMA PELAES
SERGIO BARCELLOS
Presentes de Amapi: 5

PST
PPB
PTB
PSDB
PFL

ELCIONE BARBALHO
JORGE COSTA
NILSON PINTO
RENILDO LEAL
Presentes de Pari: 4

PMDB
PMDB
PSDB
PTB

Pará

Amazonas
AT1LA LINS
EULER RIBEIRO
LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO
VANESSA GRAZZIOTIN
Presentes de Amazonas: 5

PFL
PFL
PPB
PFL
PCdoB
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Rondonia
NILTON CAPIXABA
SERGIO CARVALHO
Presentes de Rondonia: 2

PTB
PSDB

JOSE ALEKSANDRO
NILSON MOURAO

PSL
PT

ZILA BEZERRA
Presentes de Acre: 3

PFL

Acre

Tocantins
DARCI COELHO
JOAO RIBEIRO
OSVALDO REIS
PAULO MOURAO
UDSON BANDEIRA
Presentes de Tocantins: 5

PFL
PFL
PMDB
PSDB
PMDB

Maranhão
ALBERICO FILHO
CESAR BANDEIRA
COSTA FERREIRA
GASTA0 VIEIRA
JOSE ANTONIO ALMEIDA
NEIVA MOREIRA
NICE LOBAO
PEDRO FERNANDES
PEDRO NOVAIS
ROBERTO ROCHA

SE8ASTIAO MADEIRA

PMDB
PFL
PFL
PMDB

PSB
POT
PFL
PFL
PMDB

PSOS
PSOS

Presentes de Maranhão: 11
Ceará

ALMEIDA DE JESUS

PL

EUNICIO OLIVEIRA
JOSE UNHARES
JOSE PIMENTEL
LEO ALCANTARA
MANOEL SALVIANO

PMDB
PPB
PT
PSOB
PSOB

28398 Quarta-feira 31

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000

MAURO BENEVIDES

PMDB

MORONI TORGAN

PFL

RAIMUNDO GOMES DE MATOS
SERGIO NOVAIS

PSDB
PSB

VICENTE ARRUDA

PSD8

Presentes de Cearã: 11

Plaui
ATILA LIRA
B.SA
GESSIVALDO ISAIAS
PAES LANDIM

PSDB
PSDB
PMDB

THEMISTOCLES SAMPAIO

PMDB

WELLlNGTON DIAS

PT

PFL

Presentes de Piaur: 6

Rio Grande do Norte
BETINHO ROSADO

IBERE FERREIRA
LAVOISIER MAIA

NEY LOPES
Presentes de Rio Grande do Norte: 4

PFL
PPB

PFL
PFL

Parafba

AVENZOAR ARRUDA
DAMIAO FELlCIANO

PT
PMDB

INALDO LEITAO

PSDB

JOSE LUIZ CLEROT

PMDB

RICARDO RIQUE

PSDB

Presentes de Parafba: 5
Pernambuco
ARMANDO MONTEIRO
CARLOS BATATA

PMOB
PSOB

CLEMENTINO COELHO

PPS

DJALMAPAES

PSB
PT

FERNANDO FERRO
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INOCENCIO OLIVEIRA
JOAOCOLACO
JOAQUIM FRANCISCO
JOEL DE HOLLANDA
JOSe MUCIO MONTEIRO
LUIZ PIAUHYLlNO
MARCOS DE JESUS
OSVALDO COELHO
PEDRO CORREA
PEDRO EUGENIO
RICARDO FIUZA
SERGIO GUERRA
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PFL
PMDB
PFL
PFl
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PPB
PPS
PFL
PSDB

Presentes de Pernambuco: 17

Alagoas
ALBERICO CORDEIRO
JOAQUIM BRITO
JOSE THOMAZ NONO
REGIS CAVALCANTE
Presentes de Alagoas: 4

PTS
PT
PFL
PPS

AUGUSTO FRANCO
CLEONANCIO FONSECA

PSDB
PPB
PT
PSB
PSDB

Sergipe

MARCELO DEDA
PEDRO VALADARES
SERGIO REIS
Presentes de Sergipe: 5

Bahia
AROLDO CEDRAZ
CLAUDIO CAJADO
CORIOLANO SALES
FELlX MENDONCA
GERSON GABRIELLI
HAROLDO LIMA
JAIME FERNANDES
JAIROAZI
JAIRO CARNEIRO

PFL
PFL
PMD8
PTB
PFL
PCdoS
PFL
PFL
PFL
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JOAO ALMEIDA
JONIVAL LUCAS JUNIOR
JORGE KHOURY
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE LOURENCO
JOSE ROCHA
JUTAHY JUNIOR
LEUR LOMANTO
LUIZ MOREIRA
MANOEL CASTRO
MARIO NEGROMONTE
NILO COELHO
PAULO BRAGA
PAULO MAGALHAES
PEDROIRUJO
ROLAND LAVIGNE
SAULO PEDROSA
WALDIR PIRES
WALTER PINHEIRO
Presentes de Bahia: 28

PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
S.PART.
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PT
PT

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE
ARACELY DE PAULA
CARLOS MOSCONI
CLEUBER CARNEIRO
CUSTODIO MATIOS
EDUARDO BARBOSA
ELISEU RESENDE
GILMAR MACHADO
JOAO FASSARELLA
JOSE MILITA0
L1NCOLN PORTELA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARIO ASSAD JUNIOR
ODELMOLEAO
OUMPIO PIRES
PHILEMON RODRIGUES
RAFAEL GUERRA

PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PT
PT
PSDB
PSL
PPB
PFL
PPB
PDT
PL
PSDB
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ROBERTO BRANT
ROMEU QUEIROZ
SERGIO MIRANDA

PFL
PS08
PedoB

Presentes de Minas Gerais: 20
Espírito Santo
FEU ROSA
JOAOCOSER
JOSE CARLOS ELIAS
MARCUS VICENTE
MAX MAURO
NILTON BAIANO

PSDS
PT

PTB
PSDB
PTS
PPB

Presentes de Espírito Santo: 6

Rio de Janeiro
ALEXANDRE CARDOSO
BISPO RODRIGUES
OR. HELENO
EDUARDO PAES
EURICO MIRANDA
FERNANDO GONCALVES
IEDIOROSA
MARCIO FORTES
MIRO TEIXEIRA
PASTORVALDECI PAIVA
RONALDO CEZAR COELHO
SIMAO SESSIM
VIVALDO BARBOSA
Presentes de Rio de Janeiro: 13
São Paulo
ALBERTO GOLDMAN
ALDO REBELO
ALOIZIO MERCADANTE
ANTONIO KANDIR
ANTONIO PALOCCI
ARLINDO CHINAGLlA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
BISPO WANDERVAL

PSB
PL
PSDB

PTB

PPB
PTB
PMOB

PSDa
POT
PSL

PSDB
PPB
POT

PSOS
pedoS
PT
PSDB

PT
PT

PPB
PSDB

PL
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CLOVIS VOLPI

PSOB

DE VELASCO
DR. EVILASIO
DR. HELIO
DUILIO PISANESCHI

PSL
PSB
PDT
PTB

EDUARDO JORGE
FERNANDO ZUPPO

PT

IARA BERNARDI
JOSE GENOINO
MEDEIROS
NEUTON LIMA
PROFESSOR LUIZINHO
RICARDO IZAR
ROBSON TU MA
VALDEMAR COSTA NETO

PT

PDT
PT
PFL
PFL

PT
PMDB
PFL
PL

Presentes de S.o Paulo: 24

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO
PEDRO HENRY
TETE BEZERRA
Presentes de Mato Grosso: 3

PFL
PSDB

PMDB

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ
ALBERTO FRAGA
GERALDO MAGELA

PCdoS
PT

JORGE PINHEIRO

PMDB

PAULO OCTAVIO

PFL

PEDRO CELSO
Presentes de Distrito Federal: 6

PT

PEDRO CHAVES

PMDB

PMDB

Goiás
Presentes de GolAs: 1

Mato Grosso do Sul
JOAO GRANOAO

PT

MARCAL FILHO

PMOS
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MARISA SERRANO

PSDB

Presentes de Mato Grosso d o Sul:

3

Parané
AFFONSO CAMARGO
ALEX CANZIANI
CHICO DA PRINCESA

PFL
PSDB
PSDB
PPB
PTB
PMDB
PTS
PFL
PSDB
PMDB
PPB
PMDB
PT
PSDS
PPB
PPS

DILCEU SPERAFICO
IRISSIMOES
JOSE BORBA
JOSE CARLOS MARTINEZ
LUCIANO PIZZA.TTO
LUIZ CARLOS HAULV
MOACIR MICHELETTO
NELSON MEURER
OSMAR SERRAGLIO
PADRE ROQUE
RENATO SILVA
RICARDO BARROS
RUBENS BUENO
P r e s e n t e . de Paraná: ....

e

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
FERNANDO CORUJA
HUGO BIEHL
JOAO MATOS
LUCI CHOJNACKI
RENATO VIANNA
P r• • •n t• • d . Santa Catarina: e
R.I~

PFL
PMDB
PMDB
PDT
PPB
PMDB
PT
PMDB

Gra.nele d~ Sul
AIRTON DIPP
ALCEU COLLARES
AUGUSTO NARDES
DARCISIO PERONDJ
ENIO BACCI

PDT
PDT
PPB
PMOB
POT

FERNANDO MARRONI

PT

FETTER JUNIOR
HENRIQUE FONTANA
MARCOS ROLlM
MENDES RIBEIRO FILHO
NELSON MARCHEZAN
OSVALDO BJOLCHI
PAULO PAIM
ROBERTO ARGENTA

PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PHS

WALDIR SCHMIDT
WALDOMIRO FIORAVANTE

PMOB
PT

Presentes de Rio Grande do Sul: 16
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1- ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Jaques wagner) - A lista
de presença registra o comparecimento de 243 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteçAo de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessAo anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. GONZAGA PATRIOTA, 44 Suplente de
secretário, servindo como 24 secretário, procede à
leitura da ata da sesdo antecedente, a qual é, sem
observaçOes, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Jaques wagner) - Passa-se à leitura do expediente.

11I- EXPEDIENTE
Nlo há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas-

sa--se ao
IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Themfstocles Sampaio.
O SR. THEMISTOCLES SAMPAIO (810coIPMDB - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, S..... e Srs. Deputados, a sociedade civil
organizada tem desempenhado importante papel
nos mais decisivos momentos da vida em nossas
regiões metropolitanas e rurais. E no meu Estado, o
Piaul, contrariando manifestações vazias de muitos,
o povo fala tao alto quanto o seu respeito pelas instituições. E contrariando outros tantos, a sociedade
civil piauiense sabe organizar-se, mormente quando
se trata de exercer a cidadania.
Sistematicamente, passadas as incontáveis votaçOes marcantes para os desfgnios de nosso Pais
aqui na Cêmara dos Deputados e no êmbito do Congresso Nacional, tenho usado esta tribuna para defender algumas das grandes conquistas do povo brasileiro, quais sejam: a cidadania, o estado de direito, a
liberdade e a democracia. E quando defendemos o
binômio cidadania-democracia, de imediato vem-nos
à mente a soberania de nosso povo, através do voto,
o direito inalienável a ele e o exerclcio pleno da cidadania. as eleiç6es, enfim.
Dia desses, Sr. Presidente, colegas Deputados,
relendo a apresentação do Manual Eleitoral do meu
partido; o PMOB, fui levado a refletir sobre os 35 anos
de lnltitulçlo do Código Eleitoral, pela Lei nA 4.737.
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Seg~ndo lições do Manual, ao longo de sua vigência,
gravitaram em tomo de sua estrutura as mais profundas mudanças nas instituições politicas da República. Da ditadura à democracia, do voto direto ao colégio eleitoral, do bipartidarismo imposto ao pluripartidarismo. A tudo sobreviveu. Não obstante isso, a partir de 1975, emendas constitucionais, leis complementares e leis ordinárias devolveram ao Direito Eleitoral brasileiro as normas democráticas que haviam
sido confiscadas pelo regime militar e introduziram
mudanças significativas na organização polftica do
Pais.
Infelizmente, as campanhas eleitorais em nosso
Pais têm sido marcadas por abuso econômico, compra de votos, doaçOes paternalistas, desvio de verbas
e promessas mirabolantes que, impraticáveis na prática, tomam-se um ópio para os eleitores sequiosos
de dias melhores. Por isso, o traço marcante da evolução do nosso ordenamento jurfdico tem sido a busca constante da legitimidade do voto. A fraude e a
corrupçao eleitorais, que historicamente conspiram
contra a autenticidade das eleições, vêm sofrendo
duros golpes nos últimos anos. O meu partido, o
PMDB, por sua vez, cumpre decisivo papel na redemocratização do Pais, no aprimoramento do processo eleitoral e das práticas polfticas.
Mas o grande desafio é como fiscalizar a aplicação das leis. As instituições que têm a obrigação de
fiscalizar o pleito eleitoral, não obstante o brilhantismo dos membros do Poder Judiciário e do Ministério
Público Eleitoral do nosso Estado, carecem de condições materiais para operacionalizar as suas tarefas,
mesmo porque os infratores a cada dia estão aperfeiçoando seus métodos inescrupulosamente.
Nesse contexto, nunca é demais lembrar que o
melhor fiscal das eleições é, sem dúvida, o eleitor, cidadão, que pode e deve denunciar abusos cometidos
como também pode punir os infratores não votando
neles. A máxima é inquestionável: "todo poder emana
do povo". Neste sentido estaremos em perfeita consonância com a população ao disponibilizarmos sistemas de denúncia para a população. O povo, o Ministério Público e o Poder Judiciário agradecem por essa
parceria, fundamental, pela minha ótica, para que
haja, nestes e noutros pleitos, eleiçOes verdadeiramente pautadas pela ética - preceito fundamental
para a consolidação da nossa democracia e Estado
de Direito.
Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente,
sre e 5rs. Deputados, copiando, com muita honra, os
nobres preceitos que norteiam as ações do PMDB,
cuja histórica trajetória de luta pelo povo brasileiro
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tem contado com uma extraordinária estrutura polrtica espalhada por todo o território nacional, e em especial pelo nosso Piaul, através de suas lideranças
municipais (destaco os incansáveis vereadores) e os
seus diversos diretóriOs - alicerce de sustentação da
classe ~rab~lhado~a, defensores dos excluldos e da
melhor Justtça social.
"
A mesma f~rça. qu~ vem Imp~lslonando nossas
açOes no campo institucional está ligada à luta contra
as desigualdades sociais, o desemprego e a miséria.
EsUlmos convictos de que a pobreza e a marginalidade não se extinguem por decreto, nem por meio de
propaganda assistencialista. A solução para esses
males é a retpmada do desenvolvimento econômico.
Essa é a grande prioridade do Brasil. É, também, a
grande prioridade do PMDB. Afinal, qual o sentido da
liberdade e da democracia para quem está castigado
pela fome e sem horizonte para viver? Busquemos,
todos, a resposta, a partir de agora. A partir do próximo pleito eleitoral, votando, exercendo a nossa cidadania e, fundamentalmente, fiscalizando os atos dos
que são contrários à democracia e ao desenvolvimento.
Sr. Presidente, solicito a V. ExA que determine a
divulgação deste pronunciamento no Jornal da Câmara e no programa A Voz do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sras e Srs. Deputados, quero congratular-me com o
Ministério da Saúde pela oportuna campanha que
vem desenvolvendo contra o uso do cigarro.
O Ministro José Serra, embora sem dipl?ma na
áre~ de sa~de, soube fazer, com grande propnedad~,
o diagnóstico de um dos grandes males que nos afllgem, o tabagismo.
Corno mico
éd ' que sou, sei.
que.
o cigarro tem d'1zimado milhares de vidas, não apenas pelo dano que
causa aos alvéolos pulmonares do fumante ativo,
mas também pelos danos que causa ao fumante passivo, pois a fumaça desconhece limites e invade as
narinas alheias sem pedir licença.
Já começaram as reaçOss das grandes multinacionais do tabàgismo, mas recente propaganda inserida na televisão acaba por demonstrar, de forma inconteste, que o uso do cigarro como degrau para o
sucesso não atingiu o patamar de glória, pois o propagandista desse descabido slogan morreu de câncer
prematuramente.
Desgraçadamente, é esse o destino dos jovens
que se iniciam no vicio de queimar a saúde. Depois
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do primeiro cigarro, o jovem se sente encorajado a ii~~
cursões mais severas e, não raro, descamba para o
uso indevido de outras drogas que jamais servirão
como prova de sucesso para ninguém.
Em louvável decisão judicial, a justiça do Rio
Grande do Sul proipju üso do cigarro a bordo de aeronaves, com -a"plicação em todo o territ6rio nacional,
mas não existe ainda nenhuma lei que o profba, estando tal proibição limitada aos efeitos de tal sentença.
O éd
d E t d
I
I
' d . br
ra,
ever o s a o ~e ar pe a s~u e pu Ica
e pela segurança de seus ha~lt~ntes. O ~Igarro a bor~
do d~ aeronave, além,de prejudicar a saude do~ ~a~sagelros, coloca em. nsco a sua segurança, ~OIS InUmeros foram o~ aCidentes aéreos que partiram da
chama de um cigarro ~ceso..
.
Mas todos os projetos de lei nesse sentido apresentado~ nesta Cas~ esba!!aram n~ poderoso lobby
dos fabncantes, que ImpediU os projetos de entrarem
em votação.
Por mais bela que seja a propaganda do cigarro,
vinculando seu uso ao sucesso na vida, ela nunca
terá o condão de apagar a chaga tremenda que se
abre no organismo do viciado. Dal por que merece o
nosso aplauso a posição agora assumida pelo Ministério da Saúde, a qual sem dúvida alguma dará seu
fruto em época própria.
Graças a tal iniciativa, já estamos combatendo o
inimigo na propaganda televisiva, na qual o propagandista, por certo, ficou ferido em sua própria arena
de trabalho, já que não conseguiu alcançar o sucesso
propalado, porque -lamentável e paradoxalmente ao
que se apregoava - acabou por morrer de cêncer!
E, antes que aconteça o mesmo com o Brasil,
vamos apagar o cigarro, para que ele não apague
também a nossa esperança de um futuro melhor.
E
t' h
d'
ra o que In, a a Izer.
•

º

O SR. JOSE R~CHA (PF~ - BA. Sem reVisão
do orador.) - Sr. PreSidente, S~ e Srs. Pariamentares, ~o ~Itimo fi,nal ~e semana~ estive visitando vários
mumcfplos no Intenor da Bahia, entre ~I~s Mortug~ba, no sudoeste do nosso Estado, na diVisa com MInas, participando de diversas inaugurações, por
e~e~plo, a de uma praça de esportes na sede do Mumcfplo.
Naquela oportunidade foram jogados na cidade
diversos panfletos de vereadores de oposição ao Prefeito - dizendo terem sido esses panfletos nascidos
do gabinete do Deputado Walter Pinheiro -, acusando S. ExA de usar recursos públicos de diversas obras
sem realizá-Ias.
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Quero refutar essas acusaçOes dos vereadores
de Mortugaba em oposição ao Prefeito, mostrando
realmente a existência das obras que eles acusam o
Prefeito de não ter realizado. Por exemplo, a construção de uma escola na rua AntOnio de Carvalho. Na realidade, a escola Padre Guido foi construrda, e trouxe
comigo foto que comprova sua existência.
Outra acusação refere-se ao fato de a Prefeitura
ter adquirido terreno à rua Oswaldo Rodrigues Cotrim
para a construção de escola onde existe a Escola
Luís Eduardo Magalhães, adquirida pela Prefeitura.
Também trouxe foto dessa escola para mostrar que
aqueles vereadores faltaram com a verdade ao fazer,
no gabinete do Deputado walter Pinheiro, acusações
injustas e mentirosas contra o Prefeito Antenor Souza. S. Ex'- vem fazendo grande administração, realizando importantes obras para o progresso e desenvolvimento daquele Municrpio: obras de infra-estrutura e de eletrificação do interior do Municrpio; construção de barragens, pontes e escolas; manutenção do hospital destinado a atender pessoas
carentes.
Portanto, destaca-se no sudoeste da Bahia, no
Munic[pio de Mortugaba, uma das melhores administrações já vistas na região: a do Prefeito Antenor Souza. S. Ex'-está em seu segundo mandato, é candidato
a reeleição e, com certeza, continuará por mais quatro anos à frente dos destinos daquele Munic[pio, promovendo importantes obras para toda aquela comunidade.
Faço esse registro na tarde de hoje para refutar
as acusações dos vereadores da Oposição contra o
Prefeito Antenor Souza, do Municlpio Mortugaba, na
Bahia, e destacar sua prof[cua, séria, honesta e competente administração.
Sr. Presidente, solicito que o meu pronunciamento seja divulgado na integra pelo programa A Voz
do Brasil e publicado no Jornal da Câmara.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisao
do orador.) - Sr. Presidente, SI"! e Srs. Deputados, o
Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro,
entregou hoje pela manhã ao Senado e entregará à
tarde ao Supremo Tribunal Federal novas denúncias
contra o Senador Luiz Estevão por desvio de dinheiro
público, corrupção ativa e fraude em licitação. Recordam-se V. Ex!! de que, no mês de abril, com base nas
Investigações da CPI do Judiciário, um promotor já
havia denunciado o Senador por sonegação fiscal e
falsidade ideológica.
Estamos vivendo um momento extremamente
importante na vida do Congresso Nacional e, especi-
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almente, do Senado Federal. A Câmara dos Deputados várias vezes deu mostras de punição, cassando
o mandato de vários deputados que feriram o decoro
parlamentar.
Há meses falamos da tribuna desta Casa, por
conhecermos toda a história do tão comentado Senador Lujz Estevão. Aqueles que vivem em BrasrJia já
esperavam o que agora acontece com esse Senador.
Aguardamos que o relatório do Senador Jefferson Péres que será lido amanhã indique a cassação
do mandato do Senador Luiz Estevão, porque a população do Distrito Federal não pode ter como representante no Senado Federal uma pessoa tão envolvida com maracutaias e falcatruas. O Senador é o principal acusado do desvio de 169 milhões de reais da
obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.
Provas e mais provas chegam a todo momento.
Ontem, o Senador prometeu deixar senadores,
deputados e a imprensa perplexos com as declaraÇÕ8s que faria no seu pronunciamento. Entretanto, o
seu discurso foi p[fio e nenhuma nova prova foi apresentada. Aliás, o que ele disse ontem acabou por incriminá-lo ainda mais no mar de lama em que está
mergulhado.
Junto com o Senador, Sr. Presidente, está também o Governador do Distrito Federal, Joaquim Domingos Roriz. Infelizmente, nossa cidade voltou a
aparecer nas páginas policiais dos jornais de todo o
Pais.
Bras[lja passou os quatro anos do Governo do
Prot. Cristovam Buarque mostrando ao Pais uma
face que nao aquela que muitos acreditam conhecer,
embora a face que conheçam, na verdade, resuma-se ao trecho entre o aeroporto, o Setor Hoteleiro e
a Esplanada dos Ministérios. Naquela época, mostramos ao Pars que aqui se desenvolviam vários e vários
projetos de alcance social, que, aliás, serviram de
exemplo para o Brasil e para o mundo.
Agora BrasrJia volta às páginas policiais. Não há
um só dia, Sr. Presidente, em que se abram os jornais
de ~rasflia ou ?e ?utro local do Pars para não estar lá
mais uma denunCia ~e corrup~o, mal~ u~a de~C?berta de falcatrua ou mais um deSVIO de dinheiro publico.
Esperamos que o Senado Federal faça a sua
parte. Que a Comissão de I:tica, que analisa o caso
especrfico do Senador Luiz Estevão, tome todas as
providências no sentido da cassação desse senhor.
Esperamos que amanha, dia da leitura do relatório,
uma solução aconteça o mais rapidamente poss[veJ.
Mais de oito partidos polfticos de Brasilia organizaram um movimento chamado de Movimento em
Defesa de Brasflia. E hoje, já a partir das 18h, estará
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sendo realizada uma vigrlia pela cassação desse senhor, porque Brasrlia nao quer continuar nas páginas
policiais. Brasllia nAo quer ver o seu nome envolvido
em coisas que mancham sua boa reputaçao.
NAo vamos permitir que se continue a tratar Brasllia como uma ilha da fantasia ou como uma casa da
corrupção. Brasllia nAo é isso. O povo trabalhador do
Distrito Federal é honrado e digno. Esse mesmo povo
quer que agora se faça justiça. Queremos nAo só a
cassação do mandato dele, mas também a devoluçao
aos cofres públicos da montanha de dinheiro que foi
desviada por esse Senador e seus sócios. Um está
foragido - o tal juiz Nicolau -, o outro está preso e
agora só faltam as algemas para esse que vai sair do
Senado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoS - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, na semana passada, dia 24 de maio, tive
a oportunidade nesta Casa de encaminhar proposta
de fiscalização e controle a ser feita pelo Tribunal de
Contas da UniAo a respeito dos gastos que vêm sendo realizados pelo Governo Federal para montar uma
exposição na Feira Internacional de Hannover, na
Alemanha.
Dias depois, os jornais noticiaram que o Presidente da Embratur, Sr. Caio de Carvalho, também encaminhou ao Tribunal de Contas pedido para que
uma averiguação semelhante fosse feita. O Presidente da Embratur acrescenta que esse pedido visa exatamente dar mais transparência aos fatos e nao está
sendo feito por suspeitas de irregularidades.
Sr. Presidente, sao duas as propostas: uma, do
Presidente da Embratur, que diz que foi feita de comum acordo com o filho do Presidente Femando
Henrique Cardoso, Sr. Paulo Cardoso, o homem que
está gerenciando esses 17 milhões de reais para
montar a Feira Internacional de Hannover; e a outra,
feita por este deputado, que parte do pressuposto de
que há suspeitas de irregularidades. O Presidente da
Embratur diz que nAo há suspeitas, mas nós achamos que há suspeitas, sim.
A primeira suspeita surgiu pelo fato de que,
quando o atual Ministro do Turismo, Sr. Carl~s M~lIes,
assumiu suas novas funçOes, suspendeu Imedlatamente todas as verbas que estavam destinadas à
chamada comemoração dos quinhentos anos de descobrimento do Brasil, dizendo que tudo aquilo deveria
ser investigado, posto que tudo estava sob suspeição. No entanto, pouco depois, o próprio Ministro vem
a público dizer: "Bom, tudo, menos uma parte, a parte
destinada à feira de Hannover". Entao, achamos es-
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tranho. Por que tudo estaria sob suspeita, menos
20%? E esses 20% sao 14 milhões dados pelo Ministério do Turismo e mais 3 milhões dados por outros
Ministérios, tudo para ser gerenciado pelo filho do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Sr. Presidente, de infcio achamos que o filho do
Presidente Fernando Henrique, que, inclusive, nao
ocupa cargo público, portanto nao é funcionário do
Estado brasileiro, nAo deveria ter sido beneficiado
com a maior verba destinada pelo Governo brasileiro
para as tais comemorações dos quinhentos anos _
exatamente a verba para a montagem dessa feira de
Hannover. Isso já é muito estranho. Entendemos que,
eticamente, o Presidente Fernando Henrique nao deveria ter aceito que o seu filho estivesse envolvido
nessa história. Mas, já que está, entao vamos apurar
decididamente. Se as demais verbas estAo sob suspeição, por que a dele nao está se é justamente a maior de todas, a mais vultosa?
As coisas estavam postas nestes termos quando começaram a aparecer novos dados. Inicialmente,
o Presidente da EMBRATUR, ao fazer um primeiro
balanço sobre os gastos, informou que foram gastos
na montagem do pavilhao 5,4 milhões de reais e, na
administração da montagem, mais 1,4 milhao de reais. Ora, Sr. Presidente, para montar gastam-se 5,4 milhões e para administrar a montagem mais 1,4 miIhao? É muito dinheiro para os parcos recursos que o
Governo Federal e nós estamos enfrentando.
Mais ainda, Sr. Presidente, tenho em maos material informativo afirmando que a Embratur suspendeu ontem o contrato firmado com a empresa Artplan
Pline para investigar suspeitas de irregularidades nos
serviços prestados pela firma na montagem do me~aestande do Brasil em Hannover. Esta Artplan Phne
pertence à filha e ao sobrinho do Presidente do PFL,
Senador Jorge Bornhausen.
Parece uma coisa feita entre amigos. É um negócio feito entre a filha e o sobrinho ~o President~
PFL, que receberam milhões de reais para. admlnlstrar. O filho do Presidente Fernando Henrique está
administrando 17 milhões de reais para montar uma
feira em Hannover, e, de acordo com o Presidente da
Embratur, nao há qualquer indIcio de irregularidade

?O

nisso.
Ainda hoje procuramos as pessoas ligadas à tramitação da minha proposta para que esta idéia de se
fazer uma auditoria seja adotada pelo Tribunal de Cantas da Uniêo para verificar o que está sendo gasto na
feira de Hannover pelo filho do Presidente da República. A investigaçêo deverá ser levada até o fim.
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Para nós, Sr. Presidente, é eticamente inaceitável que o filho do Presidente esteja gerenciando 20%
da verba polpuda que o Brasil está gastando para comemorar os quinhentos anos do descobrimento. E
agora se descobre também que a filha e o sobrinho
do Presidente do PFL fazem parte desse mesmo empreendimento.
Muito obrigado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, mais uma vez ocupo a tribuna
para exultar pelos importantes resultados que estão
sendo obtidos pelo Ministério da Educação com vistas a erradicar, de uma vez por todas, o analfabetismo
na populaçao brasileira.
O setor produtivo brasileiro está cada vez mais
empenhado em contribuir com a melhoria da qualificação dos trabalhadores. Essa mudança de atitude
não é fundamentada em ação paternalista ou benemérita, mas sim na conscientizaçao do empresariado
de que, com um empregado com formação educacional melhor, a produtividade do seu negócio cresce
sensivelmente, não apenas em quantidade, mas principalmente em qualidade.
No inIcio deste mês, o Ministro da Educação,
Praf. Paulo Renato, participou de uma reunião no Rio
de Janeiro para debater a parceria entre empresários
e Governo, em busca de melhorar os indicadores
educacionais que ameaçam seriamente a competitividade do Brasil perante, até mesmo, os palses do
Mercosul. Nosso Pais possula, em 1995, metade do
percentual de alunos no Ensino Médio, relativamente
à população, da Argentina, do Chile e do México.
Pesquisas do próprio Ministério revelam que a
área na qual as empresas preferem investir, além dos
seus próprios negócios, é a área educacional. Após
uma conscientização da classe empresarial brasileira
- diga-se de passagem, já não era sem tempo _, o setor privado passou a observar que o grande obstáculo
econOmico enfrentado hoje pelas empresas para o
desenvolvimento sustentado do PaIs é o dramático
quadro educacional brasileiro.
Atualmente, 1 milhão e 600 mil alunos participam do Alfabetizaçao Solidária, um esforço conjunto
entre universidades, empresas privadas e Govemo
para alfabetizar adultos, muitas vezes, no próprio 10eal de trabalho.
Outra ação com tecnologia do MEC e apoio financeiro de instituiçOes privadas, como a Fundação
Ayrton Senna, está beneficiando 1 milhão e 200 mil
alunos que correm atrás do tempo perdido fraqOen-
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tando agora as classes de aceleraçao do aprendizado.
A dedicação do Ministro Paulo Renato à frente
ao MEC vem produzindo uma mudança rápida nos indicadores educacionais brasileiro, mas acreditamos
que há ainda muito a ser feito, antes de podermos
afirmar que possulmos um quadro educacional razoável.
Em 1994, o Indice de freqüência de alunos no
Ensino Fundamental era de 89% das crianças em idade escolar, sendo que apenas 50% destes conclulam
esta fase. com um tempo de conclusão de doze anos.
Hoje, 96% das crianças estão freqüentando as escolas, com uma chance de término do curso em 60% e
tempo de conclusão em dez anos.
São muitas as razões para o melhoramento
destes Indices. Uma delas está na pressao fiscal, por
parte do Governo Federal. sobre os municlpios que
não investiam em educação, conseguindo um aumento impressionante da municipalização do ensino.
Em 1995, apenas 68 Municlpios do Estado de São
Paulo tinham rede municipal de ensino. hoje 502 a
têm, um crescimento de 638%.
Agora a pressão é sobre os estados, para que
ampliem a rede de Ensino Médio. Uma nova iniciativa
do MEC para obter sucesso também nessa fase tão
importante da educaçao dos brasileiros é o Programa
Todo Jovem na Escola, que procura incentivar os alunos a não abandonarem os estudos quando concluem o ensino fundamental.
Existem 44 milhões de alunos no ensino fundamentai e médio no Brasil. Entretanto. o número de
alunos entre 7 e 17 anos de idade é de 37 milhões.
São 7 milhões de alunos que estão com os estudos
em atraso, gerando um passivo que deve, a todo custo, ser reduzido o mais breve posslvel, pois, em conseqoência desta redução. o tempo de conclusão será
diminuldo, gerando assim, mais vagas.
A principal razão da escassez de vagas no ensino médio dá-se em razão de que os alunos demoram
tanto para concluir o ensino fundamental que saem
antes do término do Ensino Médio, por terem de trabalhar e contribuir com a renda familiar. Com o tempo
de conclusão menor. esses alunos poderão alcançar
patamares mais elevados, chegando mais longe nos
estudos. A meta é reduzir este passivo para que nossas escolas tenham mais espaço e recursos para melhorar a qualidade do ensino.
Mas podemos vislumbrar um futu~o ainda melhor para a educaçao dos brasileiros. Os indicadores
educacionais estão cada vez mais otimistas, inclusive
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no Nordeste, antes considerado uma das regiões
mais atrasadas na área da educação em nosso Pais.
O importante é que, com a conscientização do
empresariado brasileiro de que a educação é nosso
principal desafio econOmico para um desenvolvimento sustentado, qualificando melhor o trabalhador brasileiro e, conseqüentemente, aprimorando o produto
nacional, a população brasileira ganhou mais um aliado na busca de um povo mais consciente, mais informado e com maiores chances de competitividade
nesta economia globalizada.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO REIS (Bloco/PSDB _ SE. Sem
revisAo do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, venho a esta tribuna nesta tarde para relatar
notfcia divulgada em nlvel nacional pelo jornal Folha
de S.Paulo do dia 28 de maio de 2000 referindo-se a
problemas existentes no meu Estado de Sergipe.
É com muita tristeza que n6s, sergipanos, recebemos essa notrcia veiculada em nlvel nacional.
A matéria é a seguinte:
"Crianças voltam a colher laranja nos
campos de Sergipe.
O atraso de três meses no pagamento
da bolsa-escola do Governo Federal está levando de volta ao trabalho dos laranjais do
sul de Sergipe parte das 9 mil e 200 crianças que são atendidas pelo programa. Elas
estão cadastradas no PETI - Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil e teriam de
receber 25 reais mensais para ficarem mais
tempo na escola sem ter que trabalhar nos
campos da região, a terceira maior produto",
ra de laranja do Pais. Todo mundo está levando os filhos para o trabalho quando apa- .
rece emprego. INAo tenho medo de falar. O
Governo paga pouco e atrasado. Há pouco
trabalho e muita fome', disse José Domingos Cardoso dos Santos, pai de Agnaldo,
que tem 14 anos."
Sr. Presidente, srD e Srs. Deputados, é muito
triste ter de vir a esta tribuna na tarde de hoje para
repreender a equipe econômica do Governo Fernando Henrique Cardoso, que tem dinheiro para antecipar o pagamento de juros da divida externa do
Brasil, mas tem atrasado, por mais de três meses, o
pagamento de um programa de suma relevância
para nosso Estado e para nosso Pars, que é a erradicaçAo do trabalho infantil no Brasil.

Quarta-feira 31 28409

Volto a repetir: apenas 25 reais é o valor do salário que o Governo está atrasando há cerca de três
meses.
Há também, Sr. Presidente, uma matéria do jornal divulgando a desculpa da Secretária Nacional de
Ação Social, Wanda Engel, que afirma que o atraso
no pagamento da bolsa-escola em Sergipe é em decorrência da falta de prestação de contas por parte
das prefeituras e do Governo do Estado, gestor do
programa.
Digo e comprovo que isso é uma falsa verdade
da Secretária Wanda Engel, porque, em conversa
com a Secretária de Ação Social do Estado de Sergipe, s,.a Marta LeAo, fui informado de que todas as
prestações de contas tanto das prefeituras como do
Governo do Estado estão sendo entregues rigorosamente em dia, mas, em virtude da burocracia e da falta de vontade da Secretaria para com o pagamento
dos mlseros 25 reais para que a criança auxilie a sua
familia, já que a falta de emprego assola o nosso
Pars, infelizmente, as crianças estão voltando a trabalhar nos campos de laranjais.
Sr. Presidente, venho trazer esse meu repúdio,
em nome do Governo Albano Franco e dos prefeitos,
à matéria veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo em
que a Secretária Nacional de Ação Social, Wanda
Engel, afirma que o Estado de Sergipe estava inadimplente com as suas prestações de contas, pois isso
nao foi comprovado pela Secretária.
O SR. INALDO LEITAo (Bloco/PSDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, participei, com muita honra, na última
sexta-feira, dia 26, de um seminário em sao Paulo
promovido pelo Instituto Cidadania, que lançou o Projeto Moradia nAo s6 no seminário, mas em ato solene
queJoi presidido por Luiz Inácio Lula da Silva na Capital 'paulista.
O Projeto Moradia conseguiu reunir nesse painel
vários debatadores de diversas tendências da polrtica
habitacional do Pais, tanto figuras do Governo Federal
quanto de Organizações NAo-Governamentais, de
partidos polfticos, sobretudo do PT, ao qual o Instituto
Cidadania é vinculado.
Naquela ocasião, coube-me falar sobre Polrtica
Urbana, exatamente um projeto de lei que tramita na
Camara dos Deputados, está na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ejá é conhecido como
Estatuto da Cidade. Ele estabelece principies gerais
e diretrizes de politica urbana, buscando um planejamento harmOnico para as cidaçjes brasileiras. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e
já tramita há mais de dez anos entre o Senado e a ça-
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mara dos Deputados, tendo como autor o falecido Senador Pompeu de Souza.
O fato, -Sr. Presidente, é que a situação da malha urbana no Brasil é deveras preocupante. Dados
indicam que no infcio deste século o Brasil tinha 18
milhOes de habitantes aproximadamente, dos quais
10% moravam nas cidades. Hoje, a população brasi!eira é de 164 milhões de pessoas. Estão nas cidades
80% delas, em uma inversão radical e prejudicial, que
resultou nesse modelo de metr6pole de cidades
como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, onde o trânsito é infernal e a qualidade
de vida das pessoas, até para locomoção, ficou completamente inviabilizada.
Pois bem, felizmente esse projeto já tramitou
em todas as Comissões de ménto da Camara dos Deputados, sendo a última a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, cujo Relator foj o nobre Deputado Inácio Arruda.
Sr. Presidente, mas o que estabelece, afinal de
contas, o Estatuto da Cidade? No coração do projeto
estão os instrumentos de politica urbana que visam
possibilitar ao mesmo tempo a democratização do
uso da terra e o melhor planejamento para o futuro
das cidades. Entre esses instrumentos temos, primeiro, o parcelamento, a edificação ou utilização compu 1s6ria, visando à utilização de terrenos ociosos na malha urbana, combatendo aquilo que se chama popularmente de especulação imobiliária.
Outro instrumento previsto no projeto é o IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no
tempo, para evitar a especulação, a não-utilização, a
subutílização de terrenos ociosos na malha urbana.
Além de uma figura nova, o usucapião urbano, coletivo, diferente do que estatui hoje nosso C6digo Civil.
Ainda como instrumento de polftica urbana, temos a criação do direito de superficie, que procura
associar o direito de propriedade ao direito de edificação, dependendo do acordo manifestado entre as
partes.
Outro instrumento importantrssimo de politica
urbana é o chamado direito de preempção, em que o
Poder Público, através de lei, identifica as áreas de interesse público e social e passa a ter expectativa de
poder adquiri-Ia em igualdade de condiçOes com o
pretendente particular na área civil.
Também um instrumento de grande importância
e de grande alcance é a concessão de uso espeéial
para fins de moradia. Todos sabem que as grandes cidades do Brasil estão completamente ocupadas por
favelas, sem qualquer urbanização, onde familias
praticamente são jogadas na rua e não têm a minima
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condição de vida. Pois bem, o projeto também cria
esse direito de uso especial para fim de moradia desde que a famlJia ocupe aquele local como seu há mais
de cinco anos. E essa área não pode ultrapassar 250
metros quadrados.
Finalmente, Sr. Presidente, entre os instrumentos mais importantes consta o plano diretor, que vai
obrigar aqueles Municipios com mais de 20 mil habitantes a estabelecerem o planejamento adequado e
ideal.
Muito obrigado.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
volto à tribuna nesta tarde para insistir na minha critica à
onda da globalizaçao. Não hesitarei em manter firme a
minha convicçao de continuar a luta contra o projeto neoliberal e contra a ilusão que criam os parses ricos com
seu discurso ideológico de que é possrvel a inserção dos
parsas pobres e "em desenvolvimento" no clube da "modemízaçao", desde que obedeçam à cartilha e à lógica
da soberania do mercado e da minimização do Estado.
A euforia da globalização recebida em versos e
prosa pela elite brasileira no inicio dos anos 90 e traduzida no populismo cambial do FHC começa a desmoronar. A pr6pria imprensa, brasileira e estrangeira,
já não consegue ficar indiferente diante do horror social conseqüente do alto grau de perversidade dos
atos contidos no projeto neoliberal e expresso na falsa estabilidade cambial.
A revista Carta Capital, na edição do dia 24 de
maio, trouxe-nos uma reportagem estarrecedora intitulada "Globalização versus Exclurdos". Os dados
confirmam a nossa advertência quanto ao projeto de
modernização e de ajuste fiscal imposto aos parses
pobres e emergentes pela politica econômica do G-7,
que acabou provocando o aprofundando da desigualdade social e da miséria humana.
O quadro estatrstico apresentado pela LAFIS Pesquisa e Investimento em AçOes na América Latina
revela que os 20% mais ricos do mundo têm renda 74
vezes maior do que os 20% mais pobres, contra 30
vezes em 1960; essa diferença, no auge do imperiaIismo do Século XIX, era de 7 vezes.
O mal-estar ético e politico e o descontentamento
popular aumentam ao saber que as fortunas somadas
das 358 pessoas mais ricas do mundo superam o PIS
total de parsas que reúnem 2,7 bilhc5es de habitantes,
ou seja, 45% da população do planeta, e que a fortuna
dos dois ou três homens mais ricos (cerca de U$150 biIhÕ9S) ultrapassa os PIB dos 43 paisas mais pobres.
A estatrstica ainda nos traz outro dado curioso e
desumano: "De 1990 a 1994, o consumo de calorias
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per capita cresceu 3,2% (de 3.135 para 3.234 por
dia) entre os povos que buscam desesperadamente
perder peso, enquanto cala 4,5% (de 1.941 para
1.835) entre os que lutam para não morrer de fome.
Estou convencido"de que os partidos que compõem o campo progressista, homens e mulheres com
esplrito de brasilidade, têm que tomar as ruas urgentemente para denunciar essa realidade e resistir contra a poHtica neoliberal do G-7 e do Presidente FHC,
que insistem em desrespeitar os direitos humanos,
sociats e vitais da grande massa de exclurdos.
Sem dúvida, a década de 90 foi o perrodo histórico que mais contribui para a concentração de renda
e para a exclusão do acesso aos direitos essenciais e
ao exerclcio da cidadania. Caracterizado pelo autoritarismo do mercado e pelo "populismo cambial latino", o neoliberalismo deixou um dos maiores flagelos
sociais na história da civilização contemportmea. O
novo milênio terá o desafio de superar os estragos cometidos contra os povos latinos, asiáticos e africanos.
Estamos diante de uma tragédia social que nos
atinge indiscriminadamente. Vidas humanas cada
vez mais privadas da liberdade polltica, da cidadania
econOmica e social. O ex-Prêmio Nobel de Economia,
Amartya Sem, dizia que não existe liberdade humana
e poHtica quando o ser humano se encontra privado
de emprego, salário digno, saúde, moradia, transporte e educação.
A década do neoliberalismo quase destrói a dignidade humana de vários povos, etnias e nações do
mundo. Felizmente, a capacidade de resistência do
pava excluldo e marginalizado ainda é maior do que a
ganância desenfreada dos senhores da globalização.
Resistir ao globalitarismo econOmico é um imperativo para a preservaçao da vida humana e do
meio ambiente. Urge um novo modelo ético-político e
econOmico capaz de recolocar o ser humano na condição primordial de condutor e construtor de um novo
mundo que transcenda a brutalidade do mercado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, vimos a esta tribuna para homenagear a
Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições
Previdenciárias - ANFIP, que completou cinqüenta
anos de existência.
A Anfip realizou no último sábado, 27 de maio,
na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, o VII
Encontro Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Sacia', que reuniu 2.293 pessoas entre ativos,
aposentados, pensionistas e convidados.
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Do encontro realizado foi elaborada a Carta de
Gramado, na qual a Anfip manifesta sua posição diante do momento de intranqOilidade vivido pela sociedade brasileira. Denuncia o aniquilamento da cidadania do povo brasileiro; o desmoronamento da Seguridade Social, compr9vad9 -pelos desvios sucessivos
de recursos do Orçamento Fiscal; e os atos de desrespeito à Constituição Federal.
O Encontro realizado em comemoração aos cinqOenta anos da entidade incentivou o debate sobre a
atual situação da sociedade, envolvendo assuntos
poHticos, econOmicos, administrativos e, principalmente, previdenciários. Lá estiveram Ciro Gomes, o
Uder do PT nesta Casa, Deputado Aloizio Mercadante, e outros Parlamentares. Estivemos em Gramado,
Sr. Presidente, e pudemos sentir de perto as preocupações dos fiscais previdenciários com relação aos
rumos da polftica adotada pelo Governo Federal.
Registramos, ainda, que fomos homenageados
com uma placa de prata pelo nosso trabalho desenvolvido no Congresso Nacional em defesa da previdência social pública, dos aposentados e pensionistas e de um salário mrnimo mais digno. Queremos
agradecer aos companheiros da Anfip, na pessoa de
seu Presidente, Antonio Rodrigues de Sousa Neto,
conhecido por nós como Neto da Anfip, pela carinhosa homenagem recebida. Ao mesmo tempo, parabenizamos toda a categoria pelo incansável trabalho
que vem desenvolvendo nesses cinqOenta anos de
existência. Temos a mesma idade que a Anfip e acreditamos no que defendemos e fazemos. A Anfip também é assim e continuará caminhando conosco em
busca de uma sociedade mais digna, solidária e humanitária.
Durante esses cinqOenta anos a categoria conseguiu implementar várias conquistas, e seus
ex-presidentes estão de parabéns por terem alçado a
Anfip ao respeito de todos os partidos poHticos e segmentos da sociedade.
Aproveitamos, também, para parabenizar a
nova diretoria da Confederação Nacional dos TrabaIhadores na Indústria - CNTI, que tomou posse n? dia
de ontem, na sede da Confederação, em Brasiha. A
diretoria é encabeçada pelo Presidente reeleito, José
Calixto Ramos.
Sr. Presidente, queremos deixar registrado nos
Anais desta Casa e protocolado formalmente junto à
Mesa documento da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - COBAP por nós recebido
no dia 25 de maio quando do inicio da campanha salarial dos aposentados e pensionistas para recupera-
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ção das perdas acumuladas em seus proventos desde 1993 - 33,47%.
Era o que tJnhamos a registrar no dia de hoje.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
CONFEDERAÇAo BRASILEIRA DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COBAP
Fundação 13-10-1985 - CGC: 91.340.141/0001-9
"Milhões de aposentados e pensionistas gritando
juntos. Quem poderá fingir que não escutou?"
Brasflia, 25 de maio de 2000

Exmo. Sr. Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Os aposentados e pensionistas estao em Brasma atendendo convocação da COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que
representa os 19 milhões de beneficiários do Regime
Geral de Previdência Social, e esperam a atenção de
V. ExI para sua Pauta de Reivindicações, na qual esfao resumindo os problemas mais cruciais deste
segmento da sociedade que, por motivos facilmente
explicáveis, têm pressa de vê-los solucionados.
• Reajuste para aposentadorias e pensOes dos
que percebem valor superior ao salário mrnimo decretado em 23-3 por medida proviSória e referendado
pelo Congresso em 10-5, pelo menos em percentual
ígual- 11,3% - a fim de que nao se agravem as perdas que vêm ocorrendo nos últimos anos, que exigiriam um reajuste de 33,47% para um inIcio de recuperação.
• Reestabelecimento da data-base para todos
os beneffcios de prestação continuada pagos pelo
INSS, no dia 1Sl. de maio de cada ano.
• Pagamento dos valores já transitados em julgado, referente a processos de aposentados e pensionistas contra o INSS, que por tratar-se de verba alimentfcia nao deveria depender da expedição de precat6rio até o valor predeterminado.
• Atendimento imediato dos requerimentos de
"Revisão de Cálculos", represados nos postos de beneffcios do INSS desde o ano de 1996.
• Determinação às Procuradorias do INSS para
que não recorram contra decisões quando a jurisp~dência dominante dos Tribunais reconheceram o dlreito do segurado.
• Fixação do teto de arrecadação e beneficio
para o valor equivalente a 10 salários mfnimos, com a
intenção de melhorar o caixa do INSS.
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• Abertura de concursos públicos para preenchimenta de vagas existentes nos postos do INSS, e reformas nas instalaçOes para que tenham condiçOes
mJnimas, sem submeter pessoas idosas ou doentes
ao suplicio de um mau atendimento.
• Reativação dos Conselhos Estaduais e Municipais da Previdência Social, para recuperar o entrosarnento entre as federações estaduais e associações de base com os responsáveis pelo atendimento
aos aposentados e pensionistas.
• Reativação do Conselho Nacional da Seguridade Social, com a recuperação dos trabalhos de
análise e deliberação quanto às perdas dos valores
de aposentadorias e pensões, notadamente com relação às suas ResoluçOes nA 10/1993 e 60/1996.
• Prioridade às FederaçOes e AssociaçOes de
aposentados para a aquisição de im6veis pertencentes ao INSS e colocados à venda.
• Correção dos limites aplicados na cobrança do
Imposto de Renda dos aposentados e pensionistas,
no percentual de 28.4% referente ao aumento do valar unitário da UFIR, conforme liminar concedida à
Unafisco.
V. ExI representa um dos Três Poderes, portanto é responsável pela implementação de medidas que
possam aliviar o sofrimento dos aposentados, pensionistas e idosos deste Pars. Temos certeza de que mereceremos sua atenção.
Respeitosamente, _ João Resende Lima, Presidente.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT _ PA. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, há alguns meses, o cronista LuIs
Fernando Verfssimo escreveu uma crônica em que
falava do "ar de seriedade" do ministro da Fazenda,
Pedro Malan, sua segurança em anunciar que tudo
vai ficar bem no segundo semestre ou entao no pr6ximo ano. E quando ele aparece na televisão para
anunciar alguma coisa, antes mesmo que ele fale, o
pobre mortal do brasileiro já pode ter uma certeza:
Malan está certo. E af, segundo Verfssimo, não sobra
alternativa para o brasileiro comum - o trabalhador, o
empresário, o agricultor, o aposentado, a dona de
casa o estudante - a nao ser autoflagelar-se. Afinal,
o cuipado pelo déficit, pela balança comercial, por
tudo, enfim, somos n6s. Certos estarão sempre os infaUveis Malan, Arminio Fraga e toda a troupe de paus-mandados do sistema financeiro internacional.
E assim, do alto de sua natural arrogância de
acadêmico, promovido a gênio pelo Plano Real e tido
como infaUvel pelos partidos que ap6iam o Governo,
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Malan é capaz de dizer que a conta de juros não tem
nada a ver com o déficit público e todo o mundo tem
de acreditar. E assim os juros continuam altos, os
mais altos do mundo. Juros que chegaram à obscenidade de 49% ao ano e que hoje estão entre 19% e
22%, fazendo a dIvida pública interna crescer como
bola de neve.
Seria interessante perguntar, então, por que a
proposta orçamentária reserva a fantástica soma de
R$78 bilhões só para os juros. Talvez esse dinheiro
não provoque déficit público, como entendem os financistas do Planalto. Até porque esse dinheiro tem
saldo ano após ano do arrocho salarial dos servidores públicos, do desmanche da máquina estatal e, 50bretudo, das áreas de saúde, assistência social e
educação.
De R$9,6 bilhões de previsão orçamentária
para juros em 1994, chegamos hoje a este número
fantástico de R$78 bilhões, o que representa um
crescimento de 712%. É este mesmo Governo, formado só por gênios infallveis, que nega um reajuste
decente do salário mfnirno, sob a alegação de que
pode comprometer as contas públicas. Mas para o
brasileiro simples que s6 conhece as operaçOes aritméticas básicas, vale lembrar que apenas um ponto
percentual na taxa de juros básica significaria uma
economia anual de R$5 bilhões anuais em juros da
dIvida.
Pois bem, os financistas do Governo que há
mais de três meses não movem um milésimo a taxa
de juros preferem não dar um salário mlnimo decente,
preferem manter o orçamento social cada vez mais
comprimido, preferem manter o servidor público cinco
anos com congelamento de salário, mas com isso garantem que nao vai faltar aos banqueiros.
E também lá do alto de inconsciência, de sua insensibilidade, pronto sempre a um discurso para platéia estrangeiras, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso finge se queixar do FMI, porque esta instituição lhe joga toda hora na cara o tamanho da dIvida
em que nos meteram os sábios do Planalto. Esta queixa, destinada apenas a disfarçar o grau de comprametimento do nosso modelo com o atrasado FMI, reflete apenas o caráter zombeteiro do Presidente da
República. Ele e todos os brasileiros estão cansados
de saber como se formou a dIvida e quem lucra quanta maior ela for. Foi assim que só a parte interna da
chamada divida pública saltou de R$60 bilhões em
dezembro de 1994 para R$467 bilhoes em dezembro
de 1999.
E o que faz este Congresso, sra e Srs. Deputados? Apenas se curva, omisso, cúmplice, abdi-
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cando de seu poder de fiscalizar o Executivo, tornando-se um mero departamento do autoritarismo que se
instalou no Planalto. Lembro que quando nosso Uder
na Câmara, o Deputado Miro Teixeira, sugeriu a criação de uma Comissão Mista do Crédito e da Moeda, a
maioria silenciou. O mesmo fez esta maioria quando
nosso partido apresentou dezenas de emendas à Medida Provisória do Plano Real, por saber que as taxas
de juros não podiam servir de alicerce a um plano de
estabilização.
Na verdade, este Governo provou que podia
não s6 manter as taxas de juros altls5imas e uma moeda sobrevalorizada. O terrlvel é que esta experiência, para provar que sempre os Malan, os Fraga ou os
Gustavo Franco têm razao, custou a destruição da
economia nacional. levou milhões de empresários à
falência, gerou uma recessão brutal e, por conseqOência, um desemprego que não tem precedentes
desde a libertação dos escravos.
Até quando este Parlamento vai continuar dizendo "sim, senhor" a esta fraude que se chama Plano Real? Até quando vai continuar agachado diante
da enxurrada de medidas provisórias que tecnicamente mantém paralisada a atividade congressual?
Até quando a miséria de mais de 100 milhões de brasileiros vai servir de matéria-prima para a sinistra alquimia dessa gente? Enfim, quando é que o Brasil vai
se levantar para dizer a esta gente que chega de experirnentos? Que chega da falácia da g/obalização,
da estabilidade, do ajuste fiscal, das reformas e tantas outras empulhaç6es da máquina oficial de propaganda~ ,
,. ,
Será que este Congresso ~em medo do Presidente da República, que, no desespero de sua falta
de autoridade, de legitimidade, de responsabilidade,
ameaça quem votar contra sua indecente proposta de
salário mfnimo? Onde estao aqueles que até outro
dia ameaçavam votar um mlnimo de 100 dólares?
Será que um Presidente da República com Indice de
rejeição popular de 78% ainda tem condições de encurralar um Congresso Nacional legItimo, representativo e responsável?
Enquanto nao houver resposta para uma só
destas inquietações do povo brasileiro, dois, três, cinCO ou seis agentes do sistema financeiro travestidos
de servidores públicos vão determinar as taxas de juros. As mesmas taxas de juros que fazem a diferença
entre um Brasil desenvolvido, mais justo, com mais
emprego e renda, e um Brasil encurralado pelos agiatas, sendo dilapidado em seu patrimOnio e dignidade.
E para os quase 13 milhões de aposentados e outros
tantos trabalhadores que dependem exclusivamente
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do salári~ mlnim~ p~ra sobreviver vai haver sempre
uma medIda provlsórra que dispensa o voto consciente de Parlamentares que deveriam ser conscientes.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revido da oradora.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, quero fazer uma denúncia e um chamamento.
Além de o Presidente Fernando Henrique Cardoso tratar os servidores públicos como inimigos do PaIs, ameaçando-os após mobilização e greve, não lhes dando
nenhuma resposta positiva a respeito, testeja a polftica
econômica da Argentina, que significa um ajuste à dlvida externa ao FMI e desprezo a seu povo.
O Governador Esperidião Amin, do PPB de
Santa Catarina, é um grande mentiroso. Na sua campanha eleitoral, S. EX- afirmava que ia pagar os três
meses de salários atrasados deixados pelo seu antecessor. Ao assumir o Governo, seu discurso já havia
mudado: dizia que não tinha caixa para pagar os salários. Parcelou o pagamento dos três meses aos servidores públicos estaduais em 32 vezes.
Os professores encontram-se em greve há 52
dias em Santa Catarina, correndo-se o risco de as crianças perderem o ano letivo. Pasmem V. Ex!!, o Governador fechou as portas para as negociações e cortou o salário dos professores em greve. Há outras categorias de servidores públicos entrando em greve. A
situação chegou ao ponto de os professores fazerem
coleta para comprar seu lanche no supermercado.
Acampados em frente à Secretaria de Educação,
aguardam retomo à proposta de negociação. Diante
de uma greve, os compromissos de campanha do
Governador, suas promessas, não foram cumpridos.
Queria chamar a atenção para o prejurzo que estão
sofrendo as crianças catarinenses com um Governador que nem sequer tem proposta de negociação.
Querlamos pedir desta tribuna que o Governo
de Santa Catarina - já que não gosta dos professores
e quer dar educação aos filhos dos ricos, para continuarem dominando os pobres - faça algo em prol dos
pais dos alunos pobres, que estão desesperados, já
que mais de 60% das escolas públicas estaduais estão em greve e as crianças não têm aula. Pedimos ao
Governador que tenha no mfnimo o gesto poutico de
abrir as portas à negociação e tente resolver o caos
que se está criando em Santa Catarina em relação à
educação pública.
O atual Governador conseguiu duplicar a dIvida
do Estado. Sobre o paradeiro do dinheiro do Fundef,
que era para pagar o salário-educação, até agora nao
se tem explicação.
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Além disso, há desencontros no Governo a respeito do percentual da arrecadação gasto. De fato o
que está acontecendo é que o Governo não está ~
disposição de resolver o problema.
Chamamos a atenção para esta situação, em
nome dos pais dos alunos e como mãe que tem filho
na escola. Pedimos ao Governo que tenha grandeza
polftica e respeito com as crianças e com os pais e
negocie com os professores, para que eles possam
voltar à sala de aula.
Peço, ainda, que corte o salário dos que nunca
trabalharam na vida, dos sonegadores, que não pa_
gam os impostos que devem ao Estado, e não dos
professores, que estão lutando por uma justa causa,
a melhoria do salário e das condiçOes de trabalho.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB _
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S,.e e Srs. Deputados, pela quinta vez assomo a esta
tribuna para tratar da questão relacionada com a
apreciação, pelo Congresso Nacional, da Medida
Provisória nIl 1.934, já reeditada, agora em nova oportunidade, pelo Presidente da República, objetivando
imprimir correto direcionamento institucional ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, tradicional entidade que há prestado os mais relevantes
serviços ao Nordeste e ao PaIs durante noventa e um
anos de ininterrupto funcionamento, sempre cumprindo cabalmente as suas finalidades primordiais, entre
as quais se inclui o combate às intempéries que, periodicamente, assolam aquela faixa territorial do PaIs.
A 14- reedição dessa medida começa a gerar inquietação entre as lideranças regionais mais expressivas, que não admitem tamanha procrastinação,
quando é sabido que as dificuldades iniciais - que envolviam o gerenciamento de recursos hldricos - toram superadas desde o final do exercrcio passado,
numa linha de perfeito entendimento entre o Ministério da Integração Nacional e o do Meio Ambiente.
A última redação trouxe, em seu bojo, algumas
inovações capazes de agilizar o tramite da importante
matéria, o que não se positivou, infelizmente, apesar
do apelo dramático que voltei a transmitir às Iideranças mais responsáveis, no sentido de que chancelassem o projeto de conversa0 elaborado meticulosamente pelo Relator, o Senador paraibano wellington
Roberto.
A transitoriedade entre a extinção malfadada e o
ressurgimento daquela autarquia tem ocasionado
preocupação e perplexidade aos seus servidores, desejosos de que se chegue a uma fOrmula definitiva,
que possibilite o ressurgimento do Dnocs'num cantexto de mais flexibilidade operacional, como há sido
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~~rido pela direção da Assecas, que congrega téc-

e demais funcionários de seu qualificado quadro de pessoal.
niCOS

Depois de todas essas gestões, fica no ar a pergunta que deixa os parlamentares nordestinos numa
situação incômoda e até constrangedora: será que os
nossos deputados e senadores da região não tiveram
competência bastante para sensibilizar os seus pares, induzindo-os a obter a inclusão da medida provisória na Ordem do Dia?
Nesse quadro ainda de indefinição, recebi de
uma comissão integrada por dois dirigentes da Assecas, Drs. Antônio Monte e Antônio José Marques,
uma solicitação veemente no sentido de que, juntamente com os outros representantes do Ceará e das
demais Unidades Federadas, diligenciássemos as
providências indispensáveis à inserção da proposição
na próxima reunião do Congresso, pondo fim a uma interminável novela cujos protagonistas diretos e indiretos somam mais de quarenta milhões de brasileiros.
Não é posslvel que, antes do final do mês e,
conseqüentemente, do recesso de julho, o Parlamento que integramos não haja sido senslvel a uma postulação justlssima, que coincide, aliás, com os debates em tomo da transposição de águas do São Francisco, para os quais o Dnocs será, sem dúvida, participe saliente, dentro de uma provável composição
com outros órgãos federais, igualmente aptos a assumir esse histórico e secular desafio.
A 148 republicação da Medida Provisória nll
1.934 evidencia a subestimação de uma causa cuja
relevância é inquestionável, exatamente por envolver
os legltimos interesses de uma área carente, que tem
no referido Departamento um vigoroso esteio para reduzir as suas periódicas aflições e angústias.
Confio em que, antes do final do mês, a questão
estará deslindada, com a manifestação favorável no
bojo de uma acertada deliberação congressual,
aguardada com ansiedade pelas mais categorizadas
lideranças do Polfgono das Secas.
O Dnocs não pode permanecer como situação
insolúvel, quando o próprio Executivo deseja reabilitá-lo, na plenitude de suas prerrogativas legais.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sre-e Srs. Deputados, o Pais vem acompanhando com bastante cautela e preocupação a greve dos servidores públicos
federais, desencadeada no dia 10 de maio passado.
Trata-se de uma categoria que está apenas reivindicando o seu direito à sobrevivência, com um mlnimo
de dignidade, quando vai às ruas exigir reposição das
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perdas salariais dos últimos cinco anos, algo hoje já
em torno de 65% ou mais.
É bem verdade, não defendemos em hipótese
alguma qualquer tipo de manifestação desrespeitosa
ou alimentada pela violência que agrida os direitos
garantidos, seja de quem for. Mas não podemos virar
as costas nem ficarmos contra uma categoria que se
sente cada vez mais desprestigiada, desonrada, humilhada e rebaixada do ponto de vista profissional só
porque o Governo alega não dispor de recurso capaz
de atender a um anseio justo e devido.
Como bem disse o articulista Elio Gaspari, em
sua coluna dominical de O Globo, parece que alguns
setores do Governo estariam embriagados pela mistificaçao e o radicalismo, de forma a não recuar na intransigência com os servidores federais. O ilustre jornalista chega a cogitar a tese dando conta de que não
é bem o percentual de um reajuste ou a reparação salarial que está em jogo, mas a decisão autoritária do
Governo de não aceitar conversa com uma classe que
vem massacrando, repito, há cinco longas décadas.
Na sexta-feira passada, por exemplo, o Governo mandou dizer que não haverá negociação enquanto os servidores federais estiverem em greve.
Mas paralelamente adiantou que está fora de cogitação o reajuste linear de 63,68%, reivindicado pela categoria. Talvez quisesse se sustentar num reajuste
prometido, dias atrás, a fiscais agropecuários do Ibama e a técnicos da Susep, da Secretaria de Orçamento, do Tesouro Nacional bem como a procuradores do
INSS.
Esta concessão, privilegiando apenas seis categorias do quadro federal, deixa evidentemente de
fo~a cerca de 80% do total dos servidores civis, ativos,
inativos e pensionistas, que lamentavelmente não tiveram nem sequer um tostão de reajuste desde o inicio, mais precisamente, de 1J1. de janeiro de 1995.
Além do mais, sabe-se que o Governo está com
medo de perder quadros, principalmente no Tesouro
Nacional e na Secretaria de Orçamento.
No entanto, Sr. Presidente, sre e 51'S. Deputados,
os servidores docentes e técnicos administrativos do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Qurmica,
ou seja, do CEFET de Nilópolis - criado bem recentemente por iniciativa deste Deputado que vos fala -, são
um exemplo vivo e incontestável do quadro de injustiça
que atormenta centenas de milhares de funcionários federais por este Pais afora.
Agora mesmo, professores e o pessoal de apoio
do CEFET de Nilópolis me encaminharam um oficio
para ir:lformar que lá, na Baixada Fluminense - região
que temos a honra de representar nesta Casa -, eles
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também estao em greve. Por isso mesmo, querem a
minha solidariedade e o meu empenho em defesa de
seus. anseios, porque sabem perfeitamente que eu,
e~ hipótese alguma, ou sob quaisquer pretextos, sereI capaz de abandoná-los, principalmente num momento como este. Digo e repito, quantas vezes forem
neceSSárias, que jamais ficarei contra a classe trabaIhadora deste PaIs, custe o que custar, doa a quem
doer.
A partir deste momento, tomo minhas as palavras transcritas pelos funcionários do Cefet de Nil6palis, apenas para que os nobres colegas desta Casa
entendam os motivos pelos quais nao posso virar as
costas a quem dedica sua vida movimentando toda a
engrenagem da máquina administrativa federal em
benefIcio desta NaçAo.
Dizem os servidores do Cefet de Nil6polis:
"O descaso e o descompromisso com
que o Governo Federal vem tratando seus
servidores promoveram, ao longo dos últimos cinco anos, expressiva perda de qualidade de vida, além de inegável desprestrgio
do servidor frente à populaçAo, atingidos por
uma campanha de difamaçêo covarde e
sem precedentes.
Nao sêo poucos os profissionais que
desenvolvem atividades paralelas para complementaçAo da renda. Tampouco é menor
o numero de profissionais endividados e
presos à roda viva dos juros bancários de
cheques especiais ou dos juros das administradoras de cartões de crédito. Significativa e preocupante é também a situaçAo dos
servidores administrativos, sustentáculos de
nossas atividades acadêmicas, cuja remuneraçêo é bem inferior à dos profissionais
graduados, nem sempre podendo ter acesso aos beneffcios do cheque especial e cartao de crédito."
Diz ainda o manifesto dos servidores do Cefet
de Nil6polis:
"A qualidade dos serviços que prestamos à comunidade se vê crescentemente
comprometida pela falta de profissionais e
pelo abandono do serviço público daqueles
servidores que vislumbram melhores oportunidades. A dedicaçAo de cada um de n6s
fica cada dia mais dificil, à medida que somos forçados a buscar outras fontes de remuneração que minimizem nossas perdas
de qualidade de vida.
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Alarmante - contínua o documento _
também é a situaçêo imposta às instituições
educacionais, obrigadas a contratar professores por tempo determinado, com remuneraçêo mlnima que desconsidera qualquer titulaçêo. A alta rotatividade dos muitos profissionais dificulta a solidificaçAo da proposta polltico-pedag6gica.
Como confiar num governo que regula
um sistema de remuneraçAo para os funcionários, baseado em gratificações, quando
este governa por meio de medidas provis6rias, emendando a Constituição, desconsiderando as conquistas hist6ricas dos trabalhadores?
Com este comunicado, solicitamos sua
solidariedade e o convidamos a contribuir
com a manutençAo dos serviços públicos
educacionais de qualidade.
Atenciosamente,
Professores e Técnicos Admínistrativos do Cefet de Nil6polis."
Eis aI, portanto, Sr. Presidente, s,.u e Srs. Deputados, um grito de clamor que precisa ser ouvido
o quanto antes posslvel por quem de direito, sob
pena de acabarmos com o sonho de termos um Brasil bem melhor e mais justo para todos os seus filhos verdadeiramente genulnos.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Srêe Srs. Parlamentares, para que esta Casa e todo este PaIs funcionem
é necessário que pelo menos uma categoria trabalhe
dia e noite. Refiro-me aos eletricitários, os responsáveis pela manutençAo, operaçAo e planejamento do
sistema elétrico brasileiro.
Esses trabalhadores, que em escala nacional
estao enfrentando processo de arrocho salarial, com
perdas financeiras e gradativa retirada de direitos
conquistados ao longo da sua hist6ria, somam-se aos
diversos outros trabalhadores deste PaIs vItimas da
mesma poUtica de arrocho.
Pois bem. Os eletricitários brasileiros, por intermédio da Federaçao Nacional dos Urbanitários e dos
seus sindicatos, promovem campanha salarial em escala nacional. Desde o dia 14 de abril deste ano, tentam negociar com o Governo e são sucessivamente
enrolados e desrespeitados. No dia 18 de abril, o Governo apresentou proposta para o infcio da negociaçêo. Depois, prorrogou o prazo para o dia 25 de abril.
Nessa data, porém, ainda nao tinha proposta alguma
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e disse.estar aguardando .uma definição sobre como
conduzir a possivel negociação.
Com isso, o movimento dos eletricitários tomou
corpo em todo o Pais, promoveu mobilizações e iniciou um processo de resistência. Uma paralisação deveria acontecer no dia 26, mas o Governo acenou
com a possibilidade de negociação, e o movimento foi
suspenso. Quando, porém, Governo e trabalhadores
vão para a. mesa de negociação, novo desrespeito: o
GovernD d,z não ter proposta e estar aguardando estudos que conduziriam a negociação com o setor.
Ora, Sr. Presidente, é inaceitável que os trabaIhadores de uma /atividade da importância do serviço
de eletricidade, estratégica para o Pais, sejam desrespeitados dessa maneira. Essa situação está gerando descontentamento que culmina, amanha, dia
31 de maio, com uma paralisação nacional de advertência e que pode se desdobrar em algo mais duradouro. Credito ao Governo a responsabilidade pela
radicalização desse processo.
Sabemos das conseqUências de uma paralisação do setor elétrico, sabemos igualmente da importância estratégica do setor e consideramos que o tratamento a ele dispensado deveria ser adequado a
seu valor estratégico. E é nesse sentido que apelamos para o Governo, alertando-o para essa possibilidade, pois está confiando demais na paciência dos
trabalhadores. O Governo erra ao acreditar que pode
humilhá-los e desrespeitá-los de forma definitiva.
O Pais vive uma seqOência de greves no serviço público, movimentos sociais e manifestaçOes públicas de desapreço por figuras do Governo, o que
demonstra claramente o clima que se está construindo neste Pais. E é neste momento que vemos atitude
desrespeitosa em relação aos urbanitários, em particular aos eletricitários.
Sr. Presidente, queremos estabelecer um canal
de negociação. Acreditamos possivel chegar a uma
solução negociada. Mas é evidente que, se o Governo insistir em desrespeitar os trabalhadores, não os
recebendo sequer para apresentar sua proposta, terá
de arcar com as conseqOências. E digo isso não só
na condição de Deputado Federal, mas também na
de ex-dirigente sindical urbanitário do Estado de Pernambuco que conhece a categoria.
Fui engenheiro da Chesf, participei de mobilizações e greves intensas feitas por aquela categoria.
Sei, portanto, da capacidade de luta daqueles trabalhadores, que hoje englobam oito estados nordestinos e são responsáveis pelo fornecimento de energia
para imenso contingente de brasileiros, operando, no
caso da Chesf, um grande sistema elétrico.
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E não me refiro apenas aos funcionários do sis~
tema da Companhia Hidrelétrica do São Francisco
mas também aos trabalhadores da Eletrobrás, de'
Furnas, da Eletronorte, da Eletrosul, da EletrGnuclear
e do Cepel. Todos estão mobiJizados~ em escala naci~
nal, para chegar à-negoéiação, o que se espera de um
Governo que se pretende, no minimo, democrático.
É preciso reconhecer os trabalhos e atividades
desenvolvidos e apresentar propostas para que se
inicie o processo de negociaçao dos eletricitários ain~
da este ano.
Sr. Presidente, este é o alerta que fazemos, ma~
nifestando apoio e solidariedade aos trabalhadores
eletricitários, que anunciam para amanha, em todo o
Pais, paralisaçao de advertência frente ao arrocho e
ao desrespeito que o Governo tem promovido em relaça0 a essa importante categoria, que presta serviços a toda a Nação brasileira.
Durante o discurso do Sr. Fernando
Ferro, assumem sucessivamente a Presidência os Srs. Severino Cavalcanti, 212 Vice-Presidente; e José Carlos Elias, § 2J2 do
artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (José Carlos Elias) - Tem
a palavra o Deputado Pedro Fernandes.
O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e
Srs. Deputados, o grande escritor e dramaturgo Nélson Rodrigues captou como poucos a alma da gente
brasileira. Em sua atividade intelectual, foi também o
criador de um sem-número de frases, quase pensamentos, sinteses de instantêneos que ele, com olhar
aguçado, retirava do cotidiano. Uma delas é esta:
"toda unanimidade é burra". Pois bem, Sr. Presidente,
Srê! e Srs. Deputados, recorrendo a essa observação
simples, mas brilhante, de um dos maiores cronistas
que este Pais já teve, lembrei-me de que ele também
foi jornalista. Mais de uma vez ocupei esta tribuna
para exaltar a liberdade de imprensa. Hoje volto a fazê-lo, homenageando um periódico da minha terra, o
qual completou em 29 de maio mais um aniversário
de fundação - 49 anos. De nome, é um jornal modesto. Mas não poucas vezes, Sr. Presidente, Srê! e Srs.
Deputados, foi ele a única voz que impediu a unanimidade de opiniões.
Refiro-me ao Jornal Pequeno, nascido e sustentado pela fibra de um apaixonado, Ribamar 80géa. Inteligente, arguto, às vezes irascível, trovador
nas poucas horas vagas que tinha, autor de incontáveis paródias musicais, Bogéa tinha um filho que não
era gente como nós. Feito de rotativas, pele de papel,
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alma de tinta, arcabouço de tipo.s, Bogéa ~eixou para
os ma~nhenses um legado de Inconformismo com a
mesmice.
Engana-se quem via no Jornal Pequeno, ainda
na década de 50, a versêo simplória de um extrato da
vida de província. Erguia-se ali um leão das Iiberdadespúblicas. Nas suas páginas acompanheidenúncias, horrorizei-me com o crime da mala, lamentei o assassinato de Kennedy, li sobre a chegada do homem
à lua. Jamais, em sua história, curvou-se o Pequeno
ao grande, quem quer que fosse, ou quantos fossem
esse grande.
Pode-se não concordar com a manchete de primeira página, pode-se discordar do artigo de fundo,
dos comentários esportivos, podemos até implicar
com o formato tablóide que o diferencia e o aproxima
do nome que tem, mas unicamente e apenas na forma e no tamanho. Porque é grande o Jornal Pequeno. Não é por falta de modéstia que ele se auto-intitula "o órgão das multidões". Digo, sem medo de
errar, Sr. Presidente, Sr!!- e Srs. Deputados, que quem
quiser conhecer no sentido antropológico o que é São
Lufs do Maranhão terá que disputar, ainda nas primeiras horas da manha, em plena Praça João Lisboa, um
exemplar do Jornal Pequeno, daquele que traz notfcia que nenhum outro seria capaz de publicar.
O Jornal Pequeno, nobres Deputados, continuará, espero, por muitas décadas mais, iluminando
consciências. Seus profissionais, que hoje honram o
legado e a memória de Ribamar Bogéa, não deixarao
a chama da liberdade de imprensa apagar.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr!!- e Srs. Deputados, é meu desejo deixar registrada aqui, nesta
Casa Legislativa, a passagem de mais um ano de
fundação do Jornal Pequeno, de São Lurs do Maranhão.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!- e Srs.
Deputados, registro nos Anais desta Casa que hoje a
Secretaria de Formação da Central Única dos TrabaIhadores fez a prestação de contas relativa às verbas
que recebe decorrentes do Fundo de Amparo ao Trabalhador, visando à realização dos projetos sociais
por ela dirigidos no Brasil.
Chamaram-me a atenção diversos desses projetos. Destaco o Integrar, que trata da qualificação, formação e escolaridade de trabalhadores. A CUT, em 45
municrpios, em dezessete estados, treinou 119.730
trabalhadores. A Contag, em duzentos municfpios, em
24 Estados, qualificou 17.718 pequenos agricultores
para o trabalho rural. Destaco ainda o Projeto Vento
Norte, que, com abrangência em trinta municfpios, trei-
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nou 180 trabalhadores; o Projeto do Semi-Árido, que,
em 115 municípios, em quatro estados, formou 14.704
trabalhadores; o Projeto Nordeste, que, com atuação
em nove estados, operou a polftica de formação para o
trabalho e ofereceu cursos de 1il e 2il Graus, treinando
10.930 trabalhadores, e o Projeto Terra Solidária, que,
com atuação em três estados, trabalhou com 17.970
operários. Em Santa Catarina, o Projeto Hotelaria e
Turismo procedeu ao treinamento de 1.577 pessoas.
No Projeto Centro-Oeste, foram treinados 2.045 trabaIhadores, em 240 municrpios.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tem finalidade social e repassa recursos públicos, merece transparência
em todos os seus projetos, ou seja, que o Pars receba
todas as informações de onde foi gasto centavo por
centavo do dinheiro basicamente composto de receitas
do PIS, oriundas da força dos operários brasileiros.
Entretanto, a maior quantidade desses recursos
é capitaneada pelo BNDES, e, lamentavelmente, de
forma equivocada e injusta, esse dinheiro, que seria
destinado para financiar atividades de pequenos empresários, requalificar desempregados e educar o trabalhador, acabou bancando 47% das privatizaçOes
ocorridas no Brasil. Quarenta e sete por cento dessa
verba ajudaram as multinacionais a comprar as principais estatais brasileiras.
Sr. Presidente, desafio o Governo Fernando Henrique Cardoso - que tem obrigação de fazer o mesmo
que a central Única dos Trabalhadores fez com o di·
nheiro que arrecada - a abrir as contas. O BNDES nao
pode continuar sendo uma caixa-preta. Os trabalhadores brasileiros precisam saber onde são investidos os
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Muito obrigado.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, mais uma vez venho a esta tribuna
manifestar minha preocupação com o peso do custo
da energia elétrica no bolso do descapitalizado consumidor brasileiro, fruto da privatização e da falta de
critérios que encareceram as tarifas de energia elétrica, principalmente para os consumidores mais pobres - o pai de famUia assalariado, o aposentado, o
pequeno agricultor -, que não são poucos, além de
permitir desigualdades na cobrança pelas concessionárias desse serviço público.
Como naquele ditado popular de que a corda
sempre arrebenta do lado mais fraco, os consumidores comuns, as famflias mais pobres têm sido os
grandes prejudicados com a privatização do setor
elétrico.
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Por isso, solicito da Mesa desta Casa que re~
queira do Governo Federal a regulamentaçêo, em lei,
da definiçêo da polftica tarifária e a adequaçao de cri~
térios que diferenciem o consumidor de baixa renda,
além de acabarem com as inexplicáveis desigualdades regionais na cobrança das tarifas. Tudo isso, Sr.
Presidente, tem feito com que até mesmo o valor mfnimo a ser pago mensalmente pese, e muito, no bolso
de quem consome muito pouco.
E, no rastro das conseqOências das soluções
encontradas pela populaçêo pobre em face do aumento das tarifas, vem um assunto que se tornou comum nos últimos tempos: o aumento do número de
acidentes causados pela falta de energia elétrica.
Por nao conseguirem pagar a conta de luz, os
moradores de favelas e cortiços vêm recorrendo cada
vez mais às velas e às ligações clandestinas, conforme já denunciado, entre outras publicaçOes, pelo jornal O Globo, de 24 de novembro do ano ~assado, e
pela revista Consumidor S.A., em sua edlçêo de novembroldezembro, também do ano passado.
Claro que aI esté embutido um outro fator agravante, Sr. Presidente, que é a forma d~ cobranct,a do
Imposto sobre Circulaçao de Mercad~nas e ServIços,
ICMS em cada Estado, com alguns Isentando quem
cons~me até 100 quilowatts/hora por mês, e acima
disso incidindo aI/quotas de 12% a 25%, muitas vezes
cobradas de forma incorreta, com o ICMS fazendo
parte de sua própria base de cálculo, de forma que
uma aHquota de 25%, por exemplo, na prética funcione como uma de 33%, fato que já é inclusive contestado na Justiça, porém sem sucesso.
Outro fator que repudio, Sr. Presidente, é o fato
de os consumidores que gastam mais de 3.000 quilowattslhora por mês poderem beneficiar-se da concorrência e escolher a concessionária fornecedora, com
todos os outros permanecendo como consumidores
-cativos".
Tanto apetite faz sentido, Sr. Presidente, com
dados apontando um faturamento do chamado "me~cado livre de energia elétrica" em torno de R$3,9 blIhOes anuais.
.
. . ..
O grande consumIdor pOSSUI fleXIbilidade para
negociar tarifas mais atraentes. O pequeno nao tem
essa opção, ficando refém da concessionária, à mercê da voracidade do capitalismo selvagem.
Como já disse aqui mesmo desta tribuna, Sr.
Presidente, antes, quando uma lâmpada queimava, a
dona de casa corria à vendinha mais próxima para
comprar uma nova e imediatamente proceder à troca.
Mas as atuais tarifas praticadas nas contas de luz estão mudando os hábitos. Hoje, quase todas as famfli-
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as sentem no bolso a necessidade de deixãr lampadas queimadas sem trocar. Sentem no bolso o custo
de manter a cozinha, a varanda ou a porta do quintal
iluminada.
A lâmpada incandescente _ responsével por
93% do consumo com i1uminaçêo nos lares brasileiros - é a mesma desde que Thomas Edison a inventou, em 1879. Seu princIpio de funcionamento permanece igual: ao se ligar a lampada, uma corrente elétrica percorre um fio de metal condutor, que se aquece
e emite energia luminosa, como descrevem os professores de energia elétrica. Mas a empresa concessionária do serviço público de energia elétrica hoje
emite uma conta que na maioria os lares brasileiros
nao estão mais conseguindo honrar.
Por tudo isso, Sr. Presidente, apelo para o Governo Federal no sentido da imediata implementaçêo
de medidas que invertam o atual quadro, no qual os
consumidores comuns passaram a pagar proporcionalmente mais, financiando o setor industrial.
Antes de vender as estatais de energia, o Governo aumentou suas tarifas para saneá-Ias financeiramente no curto prazo e atrair compradores, com o objetivo de "fechar" as contas externas e defender o real.
.
.
A9?~ é hora de defender o combalido consumldor braSileIro.
..
..
É hora de a AgênCIa NaCIonal de EnergIa Elétr~ca deixar de ditar unilateralmen~e os rumos das tanfas, passando a consultar a socIedade.
De nada adianta o PaIs alegar nao ter problemas com endividamento se o nosso povo se está endividando para manter em dia suas contas de égua e
luz, serviços básicos essenciais que deveriam estar à
porta de todos os brasileiros.
De nada adianta, Sr. Presidente, que a relaçêo
dIvida UquidalProduto Interno Bruto (PIB) no Brasil se
encontre em n(veis civilizados se grande parte de
nossa populaçêo não tem como pagar pelos serviços
públicos prestados a qualquer naçêo moderna.
De nada adianta, Sr. Presidente, um ajuste fiscal bem feito se nao é capaz de tirar a nossa populaçêo dos mais baixos nfveis de pobreza e miséria.
M·t b' d
UI o o nga o.
.
O SR. JOAQUIM BRIT,? (PT - AL. PronuncIa o
seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, Sr!! e.Srs. Dep~tados, deste Parla.ment~, templo dos a.nse~os da SOCIedade, expresso Irrestnto apolo e soll~an~a~e aos
trabalhadores e trabal~adoras d? serviço p~bllco federal, em greve há 20 dias - movlme.nto ordeiro, p~clfico, justo, de quem nao agOenta maIs a tortura pSICO-
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lógica, as ameaças de puniçOes, a chantagem de um
imoral programa de desligamento voluntário.
Sêo cinco anos sem reajuste salarial, sem reconhecimento profissional, sem dispor de um programa
de valorização. Os servidores públicos exigem respeito, dignidade, condições de trabalho para prestar um
serviço de qualidade à sociedade.
Fernando Henrique Cardoso trocou o diploma
de sociólogo pela farda de general. NAo é um Ifder, é
o algoz da Naçao, e a greve dos servidores é a resposta exata para a prepotência deste Governo.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, S,e e Srs.
Deputados, quero alertar esta Casa para mais um absurdo que o Presidente da República, na infame intençao de destruir o patrimOnio nacional, intenta executar: o desmantelamento do Departamento Nacional
de Obras Contra a seca - DNOCS.
O Dnocs é indispensável para o povo nordestino, em especial para os que vivem no sertao e no semi-árido. Destrur-Io demonstra discriminaçao, humilhação ao povo do Nordeste, agressao à inteligência
nacional.
Em srntese, constituem objetivos do Dnocs: desenvolvimento, gerenciamento e conservação dos recursos hrdricos; desenvolvimento hidroagrrcola; desenvolvimento da pesca e da aqOicultura em éguas
inferiores; desenvolvimento de projetos complementares de adução e distribuição de água para usos múltiplos; desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos.
O Dnocs desenvolveu, no perrodo de 1950 a
1990, um extraordinário programa de açudes em toda
a regiAo do semi-árido nordestino, proporcionando
acúmulo e oferta de água em centenas de Municrpios, como também estabelecendo condiçOes para a
implantaçao de inúmeros projetos de piscicultura e irrigação, os quais têm incrementado novas oportunidades de geração de renda, empregos e produção de
alimentos, beneficiando, em termos geográficos,
mais de dois terços da superficie do Nordeste.
A história da Engenharia Hidráulica e Hidrológica nasceu no Nordeste do Brasil, graças ao pioneirismo do Dnocs, que ostenta o privilégio de ser uma das
entidades mundiais que detêm, em seu conjunto de
realizações, o maior volume de terra compactada já
executado.
Durante 50 anos, o Dnocs foi o único órgAo do
Governo Federal a executar obras de engenharia no
Nordeste. Além do patrimônio ffsico, o Dnocs tem um
legado intelectual, introduzindo na discussao cientrfica a questao do combate à seca, contando com estudos valiosos nas áreas de geografia, geologia, hidro-
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geologia, hidrografia, meteorologia, botanica, fitogeografia, cartografia etc.
i: esse o Dnocs que muitos desconhecem. I: um
dos órgAos federais com maior infra-estrutura. Com
três mil servidores, é uma instituição que muito contribui para o crescimento do Nordeste, e a histÓria dessa sofrida regiao nao pode ser contada sem incluir o
Dnocs.
O reconhecimento internacional do Dnocs vem
do Dr. Peter Hradilek, do U.S. Bureau of Reclamation,
ao afirmar: "parece que o Dnces é mais conhecido no
exterior do que mesmo no Brasil".
No relatório de inspeção extraordinária do Tribunal de Contas da União, o Ministro Marcos Vinrcius Vilaça destaca: "Reafirmo a importtJncia do Dnocs para
o Nordeste pois tenho a convicção de que, reformulado, modernizado e administrado corretamente, pode
desempenhar o papel de agente de mudanças, de
gerador de empregos, de órgão responsável pelo desenvolvimento da agricultura irrigada e sobretudo de
ente público encarregado de resgatar parte da divida
social do Brasil com o Nordeste e de transformar o
nordestino em cidadao de verdade".
Da tribuna da CtJmara dos Deputados, como
nordestino que sou, conhecedor dos problemas e p0tencialidades da minha região, enalteço o Dnocs, testemunho sua importancia e competência e defendo a
sua continuidade e fortalecimento como órgão estratégico, executor de ações e potrticas estruturantes,
que deve ter gestao pública, controle social e caráter
essencial.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO PAES (Bloco/PTB - RJ. sem
revido do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados infelizmente, mais uma vez subo a esta tribuna
para I~mentar decisões recentes do Poder Executivo
em relaçao ao meu Estado. Ojornal O Globo, em edição de ontem, noticiou uma série de cortes de recursos e emendas de bancada feitas ao Orçamento, intervençOes importantes nos recursos destinados ao
Rio de Janeiro.
Estou certo de que tenho o apoio das bancadas
da Bahia e do Amazonas - e está aqui o Deputado
Pauderney Avelino. I: inacreditável o jogo de toma-Iá-dá-cá. se o Governo acredita que se votarmos
pelos seus interesses nossas emendas serao liberadas, confesso que esse pensamento nao me causa
preocupaçao e nao mudará meu voto. Emendas de
bancadas sao suprapartidárias, important~s para determinada Unidade da Federação. Ar, a coisa muda
de figura.
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do
OPOSiçãO a Anthony Garotinho; acho S. EX- um terror,
um caos, mas é o Governador -, como Deputado responsável, procurei o então Secretário Estadual de
Planejamento, que hoje nos dá o prazer de sua presença na Casa, o Deputado Jorge Bittar, e convidei-o
a participar de reunião com a bancada fluminense
quando definimos uma série de prioridades
'
.
."
~eputado Djalma Paes, V. ExA pode Imaginar
que seja possrvel um Governo contingenciar recursos
para obras na BR-1 01, a rodovia que leva às usinas
atOmicas brasileiras? Não sei se quem me ouve neste
momento tem idéia do estado dessa estrada: queda
de barreiras, falta de asfalto e de acostamento, mato
no meio do caminho, enfim, um caos. De repente, o
Governo contingência recursos alocados pela bancada do Rio de Janeiro para atender às usinas atOmicas
brasileiras!
.
Não sei se as sra e Srs. Deputados que nos
acompanham neste momento ouviram falar da poluição das praias cariocas; é mais uma dificuldade, investir em saneamento básico. A bancada do Estado
tomou posição em conjunto - PT, PTB, PDT, PSDB,
PMDB, PFL, todos os partidos - para alocar recursos
para a Baixada de Jacarepaguá, a maior área costeira daquela cidade. Não preciso dizer a V. Ex"..! da importência da praia para aquela Capital, não s6 sob o
aspecto do lazer, mas também como instrumento de
crescimento econOmico, de turismo, com os investimentos que se devem às suas belezas naturais. E
simplesmente essas verbas são cortadas!
Falo aqui, Sr. Presidente, SrM e Srs. Deputados,
com toda a tranqoilidade. Ofereço as emendas a que
tenho direito, que somam um milhão e meio, e o Govemo pode cortar, fazer o que bem entender; isso é o
menos relevante. Uma é para a Orquestra SinfOnica
Brasileira; outra, para a Casa de Rui Barbosa' outra
para o Centro de Desenvolvimento Tecnot69ico d~
Universidade Federal do Rio de Janeiro. São todas
importantes; mas, se é para cortar, que cortem as que
não sejam consenso entre bancadas. Não é possrvel
cortar aquelas que causam impacto na economia de
determinado Estado. Repito, falo isso com a tranqOilidade de ser oposição aos Governos Municipal e Estadual.
É inaceitável, Sr. Presidente, e venho lavrar
meu protesto. O Governo Federal deve ter mais critério com relação a essa questão e tratá-Ia com mais
seriedade, porque não são obras de interesse s6 do
Rio de Janeiro, desse ou daquele Parlamentar, mas
até do Pars. A BR-101, rodovia que leva às nossas
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pode ser tratada com essa irresponsabilidade'
. . . .
A .b~~~da fluminense vai reunir-se agora à tarde, por InI~latlva do ~eputado Ronaldo Cezar Coelho,
no p/enáno da Comissão de Constitui~o e Justiça e
de Redação, e vamos tomar uma POSiçãO. Confesso
que gosto de votar de acordo com minha consciência,
com o que acho que faz bem para o meu Pars. Mas se
continuarem tratando o Rio de Janeiro dessa maneira, terei muita dificuldade em acompanhar o Governo
"
.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB BA. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. D:putadas e Srs. Deputados, a elevação da
taxa de juros nos EUA acabou tendo enorme repercussão no mercado financeiro do Brasil, o que demonstra que a economia brasileira encontra-se vulnerável.

O encare~imento do crédito e até mesmo a sua
esca~sez ensejam uma reflexão sobre nossas imensas dificuldades para manter a economia em cresciment~. Enquanto os EUA elevam a taxa de juros na
tentatl~a de pOr freio ao consumo e ao crescimento financelro, n6s nos encontramos em posição inversa:
falta crédito para estimular o crescimento da econo~ia. É um paradoxo! A economia norte-americana
vive um momento de opulência, enquanto a nossa
atravessa dificuldades: déficit no balanço de pagamentos, carga elevada de juros em remuneração da
drvida externa, sem falar no peso excessivo da drvida
interna, que impede a sobra d~ recursos para inve~ti~entos, no Orçamento da União, ~ abso,:,e o cr~dlto
dlsponrvel dos bancos que a finanCIam e refinanclam.
Os bancos insistem em que a taxa Selic encontra-se muito alta e que o compuls6rio também ainda
está muito elevado, hoje em torno de 55% nos dep6sitos à vista, contribuindo para que o crédito na ponta
fique escasso e salgado pelo formato da taxa de juros.
O Brasil não se preocupou em construir uma
base de poupança local nacional, pr6pria, que permitisse formar um lastro financeiro nas poUticas de crédito aos micro e pequenos neg6cios. O crédito externo está cada vez mais caro e difrcil. Os vencimentos
de devidas contrardas no exterior estão superando as
captaçoes.
A situação da taxa de juros no mercado tende a
ficar cada vez mais onerosa e difrçil para a economia
brasileira, que está sendo considerada de alto risco
pelos economistas internacionais.
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Há uma idéia de que a taxa de juros se mantenha no patamar atual nos próximos 12 meses. Os
bancos p.assaram a exigir do Governo taxas superiores à báSIca para descontar seus trtulos; vale dizer, os
bancos aumentaram os juros para empréstimos a
empresas, pessoas ffsicas e ao próprio Governo. O
consumidor final, na ponta, é quem sofre e paga juros
estratosféricos.
Os juros do cheque especial, que se encontravam em torno de 7,75%, subiram para, em média,
8,02% ao mês. Embora o Banco Central considere as
taxas muito elevadas, nada pôde fazer para diminui-Ias, uma vez que o mercado financeiro no Brasil
está cada vez mais complicado e dependente do mercado externo.
Os juros do cartao de crédito ficaram proibitivos
e representam uma verdadeira agiotagem. Apesar de
os tribunais terem exarado sentenças fixando os juros
dos cartões de crédito em 12% ao ano, há carteiras e
administradoras cobrando até 14% ao mês, o que é
uma verdadeira escorcha! Aqui, também, o Banco
Central tem-se revelado inoperante, deixando que as
administradoras esfolem os usuários de cartões de
crédito.
J: preciso que os usuários recorram ao Procon,
ou diretamente à Justiça, argllindo a inconstitucionalidade dos juros para anular os efeitos de taxas abusivas que sao favoráveis às administradoras e penalizam os possuidores de cartões de crédito.
~ fato que a situaÇêo atual gera incertezas no
mercado financeiro pela escassez do crédito para
aquecimento da economia e pela elevaçêo da taxa de
juros.
A expectativa é de que a taxa de juros permaneça subindo para desespero do Governo, mas, sobretudo, para inquietação do mercado econômico-financeiro, que se vê privado de oferta de crédito
para tocar a economia, gerar emprego e renda para a
populaÇêo.
O altissimo número da inadimplência com a
prestaÇêo da casa própria perante a Caixa Econômica Federal revela que as taxas de juros transformaram o sonho da casa própria em pesadelo. Há hoje 66
mil imóveis financiados pela CEF em estado de inadimplência. Desses 20 mil estao à venda, com 80%
ocupados. J: uma situaÇêo muito grave, que requer
providências muito firmes e consistentes do Governo
para possibilitar a retomada do crescimento da economia brasileira.
Segundo o Presidente do Banco Central, a queda dos juros no Brasil depende da conjuntura internacional. É uma prova mais do que evidente de que as
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nossas poJrticas internas falharam e o Brasil vive hoje
nas maos do capital financeiro internacional, apátrida
e especulativo, preocupado com os juros e nada
mais.
O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem dúvida a televisão é o maior meio de comunicaçêo de que t~mos
conhecimento, principalmente no mundo globalizado
em que vivemos. Cada vez mais a teJevisêo influencia
nossa população, até porque é a principal formadora
de opiniêo, inclusive, com poder de decidir quem poderêo ser os dirigentes do Pais, tal a sua força.
Sabemos que, constitucionalmente, existem
três modelos de televisao: a estatal, a pública e a comerciaI. Sabemos que a televisêo comercial é a de
massa, do grande público, que, com algumas exceçOes, considera mais o telespectador consumidor do
que o telespectador cidadao.
Sem querer censurar esse meio de comunicação, mas preocupado com o tipo de programaçêo que
muitos desses veiculas levam ao ar, pois entram impiedosamente em nossos lares, um grupo de parlamentares subscreveu a Frente Parlamentar em Defesa da Televisão Pública, que não é apenas mais uma
Frente Parlamentar, mas a maior desta Casa, pois a
subscreveram 11 senadores e 239 deputados.
Quero fazer um convite aos nobres Deputados,
Senadores, servidores e funcionários públicos desta
Casa, imprensa falada, escrita e ligada ao meio televisivo para prestigiarem amanha, dia 31 de maio, no
auditório do Espaço Cultural, o lançamento dessa
Frente Parlamentar.
Sr. Presidente, baseado no manifesto dessa
Frente Parlamentar, aproveito a oportunidade para
apresentar os ditames defendidos em relação à televisão pública: que dê preferência a finalidades educativas, artlsticas, culturais e informativas, ampliando o
conhecimento do individuo e contribuindo para o desenvolvimento da coletividade; que desenvolva a cultura nacional, valorizando a regionalizaçao da produÇêo cultural e artística, de forma a reafirmar a pluralidade e a diversidade da cultura brasileira; que respeite os valores éticos e sociais da pessoa e da famrtia;
que resgate a vocaçao educativa, cultural e de lazer
da televisão brasileira, tomando-a um instrumento de
construção da cidadania; que difunda e estimule a
produçao do conhecimento cientrfico, tomando-o
acessível a todos os avanços tecnológicos, e que promova o relacionamento pacifico entre os povos, procurando equilibrar as desigualdades, diminuir as hostilidades e garantir o exercicio dos direitos humanos.
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~ por isso, Sr. Presidente, que a Frente vai lutar
para o fortalecimento da televisão pública, que vem
imbulda desses propósitos.
Para encerrar, quero parabenizar o jornalista
Carlos Zarur pelo artigo'publicado no Jornal do Brasil. Não é um artigo recente, é do dia 15 de novembro
de 1999, mas tive oportunidade de ter acesso ao
mesmo hoje. Portanto, quero cumprimentar o Dr. Carlos Zarur, jornalista e Presidente da Radiobrás, pelo
brilhante e valoroso texto que S. S· escreveu na página Opinião do referido jornal.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. DR~ HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, o dia
31 de maio foi instituldo pela Organização Mundial de
Saúde como o Dia Mundial Sem Tabaco.
Somente no Brasil, estima-se que, a cada ano,
80 mil pessoas morrem precocemente em decorrência do tabagismo. O tabaco, além do câncer, provoca
doenças nas coronárias, problemas cerebrovasculares e pulmonares. Aliás, vem sendo alvo constante de
entidades de saúde que o acusam de principal responsável pelos gastos hospitalares com pacientes fumantes inveterados.
No mundo inteiro há discussão acerca da influência que os fabricantes de cigarros, no patroclnio
de esportes, exercem sobre os jovens. Inclusive,
existem aqueles que preconizam que a utilização do
cigarro serve como trampolim para as drogas.
O segundo grande problema discutido mundialmente é o ressarcimento aos cofres públicos em decorrência dos tratamentos de saúde de indivrduos
com doenças provocadas pelo tabaco. A Organização Mundial de Saúde aponta que, em 1998, 3 miIMes de pessoas morreram por causa do tabaco estima-se que, em 2020, este número subirá para 10
milhões.
Sabemos que o papel da publicidade é crItico no
processo de condicionamento dos adolescentes.
Numa pesquisa recente constatou-se que 85% dos
adolescentes fumantes nos Estados Unidos escolheram as três marcas mais anunciadas pela televisão; e
entre os adultos, 35%.
No caso do Brasil, os Indices de saúde são piores que os do Haiti, da Bolfvia e da Guatemala, dado o
altfssimo consumo de tabaco.
Sr. Presidente, como exemplo de rigorosidade e
de atendimento à lei, esta Casa poderia dar o exemplo, proibindo o fumo em todas as suas dependências. A Câmara dos Deputados deveria solicitar urgen-
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temente a votação de proposiçOes, em tramitação há
anos, proibindo a propaganda de cigarros em eventos
desportivos, no rádio, na televisão e em revistas.
Essas proposições são relegadas a segundo plano, e
o Executivo manda, por mE!io de decretos, um projeto
da mesma natu..[eza-:que -os projetos que aqui tramitam.
Tramitam nesta Casa pelo menos três proposições dos Deputados Cunha Bueno e Silas Camara
sobre ressarcimento aos cofres públicos, pelas empresas fabricantes de cigarros, dos gastos feitos pelo
SUS com internaçOes hospitalares devido ao uso do
tabaco. Queremos apresentar a esta Casa mais uma
proposição que não apenas busca o ressarcimento
dos gastos hospitalares promovidos pelo uso permanente do tabaco, como também propõe a constituição
de um fundo de prevenção e recuperação dos dependentes de outras drogas afins.
Nossos parabéns à Organização Mundial da
Saúde pela promoção deste alerta mundial, no próximo dia 31 de maio, com a instituição do Dia Mundial
Sem Tabaco.
Era o que tinha a dizer.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, sob o signo da fraude e da corrupção eleitoral, o ditador Alberto Fujimori granjeou mais um mandato à Presidência do Peru.
Ontem, o Governo norte-americano anunciou
que não considera válidas as eleições peruanas e
que o presidente eleito não pode reclamar sua legitimidade.
"Nenhum presidente que seja eleito por um processo tão falho pode reclamar legitimidade", declarou
um porta-voz da Casa Branca.
Em Brasrlia, George Lamaziêre. Porta-Voz da
Presidência da República, afirmou ontem que "o Pais
espera que as instituições democráticas tenham sido
preservadas".
Diga-se de passagem, a posição do Governo
brasileiro em apoiar a reeleição do ditador peruano
não pegou ninguém de surpresa no Brasil. O jornal
Folha de S.Paulo, em sua edição do último domingo,
divulgou matéria onde informava que o ItamaratY atuou nos bastidores para tentar evitar o isolamento do
Presidente Fujimori no cenário internacional. Segundo o jornal, o Governo Fernando Henrique Cardoso
atuou nos bastidores da diplomacia internacional
para tentar dar uma capa de legitimidade à "reeleição"
- entre aspas - do Presidente peruano.
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O plano fracassou com a intransigência de Fujimori em aceitar o adiamento do segundo turno da eleição.
A Folha reconstituiu as manobras do Governo
brasileiro na eleiçlo peruana e a forma como FHC se
colocou como único aliado externo de Fujimori.
Os relatos do jornal foram colhidos no ltamaraty
e na assessoria de Fujimori.
A postura do Presidente Femando Henrique reforça os indrcios de que, a exemplo de Fujimori, ele
também tenciona continuar no poder. O tempo vai dizer se ele vai se valer da fraude eleitoral, do golpismo
parlamentarista, da compra de votos no Congresso
ou de uma combinaçao de todas essas formas i1egais, ilegrtimes e antidernocrãticas, utilizadas pelos ditadores para continuar.
Nesse contexto, desejo extemar meu mais veemente repúdio à postura do Governo brasileiro no que
tange às eleições peruanas, bem camo deixar registrado que essa sórdida manobra do Governo é bastante reveladora. A "fujimorização" brasileira, há tempos denunciada pelas Oposições, dia a dia toma contomos cada vez mais nltidos. S6 nao vê quem nao
quer.
Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. HELENO (BlocoIPSOB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,a e
Srs. Deputados, o tema que me traz novamente à tribuna desta Casa é o quadro de violência urbana nas
grandes cidades de todo o Pars. O que se vê no momenta é uma preocupante escalada de assaltos em
ritmo acelerado: tiroteios, mortes em locais movimentados, e em plena luz do dia, numa afronta cada vez
maior aos sistemas de segurança montados pelos
governos estaduais.
Acabo de tomar conhecimento da vontade do
Presidente Fernando Henrique Cardoso em tomar
providencias para suavizar o quadro inquietante. A
idéia, que acho muito válida, deverá ser proposta pelo
presidente Fernando Henrique aos govemadores de
Estado em reuniêo que deverá ser realizada ainda
nos próximos dias. O meu apelo é para que haja urgência na SOlUça0 do problema ou providência que
venha amenizar o atual clima de insegurança.
Peço pressa porque ao abrimos um jornal como
o Jornal do Brasil nos deparamos, diariamente, com
nada menos do que quatro páginas dedicadas ao assunto segurança, com o triste titulo de "Guerra Urbana".
O nosso Estado do Rio de Janeiro, cantado em
verso e prosa pelos poetas que louvam as belezas
naturais da Cidade Maravilhosa, vem sendo abalado
pela crescente violência urbana.
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Minha formaçao de homem religioso. que crê na
existência de Deus, sente no dia-a-dia da convivência
entre as pessoas um clima de medo realmente assustador. Todos, independentemente de cores partidárias, temos de nos dar as maos e fazer uma corrente de
fé e estrmulo aos responsáveis pela segurança.
Nao dá para esperar maisl Pedimos pressa porque nao podemos ficar alheios às notIcias alarmantes
sobre a violência. Sabemos que os 6rgaos policiais
estao fazendo o posslvel, mas sentimos que aqueles
que se dedicam ao crime, principalmente os conhecidos traficantes de t6xicos, mantêm uma certa supremacia, porque eles têm as vantagens do dinheiro fácil, contam com a solidariedade de certas camadas
da população que vivem nas periferias e que sao abrigadas a se submeter ao clima de terror.
Na capital do Estado do Rio de Janeiro, apenas
como exemplo, a Policia Militar mantém grupos de
policiais ocupando dezessete morros con hecidos
como pontos fortes dos traficantes. No entanto, a tao
esperada paz nao foi alcançada. O clima de insegurança, de medo e violência permanece.
Conforme comentei, além do Presidente Fernando Henrique, o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Alberto Cardoso, também está envolvido no Projeto da Guarda Nacional.
Também dentro do mesmo projeto existe a medida de
fortalecimento das policias estaduais. Acrescente-se
ainda nesse projeto um estudo para modificaçAo dos
critérios para formação policial com vistas à reconquista da confiança pública. Realmente, no estado
atual da violência urbana, o descrédito no aparato paIicial também é um dos ingredientes que provoca
essa situaçao, onde os marginais ficam, na maioria
das vezes, em vantagem contra o defensor da lei. É
necessário, portanto, reciclar esse policial, mostrando que seu comportamento é o primeiro ponto a ser
analisado na hora do confronto.
O cidadao de bem está no meio do fogo cruzado, entre o bandido e o responsável pela manutenção
da ordem. A preocupaçao maior é esta: será que o
policial está preparado para exercer na plenitude de
seu papel de defensor da ordem pública? Dar o projeto do Governo Federal em alterar os critérios para formaçao desse policial.
No encerramento desse nosso comentário,
mais uma vez peço urgência na colocação em prática
desse projeto do Governo Federal ou de outros que
venham dos governos estaduais. Precisamos recuperar a tranqOilidade do cidadao que paga seus impostos e que merece viver num clima sem medo •
sem violência.
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Era o que eu tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Dada a expectativa de negócios
mais promissores neste ano junto ao nosso Sistema
Financeiro, os grandes bancos brasileiros devem
acelerar sua luta por uma maior fatia do bolo nacional,
a compra do Banespa.
Levemos em conta o conceito de caixa livre. O
caixa livre é o resultado da soma do capital de giro
próprio disponfvel. das aplicações interfinanceiras de
Iiquidez - trtulos públicos e privados e aplicaçOes fi·
nanceiras -, da carteira de Utulos de valores mobiliários. subtraindo-se os recursos que o banco capta no
mercado. aberto para carregar os tftulos; em outras
palavras, é o dinheiro de que o banco pode dispor rapidamente caso necessite. Pois bem, levando-se em
conta este conceito, o Bradesco aparece como a instituiçao brasileira com maior poder de fogo para adquirir o Banespa e outras instituições de menor porte. O
maior banco privado do Pars tem um volume Uquido
de recursos de R$17,868 bilhões. Vejamos:
Caixa Livre dos Bancos (em R$ milhOesl

.

:ah

iII

JvrA

7 R IA
-? ":t

'SlIIí

:a

11.'

U:U: lI': RAnlr RrARiI

AR
, i:lrJlllltil

Fonte: Austin Asis, RISKbanK, bancos
Obs.: Dados com base nos balanços consolidados de 31·12-99

Muitos dos analistas financeiros acreditam que
o elevado interesse dos bancos estrangeiros podem
levar o ágio do Banespa a atingir 100% do preço mfnimo. Nesse caso, o banco custaria cerca de R$3,3 bilhões, que deverao ser pagos à vista (8 priori, pois
ainda nao publicadas as formas de pagamento), de
acordo com a intençao manifestada pelo GQverno.
Em segundo lugar, entre as instituições nacionais, com referência ao "caixa livre", aparece o Banco
ltaú, com R$12,358 bilhões, seguido pelo Unibanco,
com R$9,410 bilhões. Em quarto pré-qualificado para
participar do leilao do Banespa aparece o Banco Safra; no ranking aparece em 1211 lugar, com R$2,605
bilhões,
O dinheiro do "caixa livre" nao pode ser todo utilizado no negócio da compra do Banespa, uma vez
que estes recursos também pertencem aos clientes.
A única possibilidade seria se os mesmos pudessem
repO-lo em curto prazo.
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Para levantar os recursos ao leilao do Banespa,
os bancos brasileiros, ao que tudo indica, terao de
contar com seus próprios caixas, pois a possibilidade
de conseguirem algum tipo de financiamento do Governo parece cada vez mais remota. De toda forma,
nao há linha de crédito do BNDES que seja competitiva frente à capacidade que os bancos estrangeiros
têm de levantar recursos emitindo ações. Essa é uma
das fontes de recursos que os bancos espanhóis
usam com muita desenvoltura. Antes de comprar o
Meridional, o BSCH fez uma emissao de quase
US$300 milhões para apoiar o Royal Bank of Scotland na aquisiçao do NatWest. Mais recentemente, o
BBVA lançou US$3 bilhões em ações para a expansão na América Latina, dos quais US$1,2 bilhao no
mexicano Bancomer, cujo controle está negociando.
Além disso, o BBVA teria US$1,2 bilhao em caixa
para investimentos no Brasil.
Os bancos estrangeiros têm suas vantagens em
relaçao aos bancos nacionais, além de levantar recursos mais baratos com a emissão de ações e de regras contábeis mais favoráveis - limites de alavancagem menores. No Brasil, os bancos têm de ter o patrimOnio equivalente a 11% dos ativos ponderados pelo
risco, enquanto os parses europeus e os Estados Unidos adotam o percentual mrnimo de 6% exigido pelo
banco para Compensações Internacionais (BIS) no
chamado Acordo da Basiléia.
Os pretendentes estrangeiros, como muitos sabem, têm a inegável vantagem do acesso a capital
mais barato no mercado internacional, mas os concorrentes brasileiros têm vantagens estratégicas intransferrveis. O problema é levantar recursos rapidamente para o pagamento à vista (8 priori), o que os
estrangeiros podem fazer com tranqailidade. Desse
ponto de vista, uma linha de crédito do BNDES ajudaria os brasileiros.
Concluindo, Sr. Presidente, como Relator do
Reforma do Sistema Financeiro Nacional estou ciente
das preocupações da venda do Banespa, principalmente por parte dos bancos nacionais, e saliento que
deverramos ajudá-los para, assim, garantir o capital
brasileiro, se possfvel.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JUQUINHA (Sfoco/PSDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e Srs.
Deputados, a decisao da Organizaçao Internacional
de Epizootias (OIE) de reconhecer cinco novos estados brasileiros, que integram o Circuito Pecuério
Centro-Oeste, como área livre da incidência da febre
aftosa é um atestado de idoneidade da saúde do rebanho bovino dessa região e abre novas perspectivas
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para o fortalecimento da pecuária brasileira e da ec0nomia regional. Isso porque o atestado de sanidade
animal abrirá as portas do mercado mundial para os
produtos brasileiros de origem bovina.
Ao homologar por unanimidade o relatório do
Ministério da Agricultura e conceder o certificado de
qualidade do rebanho bovino do Circuito Centro-Oeste, que inclui os Estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Minas e o Distrito Federal, a
OIE contribui para que nossa pecuária ingresse em
uma nova fase, com a perspectiva de abertura de novos mercados internacionais e a possibilidade de
consolidação do processo de melhora de qualidade
do rebanho da região.
De imediato, esse reconhecimento amplia em
62 milhões o número de animais imunizados, que se
somarão aos 15 milhões do Circuito Pecuário Sul,
composto pelos Estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, que já contam com o mesmo certificado. Assim, o rebanho apto para exportação chega a
77 milhões de cabeças, aproximadamente 50% do rebanho brasileiro. Nossa expectativa é de que, a partir
dessa importante conquista, o Brasil possa ampliar
sua participação no mercado internacional de cames,
em que sempre esteve aquém do seu potencial e de
sua capacidade instalada exatamente por falta de
uma polftica de fortalecimento do setor pecuário.
Apesar das barreiras protecionistas, o Brasil espera ampliar em cerca de 15% a venda de carnee
para o exterior ainda este ano, elevando de US$800
milhões para aproximadamente US$1 bilhão a receita
com esse produto. As perspectivas para os próximos
anos tomam-se mais promissoras se levamos em
conta que os entendimentos com os importadores levam meses para ser acertados.
Consciente da importAncia da certificação para
a economia goiana, o Governador Marconi Perillo
compareceu à reunião da OIE, em Paris, na companhia do Ministro da Agricultura Pratini de Moraes.
Após o encontro, o Ministro brasileiro admitiu que,
com a certificação do Circuito Pecuário Leste, que inclui o Estado do Rio de Janeiro, o Espfrito Santo, a
Bahia, Sergipe, Tocantins e Mato Grosso do Sul, e a
imunização do rebanho sulno, o Brasil poderá elevar
para US$5 bilhões a receita anual com a exportação
de carnes até 2003.
Essa vitória da pecuária brasileira chega em
boa hora para o Centro-Oeste, especialmente para
Goiás, que vê coroado o esforço da iniciativa privada
e do Governo do Estado para melhora da qualidade
do rebanho bovino e o conseqUente fortalecimento da
economia regional. E a perspectiva de melhordesem-

Maio de 2000

penho das exportaçOes de came pode contribuir para
melhorar o resultado de sua balança comercial.
No primeiro trimestre, as exportaçOes do Centro-Qeste somaram cerca de US$234 milhões, contra
US$224 milhões de importaÇÕeS, com urn superávit
de US$10 milhOes. Exportando US$36 milhões e importando US$23 milhões, Goiás conseguiu um superávit de USS13 milhões no mesmo perlodo. E o Estado aposta no incremento das exportações de carne a
partir de agora para melhorar ainda mais esse desempenho.
Como se vê, a ação do Governo estadual, em
parceria com os produtores rurais, pode dar um novo
impulso é pecuária goiana, aproveitando o imenso
potencial do mercado brasileiro, que reúne condições
de crescer ainda mais. Com a manutenção de pai fticas de controle da qualidade do rebanho e com maiores incentivos do poder público, a pecuária brasileira
tem tudo para se tomar altamente rentável, recuperar
o espaço perdido nos últimos anos e dar uma valiosa
contribuíçlo para a ampliaçao das receitas com as
exportações.
Afinal, o fortalecimento da economia e o superávit comercial significam mais receita fiscal, novas
oportunidades de emprego no mercado de trabalho e
melhores condiç6es de vida para os brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, chegou hoje em Brasflia uma caravana de
mais de 250 jovens universitários, ligados ao Conselho de DiretOrios centrais de Estudantes das Universidades Comunitárias do Estado do Rio Grande do
Sul, para propugnar por alterações na atual regulamentação do Fundo de Financiamento do Ensino Superior- FIES e pela criação de um programa especrfico de financiamento para alunos carentes que nao se
enquadram nos critérios atualmente estabelecidos
pelo Fies.
Gostaria de relembrar aos meus nobres Pares
que no dia 17 deste mês já ocupei esta mesma tribuna para alertar a esta Casa e o Governo Federal da
necessidade da realização imediata de modificações
na atual regulamentação do Fies, principalmente no
que se refere a forma do reembolso às universidades.
Infelizmente, a forma como o Governo está tratando esta questAo do financiamento do ensino superior tem se constitufdo em mais um engodo. Pois está
financiando os estudantes com os créditos previdenciários que têm a receber das universidades, transformando-os em tltulos da divida pública.
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Destaco que este fato está limitando as instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul, pois
estas já têm alunos atendidos pelo Fies, em número
suficiente para terem seus compromissos previdenciários honrados.
Como o Governo s6 reembolsa as universidades por meio dos titulas da drvida pública, s6 haverá a
abertura de novas vagas pelo Fundo de Financiamenta do Ensino Superior, o FIES, quando os alunos
que atualmente sao beneficiados colarem grau.
O que tem deixado os alunos que ainda nao foram atendidos pelo Fies muito preocupados, pois aquilo que para muitas famrlias era um sonho, de ter seus
filhos cursando e colando grau em um curso superior,
pode estar se inviabilizando de forma irremediável.
Esta situação de apreensão e angústia que estes universitários e suas famflias estão vivenciando,
poderia ser solucionado pelo Governo com uso de
bom senso e vontade poJrtica, na condução do financiamento ao ensino superior.
Gostaria de ressaltar também que estes alunos
que estão chegando do interior do Estado do Rio
Grande do Sul sao todos oriundos de Universidades
Comunitárias, que são entidades sem fins lucrativos
com caráter público, criadas a partir da necessidade e
do empenho de comunidades nao atendidas pelas
Universidades Públicas Federais.
E estas universidades atendem praticamente o
dobro de alunos que estão matriculados nas universidades federais gaúchas, livrando o poder público da
obrigação de construir e manter essas universidades.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, o Brasil assiste com muita curiosidade e ansiedad~ a abertura dos arquivos secretos da
Operação Conijor, ou "operação terror", comandada
pelas ditaduras da América do Sul sob a coordenação
da império norte-americano.
Considero o esclarecimento de todos os fatos relacionados a Operaçao Condor, bem como a todas as
operações de terror e tortura da ditadura militar, como
uma questao fI:Indamental para o futuro do Brasil.
Não se trata de revanche ou desejo de punirtorturadares, muito embora esses sentimentos também
existam no povo brasileiro, mas de demonstrar que o
Estado de Direito não é uma questão temporal, pois
que as pessoas têm direito a um passado, têm direito
à verdade hist6rica e ao conhecimento sobre fatos
que dizem respeito as suas vidas.
O pleno esclarecimento desse passado recente
é condição fundamental para a construção de uma
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sociedade democrática e livre, coisa que só temos
hoje em termos de projeto inacabado.
As investigaçOes sobre a Operação Condor poderao ser a chave para abrir as portas dos porões da
ditadura, onde alguns heróis nacionais ainda esperam pela luz da Hist6ria. Digo isso porque muitas famrlias esperam por explicaçOes verdadeiras sobre o
desaparecimento dos seus entes queridos. No meu
Estado da Parafba, as famflias de Pedro Fazendeiro
e Joao Alfredo, dois Uderes das ligas camponesas,
ainda hoje os esperam, depois que foram presos no
15A Batalha0 de Infantaria sob a guarda de um certo
Major Cordeiro. Tenho informações de que as famllias foram indenizadas, mas isso é muito pouco se considerarmos que o Estado assume a responsabilidade
mas nao aponta quem executou o crime; ou seja, deixa um torturador à solta e faz com que toda a Nação
pague a conta.
É claro que nao se trata de uma questao de valar econOmico, mas de valores humanos, e por isso
vale a pena insistir em abrir todos os arquivos, ouvir
todos os interessados e mostrar ao público todos os
culpados.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EUR(PEDES MIRANDA (PDT - RO. Pranuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, os R$35bilhões de superávit fiscal

~e~p°ri~ ~~sm~~~~~ ~~n~~s~~~~~iOGI~~=~~~Ci~~~

estao saindo do suor e sangue dos servidores públicos e dos cortes nos setores sociais mais emergenciais. O Governo FHC primeiro usou a tática de desmoralizar o servidor público, e agora revela que está tirando sua última gota de sangue. E observem que s6
neste mês de março as contas públicas tiveram um
superávit de R$5,7 bilhões.
O detalhe mais grave é que este superávit é exclusivamente no que se convencionou chamar de setor primário, ou seja, na folha de pagamento e no custeia de programas sociais. O dinheiro dos banqueiros,
os juros, as amortizações da divida interna e externa
continuam sendo honrados mensalmente. Lembramos que o orçamento de 2000 prevê, s6 para a divida
interna, uma amortização de R$55 bilhOes, mais R$78
bilhões de juros. Com as taxas de juros já consideradas as mais altas do mundo e podendo crescer ainda
mais para agradar aos especuladores internacionais,
esta conta só tende a crescer.
Denuncio que o desmanche da máquina pública faz parte de uma estratégia para abrir caminho
para as terceirizaçOes, já que o "processo de privatizaçOes já está praticamente conclurdo. O sistema finan-
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ceiro internacional que agora aa omens para uma
nova debandada do Brasil, já que os riscos são cada
dia maiores, usa o FMI e o Banco Mundial como verdadeiros capatazes para garantir o pagamento das
dfvidas, custe o que custar. E não é só isso: as terceirizaçOes são formas de "pagamento" - entre aspas do Governo Federal e de Governos estaduais para
sustentar os grupos que lhes apóiam polftica e economicamente.
E neste custe-o-que-custar vale manter o salário dos servidores públicos e aposentados congelado
por mais de cinco anos.
Mas, para mim, não há limite moral e ético para
os financistas do Governo. Sob a desculpa de que o
Orçamento Geral da União saiu atrasado, praticarnente todos os programas sociais foram contingenciados.
Entre esses programas estão o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que está com seus recursos
atrasados em três meses, e a Bolsa-Escola. E com um
detalhe ainda mais terrfvel: a bolsa-escola, que era
destinada às 145 mil crianças que trabalham nas minas de cassiterita de Rondônia, nas carvoarias de
Mato Grosso e nos canaviais de Pemambuco, foi cortada pela metade - de R$50 passou para apenas
R$25.
Já não podemos considerar que temos um Govemo. O que temos são garotos de recado do sistema
financeiro internacional, que não quer perder aqui sua
maior fonte de lucro. Para isso colocou em áreas chaves da nossa equipe econômica projetos de banqueiros que promovem uma raspagem do fundo do tacho.
Por isso mesmo essa gente quer liquidar com o servidor público de carreira, aquele que tem compromisso
com a máquina pública, com os serviços que devem
ser prestados à população.
Ao meu entender, quando o Ministro do Planejamento, Martus Tavares, diz que o pedido de recomposição salarial de 63,68% é um escândalo, ele fala da
linguagem de quem se acostumou a servir aos poderesos à custa do sangue da maioria. Escândalo é o Geverno tomar, por meio da Desvinculação de Receitas
da União - DRU, R$41 bilhOes de Estados e Municfpias, nas áreas de educação e saúde, da Previdência e
da Assistência Social, para cobrir a conta de juros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, amanhã, 31 de maio, Irecê, na Bahia, faz
aniversário. O Decreto nO 8.452, de emancipação poIftica, é de 1933. São 67 anos de vida e cultura. A jovem Irecê - que é da Ifngua tupi e significa "a mercê
das águas" - tem muitos motivos para festa. Em pri-
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melro lugar, pela rama da gente ao lugar: geme traoaIhadora. Graças a esse povo da região, Irecê se tornou a maior produtora de feijão do Brasil. Os números
impressionam: foram colhidos 3 milhões de sacos na
safra 1999/2000. Conseguir este feito na caatinga, no
semi-árido brasileiro, é algo espantoso. E fez valer o
espanto de Euclides da Cunha quando andou por lá
no século passado e registrou em Os sertões: "O sertanejo é, antes de tudo, um forte."
É a força do povo que cria. É a força do povo
que constrói a história. Pois em Irecê a força de sua
gente quebrou um ciclo de coronelismos e colocou
um governo popular na Prefeitura. O Partido dos Trabalhadores orgulha-se de ter apoiado a mudança e
fazer parte do Governo Popular do Prefeito Beto LéIis. Orgulha-se, junto com o povo, de ter contriburdo
para que um novo tempo se instalasse no Municfpio.
Ficamos felizes também em saber que aprovamos emenda para 1999 no valor de R$350 mil, para
ser aplicada em obras de infra-estrutura em bairros
populares, exatamente onde há mais carência de
atenção. Na verdade, estamos participando desta
festa como participamos das lutas deste Municfpio.
Sabemos das dificuldades da gente da região. Recordamos da nossa luta no caso do hospital de Irecê,
que foi privatizado; os funcionários foram colocados à
disposição e tiveram seus salários brutalmente reduzidos.
Amanhã a Prefeitura inaugura uma série de
obras para marcar a emancipação do Municfpio. Uma
nova escola, asfalto da rodoviária, obras de saneamento, atividades esportivas e uma grande festa. O
povo merece. O povo merece mais. É bom saber que
a Prefeitura está ao seu lado.
O Municfpio conta hoje com uma população de
quase 53 mil pessoas. Essa gente tem fibra. Essa
gente é forte como a velha quixabeira na avenida
principal, Tertuliano Cambui, onde começou a cidade
em 1877. Migrantes fustigados pela seca terr(vel da
época encontraram o lugar onde seria Cararbas e,
depois, Irecê, e depararam com o esplendor verde da
quixabeira. Um historiador da cidade, Jackson Rubem, estima que a árvore deve ter 500 anos. Parece
que nao vai morrer nunca. Sempre que penso em Irecê penso na sua gente e na sua força. Penso na quixabeira. Penso: este povo sabe o que quer. E estou
com ele.
O SR. IÉDIO ROSA (BJoco/PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, no sábado próximo passado tive a
honra de comparecer, como convidado da Associação dos Defensores Públicos. ao XI Encontro dos De-
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fensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, realiNa nossa modesta opinião de Defensor Público
aposentado, quando um hipossuficiente recorre aos
zado em Angra dos Reis, quando foram realizados
exc~l~ntes pain~is. e palestras que contaram com a
serviços de uma defesa gratuita, não lhe podem ser
partiCipação de Insignes representantes do "saber junegados:
rld!co", bem como de parlamentares desta Casa de
- um defensor que lhes ouça com paciência e
LeiS.
que se debruce sobre os livros para pelejar o seu direPermitam-me citá-los:
ito com o mais seguro saber;
Palestra: "Acesso à Justiça - A Garantia Consti- um defensor que flão se curve diante do poder
e dos poderosos e que tenha consciência de que o
tucional e os Instrumentos para EfetiVá-Ia", pronunciseu ministério é o mais importante instrumento de
ada pelo Dr. João Luis Duboc Pinaud, Secretário de
Justiça;
acesso à justiça; e
- um defensor público que saiba ~u~ os des~Palestra: "Imputação Objetiva no Direito Penal",
pronunciada pelo Dr. Juarez Tavarez Professor e
fortunados, carentes de tudo, s6 terão direito a ter dlProcurador da República'
'
reitos por intermédio de uma defensoria pública pres'~I!I da CI asse Po1ft'Ica p a r
tigiada
e independente.
' I: "A Cont'b
Palne
ri UI......O
a.
.
HOJe, co.mo ~eputado Federal, coloq~e~ o meu
o Fortalecimento da Defensoria Pública", com a participação dos Deputados Federais Márcio Fortes, lédio
man~ato. à diSPOSição.dos defen~ores publlcos do
BraSIl. FIZ do meu gabinete o gabmete de todos os
R
D' F
d
lé d P 'd t d A
asa e mo ernan es, a m o resl,en: a napresidentes de Associação e de todos os defensores
dep, Ro~rto"GOnçalve~ Gomes de Freitas, . "
públicos-gerais. Sei, agora, a verdadeira importância
~~Jnel: A ViolênCia. e ~ Enfoq.ue da Mfdla , com
do Poder Legislativo para a Defensoria Pública.
Casas habituadas a ouvir os anseios do povo, a
a partIcipação do D~, Té~IO .Llns e Sllva.ex-~rocura~or
Câmara e as Assembléias conhecem, pela esmagaGeral da DefenSOria Pu~lIca; Maurlcl~ Dla~, Editor
dora maioria de seus membros, a grande importancia
Chefe.do Jorn~1 do Brasil; Merval Pereira, Diretor de
Jornalismo do Jornal O Globo: D.r. Marcelo de Meneda Defensoria Pública para o pleno exerclcio da cidadania e para a democratização da justiça. É no legiszes ~ustaman~e, Defensor Publico Geral do Estad?
do RIO de Janelr? ~ do Dr. Raul Fernando Portugal FIlativo que são aparados os excessos do Poder Exelho, Defensor Publico.
cutivo ou supridas as suas omissões. É nele que os
Ressalto, ainda, as presenças do Dr. Reinaldo
pleitos classistas são ouvidos e discutidos com mais
Silva Coelho, Defensor Público-Geral da União, e da
atenção, pois são os deputados os intermediadores
OrA Heloisa Helena, representante da Defensoria PÚnaturais com o Poder Executivo.
blica do Estado do Mato Grosso do Sul.
A recente votação, na Câmara Federal, da ReNesta segunda-feira - ontem, portanto _, ao foforma do Poder Judiciário mostrou a todos os defensores do Brasil a importância do permanente contato
Ihear o Jornal do Defensor, publicação da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP
das lideranças classistas com as diversas bancadas
- MG), constatei que está programado para o perlodo
e lideranças parlamentares.
de 7 a 10 de ju'nho o 11 Encontro de Defensores PúbliSr. Presidente e nobres colegas, posso testemunhar, de bancada, a contribuiçêo do Poder Legiscos da Região Sudeste, ocasiêo em que, a exemplo
do ocorrido no Estado do Rio de Janeiro, serao debalativo para o aperfeiçoamento da Defensoria Pública.
Sem recuar muito no tempo, lembro-me da Constitutidos temas como "O Acesso à Justiça", lias Direitos
da Criança e do Adolescente" e, entre outros, liA
inte. Naquela oportunidade, com a permanente preExclusao Social", que reunirá, em Belo Horizonte, os
sença de defensores públicos, a instituição acabou
mais renomados especialistas do Pais,
por merecer tratamento constitucional no mesmo nlO objetivo comum dessas entidades represenvel do Ministério Público. Depois, a aprovação, por
tativas com esses encontros é reafirmar a necessidaunanimidade, da Lei Complementar nA 80/94, que orde de implantação e fortalecimento das Defensorias
ganizou a Defensoria Pública da Uniêo, do Distrito
Federal e dos Territórios e prescreveu normas gerais
Públicas, em todos os Estados da Federaçao, como
para sua organização nos Estados.
instrumento de garantia de acesso do cidadão carente à Justiça, justamente em torno do mês de maio,
Podemos juntar a esses feitos as leis que discujo dia dezenove - por proposta de projeto de lei de
pensaram a outorga de procuração ao defensor público, a intimação pessoal e a contagem em dobro dos
nossa lavra _, será denominado, com sua aprovação
em Plenário, "Dia Nacional da Defensoria Pública".
prazos processuais.
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Estes são exemplos eloqOentes da participação
positiva do Poder Legislativo na construção da Defensoria Pública.
Ouso afirmar que a história da Defensoria Pública está escrita nos Anais da Câmara, do Senado e
das Assembléias de cada estado.
Tive, semana passada, notrcia de que a Assembléia do Estado de Roraima aprovou, por unanimidade, a lei complementar da Defensoria Pública daquele Estado. O Governador a aprovou no Dia do Defensor Público, em reunião comemorativa com os colegas de Roraima. É a mais nova Defensoria Pública do
Brasil, organizada de acordo com a Lei Complementar nll. 80/94 e com excelente tratamento remunerat6rio. Trata-se, pois, de verdadeiro exemplo para governantes de outros estados.
Ainda semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, da Câmara, aprovou
parecer, de nossa autoria, a favor da criação de setenta cargos para a Defensoria Pública da União.
. .
Gostana, nesta oportu",?a?e, de agradecer,
~mo Deputado e De~ensor Pu~lIco,. aos ~putados
DI~o Fem~ndes, AntOmo <?arlos Blscala, ~ál'Clo ~ortes,
LuIZ AntOniO FI~u'Y' AloysIO Nunes Ferreira, Zulalê Cobra, Mendes Ribeiro e a todos os co~as parlamentares. que não mede":l es~~s no se~tido de atender os
pleitos da Defensona Publica, eSpeclBlme~te ~o tocante à aprovação de no~ Emenda. ConstitUCIOnal que
lhe assegurou a autonomia financeira.
Quero, também, informar que estou em vias de
iniciar uma cruzada institucional para que todos os
estados criem a sua Defensoria Pública de acord~
com a Lei Complementar ni! 80/94. Pretendo orgamzar visitas oficiais aos estado~ e conto com.a ajuda
das associações para levar adiante esse proJeto.
Nao posso deixar, finalmente, de parabenizar a
Adpe~, na pessoa de seu Presidente, Dr. André Luiz
De Felice Souza, pelas comemorações do Dia do Defensor Público, bem como o Defensor Público-Geral
do Estado, Dr. Marcelo de Menezes Bustamante,
também Presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, pela destacada atuação à frente
da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
transformando-a em exemplo para os demais estados nacionais.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro deve ser motivo de orgulho do Governador Anthony
Garotinho, peJo que tenho certeza de que S. Exa, com
o seu senso de justiça e elevado descortino poUtico,
nêo tardará em resgatar o merecido tratamento devido
aos defensores públicos do nosso Estado.
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Parabéns aos Defensores Públicos pelo transcurso de seu dia - 19 de maio.
O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sre-e Srs. Deputados, é com muita alegria que venho ao Pequeno
Expediente trazer, para que seja inclurdo nos Anais
dessa Casa, artigo de minha autoria, publicado no jornal Página 20, do meu Estado, o Acre.
"Código Agrfcola Disfarçado"
Eu e a Senadora Marina Silva representamos o PT na Comissão Mista do Congresso Nacional que votou na semana passada o projeto de conversão da medida provisória que versa sobre as Reservas Legais
na AmazOnia e demais regiões do Pars.
Infelizmente, o projeto do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA fo~ rejeitado. P?'os deputad~s na Comissão
~Ista (a malona comprometida com os ruralistas).
A proposta do Canama, que teve a participaçao do governo acreano, é a opiniao da
sociedade brasileira, coerente, que dimensiona na medida certa a importência dos zoneamentos econOmíco-ecológicos nas regiões.
Mesmo com a "vitória" na Comissão
por 10 a favor e 3 contra (meu voto, da Marina Silva e do Deputado paraense Jorge
Costa), o tiro saiu pela culatra.
Toda a sociedade brasileira repudiou a
versão do Deputado Micheletto. Unanimidade difrcil de se ver nesses tempos não muito
favoráveis à grandes manifestaçOes poUticas de massa.
Tanto, que quando estive na reunião
dos lideres na última quarta-feira, todos os
partidos chegaram ao acordo pela reediçao
da medida provisória que mantém os atuais
Indices e aprovou-se também a ampliaçao
da Comissão Mista do Congresso. Uma vitória da sociedade. Mas temos muito caminho pela frente.
Todos já sabem da insensatez residente nos rndices de desmatamento proposto pelo Deputado Micheletto (reduçao de ao
para 50% da Reserva Legal na AmazOnia,
diminuição de 35 para 20% de Reserva Legal nos cerrados de MT, MA, PA, RO, RR,
GO e Tocantins, e isenção de reserva para
áreas até 25 hectares). .
Q~eremos. neste artigo alertar para a
essênCia do proJeto.
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É aqui que o debate deve se concen~
trar, especialmente quando se tratar da
questão na Amazônia.
Com base em dados do Instituto do
Homem e do Meio Ambiente (IMAlON), podemos afirmar que o projeto assume a necessidade de "desenvolver" a Amazônia
com base na agropecuária e, para isso, parte de três premissas:
Premissa 1: O projeto do Deputado Micheletto assume que há uma necessidade
justificada de expansão da fronteira agrlcola
na região. Ou seja, o desenvolvimento agropecuário precisaria incorporar (em termos
práticos desmatar) novas áreas ao processo
produtivo. Dados oficiais, entretanto, revelam um outro cenário. Uma estimativa conservadora do Censo Agropecuário do IBGE
(1996) revela que aproximadamente um
quinto das áreas alteradas (isto é, áreas de
floresta e cerrado convertidas para uso agrlcola) na AmazOnia está abandonado - a
maior parte degradado. A área total abandonada na AmazOnia (aproximadamente 165
mil km2 ) é maior do quer a soma da superflcie dos Estados de Santa Catarina (95 mil
km2) e Esplrito Santo (46 mil km2). Mesmo
as áreas utilizadas (aproximadamente 600
mil km 2) apresentam uma baixa produtividade agrlcola e o desempenho da pecuária
extensiva é sofrlvel (taxa interna de retomo
de apenas 4%).
Portanto, a SOlUça0 não é expandir a
fronteira agrlcola e sim recuperar as áreas
degradadas ou abandonadas (mais de 165
mil km 2 ) e melhorar a produtividade das áreas já' utilizadas para fins agropecuários de
forma extensiva (mais de 600 mil km 2).
Premissa 2: O projeto do Deputado Micheletto assume que toda a Amazônia tem
vocação agrlcola. Ocorre que 90% dos solos da AmazOnia são ácidos, quimicamente
pobres, e a umidade excessiva favorece extraordinariamente o desenvolvimento de
pragas e doenças. Inclusive o Projeto Radam Brasil (1975), o maior e mais completo
levantamento de recursos naturais feito na
Amazônia, indica a falta de aptidão agrlcola
na maioria das áreas da Amazônia.
Isso sem contar com as várias "amazOnias": a relativamente seca (30% do território), ao longo do arco do desmatamento,
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com manchas esparsas de terra fértil; a
AmazOnia úmida (30% da área), com florestas densas de terra firme, com solos em gerai quimicamente pobres, onde o excesso de
chuvas e a existência de um perlodo seco
reduzido criam severas dificuldades agronomicas e econômicas à agropecuária; e a
AmazOnia extremamente úmida (40% do território) naturalmente adversa à agricultura.
Premissa 3: O projeto do Deputado Micheletto assume que a floresta é um obstáculo ao desenvolvimento, não tendo importância econômica. Ora, os dados indicam
que a atividade florestal (madeira, castanha,
palmito, borracha etc), contribui com aproximadamente 15% do PIS regional contra menos de 10% da agropecuária. A exploraçao
desses produtos (que deve ser manejada)
tem grande importência e possibilita o bem
estar de 1,5 milhão de extrativistas além de
dar abrigo para mais da metade da diversidade biológica da Terra.
É preciso mudar o paradigma de desenvolvimento na AmazOnia. Sempre se
pensou em "progresso" para a AmazOnia.
Chegou a hora de colocarmos o desenvolvimento da Amazônia, e ele é sustentável,
sensato e economicamente viável. O passado falhou. O presente nos ensina. O futuro
ganhará.
O SR. PAULO FElJ6 (Sloco/PSDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e
Srs. Deputados, venho refutar, veementemente, quaisquer que sejam as medidas em estudo, pelo Governo Federal, que possam vir a trazer prejulzos diretos
à população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente em municlpios de pequeno e médio portes localizados no interior. Nao admitirei os cortes anunciados pelo Governo Federal ao Orçamento Geral da
União, que podem fazer o Estado do ~io de Janeiro
perder recursos importantes para seu processo de
consolidação econômica.
Como representante dos interesses do norte,
noroeste e centro-norte fluminenses, e do Estado
como um todo, apesar de membro da base de sustentaçao ao Governo, levanto minha voz, nesta tribuna,
contra os cortes anunciados: dos R$253,9 milhões
apresentados em emendas, R$219,6 milhOes serao
vetados pela equipe econômica. Se persistir o Governo nesta proposiçao de contingenciamento de recursos, dos R$289,8 milhOes aprovados no Orçamento
Geral da União para o Estado do Rio, para investi-
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mentos em obras e novos projetos no Rio, restarão
apenas R$134,7 milhões, originalmente indicados
pelo Palácio do Planalto.
O Estado do Rio de Janeiro tem sido, historicamente, refém de seus pr6prios limites políticos. O
Estado tem sido vitimado por uma desmobilizada
bancada de parlamentares no Congresso Nacional,
cedendo, dobrando-se à força de outros estados, junto ao Governo Federal, sem impor a importência de
sua grandeza, de seu papel para o desenvolvimento
macroeconômico do PaIs.
O Estado do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, não
pode perder mais do que perdeu nestes últimos anos,
e por isso conclamo a todos meus colegas parlamentares fluminenses a bradarem, em unlssono, que não
admitiremos mais este comportamento lesivo aos interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro!
Como Parlamentar diretamente ligado ao Governo Federal, buscarei assegurar as principais
emendas individuais e de bancada que atendem a sérias demandas sociais dos Municlpios do Estado do
Rio de Janeiro; notadamente, daqueles de poucos recursos, no norte, noroeste e centro-norte fluminense.
Na condição de membro efetivo da Comissão
Mista de Orçamento do Congresso Nacional, irei
exercer minhas prerrogativas nesta Casa de Leis,
para assegurar a manutenção das emendas que tanto podem contribuir para o Estado do Rio, como aquelas que asseguram recursos para a construção de
hospitais, nos Municipios de Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra, Santa Maria Madalena e Bom Jesus do Itabapoana.
Entendemos, Sr. Presidente, perfeitamente, as
alegações do Governo Federal, a respeito de enquadramento de seus gastos a uma polftica rigorosa de
contenção que leve ao equillbrio das contas públicas.
Mas não podemos aceitar que isto se dê em detrimento da realização de obras, da execução de programas na área social, na área de infra-estrutura da
saúde. Fazer isto é agir de modo covarde, penalizando aqueles que menos podem suportar esta carga,
aqueles municipios de pouca estrutura pr6pria, que
dependem da ajuda, do apoio do Governo Federal.
Apesar de membro da base aliada ao Governo,
como um Parlamentar que vive a realidade, o
dia-a-dia dos municipios do interior fluminense, não
posso calar-me, esquivar-me de combater estes cortes, e, como polftico que sempre buscou melhorias
para sua região, irei utilizar todos os canais possiveis
e imposslveis no intuito de garantir a manutenção
dessas relevantes emendas ao Orçamento da União.
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Queremos deixar registrado, em plenário, o
nosso respeito pelo Sr. Ministro do Planejamento,
Martus Tavares, um dos mais renomados quadros
técnicos da Administração Federal. Entretanto, estaremos reforçando nossa posição, junto aos interlocutores que se fizerem necessários, de que contingenciamento de investimentos, no social e na saúde, é algo
inaceitável a este Parlamentar, principalmente quando se trata de municlpios do interior fluminense, que
apresentam indices de miséria absoluta s6 comparáveis aos do Nordeste brasileiro, e que, portanto, dependem das verbas federais para reversão do atual
cenário existente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, estou muito preocupado com as manifestações hostis que têm ocorrido em todo o PaIs, a despeito de o cidadão comum s6 tomar conhecimento
das ocorrências not6rias, impossiveis de omitir.
De um lado, em ordem, mas podendo cometer excessos, servidores públicos de ambos os sexos e todas
as idades, infiltrados ou nao por outras categorias, pacificas ou não, defendendo reposição salarial para continuar sobrevivendo; de outro, tropas estaduais bem armadas e organizadas, com viaturas especiais e cavalaria, cumprindo o seu dever de garantir a ordem.
O que ocorreu em São Paulo é sério! Chegaram
ao ponto de agredir com a haste de uma faixa a cabeça
do Govemador Mário Covas, sabidamente um homem
de esquerda e com passado de lutas pela democracia.
Outro episódio foi o esfregaço de um ovo na cabeça do
Ministro José Serra, que escorreu pelo rosto. Polrtico
também de esquerda, com passado semelhante ao do
govemador, de lutas pela democracia.
Feridos de parte a parte, prejuizo aos cidadãos
em geral. Dizer-se que as manifestações foram para
derrubar o Governo Federal, para mudar o regime, ou
sem justificativa, seria um absurdo. Não ficou caracterizado em nenhum momento, embora fosse vislvel
a presença de bandeiras de partidos de esquerda,
qualquer caráter poHtico; mas puramente reivindicat6rio, de aspecto social, por justiça salarial.
Quem ganha com tais ocorrências, que nos recordaram os anos mais duros do regime militar? Acho
que os fatos recentes foram até piores, porque naquela época havia outro combustrvel a alimentar os
jovens contestadores - a defesa das liberdades democráticas, do fim da "ditadura", como eles chamavam. E eram manifestações que vieram em um crescendo até culminar com distúrbios sérios. Atualmen-
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t~, na? A sit~açao já começou grave, e a conseqüêncla fOI logo violenta.
Ouço o clamor das ruas, converso com pessoas de todos os níveis. Sinto o repúdio que está tomando conta de segmentos cada vez maiores da sociedade, m~smo de quem antes apoiava o governo, os empresános.
As manif~stações que têm ocorrido no PaIs - e
que se encaminham para conflitos mais sérios, muito
mais graves - são basicamente de servidores públicos.
Devemos refletir sobre a causa disso tudo. Estudos equilibrados de sindicatos de servidores considerados comedidos indicam que desde o Plano Real,
em boa hora adotado pelo Governo, houve inflação
real de 64%. Dependendo do índice em que se baseie
a análise, poderá ser maior, chegando a 84%, ou muito menor, se entenderem que a inflação é zero ou
desprezível.
Não importa qual índice usar. O fato é que houve inflação: os combustiveis subiram nestes cinco
anos, e os aumentos vieram, como é inevitável, nos
preços do nosso dia-a-dia; a energia elétrica, a água,
o telefone, todos esses itens subiram e alimentaram a
inflação, pois são fatores do processo produtivo. O
salário mínimo subiu, bem como a prestação escolar,
os remédios, os aluguéis... Viver ficou, realmente,
mais caro.
As categorias que puderam foram à luta em reivindicações diretas com seus patrões, caso da iniciativa privada, porque organizadas e capazes de reta Iiação séria. No serviço público, fortalecidas por sua
organização e poder, os militares, os magistrados, os
procuradores de diversas áreas conquistaram reposição salarial. Teria sido à altura do que merecem, na
visão deles mesmos? Foram além do que mereciam
ou poderia o Governo pagar, na ótica da equipe econOmica do Governo? Não importa esta discussão. O
fato é que a imensa maioria dos servidores públicos
civis está de fora, à míngua, sem reposição salarialapenas reposição salarial - para fazer face aos aumentos reais que ocorreram. Refiro-me a todos os demais servidores públicos, que dão seu suor e sangue
no cumprimento do dever. E chega de blablablá de
que servidor não trabalha!
A categoria está desesperada, humilhada, ofendida. A situação está chegando às raias do desespero.
E em um clima desses, o que aconteceu em São Paulo
foi café pequeno. Coisas piores poderão ocorrer.
Desejariam os servidores contestar? Quereriam
eles o confronto, pretendendo derrubar Fernando
Henrique, quebrar a ordem pública? Não. Claro que
nAo! O que eles querem é apenas e tão-somente re·

Quarta-feíra 3I 28433

posição salarial. Os 64% são um referencial para que
o Governo, com sabedoria, chame-os à mesa para
discutir e chegar a um senso comum que atenda as
angústias dessa laboriosa categoria e não prejudique
as metas governamentais, premido que está o Governo por compromissos com organizações internacionais em sua luta pelo equilibrio da nossa economia.
Na condição de Parlamentar que tem votado
com o Governo naquilo que é do interesse do País
mas que tem defendido com firmeza e serenidade a~
justas reivindicações dos servidores públicos, aposentados e pensionistas, é do meu dever alertar o
Presidente Fernando Henrique para o clamor das
ruas, antes que fatos piores, de conseqüências incontroláveis e impossíveis de se prever venham a acontecer. E ninguém deseja isto, nem os servidores. O
problema é, mesmo, de necessidade, é de fome, é de
humilhação!
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!! e
Srs. Deputados, muitos foram os filósofos que defenderam a idéia de que o mundo é cíclico - entre esses
destacam-se Polfbio e Vico. O último apresentou uma
concepção de evolução cíclica passando por três fases: a heróica, a humana e a religiosa. O eterno retorno nietzcheano e a repetição da história, ora como
farsa ora como tragédia, como apontam inúmeros socialistas, são outros exemplos do ir e vir.
Levanto esta questão, hoje, no dia em que votamos a proposta de alteração constitucional que visa a
alterar a concepção a respeito das medidas provisórias, para comentar dois fatos que me parecem assemelhados. O primeiro diz respeito a nossa situação
econômica. Vivemos hoje uma situação que lembra os
idos do final do século XVIII no Brasil. Naquele período, a metrópole (Portugal) passou a exigir mais e mais
impostos. Tivemos a famosa derrama e vários episódios de insurreição, entre os quais o mais conhecido é o
de Tiradentes, que acabou enforcado. Apenas quatro
décadas depois é que o Pais conseguiu sua indepen~
dência, se é possivel falar nisso. Trabalhávamos para
o rei gastar.
E hoje, mais de duzentos anos depois, estamos
fazendo a mesma coisa. Todo um país trabalha para a
metrópole, hoje simbolizada pelos EUA e o capital financeiro nacional e internacional. Tudo para pagar os
juros! É preciso superávit primário, previsto neste ano
em 30 bilhões, para agradar o novo rei representado
pelos bancos e o FMI.
O segundo episódio, que tem mais a ver com as
medidas provisórias, é representado pela Revolução
Francesa. Naquele instante o povo queria diminuir o
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poder do rei, que concentrava na sua figura os três
Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. O movimento era crescente para mudar, mas isto só foi possrvel com a revolução. Houve então a transferência
para o Congresso do poder real de legislar. Até hoje,
na maioria dos parses, inclusive o Brasil, o Poder Legislativo é o primeiro relacionado na Constituição.
O mundo evoluiu e o "rei" retomou o poder de Iegislar, pelo menos no Brasil. Hoje, nao mais baseado
em uma concepção de direito natural, divino, que legitirne a sua atuação, mas na interpretação arbitrária da
lei escrita. O principal exemplo disto é o abuso das medidas provisórias, pois claro está na Constituição que
esta só pode ser editada sobre matéria urgente e relevante, e nao pode ser reeditada. Hoje votamos uma a~teração tentando limitar a possibilidade dessas medldas. Acho que a alteração vai ser inócua, se não pior.
A derrama e o arbitrio vão continuar. S6 movímentos populares fortes podem interromper o status
quo vigente. Talvez não se precise .c~egar a vias de
fato, mas o ovo jogado no rosto do MInistro é um gesto
simbólico que aponta o que o povo está pensando. A
inquietação, que é politica, sim, ~m sentid~ a.mplo, é
muito mais social e precisa ser maior e nao dlmlnulda!
Era o que tinha a dizer.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,. sre
e Srs. Deputados, no contexto do PaIs, poucos ainda
se apercebem de que muitos de nossos ~ale~ se ref1etem na falta de iniciativa, conseq~ência, mfehzmente, da ignorancia do povo. O BraSil é uma nação em
que o analfabetismo atinge grandes proporçOes.
Existe, é verdade, conSiderável. núme.ro de escolas
espalh~das pel? PaIs, mas são InsufiCientes, ~ mesmo assim o ensmo .não corre~ponde às neceSSidades
da classe estudantil. O deSCUido e ?descaso são presenças assiduas em algumas. Unldad~s da Federação principalmente em comunidades distantes. Nem
me~mo o incentivo à instalação de bibliotecas tem estimulado o melhor aproveitamento escolar da juventude Muitas e muitas vezes os livros acumulados ficam
.
.
to.
ao esqueclmen
entregues
Mas Sr Presidente não se pode atribuir ao
Estado a' ex~lusiva respo~sabilidade com o ensino
nacional. Essa atividade não pode ser função somente do Governo. O ensino deve sempre merecer a
atenção de todos os segmentos da sociedade. Ele
está nas fronteiras daquela ocupação social que ao
mesmo tempo demanda a solidariedade coletiva e o
interesse particular.
É preciso também, a fim de que todos ganhem
nova consciência no sentido de enfrentar os desafios
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educacionais, despertar o brasileiro para que ele adquira confiança no seu futuro e se conscientize de
que é capaz de promover grandes realizações.
Nesse universo de desencontros e de conduta
modesta em que o brasileiro normalmente se encontra é possivel reverter a situação, bastando para isso
o engajamento de todas as forças da população, a fim
de possibilitar o interesse pela valorização individual
do cidadão comum.
Em recente editorial, o Jornal do Brasil faz interessante abordagem em torno do assunto. Mostra que
o brasileiro sempre é definido de forma depreciativa e
se depara com a derrota antes de iniciar o combate.
Procura a matéria, de forma clara e insofismável, evidenciar que o crescimento de uma nação só é posslvel
quando os seus filhos passam a cultivar o sentimento
de sua auto-estima. É indiscutivel que, quando a dignidade substitui o menosprezo, o homem começa a
exercer integralmente a sua cidadania.
No mesmo artigo, intitulado "Escola e Cidadania", é elogiada a iniciativa do Ministro Paulo Renato
de Souza de distribuir, no próximo semestre, em
3.500 escolas públicas de todo o Brasil, um material
denominado, em sua circulaçao externa, kit cidadania _ expressão que prefiro chamar de conjunto de
valorização da cidadania.
Por esse programa as crianças vao receber na
escola noções básicas de convivio, de respeito mútuo de diálogo. Se essa seqüência comportamental
for 'realmente seguida à risca, os cidadãos de amanhã desmentirão o condenável conceito de que o brasileiro é incapaz de alcançar os seus objetivos.
Esse é, sem dúvida, Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, um importante passo do Ministério da
Educação em busca do resgate da cidadania, por
meio de oportunas provocações que mexem com o
amor ró rio do brasileiro.
p p
.
No ensej~, deixo inscritas nos ~na~s desta Casa
algumas conslderaçOe~ sobre o e.dltorlal do Jornal
do Brasil, edição do dia 28 de maio. Congr~tulo-me
com o Ministro Paulo Renato. de Souza pela Inovadot
.
ra idéia que introduz, a re~pelto do~ f~ndamen 05 plOneiros na politica educa~'onal brasllel.ra.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
Durante o discurso do Sr. Ubiratan
Aguiar, o Sr. José Carfos Elias, § 2$2 do artigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadei'!1
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Nilton Baiano, § 2$2 do artigo 18 do Regimento
Interno.
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o SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Concedo
a palavra ao Sr. Fernando Gonçalves.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTBRJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr!! e Srs. Deputados, estamos comemorando o centenário do Institu.to Oswaldo Cruz, uma das mais importantes instituições brasileiras dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.
Tendo vivido um perlodo de grandes transformaç;Oes mundiais, com a revoluçêo industrial, sobretudo nas áreas da medicina e da saúde pública,
Oswaldo Cruz desde cedo interessou-se pela ciência
médica e pela pesquisa, formando-se aos 20 anos de
idade, pouco I depois de perder seu idolatrado pai,
conceituado médico que ocupav~ o cargo de inspetor
geral de higiene, nomeado em janeiro de 1892.
Em seu trabalho de conclusão do curso de graduação, Oswaldo Cruz defendeu a tese intitulada Veiculaçêo Microbiana pela Água, na qual faz estudos
sobre os diversos aparelhos existentes na coleta de
água para exame bacteriológico, apresentando, inclusive, um novo aparelho por ele mesmo concebido
e confeccionado. Tratou muito sobre a questão da
água e da profilaxia geral contra as infecçOes que ela
provoca - na época, tema de grande repercussão.
Em cada novo contato com professores e médicos, ficavam mais evidentes sua vocação e tendência
para os estudos e a pesquisa, o que o levou a se
transferir para o Pars, sendo o primeiro brasileiro a
estudar no Instituto Pasteur. De volta ao Brasil, em
fins do século passado, quando surgiram casos da
peste bubônica, Oswaldo Cruz recebia o convite para
dirigir o Instituto Soroterápico Federal, que então se
constitula na Fazenda de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Era o embrião do que viria a ser esse extraordinário instituto que o homenageia, carinhosamente conhecido como Fiocruz.
Em menos de um ano de atuaçêo já se produziam o soro e a vacina antipestosos, com aplicação eficaz na terapêutica e profilaxia daquela peste terrlvel.
Em pouco tempo, surgia ali uma verdadeira escola a
atrair jovens médicos interessados em saúde pública
e em realizar pesquisas. Oswaldo Cruz, além de cientista notável, era um grande IIder e motivador, despertando cada vez mais o interesse de estudiosos e de
homens públicos na busca de soluções para problemas graves, como era o caso da febre amarela.
Foi precisamente o controle da febre amarela,
no inicio deste século, o maior desafio de Oswaldo
Cruz como Diretor-Geral de Saúde Pública, tamanha
a resistência polltíca, na imprensa e em parte da classe médica que ainda não o conhecia.
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Com o sucesso de seu plano de erradicação da
febre amarela, bem como da varfola e da peste bubônica, Manguinhos teve instalações ampliadas, estabelecendo-se um novo marco na saúde pública brasileira. A própria construção do palácio teve a participaçêo e o acompanhamento constantes e cuidadosos
de Oswaldo Cruz. A inauguraçêo, em 1909, do Curso
de Aplicaçêo em Manguinhos, o primeiro curso de
pós-graduaçêo na área biomédica no Brasil, foi o
grande impulso para o surgimento de mais e mais
pesquisadores e sanitaristas.
O Brasil já conquistava lugar de destaque no
conceito internacional, pelas descobertas e trabalhos
em higiene, em saúde pública, em prevenção e tratamento de doenças.
Hoje, quando se homenageia esse grande brasileiro pela extraordinária obra, inclusive na formaçêo
de tantos cientistas, e pelo prestfgio alcançado no exterior graças à permanente atuação do Instituto
Oswaldo Cruz, as condições de saúde pública no Brasil, infelizmente, apresentam um recuo e uma involuçêo. O motivo é a perda de recursos do setor, que
acumula grande carência nos últimos anos.
É preciso seguir os ensinamentos, a tenacidade, a dedicaçêo e o patriotismo de Oswaldo Cruz, recolocando a saúde pública como prioridade verdadeira entre as ações de po/lticas públicas em nosso
PaIs.
Parabéns a todos os que trabalham em pesquisa e tecnologia na área da saúde, perpetuando e
mantendo vivos os ideais e os objetivos de Oswaldo
Cruz.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"~ Srs. Deputados, uma pausa para reflexão - é isto que todos
nós, brasileiros, precisamos neste momento em que
ficamos algumas vezes com a impressão de termos
perdido o rumo. Na verdade, as mudanças em nosso
Pais têm sido tantas que devemos parar para repensar a direção que estamos seguindo.
Os aspectos que mais pesaram na transformação que o Brasil está passando, a meu ver, são a reconquista da democracia, o fim da inflaçêo galopante,
a abertura da economia ao exterior, a revolução tecnológica e a mudança comportamental que é conseqUência de tudo isso.
A reconquista da democracia não é somente um
fato em si. É determinante de muitos outros fatos. É o
. que garante, por exemplo, a liberdade de imprensa e,
. com ela, a possibilidade de protestar, a transparência
na ·administração pública, o conhecimento de irregu-
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laridades, esCêndalos morais no Executivo, Legislativo, Judiciário e muito mais.
É assim que ficamos sabendo dos escândalos
e, às vezes, temos a impresBao de que "nunca se roubou tanto·, esquecidos de que os escândalos nos regimes fechados nao vêm a público.
É a democracia que permite aos sem-terra fazer
passeatas que colocam na pauta de prioridades do
Pars a reforma agrária, que permite às organizaçOes
urbanas fazerem passeatas. A democracia é uma
conquista que se deve preservar a todo custo. Mas
sabemos também que muitos outros parses (e também o Brasil) já tiveram democracia e a perderam,
pelo seu uso excessivo. Nós nos lembramos de 1964.
Será que o fato de os sem-terra invadirem prédios públicos e transformarem funcionários em reféns é
uma forma de preservar a democracia ou é apenas
uma provocaçêo para colocar uma grande parcela da
opiniao pública do outro lado?
Será que uma passeata em rua central de uma
grande cidade, às 6 horas da tarde, parando o trânsito
e aumentando o sofrimento de milhares de pessoas
que, nesta hora e neste lugar, desejam ir para a casa
descansar do trabalho do dia, é preservar a democracia ou apenas uma provocação que coloca esses trabalhadores cansados do outro lado?
Afinal, nem os funcionários reféns sao os culpados pela falta de reforma agrária nem os trabalhadores
cansados sêo culpados pelos motivos das passeatas.
Precisamos defender o direito de os sem-terra
se manifestarem e as organizações urbanas fazerem
passeatas - sem violentar a democracia -, ou estaremos nos arriscando a um retrocesso institucional.
O fim da inflaçêo galopante é outra conquista
dos tempos que estamos vivendo. Vamos considerar
o seguinte: no tempo da inflaçêo, os ricos tinham seus
haveres protegidos e os pobres tinham seus parcos
salários devorados ao longo do mês. Foi esse perlado inflacionário que nos deixou como herança a maior
diferença de rendas do mundo.
E o que produzia a inflação? Vários fatores, inclusive os déficits públicos, para os quais o remédio
adotado eram as emissões de papel-moeda. A obtenção do equillbrio orçamentário vem dispensando essas emissões e inibindo a intlaçêo.
Recentemente, tem sido adotada uma legislaçêo para garantir esse equillbrio orçamentário, com
penalidades para os governantes que causarem essa
situação. Devemos pensar muitas vezes antes de defender uma medida que agrave o déficit público. Do
contrário, estaremos brilhando no palco, com uma talsa posição de defensor das causas populares.
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A abertura da economia ao exterior tem prejudicado algumas empresas nacionais. Mas devemos verificar todos os lados desta moeda. É a reduçllo dos
impostos alfandegários que permite ter itens importados à venda por preços baixos e, por isso, fazendo
concorrência aos de fabricaçllo nacional.
A conseqüência desta situaçllo é que muitos tabricantes nacionais trataram de melhorar a qualidade
de seus produtos para melhor competir. O longo perrodo que o País viveu com tarifas alfandegárias elevadrssimas fez com que a qualidade e a tecnologia
utilizada pela economia nacional se tomassem baixrssimas.
Isto nao ocorreu apenas com as'empresas nacionais, mas também, por exemplo, com a indústria automobillstica. As mesmas fábricas estrangeiras que lá
fora produziam carros de ótima qualidade, produziam
no Pars carros obsoletos e a custos mais elevados. A
abertura às importações fez com que, como em um
encanto, a produçao nacional de veiculos melhorasse rapidamente. O que também ocorreu em outros
segmentos da indústria nacional.
Outra conseqüência desta baixa qualidade de
produtos produzidos no Pars, em razao das defesas
alfandegárias exageradas foi a perda de competitividade externa de produtos brasileiros. Não foi somente o consumidor brasileiro que ficou prejudicado com
essa situação. Também nossas receitas de exportação calram - e agora estão se recuperando.
A revolução tecnológica nos últimos anos trouxe
melhor qualidade de vida, trouxe competitividade externa, fez com que nos inclulssemos nos padrOes da
atualidade em todo o mundo. Mas foi responsável
pela perela de muitos empregos. Um equipamento
pode substituir vários postos de trabalho.
Mas o que devemos fazer para fechar este fator
de desemprego?
Para muitos, o cenário do futuro se tornou dramático. Parecia que no mundo nao haveria lugar para
todos. Para outros, havia sinais de que a crise seria
transitória. Como prever o que pode acontecer?
A onda atual de desemprego nao é um fenOmeno brasileiro somente. Em todo o mundo houve a revolução tecnológica e o desemprego. Chegaram juntas e, em muitos parses, o desemprego entrou em baixa e o equillbrio no mercado de trabalho tende a se
restabelecer. Assim poderá ocorrer também no Brasil.
O que acontece, basicamente, é que as novas
tecnologias em uso na produção industrial e nos serviços dispensam pessoas nas tarefas repetitivas e requerem maior participação de pessoas com quaJificaçêo profissional. Assim, multidOes se tomaram, de re-
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pente, não some~te desempregadas .mas também
não-reempr~gávels, a menos que retremadas.
ImpedIr a evolução tecnológica parece tarefa suicida que nenhum país pode fazer, para não ficar irremediavelmente não-eompetitivo internacionalmente.
O que todos. os parses estão fazendo nesta fase
de inevitável mudança tecnológica é investir mais na
educação e no treinamento e tomar mais barata a
manutenção dos postos de trabalho. Um exemplo: se
o empregador, no Brasil, paga de impostos e taxas
quantia equivalente a cada salário pago, isto significa
que a manutenção do emprego é caríssima. É o item
de maior peso fiscal na economia brasileira - o empregador paga 2 para cada 1 real recebido pelo empregado. Apresentamos projeto eliminando a totalídade das taxas que incidem sobre as folhas de pagamenta, e creio que será necessário que os sindicatos
de empregados e empregadores se unam para esta
conquista.
A mudança comportamental que estamos vivendo é resultante do maior volume de informações
disponíveis e o maior sentimento de cidadania. O fato
novo no Brasil é o aumento da indignação diante das
irregularidades - um fato positivo e capaz de motivar
as instituições a uma conduta mais ética e eficaz. No
passado, o eleitor votava, aceitando o candidato que
"rouba mas faz". Isto hoje já não se admite: é um dos
aspectos mais importantes do novo cenário brasileiro.
..
O sa~do da transfo~aç~o é POSitiVO, mas devemos refletir para não cair na Ilusão do retrocesso.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"-!
e Srs. Deputados, estamos prestes a encerrar o ciclo
da~ wandes ~~teraçOes co~stitucionais que têm por
obJetIvo permItIr que o Brasil se torne uma Nação modema e desenvolvida.
Em 199~ ocorreram as chamadas reformas
econômicas. Permitiu-se que o gás canalizado seja
objeto de concessão; concedeu-se às empresas
constituídas sob as leis brasileiras, mesmo que de capítal estrangeiro, o direito de explorar minerais;
abriu-se o transporte de mercadorias em cabotagem
às embarcações estrangeiras; deu-se autorização à
União para explorar, mediante concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações; e, finalmente,
quebrou-se o monopólio estatal do petróleo, com relação à pesquisa, à lavra, à refinação, à importação, à
exportação e ao transporte marítimo. Essa foi a primeira etapa da abertura econômica, cujos frutos já
estão sendo colhidos, em forma de serviços mais eftcientes e ao alcance de maior número de pessoas.
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Em 1998, duas significativas emendas à Consti~
tuição inici~ram a muito esperada e almejada trilogia
de moderOlzação do Estado: as reformas da Administração Pública e da Previdência Social. Falta fazermos a última, talvez a mais difícil, a que envolve mais
interesses autárquicos, a que repercutirá no dia-a-dia
de todos os brasileiros e que, certamente, será fundamental para o futuro do País: a reforma tributária.
. A propo~ta de. emen~a à C?nsti~uição que altera
o Slst~ma Tnbutáno Nacional Já saiu da Comissão
EspecIal desta Ca~a q~e a apreciou e ~entro em breve estará sendo dIscutIda neste plenárro.
Não posso deixar de, neste momento, lançar um
apelo a todos os colegas: toma-se absolutamente necessário que todos nós nos conscientizemos da importência dessa matéria e a estudemos em profundidade,
para que possamos colaborar para o aperfeiçoamento
do modelo de tributação que desejamos adotar.
É necessário que possamos penetrar nos meandros d~s técnicas de tributação, para q~e. possamos ~an!festa~, com segurança, nossa .oplnlão. Em
maténa trrbutána, ~ada um deve t~r suas Inf~rmações
de boa procedência e de con~eclm~nto~ ahcerçadc:s
e~ seguros fundamentos técnrcos,. Jurrdlc~s. e econ~~ICOS. Temos de estar aptos a OUVI~ as opl~lões mais
divergentes e a formar nossa própna ~onvlcção.
Em ge~l, os que falam sobre trrbutaçã~ espeIham uma POSiçãO, defendem uma parcela dos mteressados. Por isso nem sempre as opiniões são convergentes. Por vezes defendem as fontes de ingressos federais, ou estaduais ou municipais; ou a tributação
mais favorável às grandes empresas, ou às pequenas
empresas, ou aos exportadores, e assim por diante.
Poderemos ouvir a todos, mas deveremos estar
aptos a fazer a seleção das idéias, porque para nós o
que interessa é o que for melhor para o Brasil. Queremos a geração de empregos, a inflação baixa - ou zerada, por que não? -, o equilíbrio orçamentário, o superávit da balança comercial, o pagamento em dia da
dívida interna e externa. Em suma, queremos criar
condições que permitam o desenvolvimento econômico acelerado.
É bem verdade que são muitos os fatores que
concorrem para se alcançar esse objetivo. Mas é inegável que um instrumento poderoso, que está à mão
do Estado para alavancar o crescimento econômico,
é a tributação. Os tributos atuam diretamente sobre
os custos e, portanto, tomam-se importantes na formação dos preços de mercado. Os impostos sobre o
consumo, por exemplo, devem ser bem dosados e
aperfeiçoados, para, ao mesmo tempo, reduzir sua
influência nos indices de inflação e elevar o consumo.
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Esforços devem ser feitos, também, para a simplificação dos tributos. Primeiramente, o número deles deve ser reduzido, e a legislação de cobrança simplificada. Hoje, parte substancial das despesas administrativas das grandes empresas é destinada ao setor de administração tributária. E como ficam as empresas menores, que não podem se dar o luxo de
gastar nessa área? Essas estão sempre sujeitas a erros de interpretação ou decorrentes de desconhecimenta, e às conseqüentes pesadas multas, em geral
muito superiores à gravidade da infração cometida.
Torna-se imperioso alargar o número de contribuintes e reduzir a alJquota dos impostos. Dessa forma, é perfeitamente posslvel manter a receita reduzindo a carga tributária. Nunca será demais repetir o
célebre adágio tributário: "onde todos pagam, todos
pagam menos".
O alargamento do número dos contribuintes tem
muito a ver com o fim ou ao menos com a redução significativa da evastilo tributária. Nessa área, o sistema
tributário deve fornecer instrumentos para combater
de frente os sonegadores contumazes, com chances
de êxito. Deve, também, propiciar a regularização dos
sonegadores eufemístícamente chamados de comerciantes informais.
Estima-se que a informalidade pode ser responsável por 30% do PIS nacional. Reconheço as dificuldades da economia informal para entrar no mundo da
legalidade, mas, em nome do principio da isonomia e
da Justiça, é necessário que se encontrem meios de
tornar a competição igual para todos. E alteraçOes no
sistema tributário podertilo ter enorme influência positiva nesse sentido.
Não nos podemos esquecer também de dar aos
produtos e serviços brasileiros condiçOes de competir, no mercado interno e no mercado externo, com os
produtos e serviços estrangeiros. Vivemos em um
mundo globalizado. O mercado brasileiro toma-se
cada vez mais aberto. Para os produtos dos palsas
do Mercosul, já está escancarado. A tributação nAo
deverá continuar sendo um redutor do poder de competição da produção nacional. Ela deverá ter apoio,
repito, para competir em todo e qualquer mercado em
igualdade de condições. É o mlnimo que se poderá
fazer, se quisermos agilizar o nosso desenvolvimento
econômico.
Não poderia encerrar sem dizer algumas palavras sobre a chamada guerra fiscal, que tanto infelicita as finanças dos estados. Ela é decorrência, concordo, da falta de uma polltica industrial por parte da
União e das desigualdades econOmicas regionais.
Mas a luta fratricida que infelicita a Federação pode
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ser reduzida ou até mesmo extinta, por meio de alteração das normas relativas aos tributos estaduais. O
mesmo se pode dizer da guerra fiscal, existente em
menor escala, que aflige os municlpios.
Os exemplos aqui formulados certamente não
sêo exaustivos. Apenas servem para qemonstrar algumas das possibilidades de utilização dos tributos em
prol do desenvolvimento econômico do Pais. Espero,
sinceramente, que todos estejamos em condições de
dar uma contribuição positiva no momento da discussêo da reforma tributária, que se aproxima. Não poderemos deixar passar em branco essa oportunidade,
sob pena de sermos condenados pela História.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT '(Bloco/PMDS _
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, foi publicado, recentemente, o
edital de concorrência para a construção do primeiro
trecho, de trinta quilOmetros, da ferrovia Norte-Sul,
partindo de Goiás, entre as cidades de Senador Canedo e as proximidades do campus da universidade
federal, onde ficará situado o pátio ferroviário de Goiênia. Esse importante empreendimento, cujo projeto
para os primeiros trinta quilOmetros já está pronto, foi
idealizado pelo ex-Presidente José Sarney e teve o
seu inicio, à época do seu governo, a partir da cidade
de Açallêndia, no Maranhao, com destino a Goiás. A
previsAo é iniciar a obra até o final do mês de junho,
depois de transcorridos os prazos regulamentares da
concorrência pllblica. Os recursos para a construção
desse trecho já estão garantidos no Orçamento Geral
da União e sao da ordem de 20 milhões de reais, conforme emenda defendida pela bancada do PMDB do
meu Estado.
A Norte-Sul, entre Senador Canedo e Açailãndia, terá uma extendo de aproximadamente 1.600
quilômetros. Naquela cidade maranhense ela se junta
a outra ferrovia, cujo pátio final é o Porto de ltaqui, em
SAo Luls. Cortando os Estados de Goiás e Tocantins,
em uma paralela com o rio Tocantins, a ferrovia Norte-SuJ está orçada em 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Com esse custo, e se dependesse apenas de recursos da União, que disponibilizou este ano 40 miIhOss de reais, sendo 20 milhões para Goiás e outros
20 para o Tocantins, para a construção de dois trechos, essa importante obra de redenção econOmica
do corredor centro-norte levaria quarenta anos para
ser concJulda. Mas o governo federal espera o capital
e o dinamismo da iniciativa privada para finalizar o
projeto em menos tempo.
A publicação do edital de licitação para a construção, a partir de Goiás, do primeiro trecho da conti-
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nuidade da obra, s7 m dúvid~ é passo marcante para
o futuro da economia do Brasil ~ntral, dar o empe~ho
dos parlamentares do PMDB g~lano em favor da hberação dos recursos orçamentános para o empreendimento. A: conclusao da Norte-Sul também abrirá novos caminhos para os mercados do Norte e do Nor?este, devendo funcionar, ~or desdobramento, como
Interconexao entre o Brasil centro-norte e o Brasil
sul-su~es~e. Assi":l' o t~echo de 1.945 quilômetros en~re GOlâma e AçaJlândJa ~mp/e~e~tará uma a~p/a
Integração do Pa~s po~ v~a ~errovlárJa: É. ~e opinião
geral que a ferrOVia, cUJa Ind~scutrvel vlablhdad~ está
refor~da pelo amparo analltlco do Ban~ Mundla~, só
nos eXI~e agora, para ser co~clurda, mUita determlnação e vIgorosa vontade polltlca.
Já se tem dito, com muita propriedade, que,
para entrar bem no século XX" o Brasil precisa se repensar e se modernizar. E isso s6 pode ocorrer, como
apontou o ex-Presidente José Sarney, se o eixo econômico do Pais for mudado a tempo. A integração
econômica, como os novos fronts de desenvo/vimento, tem fortalecido qualquer economia. Note-se o insuspeito exemplo dos Estados Unidos que, até 1865,
eram uma nação relativamente frágil no contexto internacional. O norte (capitalista) e o sul (agrário) viviam em atrito constante, um impedindo o progresso do
outro. Com a Guerra de Secessão, a integração foi
conseguida, e o pais se abriu para o desenvolvimento
capitalista. Por isso mesmo, é evidente que modelo
da rodovia não se adapta mais a um Pais do tamanho
do Brasil, ficou anti-econômico e caminha para o esgotamento em função do problema de importação de
petróleo e do subsidio ao diesel; que sempre esteve
embutido nele.
Verdade é que esse modelo de transporte no
Brasil - que foi válido em determinada época e que
prestou grandes beneficios à Nação - neste momento precisa ser revisto. Ele é extremamente nocivo em
relação ao ferroviário, e dai por que a ferrovia no Brasi! diminuiu, em lugar de crescer. A Norte~Sul tem a
grande vantagem de, em primeiro lugar, ocupar um
espaço e, em segundo, drenar os recursos desse espaço para uma nova sarda pelo norte, muito mais próxima do Hemisfério Norte. Ela só nos traz vantagens,
nao apenas pelos trilhos que estão passando, mas
pelas conseqOências, eis que os efeitos secundários
seriam muitas vezes superiores aos principais. Lembre-se, a propósito, que, em uma exposição de motivos dos ministros da Fazenda, do Planejamento, da
Integraçao Nacional e dos Transportes que serviram
ao governo Sarney, eles acentuaram que o desequiUbrio nacional é cada vez maior entre as regiões Nor-

o
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te, Centro-Oeste e Sul. Examinando essa questão,
todos conclurram que o principal mecanismo para a
superação desse desequilibrio, notadamente entre o
Sul e o Norte, é a ferrovia Norte-Sul. Ela vai agregar
uma área imensa de terras e vai formar uma
mão-de-obra equivalente a 500 mil pessoas hoje alijadas do mercado de trabalho, além de gerar riquezas incalculáveis em diversos setores da economia nacional.
Na concepção básica do traçado da Norte-Sul
levaram-se em consideração não só as áreas potenciais de produção agricola e terrenos topograficamente mais favoráveis, como também as zonas de
inundação das futuras bacias de acumulação das diversas barragens previstas ao longo dos rios Tocantins e Maranhão e as áreas de reservas indrgenas.
Esse traçado tem inrcio no pátio do Pequiá, no Km
513 da Estrada de Ferro Carajás, o que facilita o intercâmbio ferroviário, além de permitir o uso de instalaçOes já implantadas no local. O ponto inicial está locaIizado em um platô na cota 250m e se desenvolve em
direção ao Sul, às margens do córrego Pequiá. Na altura do Km 35, atinge a cota 290 e desce a Serra do
Cravim para atingir o Vale do Rio Tocantins na cota
150, próximo à Imperatriz, onde cruza a rodovia Belém-BrasrJia. Prossegue margeando o rio pelo Estado do Maranhão até a localidade de Estreito, no Km
250, onde cruza o Tocantins através da ponte de
1.113 metros de extensão, continuando pelo vale do
rio Tocantins e fugindo das áreas de inundações, até
as proximidades de Gurupi, na altura do Km 1.000. A
partir de Gurupi, o traçado se afasta das margens do
rio e se aproxima da Belém-Brasília, atingindo as 10calidades de Porangatu, Santa Tereza de Goiás,
Estrela do Norte e Uruaçu, a trezentos quilOmetros de
Brasilia. Nesse segmen~o~ ~ruza a BR-~53 em dois
pont.os, mas no traçado IniCiai, a .11 OqUIlômetros .da
Ca~ltal Federal, começava efetivamente a subld~
mais ace~tuada para o planalto, co~ a rampa máxlma do projeto em ce~ca de setenta qUllOmetros de extensão e a cota máXima de 1.200 metros.
A construção da ferrovia Norte-Sul é considera~
da de grande importância para o crescimento econOmico regional e para a interiorização da economia,
além de permitir uma integração a custo baixo das
economias de diversas regiões brasileiras. Sua área
de influência abrange terras dos Estados de Goiás,
Mato Grosso, Pará, Maranhão e Bahia, em uma área
aproximada de 1 milhão e 110 mil quilômetros quadrados, correspondente a 14% da relativa ao território
nacional. O exame das alternativas e oportunidades
de desenvolvimento regional indica que nenhuma ou~
tra área do Brasil apresenta condições superiores à
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do Centro-Oeste, para o desenvolvimento a curto praZO. Nessa região, a rede viária é insuficiente, principalmente quanto à distribuição espacial, pois o sistema ferroviário existente a conecta aos extremos sul e
norte da área, Iigando-a a mercados e portos de maior importãncia. Com uma extensão projetada de
1.570 quilOmetros de via corrida, o traçado da ferrovia
Norte-Sul contempla o atendimento às regiões do
Pais com maior vocação para a expansão da fronteira
agrlcola e para a exportação de outros recursos naturais, sem conflitar com as reservas indlgenas e com
os parques naturais.
A publicação do edital de licitação da construção do primeiro trecho da ferrovia Norte-Sul, ligando a
cidade de Senador Canedo e as proximidades do
campus da Universidade Federal de Goiás, onde
será localizado o pátio da ferrovia, é um acontecimento da mais alta relevância para meu Estado. Trata-se
do passo inicial para promover a produção agrlcola, a
agroindústria e a indústria de transformação, decorrendo dai uma nova dimensão da nossa economia,
no aspecto espacial.
O Brasil só terá o seu crescimento assegurado
se desconcentrar o seu desenvolvimento, sob pena
de, se não o fizer, continuar com as acentuadas diversidades econômicas entre áreas. Para isso, é necessário transporte e baixo custo, este conjuntamente
com a energia, assim constituindo a base necessária
à promoção do desenvolvimento de tantas regiões no
mundo inteiro.
O SR. ARY KARA (PPB _ SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, na
vida moderna, os bancos ocupam um papel dos mais irnportantes. As pessoas movimentam suas contas correntes ou poupanças, fazem aplicações, empréstimos, investimentas, pagam seus compromissos, como água,
telefone, luz, impostos, recebem seus salários ou pensOes. Enfim, há uma infinidade de atividades que fazem
parte do nosso cotidiano e que passam necessariamente
por uma agência bancária.
De modo que os funcionários dos bancos, principalmente seus gerentes, já fazem parte do rol de
nossas amizades e de nosso dia-a-dia. Os bancos,
sejam particulares ou privados, esmeram-se no atendimento de seus clientes, dentro da prática de uma
competição saudável, onde o público acaba ganhando, por meio de serviços que beneficiam a todos, sejam pessoas físicas ou jurldicas, empresas ou organismos públicos.
Fazemos tais considerações, Sr"..! e Srs. Deputados, tendo em vista a comemoração do Dia do Gerente de Banco, nesse dia 15 de maio. Profissionais
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arrojados e que ocupam importante cargo em cada
uma das instituições bancárias são os gerentes referenciais dessas instituições, que representam o refiexo de nosso desenvolvimento social e econômico. A
eJes, nossos mais sinceros cumprimentos e nosso reconhecimento por esse serviço vital.
~

valido lembrarmos que, imbuldos do desejo
de motivar as finanças e os trabalhadores que compõem suas equipes, os gerentes são importantes administradores que, com competência, trabalham na
captação de recursos e investimentos e ainda realizam valorosas aplicações para seus clientes, garantindo-Ihes rendimento satisfatório. O bom desempenho de um banco está, assim, diretamente ligado a
seu bom gerenciamento.
Data de 1808 a fundação da primeira casa bancária brasileira, o Banco do Brasil, com sua agencia
de nA 1, que funcionava no centro do Rio de Janeiro e
que já realizava movimentações financeiras, figurando Dom João VI como seu Presidente. E no entreposto já surgia a figura do gerente, o qual administrava o
seu funcionamento.
De alguns anos para cá, o atendimento bancário
sofreu forte revolução tecnológica. A informática se
instalou em todos os departamentos, o que facilitou a
vida dos correntistas e das demais pessoas que necessitam dos serviços dos bancos. Tais benefIcios só
podem ser oferecidos pelos bancos devido ao ágil trabalho dos seus gerentes, que vivenciam o cotidiano
das agências e informam às suas diretorias quais as
reais necessidades de investimento.
Gostaria de dar um exemplo de bom funcionamento bancário, destacando a agência do Banco do
Brasil de Taubaté, a mais antiga instituição associada
à Associação Comercial e Industrial de Taubaté e que
estará comemorando 70 anos no dia 19 de julho próximo. E é com grande alegria que se constata o desenvolvimento dessa agência, como também o importante papel que o Banco do Brasil representou
para o desenvolvimento de toda região. Nossas congratulaçOes, portanto, ao Gerente-Geral do Banco do
Brasil de Taubaté, Sr. André Renato Fortino, pelo
transcurso do 70Aaniversário dessa agência taubateana.
Parte de todo esse desenvolvimento ocorrido
em nossa querida cidade de Taubaté e nos demais
municlpios brasileiros teve forte influência de seus
gerentes bancários, que mesmo em tempos de crise
souberam como equilibrar as finanças e com muita
sabedoria promoveram o progresso, a evolução e a riqueza em todo o território nacional.
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Com a dete.rminação de ati~gir metas, os gerentes vêm se atualizando a cada dia para poder acompanha~ a~ e~oluções financeiras e tecnológicas. Um~
das pnnclpals tarefas.d~ um gerente é saber comu~lcar aos seus subordinados as metas e os planeJamentos de sua di~etoria. Essa co~unicação é realizada de forma. motlv~dor~, e o êXlt~ em ~uas tarefas
també~ motiva a dlretona e a presidência das casas
bancánas.
Aproveitamos este momento para demonstrar,
Sr. Presidente, nossa preocupação com algo que atualmente é um dos maiores problemas enfrentados
pelos gerentes: o perigo de seqUestros, pesadelo que
ronda esses profissionais e suas famflias. Trata-se de
ato de extrema covardia, praticado por pessoas inescrupulosas, que não medem conseqUências na ganancia de obter o pagamento dos resgates.
Só nestes anos, na região do Vale do Paralba,
vários gerentes inclusive de Guaratinguetá São
José dos Camp~s, Taubaté e Tremembé, além de outras cidades do interior paulista, passaram por essa
situação, simplesmente por ocuparem o cargo de gerente. Isso sem falarmos dos casos que ocorreram
nos demais estados brasileiros, como a imprensa
vem divulgando amplamente.
Não podemos concordar com essa instabilidade
no setor de segurança, que na maioria das vezes atinge as famflias dos gerentes. Temos de dar um basta a
essa covardia e nos empenhar em criar condições seguras para o trabalho dos gerentes bancários, evitando dessa forma que o seqüestro se transforme em
.
. . . .
uma verdadeIra rndustna para essas quadnlhas de
m 'n'
argl ais.
Antes de mais nada, SrJ!2 e Srs. Deputados, devemos posicionar-nos a favor dos gerentes e ~proveitar a come~oraça.o dessa data para refletir sobre
essa angustiante Situação.
Congratulamo-nos e nos solidarizamos com todos os gerentes, subgerentes, supervisores e demais
funcionários de nossa rede bancária e desejamos sucesso em suas carreiras. Ao mesmo tempo, colocamo-nos à disposição para encaminhar e defender
propostas que objetivem dar maior segurança e tranqOilidade a todos em suas atividades.
Outro assunto, Sr. Presidente: a modernização
das atividades econômicas e sociais brasileiras vem
fazendo com que determinados segmentos tenham o
seu perfil completamente remodelado, com a ampliação e a otimização de suas atividades. Essa mudança
fica mais evidenciada em nossas casas lotéricas, que
atualmente funcionam como verdadeiras mini agênci-
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as bancárias, prestando um leque de serviços à comunidade, com segurança e rapidez.
As casas lotéricas estão cada vez mais presentes na vida da população brasileira. Além de repositórios dos sonhos de nossa gente, esses estabelecimentos, de uns tempos a esta parte, vêm se transformando em verdadeiras extensões das agências bancárias, onde podem ser pagas as contas de água, luz,
telefone, impostos. Essa prática é bastante salutar
para a população, pois as lotéricas encontram-se dispersas por quase todas as cidades, e nos maiores
municlpios em seus principais bairros, ajudando com
isso na diminuição das filas dos bancos.
A partir de agora, devidamente autorizadas pela
Caixa Econômica Federal, as casas lotéricas estarão
passando a receber depósitos bancários, principalmente de cadernetas de poupança. A CEF detém atualm~nte 26% des~e m~rcado, acumula~do um total de
29 bilhões de reais aplicados em carteira, e pretende
arrecadar pelo menos mais 400 mil~oes de re~is, ~or
conta de~sa abertura. Cerca de 80 Yo. desse dinheiro
serão aphc.ados no aumento.de fina~clamentos ~ar~ a
casa própna, que no exercicl~ antenor est~vam IImltados por um orçamento de 4 bilhões de reais.
No ano passado, por intermédio do pagamento
de contas ~e água, luz e. telefone, as lotéricas receberam 446 mJlhõe~ de reaiS, o que representou metad~
de toda a a~tentlcação de contas d~ Pais. ~ara a Calx~ Econômica, esse fluxo nas loténcas estlm~la conslderavelmente o volume de apostas, e a. preVisão de
a~recadaç~o para este ano passa dos 3 bllhõ~s de reais só em Jogos, meta que poderá ser cumpnda, tend
. t
~.
t' d
b rt
d 2 '1
o em VIS a que .01 au onza a a a e ura e ml novas agências em cidades onde não havia ainda tal
modalidade.
Esse movimento nas casas lotéricas tem como
mote a tradição do brasileiro em fazer a sua chamada
"fezinha" nos jogos legalmente autorizados, como a
Loteria Esportiva, a Mega-Sena, a Quina, a Supersena, a Loteria Instantânea - conhecida popularmente
como Raspadinha - e a novidade, o Bolão Federal,
realizado durante a Copa do Mundo de 1998 e que
voltou dia 111. de maio último, agora com apostas semanais.
As casas lotéricas passaram por amplo processo de modernização, contando com equipamentos
sofisticados que agilizam o atendimento, além de oferecer maior segurança aos usuários. Exatamente por
isso, cada vez mais as pessoas estão trocando as
imensas filas dos bancos pela praticidade e rapidez
das casas lotéricas, para pagamento de contas e até
mesmo outros pagamentos.
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Há agora a informação de que, a partir do segundo semestre, a população terá a seu dispor novos
serviços disponibilizados por meio das lotéricas,
como o recolhimento do INSS e do PIS, assim corno o
pagamento de aposentadorias. De modo que esses estabelecimentos estao se transformando em autênticas
agências bancárias, onde o usuário paga suas contas,
recebe a aposentadoria e sai com seu jogo feito. Tudo
de modo prático e sem maiores complicações.
E é por meio da captação de recursos provenientes desses estabelecimentos, notadamente do volume de apostas, que o Governo Federal pode realizar uma série de investimentos de grande alcance social, na área da habitação, com a construção de casas populares, ou nos setores culturais e esportivos,
possibilitando, por exemplo, uma boa presença de
nosso País nos Jogos Olfmpicos.
No dia 26 de maio, S~ e Srs. Deputados, comemora-se em todo o Brasil o "Dia do Revendedor Lotérico". Queremos, nesta oportunidade, registrar nossas mais sinceras congratulaçOes para com essa laboriosa categoria, que presta inestimável serviço à
nossa população, mediante dessa gama variada de
atividades.
O carnavalesco Joãozinho Trinta, em um de
seus mais felizes carnavais, disse que sonhar com rei
dá leão. Essa expressão retrata esse sonho que está
presente no imaginário do povo brasileiro. E são os
lotéricos que, cotidianamente, acalentam esses 50nhos, ao lado de nossa gente e de suas mais sinceras
aspirações.
Assim, Sr!! e Srs. Deputados, cumprimentamos
todos os revendedores lotéricos e os funcionários desse segmento de alto significado social e econômico
pelo transcurso dessa importante data comemorativa.
Durante o discurso do Sr. AI}' Kara, o
Sr. Nilton Baiano, § 2g do artigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidéncia, que é ocupada pelo Sr. José Carlos Elias, § ~ do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos Elias) - Concedo a palavra ao Sr. Nelson Marquezelli.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB SP. Pronucia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr!! e Srs. Deputados, está ficando cada vez mais difícil a vida do produtor rural.
A falta de recursos nos agentes financeiros, os
entraves das leis trabalhistas, o alto preço dos insumos, dos defensivos agrlcolas etc., tudo isso tem levado ao desânimo os nossos homens do campo.
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Se nao bastasse isso, os industriais de suco de
nosso Pais insistem em nao manter mais a parceria
com os citricultores.
Depois de atingirem um estágio bastante confortável, com a aquisição de boa parte do parque industrial citricola na Flórida, o apetite por frutos no Brasil diminuiu. No ano passado, 70 milhões de caixas de
laranja apodreceram nos pomares.
Perdeu o produtor, o colhedor, o transportador, e
perderam os Municípios, os Estados e a própria
União, com o não-recolhimento dos impostos diante
da não-comercialização das frutas.
O cenário para este ano parece-me que não
será diferente, e mais laranjas apodrecerão nos pomares, porque nao estão sendo compradas e, quando o são, o preço é tão baixo que não cobre os custos
mínimos para o trato das árvores.
Nos EUA, o preço que se paga ao produtor americano chega a atingir US$6,OO por caixa. Aqui no
Brasil, o preço por caixa vai de US$O,50 a no máximo
US$1,20, ficando para o produtor a colheita, o transporte e todo o prejuízo.
Srs. Deputados, o preço do suco de laranja no
mercado mundial é um só; nesta safra, variou de
US$1.250,OO a US$1.600,OO a tonelada. É o caso de
se perguntar: se lá podem pagar US$6,OO por caixa
de laranja, por que aqui insistem em pagar um preço
aviltado, na faixa média de US$1,OO por caixa?
O Governo brasileiro e a liderança do setor continuam dormindo, enquanto o Sr. Cutrale & Cia. está
engordando os bolsos com dólares, na maior concentração de renda jamais vista no Brasil.
Quero aproveitar esta oportunidade, Sr. Presidente, para deixar registrada nos Anais desta Casa
minha homenagem a todos os abnegados citricultores de nosso País pela passagem do 31 11 Dia do Citricultor, a ser comemorado na abertura da 22i1 Semana
da Citricultura, no dia 5 de junho, no Centro de Citricultura Sylvio Moreira do Instituto Agronômico, em
Cordeir6polis, São Paulo.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco/PSDB - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, a imprensa do Maranhão registra
hoje os 49 anos do Jornal Pequeno, lembrando a figura do jornalista Ribamar Bogéa, personagem de
grandes episódios da história mais recente de nosso
Estado. Bogéa pautou a linha do jornal nos princípios
com que se deve educar um filho: respeito, sem ser
subserviência; coragem, sem usar do desrespeito;
cultivar a dignidade para garantir a liberdade. Quase
meio século de lutas e esses princlpios têm-se pre-
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servado, dando ao jornal a independência que o caracteriza na divulgação dos fatos ou nas tomadas de

mesmo tempo em que manipula o Orçamento e os
bancos oficiais para privilegiar os aliados.

posição.
São 49 anos entremeados de perseguições e
até de empastelamento, mas formando páginas de
bons serviços prestados ao público maranhense e,
em especial, ao de São Luís. De sua fundação a nossos dias, nunca se pôs ao jugo da prepotência das elites dominantes que se sucedem em nosso Estado,
com o ranço das monarquias decadentes.
Meus cumprimentos ao Jornal Pequeno e
meus respeitos à memória do combativo Ribamar Bogéa, cuja luta lembra Quintino Bocaiúva: "Não somos
nem seremos nunca partidário da intolerância".
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, o Governo FHC, retomando a inicia~iva,
trabalha para inviabilizar o crescimento das mamfestaçOes e protestos em todo o Pais. Mudou de tática,
porém, assumindo a repressão pura e simples. Recusa-se a negociar - tanto em São Paulo como em
Brasília - com os servidores públicos e começa a organizar um sistema político repre~sivo, tem~n~o um
aumento das reivindicações sociais e a POSSibilidade
de um movimento nacional de protestos, a exemplo
é.
do que vem acontecendo em muitos países da Am nca Latina.
Trata-se de uma poJrtica preventiva e de intimidação, já que o Governo sabe que não mudará de
rumo nem de modelo econômico e, portanto, os problemas sociais só se agravarão, restando para ele a
salda da repressão. Dal a reorganização do SNI, hoje
chamado ABIN, para informar o Governo sobre a oposição e os movimentos, com o objetivo de tomar medidas para bloquear e mesmo inviabilizar nossas
açOes de oposição.
O núcleo do Governo já trabalha de forma militar
e trata-nos como inimigos. Por isso, tivemos a volta
da Lei de Segurança Nacional e da Censura, que continuaram com outros nomes e de outras formas, como
Lei de Defesa do Estado Democrático, e matérias
como a da revista Veja sobre o MST.
No front polftico, o Governo recompõe sua base
de apoio, isolando ACM, e prepara uma reforma politica que, seguramente, tem como objetivo impedir a
vitória da esquerda ou mesmo garantir o continuís~?
da era FHC, via parlamentarismo. Trabalha as dlVIsOes na esquerda anunciando sua preferência pela
candidata Luiza Erundina, em São Paulo, e não
afrouxa o cerco aos Governos que se mantêm na
oposição, seja nos estados, seja nos municfpios, ao

As PM transformam-se em operadoras não só
de repressão social, mas de repressão política, já que
são, na prática, polrcias políticas que fazem escuta telefônica, infiltração, provocações e operações poUticas, ainda sem a tortura.
O objetivo do Governo é despolitizar, criminalizar os movimentos sociais, caracterizá-los como violentos e sem objetivos institucionais para isolá-los e
derrotá-los, separar o PT e a esquerda da luta social e
derrotar tanto os movimentos sociais como os partidos, particularmente o PT. Tudo que o Governo quer
são movimentos reivindicatórios que podem até radicalizar na forma de luta, mas isolados e sem perspectiva política nacional.
A forma hipócrita e cínica como os tucanos e
parte da mídia tratam os incidentes com Covas e Serra é um exemplo gritante dessa politica: cobrar do PT
medidas contra os autores das açOes individuais e
eximir-se de culpa pela repressão desde Porto Seguro, pela morte do sem-terra no Paraná, pelos ferimentos graves causados ao jornalista em São Paulo e a
centenas de manifestantes, obra de uma política decidida por eles e pelo Governo FHC.
O grande desafio do PT e das esquerdas é combinar e articular a luta social com a luta institucional,
nacionalizar os protestos e dar à luta reivindicatória
um objetivo politico nacional: a mudança do modelo
econômico e do Governo FHC por um novo governo.
Esse caminho passa por pressionar o Governo
para negociar e atender às reivindicações populares
e derrotá-lo nas urnas em 111 de outubro, preparando
tanto um amplo movimento nacional de protesto
como nossa vitória em 2002.
Para mudar o Brasil é necessário dar um sentido
político nacional às nossas reivindicações sociais. E o
Brasil só mudará se nossos objetivos políticos nacionais tiverem uma ampla base de apoio social, organizada num amplo movimento nacional de protestos.
Essa é a melhor estratégia para responder de
forma adequada às táticas do Governo FHC.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT _ SC. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, ~:.e Srs.
Deputados, neste último final de semana VISitei a. a~ministração de pequenos e alguns grandes hospitais
de Santa Catarina.
Tive a grata satisfação de ver o seu empenho
para que a população, principalmente a carente, tenha o atendimento médico hospitalar digno.
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~ interessante como valores tão pequenos rendem tanto. Fazem verdadeiros milagres. Os médicos,
diretores e benfeitores se reúnem para discutir a forma do melhor aproveitamento do dinheiro que recebem, que, diga-se logo, é até aviltante, tanto para o
hospital quanto para os médicos.
Infelizmente o atendimento médico pelo SUS
não é um ato de cidadania - o que, para o médico,
significa emprego, salário, renda familiar; e para o paciente significa direito.
Não é cidadania, é muito mais misericórdia dos
que prestam o serviço. Os que de fato fazem conta, já
não atendem pelo SUS. Enquanto é ato de favor, de
misericórdia, será humilhante para o usuário e deprimente ao prestador. Os médicos e hospitais deveriam
brigar para prestar um serviço público, como fazem os
empreiteiros para fazer um prédio público, uma ponte
ou estrada. Do jeito que está não é ato de cidadania
para ninguém. Isso precisa mudar urgentemente.
Agora está nas mãos dos senadores parte dessa decisão. A saúde já passou por todos os ajustes
possfveis. Precisamos urgentemente injetar mais dinheiro no sistema.
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Em Minas Gerais, o interior será beneficiado
com 5 bilhoes de reais, fortalecendo a renda dos produtores e dos operários do campo, alimentando a expectativa do comércio, que aguarda ansioso pela expansão das vendas e o rendimento extra que obterá.
Para se ter uma idéia do que representa esta safra para o Estado, a projeçao é de 28,5 milhões de safras de café, 55% produzidas nas regiões mineiras do
sul, Zona da Mata e Trilmgulo. Este impressionante
volume movimentará 30 bilhões de reais, ficando Minas com cerca de 5 bilhões (10% da safra de grãos e
50% do volume gerado pela colheita do café).
A colheita dessa rubiácea se está iniciando e
gerará 300 mil novas vagas de trabalho rural. Segundo informa o jomal Estado de Minas, seção "Economia", de domingo, 28, o salário nessa época, com os
ganhos de produtividade, parte de uma média de 150
reais a 170 reais para cerca de 400 a 600 reais, atingindo o maior Indice no mês de julho.
A safra deve movimentar, este ano, cerca de
677 milhoes de reais, no Triângulo Mineiro, Alto Paranafba e noroeste do Estado, que respondem por 98%
da produção mineira de soja e por 42% do milho colhido, e todo esse volume renderá para os cofres do
Estado, aproximadamente, 115 milhões de reais em
ICMS.

A partir do dia 7 de junho de 2000 o Presidente
do Senado, Or. Antonio Carlos Magalhães, pode, se
quiser, colocar em votação a PEC da Saúde, a de nll
86-A. Certamente, não extrapolará os prazos, até
porque, como polftico de várias décadas, mais sensfvel à fatia mais carente da sociedade, sabe o quanto
fará bem para o sistema SUS e, conseqUentemente,
para a sociedade como um todo.
O Senador tem na mão a grande oportunidade
de revelar sua simpatia social.

Estes dados confirmam as informações que nos
têm chegado de que Minas Gerais vem alcançando
um crescimento econômico superior ao de muitos outros estados da Federação, graças ao salto das exportaçOes de produtos industrializados, à fertilidade
de seu solo e à riqueza do seu subsolo.

De todos os setores públicos, o que está produzindo maior descontentamento é com a saúde. A educaça0, aos trancos, mas vai; as estradas, ruins, mas
dá para chegar em casa; os hospitais não agUentaram mais tamanho arrocho.
Por isso conclamo os nobres Pares e a sociedade em geral para que a partir do dia 7 de junho de
2000 passamos votar a PEC da Saúde no Senado.
Desta forma, teremos melhor expectativa para 2001.
Muito obrigado.
O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, anúncio oficial de que a safra 2000 alcançou o
volume de 85,4 milhões de toneladas repercutiu beneticamente na economia do interior do PaIs. São miIhoes de trabalhadores rurais que obterão ganhos extras no decorrer das colheitas e outros tantos pequenos proprietários que lucram com o resultado da produção de suas lavouras.

Com o volume de dinheiro em circulação, com o
incremento da indústria e do comércio em todo o
PaIs, esperamos que o desemprego sofra uma redução substancial, com reflexos benéficos para a meIhona do nfvel de vida da população.
Numa época em que o descontentamento chega às ruas, nada é mais agradável do que registrar
uma produção agrlcola em grande escala que aliviará
o bolso do consumidor, criará mais emprego, oferecerá alimentos abundantes e mais baratos. É a paz que
o campo oferece à cidade neste momento de graves
preocupações.
O recorde da safra brasileira deste ano deve-se
muito à atuação do atual Ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, que vem imprimindo uma polrtica agrfcola dentro dos parâmetros do Govemo, mas com
muita praticidade. Como executor do programa agrfcola autorizado pelo Poder Central, tem-se revelado
profundo conhecedor dos problemas que afetam o
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setor e tem ad~inistrado com eficiência os recursos
que lhe sã~ atrlburdos.
Acredlta~os que o grande passo que o Governo
Fern.ando Henrique está dando para a fixação de uma
polftlca agrfcola, seja o estabelecimento de uma economia sem inflação. A partir dar terem os produtores a
certeza e a segurança de contar com financiamento
na época certa, além de uma polltica de preços mlnimos adequada, uma garantia, portanto, de comercialização e, sobretudo, regras claras e estáveis não somente no setor, mas para todo o contexto da~ atividades econômicas brasileiras.

Senadores afinados com a submissão deste Governo
aos parses ricos, donos do FMI.
Mas voltemos ao nosso Presidente, tentando
entender o que ele disse:

A recuperação gradual, mas crescente da economia, vai tornar real a esperança nunca abalada do
nosso povo que, apesar das privações e das dificuldades, jamais perdeu a alegria de ser brasileiro e a
confiança no futuro da Pátria.
Sr. Presidente, peço a V. Ex· que autorize a divulgação do meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil e no Jornal da Câmara
.
.
.
MUito obrigado.
O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, qu~m se disp~ser a analisar tudo o que Fernando Henrique tem dito ao longo dos sete anos de
P?der, contados desde a investidura no cargo de Mimstro da Fazenda, terá que aprender um idioma
novo, que nada tem de sociologia.
Temos ouvido e lido tantos absurdos, o brasileiro tem sido chamado de caipira, neobobo, vagabundo, nefelibata, os dados estatisticos e de inflação são
manipulados para mostrar estabilidade e qualidade
de vida constantemente desmentidas por órgãos especializados, tanto nacionais como internacionais.
No último fim de semana, fomos brindados com
uma entrevista surpreendente, na qual FHC diz que
"o problema real da pobreza não é a concentração de
renda. É o piso, o ganho mfnimo dos pobres", ao mesmo tempo diz que não houve fisiologismo e sim "polltica" quando convidou a deixar o colo da Presidência
quem não votasse a favor da continuação da miséria
representada pelos 151 reais do salário mlnimo.
Ele diz que as idéias do PT e PFL estão ficando
parecidas, pois se uniram nos "100 dólares". As votações do dia 10 de maio desmentem isso, pois se o
PFL estivesse realmente assimilando as propostas
sociais do PT não teria ajudado a aprovar a medida
provisória de FHC que decretou o fim do sonho de
melhorar o salário mlnimo, consolidando o irrisório
valor de 151 reais. Por fisiologismo ou idealismo poJltico, a verdade está na lista dos 305 Deputados e 41

A re~d~ dos pobres ele vem achatando desde
quan~o. MInistro da Fazenda; o deputado Ricardo
BerzOlnl .- PT/SP, relata~do na ~omissão de Finanças e Tributação um projeto enviado pelo Governo,
apresentou um substitutivo pelo qual tentou reduzir
aliquota ~os assalariado~ d~ menor re.n~a, criar desconto malo~ para .os mais flCOS e cOrrigir ~ ~ongelamento da faixa de Isenção, e FHC não permitiu que tal
proposta fosse aprovada; a base da pirâmide continua sem "educação", apenas representa números
para discursar e tentar "reduzir" o percentual dos "fora
da escola".
Ele diz que em 1977 os pobres eram quase 40%
e em 1998 diminulram 33%, e que o número de celulares subiu de 800 mil para 17 milhões. Esqueceu de
dizer, porém, que quem comprou celular não ganha
salário mrnimo (são mais de 20 milhões) nem faz parte da miséria absoluta (05 mais de 50 milhões que vivem com menos de 2 reais por dia). E mais: 17 miIhões representam menos de 10% da população e
são os que verdadeiramente "existem" para o nosso
Presidente da modernidade e da globalização. O resto, que se queixe ao bispo!
Ele se enche de empáfia para falar numa previsão de quase 86 milhões de toneladas de grãos no
ano 2000, volume irrisório para um Pars com a extensão e as condições climáticas do Brasil, que só não
produz o ideal por falta de incentivo à agricultura.
Nosso homem do campo vive perambulando pelas
estradas em busca de um pedaço de chão e quando
consegue ser assentado não tem condições para
usar a terra. A~bamo~ importando tudo, ~té coco,
apesar de p~ssUlr.uma Invejável ~xt~nsão litorânea:
É. patét~ca a lista de obras publicas que FHC diZ
que vai legar:
Refizemos toda a produção energética
do Brasil e construlmos o gasoduto Brasil-Bolfvia. Privatizamos as ferrovias e elas
estão sendo recuperadas. Estou lutando
para fazer a Transnordestina, e construrmos

.
~ concentração de renda no Brasil é
inaceitável, mas só se pode combatê-Ia de
três modos: elevando o piso da renda dos
pobres, tacando imp?sto no } % da populaç~o que fica com mais de 10 Yo da renda naclonal e dan~o e~ucaçã~ para os que estão
na base da pirâmide social.
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a Fermnorte. Fizemos também a estrada ro~
doviária que vai de Manaus a Caracas. E
estamos duplicando a Fernão Dias.
E deixou o Pars de tanga!
Houve muita cobrança quando se d b te
"
.'
e a. u o
salário mrmmo
das aposentadorias e
. , .e a situação
..
pensões, Inc uSlve utIlizando ~mo exemplo. os par~
ses do Mercosul que pagam maIs que o BrasIl. Agora
que estamos vendo o .mundo desabar sobre a .cabe~
d~ trabalhador argentino, notadame.nte o servidor publlco e os aposentados, tendo reduzidos seus proventos de 12 até 50%, a esperança que resta ao povo
brasileiro é aquela "profunda" declaração de FHC que
os jornais de hoje estampam: "Eu não sou mau"!
Acrescentando que s6 não reajusta os salários por.
....
que é obrigado a cumpnr a ngldez Imposta pela con• .
"
tenção .d~s gastos publlcos, o P~esldent~ d~lxa no ar
uma duvida: será que os s~rvldore~. pu~"cos e os
aposentados vão poder dormir tranqüIlos.
E se ele resolver que agora vai usar o idioma

portenh~?.

MUito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Carlos Elias) - Passa-se ao

v-

GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Djalma Paes,
do Bloco PSBIPCdoB, pelo prazo de 25 minutos.
O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a greve é um direito dos trabalhadores,
constitucional e legItimo. Não é uma dádiva do Governo nem de segmentos da mrdia que tendem a questionar suas formas e seus objetivos, visando impor limites e restriçOes ao seu exercicio.
Essa estratégia vem sendo usada pelo Governo
Federal e pelos Governos de alguns Estados, na tentativa de deter as reivindicações dos trabalhadores e
frustrar suas expectativas de avanços ou conquistas.
Assim, em alguns Estados, o que se observa é a
tendência de se reprimir as greves e os movimentos
de protestos, que geralmente são apontados como inconvenientes ou perigosos. É lamentável tal postura,
que as autoridades ainda recorram a tais táticas, ao
invés de repensar o modelo de ação politica, social,
coerente com as juras e promessas de democracia e

desenvolvimento.
Mas as promessas, as juras democráticas, infelizmente, ficam no terreno do conceito, do discurso da
liberdade, que nao se concretizam com a negociação,
o diálogo e a busca do entendimento. Ao contrário. A
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ret6rica oficial tem sido inflexlvel na recusa de atender aos pleitos, de tentar mediar os conflitos, buscar
soluções, que é da essência da democracia, da natureza do regime democrático.
É exemplo disso - na área federal, no m~u Estado, Pernambuco _ as reações contra os movImentos
re'lv'l nd'lcat6'riOS do setor pu•bl'ICO, dos t ra baIh adores
sem terra e de outros segmentos. A rigor, a estratégia
do Executivo é ignorar os direitos dos trabalhadores,
seus anseios de diálogo, de negociação na busca de
soluções justas, de medidas para superar os problemas econômicos e sociais.
.
Nesse ~ntldo, o Govern~ ~e :ernambuco ~~ga-se a .ouvlr, a debate~ as relvlndlcaçOes sal~rlals
dbOS servld.oret~' o~ questlonaême~tos dadcategodna 50re as priva Izaçues que v m Impon o per as ao
G
do E t d '
t
E t d N t I ta
5 a o Inves e
s a o. a a ua se, o overno
contra os servidores da Companhia Pernambucana
de Saneamento, que realizam uma greve reivindicando a manutenção de suas conquistas e o reajuste de
salários.
É importante lembrar que os servidores da
Compesa, sofrendo pressões do Executivo, estão
pleiteando apenas um reajuste mrnimo, negado pelo
Governo, e a manutenção de conquistas que a empresa quer retirar da categoria. Na verdade, o Governo assume uma posição trpica de desmonte do órgão, visando facilitar sua entrega ao controle privado.
Não é nova a atitude do Governo de Pernambuco, que segue a linha do Governo Federal, ou seja,
alega que o Estado não tem recursos, não pode aten~
der os servidores, mas em contrapartida concede incentivos e verbas aos grupos que assumem as estatais.
Ouço com prazer o nobre Deputado José Antonio.
O Sr. José Antonio Almeida - Nobre Deputado
Djalma Paes, o pronunciamento de V. ExA, na tarde
de hoje, é oportuno quanto ao momento que estamos
vivendo, quando se encontram em greve os servidores públicos federais, principalmente, os das universidades. Temos várias paralisaçOes de servidores estaduais e de empresas estatais em alguns Estados.
Como muito bem aborda V. ExA, o direito de greve é
inalienável, previsto no art. gA da Constituição. Não
podemos impedi-Ia. O que é posslvel, também definido no art. gA, § 1Jl., é que os serviços ou atividades essenciais sejam mantidos, com determinado percentua', durante a instalação da greve. Mas V. ExA vai além
no seu pronunciamento - dar meu pedido de aparte
- quando diz que se utiliza desse momento em que as
reivindicaçOes justas dos trabalhadores estão expostas para tentar desmontar as empresas estatais,
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como se fez com as empresas federais e como se
está fazendo, de acordo com V. ExA, no seu Estado. É
inconcebível esse procedimento. Não podemos admitir que todos os demais preços e indices econômicos tenham valores alterados. Alteram-se as tarifas
os tributos e tudo o mais, mas Mo se pode alterar sa~
lário. As pessoas têm de manter com renda fixa mensal a polltica econômica do Governo. Aproveitam este
momento para privatizar empresas, inclusive da área
de saneamento, que é monopólio natural. Não haverá
possibilidade de existir duas empresas de saneamento na mesma cidade, município ou estado. É uma situação inacreditável. É oportuna a denúncia de V. Exa.
Solidarizo-me ICom V. ExJl pelo pronunciamento.
O SR. DJALMA PAES - Agradeço a V. ExA o
aparte e o incorporo ao meu pronunciamento.
Essa tem sido, nos últimos anos, a prática no
Estado de Pernambuco. Ocorreu com relação à
CELP - Companhia de Energia do Estado, em que o
Governo Federal ameaçou o então Governador Miguel Arraes, ao dizer que, se não fosse alienada
aquela companhia, ela iria perder a concessão. Os recursos que deveriam ser repassados para investimento nessas áreas foram cortados há muitos anos.
No setor de saneamento do Estado de Pernambuco
não se vê investimento.
Sr"~ e Srs. Deputados, nessa linha, a Companhia Ferroviária do Nordeste, que recebeu a malha
ferroviária, apropriou-se dos recursos do Estado e
nada investiu. Havia contrato, inclusive, que a obrigava a investir, durante esses anos, para recuperar a
malha ferroviária. Naquela época, eu era Deputado
Estadual e lembro-me de que alguns funcionários foram à Assembléia Legislativa e mostraram que as linhas férreas eram rentáveis, desde que o Estado as
recuperasse. Ou seja, sairiam do Porto de Suape até
a cidade de Salgueiro, em pleno sertão pernambucano, para fazer interligação, Deputado Moroni Torgan,
com a linha que viria de Fortaleza, encontrando-se
em Salgueiro e partindo até Petrolina, complementando com a hidrovia do Rio São Francisco, fazendo
com que o Nordeste pudesse estar interligado ao Sul
do Pais, barateando em cinco vezes os custos do frete ferroviário.
Mas o que se vê hoje é que a empresa que adquiriu as linhas férreas do Nordeste está solicitando
dos Governos dos Estados e do Governo Federal recursos para que sejam aplicados nelas para possibilitar a nós, nordestinos, interiorizarmos o desenvolvimento da região.
No setor de telecomunicações, sob o controle
de três empresas, é visível a falta de investimentos, o
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que ocorre também no setor elétrico, seguindo uma
tendência que marca essa política em todo o território
nacional. As falhas são constantes, há muita propaganda e resultados poucos animadores. Isso antecipa o que pode acontecer com a entrega da Compesa
a grupos privados, prejudicando amplas parcelas da
população.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Moroni
Torgan.
O Sr. Moroni Torgan - Deputado Djalma Paes,
reforço as palavras de V. ExA, especialmente no que
tange às ferrovias. Temos ligação, através de hidrovias, até boa. Acredito que os portos do Nordeste também tenham boa capacidade, talvez alguns precisem
desenvolver-se mais. Pernambuco já tem o Porto de
Suape; Ceará terá o Porto de Pecem; e o Porto de
Fortaleza, reformado, terá ótima capacidade. No entanto, a ferrovia vai aonde não temos mar: o sertão do
Brasil. O discurso de V. Ex· é corretíssimo. Entendo o
porquê de todos os países do Primeiro Mundo hoje
não abrirem mão de suas ferrovias. O que um trem
leva - e gastando pouco -, quarenta caminhOes tipo
Scannia, tipo Volvo não levam. O trem gasta pouco.
Não entendemos por que um País que importa petróleo não dá incentivos às ferrovias, principalmente às
do Nordeste, onde poderíamos ter vias de escoamento muito mais adequadas, rápidas e nao são utilizadas de forma alguma. São todas truncadas. Dizem
que economicamente são inviáveis. Não, nobre Deputado, são viáveis. Se colocarmos ao redor delas
açudes, se fizermos irrigaçOes, seremos celeiro do
Brasil e de boa parte do mundo, se investirmos no
Nordeste. Temos terras especiais, um clima especiaIissimo que gera três safras, enquanto em outros lugares gera uma só. Podemos citar a fruticultura. Petrolina, que V. ExA conhece, é exemplo disso. Os perímetros irrigados no Ceará são outro exemplo. Poderramos interiorizar o desenvolvimento e a produção
se tivéssemos as ferrovias em condiçOes de uso, com
trens e manutenção adequada. Parabenizo V. ExA por
fazer o alerta ao Pais e quero agregar-me a essa preocupação e a esse desafio no sentido de que se façam estradas de ferro suficientes para o desenvolvimento do sertão carente de investimento. TE1nho certeza de que todos os nordestinos ficarão lá e deixarão
de vir para o Sul. Muito obrigado a V. Ex·
O SR. DJALMA PAES - Deputado Moroni Torgan, V. ExA fala sobre a fixação do homem ao campo,
assunto que ia abordar a seguir.
Em tempos passados, quando essa ferrovia trafegava de forma regular de Recife a Salgueiro, ao longo dela tínhamos as indústrias de óleo de mamona,
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de milho e inúmeras fábricas de doces. Enfim, a vida
era bem melhor para o cidadão. Hoje no Estado de
Pernambuco, na região do Araripe, vizinha ao sul à
região do Crato, no Ceará, temos uma das maiores
jazidas de gipsita do mundo, mas que chega a Recife
custando quatro vezes mais do que a que vem de navio da Espanha. Poderfamos baratear esse custo e
desenvolver aquela região, fazendo esse transporte
por meio da linha férrea, inclusive economizando muito. O custo do transporte de cargas em nossas estradas faz com que elas se encontrem nesse estado de
penúria.
Agradeço a V. ExA o aparte e o incorporo ao meu
pronunciamento.
A privatização da Compesa, sem dúvida, é uma
medida que vai deixar a empresa completamente à
mercê do lucro, comprometendo a prestação do serviço essencial - é bom que se diga - ao bem-estar
da sociedade.
A Compesa abastece hoje 90% da população
urbana de Pernambuco, atendendo ao setor de saúde pública, ao direito de cidadania, de sorte que os resultados dessa ação têm de ser mantidos sobretudo
pelos indicadores sociais.
Assim, a importância dessa ação está no abastecimento, no volume de esgotos tratados, com redução das doenças e melhoria das condições de vida do
cidadão. ~ necessário atentar também para o fato de
que, no setor de saneamento, alguns sistemas foram
privatizados em nosso Pais, havendo a primazia do
econômico sobre o social, com prejufzos para os mais
pobres e para os mais carentes.
Não resta dúvida de que esse segmento, administrado sob a ótica do lucro, trará conseqüências trágicas para os pobres, que podem ser exclufdos até do
acesso a um bem essencial à vida, como a água. Na
busca voraz de lucros, os operadores certamente vão
privilegiar os sistemas com superávit e abandonar os
deficitários, agravando a crise social.
O controle do Estado, portanto, é a garantia de
eficiência, de ações que reduzam os desníveis sociais, do acesso de todos a um bem essencial à vida, objetivos que a privatização pode comprometer. Na defesa deles, os servidores lutam contra a privatização
e realizam greve por melhoria salarial e preservação
das conquistas sociais.
Tais motivos têm de ser levados em conta pelo
Governo do Estado, pois não faz sentido reprimir, ignorar, as reivindicações dos servidores, em nome do
combate ao corporativismo e a ineficiência das estatais.
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A realidade vem provando qUE" tal argumento é
parte de um discurso falso e inconseqüente que na
prática atende às maquinações de grupos contrários
aos interesses do nosso povo, elites comprometidas
com o retrocesso econômico e social do Brasil.
Este País é um oásis. Quinze por cento de toda
a água doce do mundo encontram-se aqui. Cinqüenta
e três por cento de toda a água da América Latína estão no Brasil. Como pode - com toda essa fartura vermos nossos cidadãos passando necessidade! Em
Recife é comum faltar água por dez dias consecutivos. Percebemos que apenas 70% da população,
que têm habitações neste País - os privilegiados -,
possuem água nas suas casas. Contudo, apenas
30% possuem sistema de coleta de esgotos. Desses
30%, apenas 6% são efetivamente tratados. Noventa
por cento de todo o esgoto é despejado novamente
em nossos rios, fazendo com que a qualidade da
água - principalmente nas regiões metropolitanas fique impraticável para o uso humano.
É necessário tratar a saúde de forma preventiva. Saúde preventiva representa água de qualidade
para o cidadão e saneamento básico. Oitenta por cento das internações hospitalares - segundo dados da
Fundação Nacional de Saúde - devem-se à falta de
água potável e saneamento. Contudo, o Governo investe todos os anos 2,5 bilhões de dólares em internaçOes e apenas 3 bilhões de dólares em saneamento.
A saúde não é prioridade neste País - isso está
claro. Nos Estados Unidos, 95% das companhias são
estatais. Entendem os governos de Primeiro Mundo
serem responsáveis pela saúde da população; por
isso investem bastante em saneamento.
O Governo brasileiro hoje vive à mercê da vontade do Banco Mundial. Vende siderurgias, empresas
de telecomunicações e o setor energético. O FMI interessa-se - é óbvio - pelos grandes sistemas, porque
dão lucra. Ele não se interessa por cidades com menos de cem mil habitantes. Elas não o interessam. O
Governo Federal vai ter de convencer os Prefeitos a
assumi-Ias, para que tenham prejulzo e para que outros serviços não cheg uem à base. Essa, companheiras, tem sido a lógica deste Governo ao longo dos
tempos.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a revista
Carta Capital publicou declaração do Prefeito Roberto Magalhães, segundo o qual o último grande investimento na área de saneamento no Estado de Pernambuco foi feito há quatorze anos, com a construção da Barragem de Pirapama, que até hoje não está
pronta para fornecer água à Região Metropolitana de
Recife.
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Acho importante mostrar o descaso com que os
recursos públicos são tratados. Há dez anos, Sr. Presidente, quando se licitou a obra da represa, a concorrência foi ganha por uma construtora da Bahia,
que superfaturou o contrato em 96%. Pois bem. Com
a obra superfaturada em 96%, há dez anos foi feita
denúncia ao Tribunal de Contas da União, que cancelou a licitação e mandou que outra fosse aberta.
Qualquer cidadão de bem, se soubesse que a
empresa cobra o preço de duas para construir uma
barragem, diria que jamais poderia participar da nova
licitação. E essa licitação aconteceu. Sabem quem
ganhou, nobres Deputados? A mesma construtora
OAS. Dessa vez, com preço 50% mais barato do que
havia licitado há dez anos.
Quem paga essa conta é a população da região
Metropolitana do Recife, que infelizmente recebe
água apenas três dias por mês.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Carlos Elias) - Concedo a palavra ao segundo orador inscrito no Grande
Expediente, Deputado Alex Canziani, representante
do Paraná pertencente ao Bloco PSDB/PTB.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, todos nós temos consciência de que o
mundo é sacudido de vez em quando por ondas de
mudanças revolucionárias. Nem todos nos apercebemos, entretanto, que estamos atravessando uma
dessas ondas neste exato momento.
Não nos referimos apenas aos frutos tang/veis
de vertiginoso processo tecnológico, pois esses estão
presentes em menor ou maior grau em nossa vida cotidiana. Assim, já nos habituamos, por exemplo, com
os avanços das telecomunicações e da informátíca.
Já ouvimos falar das descobertas no campo da engenharia genética. Já incutimos em nossas mentes, enfim, a expectativa de que as inovações materiais tendem a se acelerar em um ritmo sempre crescente.
Na verdade, porém, as grandes modificações
da época atual são as que alteram o funcionamento
da própria sociedade, suas aspirações, seus objetivos. Nada é mais caracterfstico desse fenômeno,
aliás, que as transformações que têm afetado a economia. Há apenas algumas décadas vivíamos ainda
sob o signo da industrialização. A pujança de um pais
media-se pela fertilidade de suas fábricas. Os estudantes memorizavam com orgulho as toneladas de
aço produzidas ou o número de automóveis manufaturados. Industrializar-se era o sonho das nações em
desenvolvimento, a meta dos seus governantes.
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Nos últimos anos, entretanto, Sr. Presidente,
toda essa escala de prioridades foi alterada. Tendo o
progresso tecnológico simultaneamente como causa
e conseqOência, caminhamos celeremente para um
mundo em que a obtenção de conhecimento e oferta
de serviços daí decorrente passaram a ser os ativos
mais cobiçados. Não por acaso, as potências ecenômicas surgem como nações situadas na vanguarda
da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, fazendo com que a atividade industrial propriamente
dita perca relevância nesse contexto. É justamente
por essa razão que se tem observado a queda da participação dos setores primário e secundário - respectivamente, agrícola e industrial - na renda dos parses
ditos desenvolvidos, em contraposição ao aumento
da importância do setor terciário ou de serviços.
Sob esse amplo guarda-chuva dos serviços, Sr.
Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, abrigam-se as
pérolas da chamada Nova Economia: entretenimento, moda, cinema, programas de computador, Internet, música, finanças. Cada uma dessas atividades já
atrai os cérebros mais brilhantes, movimenta recursos financeiros em escala planetária, gera postos de
trabalho em ritmo e volume muito superiores aos das
indústrias tradicionais.
Menos conhecido, porém, é o fato de que um lugar de especial destaque nesse conjunto de novas 10comotivas da economia mundial é reservado a um setor até há pouco tempo relegado ao segundo plano,
principalmente no nosso PaIs: a indústria de viagens
e turismo. De fato, não faz muito tempo, associavam-se às atividades turísticas invariavelmente ao lazer despreocupado das classes dominantes, a um
luxo completamente inacessível ao cidadão comum.
Os números mostram, contudo, Sr. Presidente,
que essa imagem nada mais representa que ecos tardias de um passado já superado. Dados estatísticos
disponlveis dão-nos uma idéia do gigantismo que
hoje caracteriza as atividades turfsticas. Estimativas
da Organização Mundial de Turismo e do Conselho
Mundial de Viagens e Turismo indicam, por exemplo,
que o setor apresentou em 1998 um faturamento global da ordem de 4,4 trilhões de dólares, fruto de 625
milhões de chegadas de viajantes. Esse movimento
ciclópico de gente e de dinheiro foi o responsável pela
manutenção de nada menos do que 231 milhões de
empregos, pelo ingresso de 439 bilhões de dólares
de divisas nos países receptores e pelo pagamento
de 802 bilhões de dólares em impostos.
Tamanha geração de riqueza, rendas e empregos não pode ser desprezada por nenhuma nação.
No caso do Brasil, porém, esse é um atrativo particu-
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Jarmente interessante. Em primeiro lugar, fomos dotados da matéria-prima por excelência para o turismo.
Que outro paIs pode ostentar em um só território maravilhas da Criaçao como a Floresta Amazônica, o
Pantanal Mato-grossense, os milhares de quilômetros de um litoral inigualavelmente belo, os encantos
de Foz do Iguaçu? Além disso, que outro pars pode
oferecer tantas belezas em conjunto com o clima
ameno e um povo tão hospitaleiro? Na verdade, o turismo será talvez um dos últimos setores nos quais as
vantagens comparativas são determinadas basicamente peJos recursos naturais - vantagens comparatívas que temos como ningUém.
Em segundo lugar, interessa-nos dinamizar o
turismo porque temos a ingente necessidade de gerar
empregos. Nesse sentido, o setorturrstico representa
um manancial de criação de postos de trabalho, já que
é uma atividade ainda intensiva em mão-de-obra - e,
melhor ainda, mão-de-obra que temos em abundância
no nosso Pais. Assim, a relaÇêo investimento/emprego é muito inferior à observada em outros setores.
Estima-se, por exemplo, que cada emprego gerado na
indústria autornobillstica brasileira demande 700 mil
reais, contra apenas 40 mil reais no setor turrstico. A
ressaltar, ainda, o fato de que o turismo é uma das
principais fontes de criação de primeiros empregos e
de constituiçao de pequenas e microempresas.
Não há dúvidas, portanto, de que a transformação do Pais em uma potência turrstica deve figurar
com destaque na nossa lista de prioridades. Lamentavelmente, entretanto, quase nunca foi assim. Só recentemente, no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, elaborou-se uma Polftica
Nacional de Turismo digna desse nome, contemplando metas objetivas, estratégias claras e diagnósticos
precisos para o setor.
Os frutos já começam a ser colhidos. Entre 1994
e 1999, o contingente de turistas estrangeiros que se
dirigiram ao Brasil passou de 1,8 milhOes para mais
de 5 milhões. Por conta desse incremento, Sr. Presidente, nobres pares, pulamos nesse perrodo do 43Q
lugar para algo próximo do 27Q lugar na classificaÇêo
dos parses-membros da Organização Mundial do Turismo. Simultaneamente, a receita cambial turrstica
evoluiu de 1,9 bilhões de dólares para 3,7 bilhões entre 1994 e 1998, fazendo com que o turismo já figure
como o terceiro item mais importante em nossa balança comercial e de serviços.
Também no cenário interno a evoluÇêo tem-se
revelado impressionante. Estimativas da Embratur e
da Fipe indicam que já se contava, em 1998, com
uma legiêo de 38,2 milhões de turistas domésticos. O
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crescimento setorial pode ser constatado, por exempio, no fato de que entre 1994 e 1998 o número de desembarques de vôos nacionais praticamente dobrou,
passando de 13,8 milhões para 26,5 milhões, enquanto a proporção de vendas de pacotes turísticos
domésticos saltou de 30% para 60% do total do mesmo perrodo.
Concedo um aparte ao Deputado João Pizzolatti.
O Sr. João Pizzolatti _ Deputado Alex Canziani, legitimo representante de Londrina, Estado do Paraná, que veio agregar sua força à Subcomissão de
Turismo da Câmara dos Deputados, quero, inicialmente, parabenizá-lo pelo brilhante discurso. V. Ex.,
assim como nós, tem o entendimento de que, sem
sombra de dúvidas, a grande alternativa econômica
para o Pais gerar empregos necessários - uma vez
que o desemprego é provocado pelo processo de modemização do setor produtivo no Brasil - é o turismo,
é o setor de serviços. E nossas ações estão associadas às de V. ExA, a fim de que haja finalmente uma priorização por parte do Governo para que as ações
aconteçam de fato em curto e médio prazos. Nós da
Subcomissão agregamo-nos a V. ExA em sua manifestação, neste momento de grande necessidade de
termos um movimento forte, não apenas na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, na Subcomissão de Turismo, como também na Câmara dos
Deputados, no Congresso Nacional como um todo,
para que todos os Parlamentares tenham consciência, assim como V. ExA, da importância do desenvolvimenta do turismo, da importância de se priorizar, no
êmbito dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, essa grande alternativa de geração de emprego e
redução das diferenças sociais nos vários cantos do
Pars. Aproveito esta oportunidade para mais uma vez
parabenizar V. ExA pela ação e Londrina pelo privilégio que nos deu de ter V. ExA entre nós, incrementando a movimentaçêo do turismo brasileiro.
O SR. ALEX CANZIANI - Agradeço o aparte a
V. ExA, Deputado Joêo Pizzolatti, que é nosso grande
Presidente da Subcomissão de Turismo e que, juntamente com outros Parlamentares, faz um belo trabalho a fim de que possamos cada vez mais incrementar o turismo no Pars. Parabéns a V. Exa. e a todos os
companheiros da Subcomissao. Muito obrigado pela
gentileza do aparte.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ricardo
Barros.
O Sr. Ricardo Barros - Quero parabenizá-lo,
Deputado Alax Canziani, porque sabemos que o turisrno é o maior empregador do mundo. Sabemos
também que é o setor que mais cresce na economia
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mundial e que o nosso Pafs é privilegiado nessa área
- temos 8 mil quilômetros de costa, a Amazônia, o
Pantanal e as Cataratas do Iguaçu, entre outras maravilhas. Esperamos que com as ações que V. Ex"...!
têm desenvolvido na Subcomissão de Turismo da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, unindo
esforços com a Frente Parlamentar de Turismo e os
demais órgãos que colaboram para a consolidação
do turismo no Brasil, especialmente o Ministério do
Esporte e Turismo, agora com o Ministro Carlos Melles, possamos ver o Pais tornar-se um grande receptor de turismo em âmbito mundial. Estamos muito longe da marca dos 60 milhões de turistas que a Espanha recebe; estamos perdendo às vezes para pequenas ilhas da América Central, como a Jamaica, mas
chegaremos lá, com a determinação dos colegas. Um
abraço.
O SR. ALEX CANZIANI - Deputado Ricardo
Barros, V. ExB, que é Vice-Líder do Governo e desempenha um grande papel como Parlamentar paranaense também, defendendo as causas do nosso Pais,
tem sido árduo defensor do turismo nesta Casa. Agradeço a V. ExJl o aparte.
S~ e Srs. Deputados, os números do setor de
turismo são expressivos, mas, paradoxalmente, também mostram o longo caminho que ainda temos a
percorrer e que só agora começamos a descortinar.
Com efeito, já vai longe o tempo do amadorismo no
trato da questão turistica. A vertiginosa expansão do
turismo em escala mundial trouxe consigo o não menos espantoso crescimento do nível de exigência do
consumidor e das ofertas disponiveis.
Hoje em dia, com o barateamento dos transportes de longa distancia e a diminuição dos custos de
informação e de comunicações, deixaram de existir
os destinos turisticos inviáveis. Qualquer que seja a
origem dos viajantes, quaisquer que sejam suas preferências, qualquer que seja seu nivel de renda, haverá um número crescente de alternativas de lazer turfstico disponível em todos os quadrantes do planeta.
Em outras palavras, Sr. Presidente, a concorrência
aumentou dramaticamente. As belezas naturais e o
patrimônio cultural, histórico e artistico são, ainda,
condições necessárias para que um pais se constitua
em destino turistico atraente, mas não são mais condições suficientes para tanto. As multidões que se
deslocam pelo mundo demandam, mais do que nunca, niveis mlnimos de conforto, segurança, higiene e
acesso a meios modernos de transporte e comunicaçOes.
Eis ar o cerne da questão. Se quisermos alçar o
Brasil à condiçao de potência turlstica mundial- meta
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mais do que razoável, por sinal-, teremos que investir muito, e durante muito tempo, na formação da adequada infra-estrutura turfstica. Também aqui o atual
Governo tem um respeitável conjunto de realizações
a seu crédito. A despeito de todas as dificuldades financeiras enfrentadas pelo País nos últimos anos, 10grau-se implementar numerosas iniciativas voltadas
para a dinamização do turismo no Brasil.
Merece destaque especial nesse contexto a implantação da primeira fase do programa denominado
Prodetur/Nordeste. Contando com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, conjugados à contrapartida do Governo Federal e de Governos estaduais, investiram-se 670 milhões de dólares na modernização de sete aeroportos no Nordeste,
na construção e reforma de 389 quilômetros de rodovias, na realização de 17 projetos de saneamento básico, beneficiando mais de 360 mil pessoas, na recuperação do património histórico e na estruturação e
capacitação de 41 órgãos. Além disso, Sras. e Srs.
Deputados, o Programa Nacional de Municipalização
do Turismo - PNMT, já promoveu o treinamento de
380 agentes multiplicadores e de 3 mil monitores 10cais em 1.241 municipios com potencial turistico. Na
esteira dessas iniciativas, seguem mais 6 bilhões de
dólares de investimentos do setor privado, incluindo a
construção de 300 hotéis e de 10 parques temáticos,
responsáveis pela geração de 140 mil novos empregos diretos.
Para os próximos três anos, contempla-se ainda
a possibilidade de implementação da segunda fase
do Prodetur/Nordeste, com investimentos previstos
da ordem de 600 milhões de dólares, e do ProdeturlSul, que estará beneficiando nosso Estado, o Paraná, e os Estados de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Mato Grosso do Sul, com recursos financeiros
na casa dos 465 milhões de dólares. Devem-se mencionar iniciativas igualmente importantes, como a inversão de 650 milhões de dólares em obras de infra-estrutura básica na Amazônia e no Pantanal. Todas essas medidas esbarram, entretanto, nas exigências do duro programa de ajuste fiscal em curso, que
podem levar ao adiamento do cronograma de desembolso daqueles montantes.
A luta pelo desenvolvimento do turismo no Brasil já ganhou tamanho impeto, porém, que sua continuidade não pode mais depender da vontade poHtica
do Governo. Na verdade, podemos observar hoje
como que um despertar conjunto dos atores envolvidos, direta ou indiretamente, com a indústria turistica.
Esse movimento faz-se sentir, de modo mais imediato, na expansêo dos negócios, no aumento do fluxo
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de viajantes brasileiros e estrangeiros e na disseminação da idéia de que o setor apresenta vital importência para a saúde da nossa economia. De modo indireto, no entanto, Deputada Zulaiê Cobra, essa conjunção de esforços abre caminho para a sensibilização das autoridades da classe polltica.
Não é por outro motivo, Sr. Presidente e demais
pares, que esta Casa já acordou para a necessidade
de participar ativamente dos debates que se travam
sobre os rumos presentes e futuros da indústria turrstica em nosso Pafs. Exemplo claro desse ponto é a
constituição da Subcomissão Permanente de Turismo da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
à qual temos a honra de pertencer. Seus trabalhos, de
que somos partfcipes e testemunhas, têm contribufdo
para enriquecer a troca de idéias entre empresários,
Parlamentares e autoridades do setor e são a prova
viva de que o aumento da importância do turismo é
um processo irreversfvel.
Prova cabal desse interesse é também o I Congresso Brasileiro da Atividade Turfstica, realizado na
região das Aguas Quentes, em Goiás, em dezembro
do ano passado. Ao reunir membros da Frente Parlamentar de Turismo, da Subcomissão Permanente do
Turismo e de órgãos setoriais do Poder Executivo,
além de representantes das comunidades acadêmica
e empresarial e trabalhadores, esse encontro lançou
as bases para um movimento verdadeiramente nacional de valorização da atividade turfstica. O documento-sfntese do Congresso, denominado ·Carta de Goiás", especificou as diretivas da Agenda Única Nacional que deverão nortear as estratégias das principais
açOes e medidas prioritárias visando eliminar de vez
os gargalhas do turismo no Pais, abrangendo as éreas de competitividade, infra-estrutura, transporte, financiamento e legislação.
De outra parte, Sr/!! e Srs. Deputados, o próprio
Governo deu-se conta de que novos instrumentos se
tornaram indispensáveis para a plena expansão da
indústria turfstica. Dessa forma, a imprensa jé noticia
a iminência do lançamento de um ·pacote" de medidas destinadas a ampliar ainda mais o arsenal de instrumentos à disposição dos setores público e privado.
As medidas em gestação buscam atender, basicamente, a dois objetivos: expandir a captação de visitantes estrangeiros e fortalecer o turismo doméstico. No primeiro caso, cite-se a criação de um programa de financiamento do BNDES a operadores turfsticos estrangeiros que tenham o Brasil como destino,
além da inclusêo do turismo no rol das atividades cobertas pelo PROEX. ~ o caso, também, da redução
das taxas de desembarque de passageiros que che-
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gam pelo mar e a permissão para que os ônibus de
turismo possam acercar-se do cais. As providências em exame abarcam ainda a revisão das tarifas
de exportação incidentes sobre o material de promoção do turismo enviado para o exterior. Busca-se, adicionalmente, aumentar a concorrência no
mercado de transporte turrstico, mediante a autorização para que companhias estrangeiras criem rotas extras para destinos hoje dominados por empresas nacionais.
No que se refere ao fortalecimento do turismo
doméstico, destaca-se a criação de uma linha de crédito especial a pessoas ffsicas, destinada ao financiamento de viagens a destinos turrsticos nacionais. Na
mesma vertente, estuda-se a criação de mecanismos
de incentivo para o aumento da oferta de vôos fretados, incluindo linhas de crédito para a aquisição de
aeronaves usadas e a equiparação do preço do querosene de aviação para as linhas aéreas regulares e
não-regulares. Ainda nessa direção, analisa-se a implantação de tarifas aéreas diferenciadas para viajantes da terceira idade.
~ particularmente importante, Sr. Presidente,
que se procure incentivar o desenvolvimento do turismo intemo - e não apenas por preocupações conjunturais com as contas externas. A experiência internacional mostra que os grandes centros turfsticos foram
implantados sobre os alicerces do movimento doméstico e regional. De fato, não se pode esquecer que o
custo do transporte ainda é uma das variáveis mais
relevantes para a decisão de viajar e que, tudo mais
constante, esse custo tende a ser proporcional à distência a percorrer.
Os mapas demonstram que o Brasil está fisicamente distante dos grandes mercados turfsticos,
como a Europa, os Estados Unidos e o Japão. Dessa
forma, é fundamental que criemos uma massa crftica
de viajantes a partir do próprio Pais e de nossos vizinhos sul-americanos. A esse respeito, muito ainda
está por fazer. Entre 1994 e 1998, o número de visitantes argentinos praticamente dobrou, passando de
787 mil para 1,5 milhão. Em contrapartida, o contingente de americanos cresceu 220%, de 164 mil para
526 mil, e o de alemães aumentou nada menos que
730%, de 32 mil para 263 mil turistas, no mesmo periado.
Um dado ilustrativo que consideramos de interesse, SrI!! e Srs. Deputados, prende-se ao movimento de turistas em nosso Estado, o Paraná. Apesar da
proximidade com a Argentina, o movimento de turistas americanos aproximou-se do de nossos vizinhos.
De outra parte, apesar de os atrativos turfsticos para·
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naenses - como as Cataratas do Iguaçu e tantas outras belezas naturais - serem bem conhecidos no
Pais, apenas 22,4% dos viajantes brasileiros que
para lá se dirigiram no ~no passado tiveram o t~rismo de lazer como motivação, contra expressIvos
82,5% dos visitantes provenientes de outras nações. Esses números mostram, portanto, que, apesar das distâncias, o Paraná turistico ainda é relativamente mais procurado por estrangeiros de plagas IQnginquas que por brasileiros e por vizinhos de
nações próximas.
É chegado o momento, portanto, de lutarmos
para que o turismo ocupe o lugar de destaque na economia nacional1que lhe é devido. Nesse sentido, conclamamos os nossos pares para esquecerem as diferenças ideológicas, partidárias e pessoais, e propomos uma proficua união na busca de soluções que
permitam o aproveitamento de nossas potencialidades e talentos nesse campo.
O desenvolvimento da indústria do turismo no
Brasil pode representar o passaporte de nosso
povo tão sofrido para um futuro mais digno, mais
próspero e mais feliz. Talvez seja esta uma das últimas grandes oportunidades ao nosso alcance de libertarmos grande parte dos nossos compatriotas
dos grilhões da miséria e da pobreza a que foram
tão injustamente condenados. Não temos o direito,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de decepcioná-Ios.
Mãos à obra, pois.
Era o que tenhamos a dizer.
Durante o discurso do Sr. Alex Canziani, o Sr. José Carlos Elias, § 251 do artigo 18
da Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Nilton
Baiano, § 2~ do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Tem
V.ExA a palavra.
O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o vfcio de fumar atinge três
em cada dez brasileiros com 16 anos ou mais. A
constatação é da Associação Brasileira de Prevenção
às Drogas - ABRAÇO, feita a partir de levantamento
encomendado ao instituto de pesquisa Vox Populi,
em 1999, com pessoas a partir de 16 anos, ouvidas
em 24 Estados. Estima-se que 30% de todos os tipos
de câncer, no Brasil, estão relacionados com o taba-
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gismo. Esses dois fatos preocupam e servem de alerta para reflexões e ações, neste que é o dia nacional
de combate ao fumo.
Quem viu o filme "O Informante", que passou recentemente em nossos cinemas, percebeu com indignação o verdadeiro crime que a indústria do tabagismo comete contra a saúde dos consumidores. Viu
o que não aparece nas sedutoras e mentirosas propagandas, que absurdamente associam o cigarro ao
sucesso e à saúde. Depois de tantas imagens bonitas
dessas verdadeiras superproduções, um simples aviso do Ministério da Saúde é muito pouco. Tanto que,
recentemente, esse órgão do Governo iniciou uma
.campanha mais pesada, com impacto muito maior.
Afinal, como mostrou o filme e estão alertando os novos anúncios do Ministério, nicotina é droga, vicia e
mata.
Dentro deste combate pela vida, a legislação
tem de assumir melhor o seu papel. Seria fundamental que o Governo mobilizasse sua base para desencadear uma ofensiva também no Congresso Nacional, onde o lobby dos fabricantes é poderoso. Com
isto, poderiamos debater os projetos existentes e
aprovar, num espaço de tempo razoável, um conjunto
de leis duras no combate ao fumo e a suas conseqOências. No desempenho do nosso mandato, por
exemplo, já apresentamos duas propostas: a primeira, que tramita na Câmara Federal desde o ano passado, obriga as empresas fabricantes de cigarro a pagar ao Sistema Único de Saúde - SUS pelos gastos
com doenças causadas pelo.fumo; a segunda, à qu~1
foi dada entrada há poucos dias, proibe a venda de CIgarro ou qualquer outro produto derivado do tabaco a
menores de 21 anos, a exemplo do que pretendem Iegisladores americanos. Outro caminho que precisa
ser trilhado é o do aumento dos impostos sobre esses
produtos.
Ninguém pode atentar contra a vida enganando
as pessoas com falsas vantagens, enriquecendo~se à
custa da saúde de homens, mulheres e crianças, livre
e impunemente.
Aproveitamos a oportunidade para inscrever
nos Anais desta Casa editorial do jornal A Noticia,
do último dia 26 de junho, que, de forma bastante
esclarecedora e oportuna, abordou igualmente a
mobilização contra a prática do tabagismo.
Diz o editorial:
Guerra ao fumo
O Ministério da Saúde deve iniciar na
midia, neste final de semana, agressiva
campanha de combate ao fumo. Trata-se de
nova guerra declarada ao tabagismo, um
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dos males que anualmente mata 4 milhões
de pessoas em todo o mundo, segundo a
Organização Mundial da Saúde.
No Brasil, as estatfsticas são falhas,
mas é consenso nos meios médicos e cientrficos que as doenças provocadas pelo tabagismo estão entre as que mais vitimam
pessoas. Também é no Brasil que os jovens
mais cedo chegam ao vIcio do cigarro. Não
existem dúvidas quanto aos prejurzos do cigarro à saúde pública, com custos elevadíssimos para o País.
Se não é recomendável a proibição total ao fumo, pois como droga largamente
usada provocaria a formação de cartéis e a
ação do crime organizado - como ocorreu
ao tempo da "lei seca" nos Estados Unidos,
com interdição total de bebidas alcoólicas -,
é preciso restringir ao máximo ó uso do tabaco. ~ o que se propõe, outra vez, o Ministério da Saúde com nova e pesada campanha publicitária a partir de hoje, igualando a
nicotina a qualquer outra droga. ~ mais uma
tentativa de informar e orientar a sociedade
sobre os males do fumo. Ao mesmo tempo,
o governo encaminha ao Congresso projeto
de lei que propõe a proibição de campanhas
publicitárias nos velculos de comunicação
de massa e o patroclnio de eventos culturais e esportivos de empresas que operam no
setor do tabaco. É o mesmo caminho já feito
em palses desenvolvidos, onde o cigarro
vem encontrando sempre maiores restrições.
No Brasil, contudo, apesar do gesto
elogiável do governo em proibir a propaganda do éigarro, é preciso cautela quanto à
efetiva aprovação do projeto e sua transformação em lei. O Congresso brasileiro é muito vulnerável à ação de lobbies, e a indústria do tabaco tem força para colocar sérios
obstáculos à tentativa de restringir a publicidade em torno do cigarro. Recomenda o
bom senso que se acompanhe a tramitação
do projeto que está sendo encaminhado ao
Congresso.
Apesar de dúvidas quanto à aprovação
da lei que proíbe a propaganda de cigarros
no Brasil, é preciso mobilizar a opinião pública no sentido de cobrar do governo e dos
congressistas ação decidida em torno do
projeto. De resto, vale confirmar que a es-
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tratégia de limites à propaganda e campanhas de esclarecimentos constitui o melhor
caminhos para reduzir o consumo de tabaco
em todo o mundo.
A Organização Mundial da Saúde recomenda justamente essas polfticas públicas de combate ao tabagismo. Nos parses
mais desenvolvidos, os resultados têm sido
positivos, com significativas reduções no
consumo. Certamente, também funcionará
no Brasil, mas é preciso cobrar do Congresso a aprovação da lei.
O SR. WALDIR PIRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Tem V.
EX" a palavra.
O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, imagino que os homens públicos podem,
às vezes, ser pequenos e até ridlculos em algumas
atitudes, mas nao podem, sob pena de atingir a instituição a que pertencem, praticar determinados atos
no exercrcio de funções relevantes.
O Presidente do Senado Federal, por exemplo,
não pode ser irresponsável na condução do Parlamento. Esta instituição é essencial ao processo democrático no Brasil e no mundo. Todas as vezes em
que o Parlamento não cumpre seus deveres há um
desmoronamento da experiência democrática.
Há algo mais importante do que a saúde em
todo o País? Alguma coisa é tão plenamente conhecida como o sofrimento da grande maioria do povo brasileiro no que diz respeito à saúde, como a precariedade de meios para cuidar desse bem essencial da
vida, que é a saúde? Sabemos que o Brasil apresenta
Indices recordes de dificuldades relativas à saúde
para a vida da população.
Pois bem, Sr. Presidente. Em 1993, numa outra
Legislatura, apresentamos projeto de emenda à
Constituição, com referência à saúde, como também
o fez o Deputado Eduardo Jorge. Depois de entendimento, transformamos o que eram duas propostas
numa única, cuja tramitação ficou sob a liderança pertinaz, competente e carregada de solidariedade desse Deputado, até pelo fato de eu não haver sido candidato a Deputado. Ganhei a eleição para Senador,
mas ela foi fraudada, manipulada pelas forças do Sr.
Antonio Carlos Magalhães, na Bahia. Elegi-me com
mais de 150 mil votos, que me foram fraudados, e nao
tive a oportunidade, em nenhum instante, de assistir
ao julgamento do mérito da questão pela Justiça Elei-
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toral do meu Pafs, pelos Tribunais Superiores. Ela foi
manipulada no Tribunal Regional Eleitoral.
Em 1993, o Deputado Eduardo Jorge ficou sozinho à frente dessa batalha, fazendo grande esforço
junto aos Deputados de todos os partidos para que a
saúde tivesse tratamento semelhante ao da educação; para que houvesse reserva de recursos orçamentários dos Estados e Municfpios para a saúde,
tanto quanto o Constituinte havia feito para a educação.
Sr. Presidente, após extraordinários esforços,
com participação praticamente unanime desta Casa,
essa proposta de emenda à Constituiçao é aprovada
na Camara dos Deputados e vai ao Senado Federal.
Acabei de ler a informação de que o Sr. Antonio Carlos Magalhães sinalizou ontem com a intenção de dificultar a aprovação da PEC que vincula recursos dos
Orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios
para a área da saúde.
O jornal A Tarde, importante jornal de minha terra e de maior divulgação em todo o Norte do Brasil,
publicou o que disse o Sr. Antonio Carlos Magalhães
durante uma votação em plenário:
Não vai ocorrer no prazo mfnimo permitido pelo Regimento, como havia sido
combinado entre os Uderes dos partidos da
Oposição e do Governo, na Comissão de
Constituição e Justiça, na última quinta-feira.
Diz ainda o Presidente do Senado Federal:
No prazo mínimo não será. Eles, os Uderes, podem fazer acordos, mas a prerrogativa de marcar a data é do Presidente do
Senado, e não abro mão dela. Quem quiser
conversar que venha até mim.
Ora, o Presidente do Senado não pode ser um
menino amuado, mal-educado, irresponsável. S.ExB
é o Presidente do Congresso Nacional. Tem de respeitar a representação polftica e popular de todos que
aqui se encontram para defender os interesses essenciais do povo brasileiro.
A saúdaé muito importante, é um dever fundamentai do Estado, é instituída pela Constituição, é
parte integrante da ordem social deste País, é uma
das prioridades. Esses pequenos arroubos infantis
podem impedir que bilhões de reais sejam destinados
à saúde, levando nossa população a dificuldades absolutamente insuportáveis - diria até intoleráveis para
um País que quer ser decente e para uma civilização
que pretende ser humana.
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Sr. Presidente, acusarei o Sr. Antonio Carlos
Magalhães perante a Bahia e o Brasil, por ser responsável pelo abandono da saúde, se essa PEC nao for
aprovada como a Casa e o Pafs querem, para que se
transforme num direito dos cidadãos e haja eqOidade
e universalidade no atendimento de todos os brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Tem
V.Exa a palavra.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, quero reforçar as palavras do Deputado Waldir Pires sobre a necessidade de o Senado
Federal permitir a votação de emenda constitucional
que dará à saúde tratamento orçamentário semelhante ao que é dado à educação.
Venho insistindo nessa tese. Tenho falado sobre
ela quase toda semana. O que peço aos Senadores,
particularmente ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, é que permitam a votação. Quem é contra vote
contra; quem é a favor vote a favor. Sinceramente, o
que nao considero uma atitude democrática é o Presidente do Senado Federal usar de suas prerrogativas
para impedir a votaçao. Um homem que é eleito Presidente do Senado, que tem a obrigação de elaborar
a pauta, nao pode usar essa prerrogativa para engavetar um projeto e impedir que o Senador liA" vote a
favor e o Senador "B" vote contra. Realmente, essa
atitude nao pode ser considerada democrática.
O que n6s, do setor de saúde, queremos e estamos reivindicando há muitos anos é que se aprove
essa emenda que apresentamos junto com o Deputado Waldir Pires, em 1993, e que foi objeto de negociaÇao muito ampla, chegando até ao Presidente da República, sendo aprovada aqui praticamente por unanimidade. Do PFL até o PT, todos votaram a favor. O
que queremos é um tratamento justo para o Sistema
Único de Saúde, que vem fazendo um trabalho gigantesco, por meio das Prefeituras, principalmente, mas
nao tem garantia orçamentária. Hoje uma autoridade
sanitária nao pode prever o que poderá fazer no ano
seguinte, muito menos daqui a dois ou três anos, porque nunca sabe o que vai ter de orçamento. Como
pode uma autoridade sanitária administrar uma política pública altamente complexa como a polrtica de saúde sem ter a mrnima previsibilidade orçamentária? É
impossível, Sr. Presidente.
Portanto, essa PEC que trata da saúde é vital
para a manutenção e a expansão do trabalho impor-
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tante que o Sistema Único de Saúde vem fazendo
desde 1989.
Hoje, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, o Senador José Agripino, do PFL do Rio
Grande do Norte, cumprindo o que prometeu, apesar
do desgosto de alguns, fez mais uma audiência pública. Foram convidados os Ministros JoSé Serra e Malan, mas declinaram da oportunidade de expor seus
pontos de vista. No entanto, Prefeitos de cidades importantes do Brasil estiveram naquela Comissão do
Senado. Todos deram seu parecer favorável à votação da PEC da saúde.
Estavam lá o Prefeito de Campo Grande, Sr.
André Puccinelli; a Prefeita de Florianópolis, sra
Ângela Amin; o Secretário de Estado de Goiás, representando o Sr. Governador Marconi Perillo, do PSDB,
que mandou uma carta enfatizando a importância da
aprovação dessa emenda e do que vem fazendo em
Goiás para tentar melhorar o orçamento da saúde.
Portanto, apesar da má vontade de alguns, a boa
vontade de outros Senadores tem permitido avançar
no debate.
Quero divulgar algo muito importante. Amanhã,
às 17h, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, presidida pelo Senador José Agripino, do PFL do Rio Grande do Norte, haverá um debate aberto, que dará oportunidade aos Governadores
que lá comparecerem de emitir sua opinião. É muito
importante a palavra dos Governadores. Dez anos
após a Constituinte, verificamos que os Governos dos
Estados têm sido a instância - comparando-se o Governo Federal aos Estaduais e Municipais - que apresenta maior dificuldade de destinar um orçamento
mais razoável à saúde. Portanto, a palavra dos Governadores será muito importante para a formação de
opinião e a votação dos Senadores.
Convido os Deputados que tiverem interesse a
comparecer e a acompanhar esse debate.Quero reafirmar que o Presidente NUton Baiano é uma das pessoas que têm ajudado nessa luta, durante anos a fio,
na Câmara dos Deputados.
Reitero a cobrança que venho fazendo toda semana no plenário e pela TV Câmara: o eleitor brasileiro, do Amapá ao Rio Grande do Sul, passando pela
Bahia, não deve deixar de questionar seu Senador
sobre como votará na emenda da saúde. Como disse
o Deputado \ftJaldir Pires, o fato de a votação ter-se
atrasado - nossa expectativa era votar essa emenda
no Senado em dezembro de 1999 - implicou prejuizo,
este ano, de 4 bilhões de reais para a saúde. Insisto:
cidadãos de todos os Estados do Brasil, questionem
seu Senador, procurem saber como ele irá votar a
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emenda que garantirá orçamento mais decente para
o sistema de saúde brasileíro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Concedo
a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Jorge Costa.
O SR. JORGE COSTA (Bloco/PMDB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com satisfação que acabo
de ouvir assunto relativo ao nosso pronunciamento:
saúde e educação neste Pais. Essas são prioridades
para que se desenvolvam as outras politicas públicas, como saneamento, geração de renda e segurança pública.
A educação e a saúde no campo sêo fatores
preponderantes para o crescimento econOmico harmonioso e proporcionam a diminuição das desigualdades regionais e sociais, sempre presentes no Brasil
em razão de as pollticas públicas não serem executadas com seriedade pelo Governo.
Nosso Pais ressente-se da falta de técnicos e
profissionais para desenvolver-se com sustentabilidade. Crescimento sem levar em conta as necessidades prioritárias de educação, saúde, geração de renda e segurança não satisfaz o principal centro das
atenções, que é proporcionar ao ser humano uma
vida feliz.
No Brasil, Sr. Presidente, sentimos que o desenvolvimento tem se realizado principalmente nas regiões litorâneas, deixando o interior, devido ao déficit
educacional, com gigantesco atraso no seu desenvolvimento pela falta de técnicos e profissionais nas diversas áreas de educação, saúde, agricultura, pecuária, veterinária, bioqufmíca industrial, informática etc.,
indispensáveis para desenvolver o meio rural sem
desperdicio e prejuizo ao meio ambiente. Só assim
poderemos afastar o temor da invasão estrangeira. E
isso somente acontecerá com a implantação de novas técnicas de pesquisa do nosso rico mundo biológico e mineral, pois temos certeza de que na atualidade os sentimentos de conquista que despertamos são
em relação, principalmente, às riquezas da biodiversidade que guardamos em nosso solo, considerada a
mais rica do planeta. São animais, vegetais, eSSências,
insetos e microorganismos que produzem toxinas cuja
aplicação dos principios vitais são de grande importância na ciência médica e mesmo na tecnologia industrial:
tintas, insumos para a agricultura, a pecuária etc.
A invasão que devemos temer não é de fundo
militar, Sr. Presidente, e, sim, de fundo tecnológico.
Mesmo sabendo que temos imensas fronteiras desguarnecidas, com a revoluçêo dos meios de comuni-

Maio de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

cação - satélites, fibras óticas, Internet -, elas tornam-se fáceis de controlar e menos custosas.
Nesta Casa fazemos parte da Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nIl 618/98, sobre patrimônio genético, que julgo muito importante
por se tratar de regulamentar o acesso a essas imensas riquezas com a finalidade de torná-Ias úteis para
o bem da humanidade. Certamente a biopirataria sofrerá golpe mortal com a instituição de normas que
garantam pesquisas nacionais e mesmo estrangeiras
consorciadas com empresas de nosso PaIs. Medidas
devem ser tomadas e implementadas sem demora
para que não se repita o contrabando de animais e insetos, como escorpiões, rãs, microorganismos, como
bactérias e vlrus, importantes para a produção de vacinas e soros na prevenção e cura das doenças. A
manutenção do comércio ilegal de nossa biodiversidade se constitui mácula indelével à soberania do
nosso PaIs, dito civilizado.
Voltando ao assunto da educação, na área de
saúde preventiva, podemos afirmar, sem medo de errar, que é indispensável, para diminuir e mesmo erradicar doenças cuja epidemiologia já é perfeitamente
conhecida, continuem a castigar principalmente as
populações rurais e pobres do Brasil, deixando-as
inabilitadas para o trabalho no campo. Assim está
acontecendo com relação à malária, dengue, cólera,
hepatite e outras doenças que têm dizimado incontrolavelmente aqueles que se dedicam a trabalhar nas
regiões mais pobres como os Estados amazônicos e
do Centro-Oeste.
É inadmisslvel que essas mazelas continuem a
grassar impiedosamente, em pleno fim do século XX,
quando a evolução das comunicações e transportes
aéreos é bem maior, possibilitando com facilidade
tanto à medicina preventiva como à curativa chegarem aos mais distantes rincões de nossa Pátria.
Assim mesmo consideramos, com relação ao desenvolvimento educacional de toda a população brasileira que continua carente no que diz respeito à interiorização do ensino em todos os seus nlveis, bem como
em relação ao ensino superior pela necessidade de
implantação do mesmo nos principais centros urbanos do interior do PaIs que poderão difundir, por meio
de programas radiofônicos e mesmo televisivos, conhecimentos importantes da área de saneamento básico e prevenção de doenças, cuja incidência tem assumido nesses últimos tempos o status de verdadeira calamidade.
A formação de técnicos de ensino de nrvel média em quantidades compatfveis às necessidades só
poderá concretizar-se com a universalização do ensi-

Quarta-feira 31 28457

no público de nlvel superior, pois só assim poderemos combater as desigualdades sociais que tanto
maculam nossa soberania de Nação civilizada e democrática.
O SR. WElllNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (NUton Baiano) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Wellington
Dias.
O SR. WElllNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a populaçêo de Paulistana, no PiauI, está indignada com as péssimas condições das
estradas federais, especialmente a BR-407, que liga
o Piaul a Pernambuco.
Como havlamos informado anteriormente, da
tribuna desta Casa, os moradores da região se organizaram e, liderados pela Pastoral da Juventude, da
Igreja Católica, como forma de chamar a atenção e
pressionar as autoridades para resolver o problema,
realizaram na semana passada uma manifestação
em protesto à situação de descaso em que se encontra a BR-407.
O movimento, que contou com o apoio integral
da Igreja Católica, do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, da FETAG, da CONTAG e até da Câmara de
Vereadores de Paulistana, parou a BR-407. E o protesto foi realizado num dos trechos mais caóticos daquela rodovia, na localidade de Conceição.
Ao todo, Sr. Presidente, de Picos a Pernambuco, são 200 quilômetros de estrada esburacada. Para
se ter uma idéia, de acordo com Maria Luzia Dias,
uma das organizadoras do movimento, os ônibus estão fazendo o percurso de Picos a Paulistana -148
quilômetros - em aproximadamente cinco horas.
Alegam os moradores - e eu sou um dos conhecedores do problema, graças às tantas viagens
que empreendi ao interior do Estado, em especial
àquela região - que o prejulzo é enorme. Antes da
buraqueira, havia grande fluxo de caminhões, que
transportavam a produção agrrcola. Com essa situação caótica, porém, os caminhoneiros procuram outras estradas, o que gerou desemprego para várias
famflias. Borracharias e restaurantes, ao longo da estrada, fecharam suas portas.
Lamentavelmente, devido aos compromissos
assumidos nesta Capital Federal, não pude estar presente em mais esse ato de cidadania promovido pelo
povo piauiense. Quero, portanto, desta tribuna, parabenizar os que participaram dessa democrática manifestação, novamente reafirmar o meu apoio à luta dos
piauienses, especialmente os da região de Paulista-
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na, e dizer que estamos cobrando do Sr. Ministro dos
Transportes e do Presidente da República providências no sentido de serem liberados recursos necessários para as rodovias federais no Piauf e também de
ser dispensada ao piauiense a atenção que merece.
t: importante ressaltar, Sr. Presidente, que,
após diversos pronunciamentos efetuados da tribuna
desta Casa, além de requerimentos cobrando providências e liberação de recursos, especialmente os
discursos que fiz nos dias 3 e 17 deste mês, somente
no mês de abril deste ano o Sr. Ministro dos Transportes me informou acerca da publicação, no Diário 0fIciai da União, do aviso de licitação pública internacional, de nSl. 416, de 1999, para a execução de obras de
restauração em várias rodovias, entre as quais se incluem trechos da BR-407, no PiauL
Ainda assim, estaremos novamente convidando
toda a bancada piauiense para uma audiência com o
Sr. Ministro dos Transportes, e esperamos poder ter a
participação de representantes do Governo Estadual,
da Assembléia Legislativa do Piaur, dos empresários,
dos comerciantes, de Vereadores, de Prefeitos e dos
amplos setores revoltados com a situação de abandono das nossas estradas, a exemplo do que fizemos
em 1997, oportunidade em que pretendemos apresentar um relatório sobre o estado em que elas se encontram.
Vamos reivindicar - por que não? - também
melhorias para as nossas outras rodovias, para as
quais esperamos contar com especial atenção do Sr.
Ministro, assim como para a BR-407.
Sr. Presidente, outro assunto: ouvi há pouco os
Deputados Waldir Pires e Eduardo Jorge mostrarem
a importância da aprovação da PEC da saúde, que se
encontra no Senado. Essa PEC, em verdade, prevê
garantias da aplicação de aproximadamente 5 biIhOes de reais no orçamento da saúde. Mais do que
isso, pretende participação mais ou menos definida
por parte dos municrpios, a qual, num perrodo de cinco anos, chegará a 12% dos investimentos em saúde
- o que não é muito diferente do que se aplica hoje,
quando a média varia entre 9% e 10%, embora alguns municrpios apliquem bem mais -; participação
dos recursos dos Estados, que darão a sua contrapartida; e também participação da União.
E essa garantia de que a União financiará a saúde deste País, infelizmente, movimenta Ministros de
diversas áreas, especialmente o Ministro Pedro Malan, contra a aprovação dessa PEC, que é uma necessidade básica devido ao estado da saúde no Brasil.Para demonstrar a real situação, cito o exemplo do
meu Estado, onde, em vários Municfpios, especial-
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mente na Capital, o dengue se alastra. Hoje, são raras as pessoas ainda não acometidas de dengue naquela cidade.
O caminho do Estado mfnimo, que estamos tomando com o desmonte, por exemplo, da Fundação
Nacional de Saúde e com a falta de recursos, levou-nos a essa situação.
Mais do que isso, Sr. Presidente, há dificuldades
em relação à garantia de universalização dos serviços de saúde. Temos hoje, na maior parte dos municrpios brasileiros, onde o povo precisa de atendimento,
situação em que, mesmo onde foi plenamente municipalizada a saúde - e cito novamente o caso de Teresina -, exames mais complexos não são garantidos. Muitos hospitais, às vezes credenciados, cobram por fora para realizar exames como o encefalograma e outros cujo preço é mais elevado. Por uma
consulta, que é o básico, o elementar, ainda se paga
pouco mais de dois reais ao médico neste Pars.
Isso tudo, de um lado, leva a fraudes - como comumente a imprensa denuncia - e, de outro, a uma
situação de descaso no atendimento às populações
mais pobres desta Nação.
Por essa razão queremos juntar a nossa voz a
apelo no sentido de que o Senado Federal aprove
essa proposta urgentemente. t: preciso que o conjunto de cidadãs e cidadãos deste Pars direcione ao Senado Federal mensagens pedindo a aprovação da
PEC da saúde - quem sabe? - na próxima semana.
Desse modo, teremos condições de, já a partir deste
ano, destinar mais recursos à saúde e, com um planejamento melhor, garantir especialmente aos Municrpios possibilidade de prestar atendimento de verdade
aos mais carentes, àqueles que não têm acesso a
plano de saúde e, sem sombra de dúvida, precisam
recorrer à saúde pública.
t: o apelo que faço. Com certeza, lideranças do
Pars inteiro -também do meu Estado, o Piaur - estiveram nesta Casa com a intenção de que os Srs. Senadares votem favoravelmente à aprovação dessa
proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (NUton Baiano) - Tem V.
ExA a palavra.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela ordemo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado Nilton Baiano, Sras. e Srs. Deputados,
os últimos escandalos envolvendo a aplicação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
estão a indicar que esse fundo irá,.sem dúvida, seguir
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O mesmo caminho dos demais projetos da espécie,

todos, em seu planejamento original, visando ao amparo do trabalhador.
O primeiro desses fundos, entre os mais modernos, foi o de garantia. Com ele, é certo, se abolia a
instituição da estabilidade no emprego, aquela que
era conquistada pelo assalariado depois de cumpridos dez anos ininterruptos de serviço a um s6 patrão.
Mas, em compensação - uma compensação que permaoeceu apenas no texto legal -, se conseguiria
amontoar recursos para criar o Banco Nacional de
Habitação e, com ele, implementar um programa de
moradias populares para os trabalhadores que, afinal, tinham ficado sem sua estabilidade. Passados
uns poucos anos, o BNH já não mais existe, e o trabaIhador continua a pagar aluguel. O FGTS agora compõe o FAT.
E o faz ainda com recursos do PIS/PASEP, programas criados com o objetivo de gerar rendimentos
bastantes a montar uma espécie de pecúlio para o
trabalhador, quando se aposentasse, ou para sua fa·
mma, quando viesse a morrer. Sairiam dai projetos de
investimentos nas áreas de saneamento básico, financiamentos industriais e de serviços. Um plano mirabolante, porque o PIS/PASEP como que se diluiu,
perdeu sua importancia original e, hoje, juntamente
com o FGTS, permite ao BNDES ajudar empresas estrangeiras que querem comprar - e efetivamente
compram - empresas nacionais.
Como que numa tentativa desesperada de salvar esses projetos, o Governo decidiu-se por criar o
FAT, fundo que administra bilhões e bilhões que pertencem ao trabalhador, embora o trabalhador não receba, dai, beneficio de monta.
O último deles está af aos olhos de todos. O desemprego é um dado cruel em nossa realidade. As
inovações tecnológicas estão a exigir preparo profissional para que se consiga entrar no mercado de trabalho ou a ele retornar.
Tivéssemos nós um empresariado que, em seu
conjunto, entendesse essa necessidade, verlamos as
próprias empresas darem inicio a esse processo de
reciclagem e a financiar iniciativas governamentais
no sentido de criar cursos 'profissionalizantes e de
ampliar os já existentes. Mas, infelizmente, nada disso ocorre - ou ocorre, mas de forma pontual, extraor·
dinária.
Apela-se ao Governo. Cria-se, com recursos do
F:AT, um programa de formação profissional. Uma
!déia magnffica. Mas essa mesma elite oligárquica e
excludente avança sobre esses recursos, frauda a realização dos tais cursos, inventa milhões de alunos
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fantasmas e, mais uma vez, mama descaradamente
nas tetas ubérrimas de um poder condescendente em
excesso.
Aqui, no entanto, alguém poderia perguntar:
mas esses recursos, afinal, não pertencem aos assalariados? De fato, pertencem. Ali estão os recursos do
FGTS, dep6sitos que o empregador faz na conta do
empregado, o mesmo ocorrendo com o PIS, além do
PASEP, na área pública.
E no Conselho Curador do FAT estão representantes de centrais sindicais, representantes mesmo
do próprio trabalhador. Assim, se o Governo contemporiza, fecha os olhos para esta ou aquela irregularidade - o que, afinal de contas, é a prática governamental -, o trabalhador, por seus representantes no
Conselho do FAT, não pode admitir que isso ocorra,
exigindo a averiguação das irregularidades, a condenação dos culpados e por último, mas não menos importante, a devolução imediata dos recursos desviados. Ou então, o que nos parece lamentável, estaremos diante de mais um projeto que se perde a meio
de um fisiologismo que pode ter cobertura oficial, mas
nunca daquele trabalhador que deva ser o beneficiário final de tal fundo.
É por isso, Sr. Presidente, que estamos aqui a
fazer as denúncias com relação ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador.
Muito obrigado.
O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Tem V.
Ex' a palavra.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, creio que esta Casa está perdendo a auto-estima. Se a estamos perdendo, estamos distanciando-nos do povo e das suas reivindicaçOes.
É lastimável a forma como o Poder Executivo
passa uma tesoura no Orçamento da União, peça sobre a qual nos debruçamos durante meses, tentando
priorizar necessidades e buscar sentido e norte para
a aplicação dos recursos, sobretudo para resgatar os
programas de infra-estrutura mais vitais para o Pais.
Apesar disso, na calada da noite, com a insensibilidade social que lhe é peculiar, este Governo fez um corte linear.
Pernambuco está ameaçado de sofrer uma redução de 307 milhões num orçamento cujas rubricas
passfveis de corte chegam somente a 1 bilhão. Preciamos mobilizar a bancada pernambucana para de bater com esses burocratas e tecnocratas, que só co-
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nhecem ar refrigerado e gabinete com carpete, a fim
de fazê-los entender o que é o semi-árido, o que sêo
obra hfdrica e irrigação.
Há, ainda, Sr. Presidente, algo que nos estarrece e indigna mais ainda. Pergunto: por que cargas
d'água foi criado o Ministério da Integração Nacional?
Para integrar, criar infra-estrutura necessária à Nação. Mas, depois do Ministério do Transporte, foi o
que sofreu o maior corte orçamentário, e tem no seu
rol de autarquias instrumentos para promover o desenvolvimento: Codefasv, Sudene e Onocs.
O Onocs já está obsoleto. Foi arquivado por
este Governo, que preferiu sepultá-lo a modernizá-lo
e adequá-Ia.

mens da água, é que, nos últimos cinco anos, por 111competência administrativa ou polftica, ou por empuIhação, a Companhia deixou de empenhar mais de
250 milhões de reais em recursos aprovados no
Orçamento.
Estou encaminhando requerimento à Codevasf

A Sudene vive a sfndrome das reformas: reformas de superintendente, mudado a cada três meses.
Mas não se muda a contundência da polftica que deveria ter para resgatar o maior bolsão de pobreza na
América do Sul, o Nordeste.
A Codevasf, que deveria ser a executora dos
grandes programas de irrigação, retórica do Governo
FHC, que prometeu irrigar um milhão de hectares e
não irrigou mais do que 10 mil hectares, e de sua
base, que defende a Companhia e que se satisfaz
com as migalhas, os privilégios e os cargos, cabides
de emprego.
Sr. Presidente, o orçamento da Codevasf mingua no Governo Fernando Henrique, ano após ano.
Para o Orçamento de 2000, do que foi proposto na rubrica de investimentos - 220 milhões -, o Executivo
chegou ao despropósito, ao descalabro de cortar
para somente 55 milhões. Ou seja, as obras de irrigação vão ficar no papel, na gaveta, na prancheta.
Pergunto: como acreditar que a transposição do
São Francisco é obra emblemática, referencial de
novo modelo de gestão hfdrica de resgate do Nordeste?
Não podemos aceitar a marginalização do órgão executor. ~ preciso que a bancada do semi-árido
do Nordeste se rebele, porque é a irrigação que leva
saúde e educação para aquela região, que só chegarão aos sertões por meio de adutoras, de fruticultura.
~ isso que estão negando. E a base aliada tem de tirar o algodão do ouvido, porque esse discurso de retórica não vai encher mais a barriga nem a urna de
ninguém. Vejam o caso da Adutora do Oeste, que
mais uma vez tem sua obra incompleta. Só vão querer ligar a torneira na hora da eleição, para humilhar
ainda mais.
Sr. Presidente, a denúncia mais grave daqueles
que dizem ser justamente os pais da Codevasf, os ho-

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Tem V.
EX- a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo a atenção da Casa para um episódio que vem
alarmando a Bahia inteira.

para saber de quem foi a responsabilidade. São cinco
vezes seu orçamento para 2000. O dinheiro estava lá!
Nós aprovamos isso! Faltou competência administrativa ou operacional, ou foi subserviência polftica.
Estão satisfeitos somente com os cargos conseguidos e os cabides de emprego e se esquecem da obrigação de resgatar a obra social da região.

Desta tribuna, por diversas vezes, denunciei crimes cometidos no Estado - os chamados crimes de
mando. Em 1997, em particular, quando aqui cheguei, revelei tentativa de assassinato patrocinada
pelo Prefeito de Tancredo Neves contra o Vereador
André. Por felicidade e perfcia do nosso companheiro, o executor não conseguiu acertar nenhum dos três
tiros que desfechou contra ele: percebendo que havia
alguém para acertá-lo, conduziu sua moto, embora se
arriscando, conseguindo livrar-se das balas.
Este ano, acabaram vindo à tona os crimes cometidos pelo ex-Prefeito Aurelino Rocha Matos, de
Tancredo Neves, mais conhecido na Bahia como
"Boca Rica", por ter alguns pontos de ouro fixados em
seus dentes. Talvez isso explique a razão de ter dentes tão afiados assim, o porquê de sua truculência.
Quando Aurelino Matos foi preso - teve prisão
preventiva decretada -, apareceram todas as testemunhas, inclusive o Vereador wellington Santos,
mais conhecido como Leto, que, ao contrário do companheiro André, teve sua vida ceifada de forma
abrupta e grosseira, dentro de um supermercado da
cidade, às 10h.
As pessoas, em função do acontecido, começam a denunciar outros crimes. O jornal A Tarde, da
minha cidade, na edição de hoj~, noticia que contra
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esse ex-Prefeito constam seis acusaçOes de assassinatos. E um juiz de Valença, cidade próxima a Tancredo Neves, que estaria sob a jurisdição da Comarca
de Valença, concedeu habeas corpus ao ex-Prefeito
do Municfpio de Tancredo Neves - V. Ex"- esteve na
Bahia com a CPI do Narcotráfico e sabe muito bem
como as coisas funcionam lá -, sob a alegação de
que o Tribunal de Justiça do Estado nêo se havia posicionado sobre a matéria. Hoje, aquele senhor está
solto, apesar da comprovação muito clara dos crimes
por ele cometidos - nao só a morte do Vereador WelIington Santos, como de outras pessoas, o espancamento de um italiano e diversos outros iIlcitos.
Sr. Presidente, ocupo a tribuna, mais uma vez,
para clamar a intervenção do Ministério da Justiça,
porque todo o povo daquela regiêo começa a ter
medo, está em polvorosa. Nao obstante a elucidação
de vários crimes, em decorrência de participação ativa da Secretaria de Segurança Pública, o sujeito, que
chegou a ser preso, agora está solto. Malandramente, quando estava no xadrez, ele renunciou à Prefeitura, porque sabia que, assim o fazendo, perdia o foro
privilegiado e voltaria a ser julgado na Comarca de
Valença.
O homem mata, fica comprovada a sua culpa, e
agora está solto. As pessoas que foram depor e servir
de testemunhas enquanto ele estava preso agora estao completamente temerosas, com suas vidas ameaçadas. Nêo sabem o que pode acontecer no dia de
amanha. Isso tem sido uma constante na Bahia. Todas as vezes em que se levanta alguma denúncia
contra esse Prefeito acontece esse tipo de coisa.
Portanto, quero deixar registrado que esse tem
sido um pleito permanente do povo de Tancredo Neves. Anteontem, uma comissêo entregou à Deputada
Estadual Moema Gramacho uma série de documentos comprobatórios. Além disso, apelamos à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, à Justiça baiana, se é que vai servir para alguma coisa.
Em tempo, registro a conduta exemplar do promotor da cidade de Valença, que tem questionado a
atitude do juiz, que soltou alguém que cometeu crimes bárbaros, pois o que está em jogo é a vida de
pessoas que tiveram coragem de denunciar esses
crimes, mas que agora podem passar a ser vitimas.
Por isso é que estamos pleiteando a intervenção
do Ministério da Justiça no sentido de solucionar, de
uma vez pot todas, esse problema, colocando no xa-
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drez essa figura que mancha a cidade de Tancredo Neves e o Estado da Bahia, cometendo diversos crimes
quando à frente da Administração daquela cidade.
Urge tomada de providências, a fim de que as
familias de Tancredo Neves possam voltar a respirar o ar tranqoilo da cidade, que leva o nome do
ex-Presidente da República, e ver a puniçao daqueles que praticaram crimes de mando naquela regiao.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GILMAR MACHADO _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) _ Tem V.
Ex"- a palavra.
O SR. GILMAR MACHADO (PT _ MG. Pela
ordem. Sem revisao do orador.) _ Sr. Presidente,
Sr"...! e Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde
para, mais uma vez - nem sei mais como fazê-lo _,
pedir que o Presidente da República se sensibilize
com a situaçêo em que vivem hoje os servidores públicos neste PaIs. Algumas categorias que já recebem salários elevados tiveram reajustes, mas o
grosso dos servidores públicos federais nao teve
nenhum tipo de reajuste durante os últimos cinco
anos.
Hoje, os servidores abrem os jornais e vêem
que na Argentina o governo está reduzindo salários e
aposentadorias. Parece que estamos copiando um
modelo que nêo está dando certo. O Brasil adotou o
modelo argentino, só que Fernando Henrique nêo fez
como De la Rúa e disse que agora teremos redução
de salário. Mas os servidores públicos estêo há cinco
anos sem reajuste. A inflação vem, reduz salário, reduz aposentadoria, porque os aposentados nao estão tendo o mesmo fndice de inflação que teve o salário mlnimo.
O Governo Federal não pode virar as costas
para os servidores públicos federais. Precisamos ter
de fato uma poUtica salarial e urgente reajuste para
esse segmento.
AmanhA, mais uma vez, em Brasflia e em outros
municfpios haverá manifestação dos servidores póblicos. Queremos deixar registrado nosso apoio aos
servidores públicos federais. Ao mesmo tempo registramas o nosso apoio à greve dos trabalhadores do
ensino em Minas Gerais.
O PT está no Govem~ de ltam~r Franc~, ~as
isso nao nos impede de apoIar os servIdores publicas
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do meu Estado, os trabalhadores da educação. O Govemo de Itamar Franco pelo menos está negociando

perceba o grave problema que a educação brasileira
está enfrentando.

com os servidores. Apresentou uma proposta que visa
a elevar o piso salarial dos serviçais do quadro permanente para 400 reais, sendo quase 130 reais de abono.
Achamos que não é a melhor proposta, porque precisamos de piso salarial definido.
A bancada federal do PT de Minas Gerais e os deputados estaduais do partido enviarão uma carta ao Govemador: Queremos uma reunião amanhã com as secretários de Itamar Franco, para que possamos, na nagociação que faremos durante o dia e à noite com a secretaria de Educação, ter uma proposta decente, com a
finalidade de acabar com a greve dos trallalhadores da
educação no Estado de Minas Gerais.
Sr. Presidente, também amanhã Brasflia receberá
os estudantes brasileiros que estarão às 16h na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da qual faço parte,
entregando o Plano Emergencial para a Universiclade Púb1ica. Eles estarão protestando contra a falta de recursos
para as universidades públicas, contra a aise que elasenfrentam, apesar de o Presidente da República dizer que
não há problema nas universidades - mas há uma crise
profunda. Faltam recursos para a universidade pública.
Na semana passada, denunciei, tendo em vista infonnação que recebemos do BNDES, na Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, que 250 milhoes toram liberados, do ano passado até agora, para financiamento de escolas particulares, construção de prédios e
compra de equipamentos. Nenhum centavo do BNDES,
que é dinheiro do FAT, foi destinado para instituiçOes públicas, para compra de equipamentos de laboratórios,
para melhoria do ensino universitário público deste Pais.
Apenas as universidades privadas estão recebendo dinheiro subsidiado, inclusive do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
Quero destacar que os estudantes virão a Brasrlia reivindicar recursos para quando não houver vaga
nas universidades públicas. Ou seja, que o Financiamento Estudantil- FIES, antigo Crédito Educativo, possa financiar os estudantes, a fim de que eles tenham
acesso à universidade, ou que mantenha na universidade aqueles que não têm mais condições de pagá-Ia. Só
assim essas pessoas terão alguma perspectiva, porque
hoje em dia, mesmo com curso superior, está diftcil conseguir emprego. Sem curso superior, imaginem a dificuldade que essas pessoas enfrentarão!
Queremos declarara nossa solidariedade às reivindicaç6es dos servidores públicos federais e dos
estudantes que se manifestarão amanhã nesta Capital. Vamos torcer para que o Presidente da República

Nesta semana, li uma matéria na revista IstoÉ
abordando o problema das pessoas que não estão
sendo alfabetizadas direito. Crianças da 4& e da 5- séries não sabem ler nem escrever. Precisamos enfrentar esse grave problema. Só conseguiremos isso com
uma polltica clara para os servidores públicos e com o
atendimento das reivindicações da nossa juventude,
por meio das manifestações que a UNE e a UBES realizarão amanhã em Brasflia.
Muito obrigado.
O SR. REGIS CAVALCANTE _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Tem V.
ExA a palavra.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, quando falamos das vantagens de
ser brasileiro, sempre enaltecemos o fato de morar
em um pars que não sofre com terremotos, furacOes,
onde não existem guerras, terrorismo e tantos males
que afligem outros povos. Contudo, temos graves
problemas para resolver, como a grande desigualdade social que, aliada a uma distribuição irregular da
renda, cresce progressivamente.
Mas não é só economicamente que os contrastes se evidenciam. Segundo pesquisa feita pelo
IBGE, as desigualdades raciais se tornam claras
quando só 5,7% da população brasileira se reconhecem como negros. Dos 13,8% de analfabetos de todo
o Pars, 21,6% são formados por negros e 20,7%, por
pardos, enquanto que o percentual de brancos analtabetos é de 8,4%.
Quando o assunto é renda, as desigualdades se repetem: 12% das famllias cujos chefes recebem meio salário mrnimo per capita são chefiadas por brancos, contra
24,5% para as negros e 30,4% para os pardos. Essa é
uma estrutura de distribuição de renda que se repete em
todo o Pars e que pode ser percebida também quando
avaliamos outros setores. Por exemplo: há 5,7% de empregadores brancos, contra 1,3% de negros e 2,1% de
pardos. De modo inverso, em posição mais baixa na escala s6do-ocupacional, apenas 5,7% dos brancos fazem
trabalho doméstico, contra 13,7% dos negros e 8,4% dos
partias. Esses números revelam uma lamentável realidade para um pars que se orgulha da convivência harmOnica
entre as muitas raças que aqui vivem.
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Os ricos ganham cinqUenta vezes mais que os
pobres, e boa parte dos idosos e das crianças em idade escolar têm de trabalhar para sobreviver. Os idosas não podem usufruir da sua velhice para um merecido descanso. No caso das crianças, não se dedicam aos estudos como deveriam.
Em meio a tantas diferenças surge o fantasma da
violência, fato que não tem como ser negado: a violência
reduziu a expectativa de vida dos brasileiros. De acordo
com indicadores sociais de 1999, a expectativa de vida
dos homens, principalmente, diminuiu para 64,3 anos,
enquanto que para as mulheres é de 72,1 anos.
A revolta que nasce nas camadas mais pobres
da população se mistura ao racismo e à indignação
provocada pelos absurdos que são praticados pelas
elites e pelo Governo brasileiro, como a corrupção, a
cobrança de impostos injustos e o desperdlcio de dinheiro público. Todos esses ingredientes juntos resultam em assaltos, seqUestros e tráfico de drogas.
É claro que temos de considerar que nem todas
as pessoas, por mais diflcil que possa ser a situação,
caem na marginalidade ou se corrompem, a fim de ter
uma vida parecida com aquela das elites. Entretanto,
Sr. Presidente, esse é o resultado mais provável que
se obtém da desigualdade social, e não nos cabe julgar os principios - ou a falta deles - das pessoas que,
por não gozarem de vida digna, com alimentação
adequada, moradia, trabalho honesto e direito a lazer,
se desviam do caminho certo.
O que compete à sociedade e ao Govemo deste
Pais é diminuir as mazelas existentes em nossa saciedade, para que não entremos permanentemente em
guerra civil. Caso contrário, teremos muito pouco do
que nos orgulhar, a não ser praias bonitas, que estão
sendo poluldas; mulheres charmosas, que frequentemente são vistas como prostitutas; recursos naturais,
que estão sendo devastados assustadoramente pelos
brasileiros e também por empresas multinacionais.
Enfim, o Brasil está se transformando em um paIs agonizante, onde nenhum brasileiro terá orgulho de viver.
Para concluir, registro nossa solidariedade ao
movimento dos servidores públicos federais, que há
mais de cinco anos cobram deste Governo reajuste
digno dos seus salários. Esta é a perversa realidade
que o Governo impõe à maioria dos funcionários públicos federais neste Pais.
O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Tem V.
EX- a palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela ordemo Pronuncià o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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Sr- e Srs. Deputados, todo ano a história se repete: o
Poder Executivo encaminha ao Legislativo as previsões
orçamentárias, impondo aos parlamentares grande esforço para adequá-Ias às necessidades do Pais.
Trata-se de peça composta por estimativas de
arrecadação, feitas com base em previsões muitas vezes exageradas, pela área econômica do Governo. O
Poder Legislativo a recebe em meados de agosto e
deve aprová-Ia para utilização no ano seguinte. Perém, o próprio Executivo torna sua tramitação morosa
e confusa, chegando até a mudar a proposta após tê-Ia
entregue, como já presenciamos em anos anteriores.
Este ano, o PaIs "sobreviveu" sem o Orçamento
Geral até o último dia 19, quando o Governo decidiu sancionara lei aprovada pelo Congresso Nacional. Entretanto, como nos anos anteriores, resolveu, mais urna vez,
alterar a lei, impondo um corte de 7,461 bilhOes de reais.
Sr. Presidente, o Governo anunciou o corte orçamentário no mesmo dia em que divulgou o maior
superávit primário da história. O superávit de 5,66 bilhões de reais superou inclusive as despesas com juros, acumulando em doze meses, até março, 3,31 %
do Produto Interno Bruto.
Se o Pais vive um momento impar em sua história financeira, não entendemos o porquê desse corte.
Ainda mais porque, com ele, as áreas já tão carentes,
como saúde, educação, trabalho e previdência, perderam 1,802 bilhões de reais.
A saúde ficará com 129,7 milhões de reais a menos do que a dotação prevista no projeto de lei que o
Governo nos enviou em agosto. Se os valores forem
comparados com o valor final aprovado pelo Congresso Nacional, a perda do Ministério da Saúde alcança 863,2 milhões de reais; a educação perde
194,4 milhões de reais; o trabalho, 419,6 milhões de
reais; e a previdência, 325,5 milhões de reais.
Sr. Presidente, é muito estranho vennos que, ao
mesmo tempo em que se propagam alguns sucessos o Brasil cumprir em três meses a meta fiscal prevista
para seis meses, retomar o crescimento sem inflação etc
-, o Governo Federal impõe cortes orçamentários em
áreas vitais.
É preciso que a área econômica do Pais encontre com urgência uma relação entre os fundamentos
da economia e a reação do mercado. É preciso que o
Governo encontre com máxima urgência uma relaçao
entre o discurso e a prática. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso e o Ministro Malan reconl:lecem a
fragilidade das áreas sociais, mas cortam seus recursos. É um contra-senso.
Depois de oito meses discutindo e estudando o
Orçamento Geral, o Congresso o aprova; em pouco
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mais de um mês o Governo o sanciona com um corte
extraordinário de mais de 7 bilhOss de reais. Um paIs
que pretende igualar-se às grandes naçOss do mundo precisa ter saúde, educaçêo e emprego. Sem esse
tripé continuaremos sem segurança, atrasados e vendo nosso povo sem esperança.
Sr. Presidente, peço a V. Exa que aulDrize a divulgação
deste pronunciamen1D no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Será divulgado, Deputado Claudio Cajado.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilton Baiano) - Tem V.
ExA a palavra.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (BlocolPMDB - PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, ouvi hoje cerca
de três discursos sobre a saúde pública no Brasil. O
Deputado Wellington Dias foi quem falou por último.
Acredito que S. ExA não tenha lido o caderno "Cidades", do jornal Meio Norte - no Piaul, trata-se de jornal de grande circulação.
Sou piauiense e não posso concordar com o
que está acontecendo. A manchete do referido caderno diz o seguinte: "HGV fecha apartamentos e deixa
pacientes no chão". São dezoito apartamentos fechados. Está publicado no jornal. E olhem que não sou
opositor ao Governo do Piauf. O Governador de lá é
meu correligionário, é médico, e por isso sei do seu
empenho pela saúde pública.
Diz o jornal:
O diretor do Pronto-Socorro do HGV,
médico Benedito Nunes, afirmou que os 18
apartamentos do segundo andar do prédio serão destinados aos pacientes de instituições e
empresas que possuem convênios com o
Hospital Getúlio Vargas. "Sou favorável que
aqueles apartamentos também sejam usados
pela populaçêo carente", declarou. Benedito
Nunes falou que o Pronto-Socorro atende cerca de 200 pacientes por dia. "Quanto mais a
gente aumenta a capacidade de atendimento,
mais aumenta a demanda".
Então, como conceber que pa~ntes vindos de
municfpios distantes cheguem àquele hospital, efetivamente um dos maiores - atende pessoas do Maranhão,
do Ceará e de outros estados -, e não sejam atendidos?
Não há justificativa para isso. Acredito que, se o Ministro
da Saúde tomar conhecimento desse fato, adotará providências para resolver a situação. é inacreditável que o
homem simples e modesto chegue doente ao hospital e
não seja atendido.

Maio de 2000
E não se trata de conversa. Encontra-se aqui o Sr.
Deputado B. Sá, que pode confirmar o que denuncio. S.
ExI é médico e primo legItimo do diretor do Pronto-Socorro do HGV. Aliás, o mencionado diretor é primo
legItimo de minha esposa. Não estou nesta tribuna para
defendê-Io ou acusá-lo, mas sim para contestar. Acredito
que o Sr. Deputado B. Sá esteja solidário comigo no que
tange à minha declaraçêo de não concordar com o que
está ocorrendo naquele referido hospital.
Espero que o Governador do Estado do Piaul tome
as devidas providências para resolver o problema e para
que a situaçêo não venha a ser investigada nesta Casa.
Trata-se de um escêndalo o fato de pacientes permanecerem no chão, enquanto dezoito apartamentos do hospital estão vazios. Não há justificativa para isso. E mais:
para aqueles cidadãos terem direito ao colchão têm de
pagar 10 reais.
Não estou aqui para esconder alguma falha. Já
disse que o Governador é do PMDB. Não estou concordando com essa situaçêo, porque a saúde pública
não pode ser desprezada no Brasil nem no mundo.
Um homem doente não tem condições de viver com
dignidade com a sua saúde abatida, não pode trabalhar e manter sua famflia.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, apelo
para o Ministro da Saúde no sentido de que tome as
devidas providências. As verbas devem ser divididas
entre a educaçêo, a saúde pública e a agricultura,
pontos essenciais para a Nação.
PorfantD, o Governador lomará conhecimento da minha contestação. Ele deve mandar abrir os dezoito apar1amentos a favor dos que não têm corno se manter no h0spital, pois sua condição financeira não permite isso.
Muito obrigado.
O Sr. Nilton Baiano, § 2~ do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.
O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.
O SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Pela ordem.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, o grande
escritor paraibano Ariano Suassuna nos tem brindado
com artigos semanais. O jornal Folha de S.Paulo,
ediçao de hoje, dia 30 de maio, publicou artigo sobre
cabras. Peço a V. ExA transcrição do referido artigo na
Integra nos Anais desta Casa.

Sr. Presidente, o escritor Ariano Suassuna chama
a atenção para a importância da ovinocapricultura
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como fo~a rcdentCL"· '"'13 :~.rC,,-lIJVe;· o crescimpl"'tc- e
desenvolvl~ento d.e regiões semi-áridas e para o fato
de o Brasil possUIr rebanho de aproximadamente 14
milhões de cabras. O maior rebanho caprino encontra-se na Bahia. Logo a seguir vêm os Estados do Piaui, Ceará e Paraiba. O jornalista diz ainda que a França, que tem rebanho caprino estimado em apenas 960
mil cabeças, é grande exportadora de leite e queijo de
cabra, ganhando com isso divisas incalculáveis O Mercado Comum Europeu também subsidia a caprlnocultura, sendo a Espanha um dos grandes produtores e difusores da raça murciana.
No Brasil, a caprinocultura praticamente tem estado relegada ao! plano secundário. O escritor destaca a importância do trabalho do Governo do Rio Grande do Norte, que, desenvolvendo a caprinocultura leiteira, f~rmou uma cooperativa na região de Cabugi,
que hOJe produz leite, fundamental como substrato
alimentar para idosos e crianças.
Por último, Sr. Presidente, o artigo do grande Ariano
Suassuna inspirou-me a registrar que, neste mês de maio,
na cidade de ceiras, instalamos junto ao Banco do Nordeste uma cooperativa de caprinovinocultores na região
centro-sul do Estado do Piaul, no Vale do Canindé. No dia
20, estivemos fazendo o mesmo na cidade de Campo
Maior; localizada ao norte do Estado. Nossa intenção é
estimular a ovinocapricultura e fazer com que as duas atividades impulsionem o desenvolvimento da economia,
gerando emprego e renda, posto que, naquelas duas localidades, o Banco do Nordeste abrirá financiamento não
só para os o~inocap~noculí?res, mas também para a instala~o de frigorífico Indu~trial e~ cada uma das referidas
localidades. ~ssa maneira o Plaui marcha na frente, a
exemplo do RIO Grande do Norte, dando salto de qualidade na criação de ovinos e caprinos, mas de maneira radonal, através do cooperativismo.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
FOLHA D~ S. PAULO, 30-5-2000
Arrano Suassuna
Cabras
Na revista Globo Rural de fevereiro deste ano o
jornalista Cláudio Cerri fez justiça a criadores e zoot~cnistas como Manuel Dantas Vilar Filho Joãozito Andrade, Nélio Silveira Dias, Raimundo M~lo de Souza ou
João Ambrósio de Araújo Filho; e, ao mesmo tempo,
destacou a importância do apoio que o governador Garibaldi Alves, estimulado por Woden Madruga e outros,
vem dando à criação de cabras no Rio Grande do Norte.
A França, que tem um rebanho caprino estima-

cuána em geral, e a cabra em particular, é persegUida e
desprezada.
Recordo-me de um pequeno criador nordestino
que pediu ao Banco do Brasil um empréstimo para
comprar um cavalo para seu transporte e uma vaca
para dar leite aos filhos. E que, depois, ao tomar conhecimento da quantia que estava devendo em juros
(qua~tia que era crescente e muito superior ao empréstimo), amarrou os dois animais em frente ao banco e afirmou, pacifico mas resoluto: "Se é esse o valor
dos dois, podem ficar com eles, porque de tal forma
jamais poderei pagá-los".
O pior, porém, é que, depois de destruirem a lavoura e a pecuária, os economistas do regime militar e seus
herdeiros da "social-democracia", a pretexto de "privatização e globalização", empreenderam a entrega da indústria, do comércio, das minas, da energia, das comunicaçôes e até de sua antiga "menina dos olhos" - o sistema bancário brasileiro.
Ao contrário deles, o governo do Rio Grande
do Norte criou um programa que é um exemplo de
eficiência e simplicidade: começou a comprar leite
de cabra para, com ele, melhorar a alimentação e a
saúde dos velhos e das crianças desnutridas ou alérgicas
do sertão do Cabugi. Resultado: a cooperativa dos criadores, que começara recolhendo e pasteurizando 156 litros
de leite por dia, subiu essa cota para 4.100 litros. Os númer~s são imp~~ionantes. ~ntretanto mais entusiasmado aInda é o SIgnificado socral do que eles representam
em termos de ativação da economia, de fixação do home':l no campo e, sobretudo, de elevação do nlvel e da
qualidade de vida da população sertaneja do Nordeste.

do em apenas 960 mil cabeças, ganha uma fortuna
com o leite e o queijo de suas cabras. A Paralba, sozinha, tem um rebanho avaliado em 1,2 milhão de ca-
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prinos. O brasileiro é de 14 milhões dos q a' 11 .
Ihões estão no Nordeste.
, u IS
ml.
Sou um .escrito~ qu~ gosta d~ cabras e há muito
tempo COmecei a avaliar a Impor1:êncla econômica e social
de ~;ba~ho tão,?rande quanto o nosso. Mas os economista~ Ilumlnado~ que, ~ p~rtird.o ~ime militar; passaram a
onenta~ a politica braSileIra, pnmelro decretaram que, para
o ~ra~II, os escorchantes lucros e juros bancários eram
mais Importantes do que a lavoura e pecuária.
C~m essa visão errada e pervesa, começaram a
persegUIr aquelas que são as atividades primordiais e bás~cas do ser humano, mas que eles consideravam, e conslderam, como verdadeiro slmbolo arcaico do atraso. Nos
palses europeus, a pecuária é subsidiada pelo Estado como faz hoje a Espanha com seu extraordinário reba-

nho,.noqualsedestacaacabramu~iana.NoBrasil,~pe-
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Bloco

RORAIMA
Airton Cascavel

PPS

Almir Sá

PPB

Luis Barbosa

PFL

Robério Araújo

PL

PUPSL

Antonio Feijão

PST

PMDB/PST/PTN

Or. Benedito Dias

PPB

Eduardo Seabra

PTB

Preeent8S de Roraima : 4
AMAPÁ

PSOB/PTB

Presentes de Amapá : 3
PARÁ
Giovanni Queiroz

POT

Jorge Costa

PMOB

PMDB/PST/PTN

Arthur Virgflio

PSOB

PSDBIPTB

Euler Ribeiro

PFL

Luiz Fernando

PPB

Pauderney Avelino

PFL

Presentes de Pará : 2
AMAZONAS

P....ntes de Amazonas : 4
RONDONIA
Eurfpedes Miranda

POT

Marinha Raupp

PSOB

P....ntes de Rondonia : 2

PSDB/PTB
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Bloco

ACRE
IIdefonço Cordeiro

PFL

João Tota

PPB

José A1eksandro

PSL

Márcio Bittar

PPS

Marcos Afonso

PT

Nilson Mourão

PT

ZUa Bezerra

PFL

PUPSL

Presentes de Acre : 7
TOCANTINS

PSDB/PTB

AntOnio Jorge

PTB

Darci Coelho

PFL

João Ribeiro

PFL

Osvaldo Rais

PMDB

PMDB/PST/PTN

Paulo Mourão

PSDB

PSDBIPTB

Reinei Barbosa

PMDB

PMDB/PST/PTN

Albérico Filho

PMOB

PMOB/PST/PTN

Antonio Joaquim Araújo

PPB

Cesar Bandeira
Eliseu Moura

PFL
PPB

Gastão Vieira

PMDB

PMDB/PST/PTN

José Antonio Almeida

PSB

PSB/PCOOB

Nice Lobão

PFL

Pedro Fernandes

PFL

Pedro Novais

PMDB

PMDB/PST/PTN

Roberto Rocha

PSDB

PSDB/PTB

Sebastião Madeira

PSDB

PSDB/PTB

Presentes de Tocantins : 6
MARANHÃO

Presentes de Maranhlo : 11
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Partido

Bloco

Adolfo Marinho

PSDB

PSOB/PTB

Antonio Cambraia

PSDS

PSDB/PTB

Chiquinho Feitosa

PSDB

PSDB/PTB

EunTcio Oliveira

PMDB

PMDB/PST/PTN

José Unhares

PPB

Manoel Salviano

PSDS

PSDB/PTB

Mauro Benevides

PMDB

PMOB/PST/PTN

Moron! Torgan

PFL

Ubiratan Aguiar

PSDS

PSOBIPTB

Alila lira

PSDB

PSDB/PTS

B.Sé

PSDS

PSDB/PTS

Gessivaldo lsalas

PMDB

PMOB/PSTIPTN

Herácflto Fortes

PFL

Themrstocles sampaio

PMOB

Wallington Dias

PT

CEARÁ

,

Pruentes de

C.'" :

9

PIAU(

PMDBlPST/PTN

Preuntes de Plaul : 6

RIO GRANDE DO NORTE
Batlnho Rosado

PFL

Iberê Ferreira

PPB

Lavoisier Maia

PFL

Pr8IIntas de Rio Grande do Norte : 3
PARA(BA

Armando Abflio

PMOB

AvenzoarArruda

PT

Carlos Dunga

PMDB

Efraim Morais

PFL

Inaldo Leitêo

PSDB

P........ de P.aiba : 5

PMDB/PST/PTN
PMDB/PSTJPTN

PSDB/PTB
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Bloco

PERNAMBUCO
Clementino Coelho

PPS

Djalma Paes

PSB

PSB/PCDOB

Eduardo Campos

PSB

PSB/PCDOB

Fernando Ferro

PT

Gonzaga Patriota

PSB

Inocêncio Oliveira

PFL

Joaquim Francisco

PFL

Joel De Hollanda

PFL

José Mendonça Bezerra

PFL

Luiz Piauhylino

PSDB

Pedro Eugênio

PPS

Ricardo FiuZa

PFL

Severino Cavalcanti

PPB

PSB/PCDOB

PSDB/PTB

Presentes de Pernambuco : 13
ALAGOAS

Albérico Cordeiro

PTB

Augusto Farias

PPB

Helenildo Ribeiro

PSDB

Joaquim Brito

PT

José Thomaz NonO

PFL

Luiz Dantas

PST

PMDB/PST/PTN

PSDB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/pTB

Pl'888ntes de Alagoas : 6
SERGIPE
Augusto Franco
Cleonêncio Fonseca

PPB

Marcelo Déda

PT

Pedro Valadares

PSB

PSB/PCDOB

Sérgio Reis

PSDB

PSDB/PTB

Presentes de Sergipe : 5
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Partido

Bloco'

BAHIA
Aroldo Cedraz

PFL

Claudio Cajado

PFL

Coriolano Sales

PMOB

PMDB/PST/PTN

Eujácio SimOe8

PL

PUPSL

Félix Mendonça

PTB

PSDB/PTB

FranclstOnlo Pinto

PMDB

PMDBIPSTIPTN

Geraldo Simões

PT

Gerson Gabrielli

PFL

Haroldo Lima

POdoB

Jaime Fernandes

PFL

Jaques Wagner

PT

João Almeida

PSDB

PSOB/PTB

JoIo LeIo
Jonival Lucas Junior

PSOB
PFL

PSOBIPTB

José Rocha

PFL

Jutahy Junior

PSDB

Luiz Moreira

S.Part.

Mário Negromonte

PSOB

PSOBlPTB

Nilo Coelho

PSOB

PSOB/PTB

Paulo Magalhães

PFL

Pedro Irujo

PMOB

Reginaldo Germano

PFL

Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz

pses
PFL

Waldir Pires

PT

P....ntes de Bahia : 25

PSB/PCDOB

PSOBIPTB

PMOB/PSTJPTN
PSDBlPTB
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Partido

Bloco

Ademir Lucas

PSOB

PSOB/PTB

AntOnio do Valle

PMDB

PMDB/PST/PTN

Bonifácio de Andrada

PSDB

PSDB!PTB

Carlos Mosconi

PSDB

PSDB/PTB

Danilo de Castro

PSDB

PSDB/PTB

Eduardo Barbosa

PSDB

PSDB/PTB

Eliseu Resende

PFL

Gilmàr Machado

PT

Herculaho Anghinetti

PPB

Ibrahltri'Abi-Ackel

PPB

Jaime Martins

PFL

Jo!o Magno

PT

Lael Varella

PFL

Lincoln Portela

PSL

Márcio Reinaldo Moreira

PPB

Marcos Uma

PMDB

PMDB/PST/PTN

Maria Elvira

PMDB

PMOB/PST/PTN

Mário Assad Júnior

PFL

Mário de Oliveira

PMDB

OdeImo Leão

PPB

Ollmpio Pires

PDT

Osm~nio

PMDB

MINAS GERAIS

Pereira

Paulo Delgado

PT

PUPSL

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

Philemon Rodrigues

PL

PUPSL

Rafael Guerra

PSDB

PSDB/PTB

Roberto Brant

PFL

Romel Anizio

PPB

Virgllio Guimaraes

PT

Presentss de Minas Gerais : 28
EspfRITO SANTO
Feu Rosa
José Carlos Elias

PSDB

PSDB/PTB

PTB

PSDB/PTB

Magno Malta

PTB

PSDB/PTB

Marcus Vicente

PSDB

PSDB/PTB

Max Mauro

PTB

PSOB/PTB

N/lton Baiano

PPB

Ricardo Ferraço

PSOB

P.....ntM de Espírito Santo : 7

PSDB/PTB
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Partido

Btoco

PSOB

PSDB/PTB

PFL
PPS

CelsoJacob

PDT

Dr. Helena

PSDB

PSOBIPTB

Eduardo Paes

PTB

PSDB/PTB

Eurico Miranda

PPB

Fernando Gonçalves

PTS

PSDB/PTB

lédlo Rosa

PMDB

PMOB/PSTlPTN

Jandlra Feghali

pedoS

PSB/PCOOB

João Sampaio

POT

Jorge Wilson

PMDB

Luiz Sérgio

PT

Marcio Fortes

PSDB

Mlrlam Reid
Miro Teixeira

por
por

Pastor Valdeci Paiva

PSL

PLlPSL

Roberto Jefferson

PTB

PSDB/PTB

Rodrlgo Mala

PTS

PSDB/PTB

Rubem Medina

PFL

Simão Sessim

PPB

Vivaldo Barbosa

POT

Wanderley Martins

POT

Pl'II8ntee di RIo de Janeiro : 23

PMDB/PST/PTN
PSOB/PTB
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Partido

Bloco

Alberto Goldman

PSDB

PSD8/PTB

André Benassi

PSDB

PSD8/PTB

Antonio Carlos Pannunzio

PSOB

PSDB/PTB

Ary Kara

PPB

Bispo Wanderval

PL

Corauci Sobrinho

PFL

Cunha Bueno

PPB

De Velasco

PSL

PUPSL

or. Eviláslo

PSB

PSB/PCDOB

Dr. Hélio

PDT

Duilio Pisaneschi

PTe

Edinho Araújo

PPS

Eduardo Jorge

PT

Emerson Kapaz

PPS

Fernando Zuppo

POT

José Genorno

PT

José (ndlo

PMDB

José Roberto Batochio

POT

Luiz Antonio Fleury

PTB

PSDB/PTB

Luiza Erundina

PSB

PSB/PCDOB

Marcelo Barbieri

PMDB

PMDB/PST/PTN

Marcos Clntra

PL

PUPSl

Medeiros

PFL

Michel Temer

PMOB

PMDBlPST/PTN

Nelo Rodolfo

PMDB

PMDB/PST/PTN

Neuton Lima

PFL

Paulo Kobayashi

PSOB

PSDB/PTB

Paulo lima
Professor Luizinho

PMDB

PMDB/PST/PTN

PT

Ricardo Berzoini

PT

Ricardo Izar

PMDB

Rubens Furlan

PPS

Sampaio Dória

PSDB

PSDB/PTB

Silvio Torres

PSOB

PSDBIPTB

VadAoGomes

PPB

Valdemar Costa Neto
Zulaiê Cobra

PL
PSDB

SAOPAULO

P....ntes de 810 Paulo : 31

PLlPSL

PSDB/PTB

PMDB/PSTIPTN

PMDB/PSTIPTN

PLlPSL
PSDB/PTB
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Bloco

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro

PFL

Uno Rossi

PSDB

PSDB/PTB

Pedro Henry

PSDB

PSDB/PTB

Teté Bezerra

PMDB

PMDBIPST/PTN

Alberto Fraga

PMDB

PMDB/PST/PTN

Jorge Pinheiro

PMDB

PMDB/PST/PTN

Maria Abadia

PSDB

PSDB/PTB

Pedro Celso

PT

Preeentes de Mato Grosso : 4
DISTRITO FEDERAL

Preeentes de Distrito Federal : 4

GoIÁs
Juquinha

PSDB

PSDB/PTB

Lidia Quinan

PSDB

PSDB/PTB

Luiz Bittencourt

PMDB

PMDB/PST/PTN

Nair Xavier Lobo

PMDB

PMDB/PST/PTN

Norberto Teixeira

PMDB

PMDB/PST/PTN

Pedro Canedo

PSDB

PSDB/PTB

Pedro Chaves

PMDB

PMDB/PST/PTN

Pedro Wilson

PT

Pl'888ntH de 001. : 8
MATO GROSSO DO SUL
Marçal Filho

PMDB

PMDB/PST/PTN

Marisa Serrano

PSDB

PSDB/PTB

P.....ntes d. Mato Grouo do Sul : 2
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Bloco

PARANÁ
Affonso Camargo

PFL

A1ex Canziani

PSOB

PSOB/PTB

Chico da Princesa

PSOB

PSDBIPTB

Oilceu Sperafico

PPB

FlévioAms

PSOB

PSOBIPTB

Gustavo Fruet

PMDB

PMOB/PST/PTN

Iris Simões '

PTB

PSDB/PTB

José Barba

PMDB

PMOB/PST/PTN

José Janene

PPB

Luiz Carlos Hauly

PSOB

PSDBIPTB

Moacir Micheletto

PMDB

PMDB/PSTJPTN

Nelson Meurer

PPB

Osmar Serraglio

PMDB

PMOB/PST/PTN

Renato Silva

PSDB

PSDB/PTB

Ricardo Barros

PPB

Rubens Bueno

PPS

Santos Filho

PFL

Presentes de Paraná : 17
SANTA CATARINA
,

AntOnio Carlos Konder Reis

PFL

Carlito Merss

PT

Edlnho Bez

PMDB

PMDB/PST/PTN

Edison Andrino

PMDB

PMDB/PSTlPTN

Fernando Coruja

POT

Gervésio Silva

PFL

Hugo Biehl

PPB

Jolio Matos

PMDB

João Pizzolattl

PPB

Luci Cholnackl

PT

Raimundo Colombo

PFL

Presentes de Santa Catarina : 11

PMOB/PST/PTN
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Bloco

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp

PDT

Alceu Collares

PDT

Augusto Nardes

PPB

Caio Riela

PTB

PSDB/PTB

Darclsio Perondi

PMDB

PMDB/PST/PTN

Enio Bacci

PDT

Esther Grossi

PT

Fernando Marroni

PT

Fetter Júnior

PPB

Júlio Redecker

PPB

Mendes Ribeiro Filho

PMDB

PMOB/PST/PTN

Nelson Marchezan

PSDB

PSDB/PTB

Nelson Proença

PMDB

PMDB/PST/PTN

Osvaldo Biolchi

PMDB

PMDB/PST/PTN

Paulo José Gouvêa

PL

PUPSL

Paulo Paim

PT

Pompeo de Mattos

PDT

Roberto Argenta

PHS

Synval Guazzelll

PMOB

Telmo Kirst

PPB

Waldir Schmldt

PMDB

Waldomlro Fioravante

PT

Veda Crusius

PSDB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

Presentes de Rio Grande do Sul : 23

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 275 Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
Mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei n1l 1.618, de 1999, de seguinte teor:
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
do artigo 155, do Regimento Interno, urgência para
apreciação do PL nll 1.618/99, do Deputado Eduardo
Barbosa, "que altera a Lei nll 8.742, de 7 de dezembro de 1993".

Assinam: Aécio Neves, Uder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB;lnocêncio Oliveira, Uder do PFL;
Odelmo Leão, Uder do PPB; Geddel Vieira Lima, Uder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN; Roberto
Jefferson, Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB; Regis Cavalcante - Vice-Uder do PPS;
Dr. Hélio - Vice-Llder do PDT; João Fassarella, PT;
Fernando Gabeira, PV; e Luiza Erundina, Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
os Srs. Uderes se há acordo. Estão todos de acordo?
(Pausa.)
Em votação o requerimento de regime de urgência.
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Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

Sabem V. Exas. que às 19h o quorum também
é maior e mais útil para votar a edição de medidas

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Informo
aos Srs. Parlamentares que estão em plenário ou em
seus gabinetes que hoje houve reunião de Lideres e
deliberou-se que discutiríamos matéria referente à
Proposta de Emenda à Constituição nll. 472-E, de
1997, que trata da regulamentação da edição de medidas provisórias.

provisórias.
Reitero que teremos ainda hoje sessão extraordinária às 19h10min, sessão ordinária e sessão extraordinária amanhã, às 14h e às 19h, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item 1
da pauta.

Não encerraríamos a discussão. Continuaríamos tentando fazer acordo para votarl)1os a matéria
amanhã. Trabalharemos madrugada adentro, amanhã, porque haverá sessão extraordinária para votarmos o segundo turno da reforma do Poder Judiciário.
Portanto, peço aos Srs. Deputados que fiquem atentos a esses horários.

-1-

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente ,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conversamos com o Deputado Arnaldo Madeira e alguns
Uderes e sabemos que há várias possibilidades para
votação da PEC que trata da edição de medidas provisórias.
Entretanto, há na pauta de hoje PEC que versa
sobre os odontólogos e cuja votação conta com o
apoio de todas as Lideranças. Talvez pudéssemos inverter a pauta. Se houver acordo, também poderemos votar projeto do Deputado Ubiratan Aguiar que
transforma em crime hediondo desvios de recursos
do Erário. Esse projeto não necessita do quorum
qualificado exigido para aprovação de emenda constitucional.
Em relação ao quorum, parece-me que há
mais de 350 Parlamentares na Casa - pelo menos a
última leitura que Unhamos era essa. Então, se houver acordo de Uderes, com a presença de 350 ou 370
Deputados, teremos condição de votar a PEC sobre
os odontólogos e iniciar a discussão da PEC que trata
da edição de medidas provisórias.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Deputados, vamos discutir nesta sessão, até às
19h, a PEC que limita a edição de medidas provisórias.
O primeiro item da pauta da sessão extraordinária, após as 19h, poderá ser a emenda constitucional
que trata dos odontólogos. Teria de haver inversão de
pauta.

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO
NlI. 472-E, de 1997
(do Senado Federal)
Discussão, em primeiro turno, do
Substitutivo do Senado Federal à Proposta
de Emenda à Constituição nº 472-B, de
1997, que altera dispositivo dos arts. 48,62
e 84 da Constituição Federal, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade, com voto em separado
do Deputado Jutahy Júnior (Relator: Sr. Paulo Magalhães); e da Comissão Especial,
pela aprovação desta, com substitutivo, pela
admissibilidade das oito emendas e, no mérito, pela aprovação total das Emendas de
nº 3, 4, 7 e 8; pela aprovação parcial da
Emenda de nº 2 e pela rejeição das Emendas de nº 1, 5 e 6, contra os votos dos Deputados José Genoíno, José Machado, Professor Luizinho e Fernando Coruja. Os Deputados José Genoíno, Professor Luizinho e
José Machado apresentaram voto em separado conjunto (Relator: Sr. Roberto Brant).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
discutir a matéria e falar contrariamente, concedo a
palavra ao Sr. Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a apreciação da emenda constitucional reflete a história de submissão do Parlamento brasileiro ao Poder
Executivo.
Quero expor para os meus colegas Parlamentares alguns dados que trago para reflexão da Casa.
Desde a promulgação da Constituição de 1988,
das 297 votações realizadas no Plenário da Câmara
o Governo ganhou 278. No período de 1951 a 1964, ~
Executivo interferiu em 28,32% das votações na Câmara dos Deputados. No período de 1988 até hoje,
em 82,3%. De todas as matérias apreciadas na Câ-
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mara no perlodo da Constituinte de 1946 a 1964, o
Governo interferiu em 32%; no perlodo atual, em
78%.
Sras. e Srs. Deputados, poderfamos estar votando hoje a limitação de medidas provisórias. Um
acordo posslvel foi o texto votado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, quase por unanimidade, que estabelecia sessenta dias com prorrogação
de mais sessenta, bem como as vedações materiais
sobre o critério de urgência e relevância.
Sr. Presidente, o Palácio do Planalto reagiu á
proposta feita de comum acordo entre a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal. V. Exas. lembram-se
de reunião realizada com o Ministro Aloysio Nunes
Ferreira, que depois contou com a participação do Presidente Fernando Henrique Cardoso? Entre as exigências do Palácio do Planalto, a principal foi a revogação
do art. 246 da Constituição, que diz que não pode existir medida provisória sobre emenda constitucional.
Para o Governo é questão fundamental revogar o art.
246. Para a Oposição, é inegociável mantê-lo.
Qual é o problema de fundo? Revogando o art.
246, o Governo editará medida provisória sobre Previdência, administração pública e sistema financeiro,
se desconstitucionalizar o art. 192.
Pasmem, Sras. e Srs. Deputados, a reforma tributária - se for revogado o art. 246 - terá curso na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, por que o Governo aprova principias gerais. Por esse substitutivo, revogando o art. 246, passará a legislar sobre reforma tributária por medida provisória. Alguns Deputados do Governo dizem - porque nem todos acreditam - que a
emenda constitucional limita a criação de impostos.
Ora, o mais ingênuo Deputado desta Casa sabe
que as principais reformas na área tributária se deram
na área de contribuições de tributos. O Governo Fernando Henrique Cardoso fez a reforma tributária com
contribuições. E aprovando uma reforma tributária
genérica no terreno das contribuições, pode baixar
medida provisória.
O Congresso Nacional não pode, com uma
mão, limitar medida provisória; com outra, desfazer
essa limitação revogando o art. 246. Alguns dizem
que é menos mal. Não estamos escolhendo o que é
menos mal, como faz Fernando Henrique Cardoso. O
Brasil estava mal e agora está menos mal. O Parlamento brasileiro não pode aceitar a 16gica do menos
mal, do menos pior, que é limitar um pouquinho, como
se prerrogativa do Poder Legislativo fosse objeto de
negociação entre Executivo e Legislativo.
Somos radicalmente contra o substitutivo. Aprová-lo significa revogar o art. 246 da Constituição.
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O então Senador Fernando Henrique Cardoso
dizia, em matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 7 de junho de 1990:
O Executivo abusa da paciência e da
inteligência do Pais quando insiste em editar Medidas Provisórias sob o pretexto de
que, sem sua vigência imediata, o Plano
Collor vai por água abaixo e, com ele, o
combate à inflação.
Com esse ou com pretextos semelhantes, o governo afoga o Congresso numa
enxurrada de "Medidas provisórias". O resultado é lamentável: Câmara e Senado
nada mais fazem do que apreciá-Ias aos
borbotões. (...) O Congresso pode aprová-Ias ou rejeitá-Ias...
Sr. Presidente, a partir dai S. Exa. diz que não
existe mais Poder Legislativo:
(...) s6 existe um "poder de verdade", o
do Presidente. E dai por diante esqueçamos
também de falar em "democracia".
Fernando Henrique Cardoso criticou, no jornal
Folha de S.Paulo, edição do dia 7 de junho de 1990,
o que o seu Governo está fazendo. Por isso, não aceitamos votar o substitutivo que revoga o art. 246.
É o jogo do faz-de-conta! Isso pode ser até uma
farsa polftica em que o Congresso Nacional negocia
suas prerrogativas, entregando na bandeja ao Poder
Executivo a imagem de que está limitando medidas
provisórias. Não as estamos limitando! Estamos fazendo um jogo de soma zero! Estamos trocando seis
por meia dúzia!
As limitações do substitutivo do Deputado Roberto Brant são anuladas com a revogação do art.
246, que possibilita ao Poder Executivo estabelecer
contribuições, regulamentar sistema financeiro, fazer
reforma administrativa e estabelecer direitos previdenciários via medida provisória.
Sr. Presidente, trata0-se de jogo de aparência!
Vamos para a verdade! E a verdade é que o substitutivo não limita medida provisória. Por essa razão somos contra o substitutivo do Deputado Roberto Brant.
O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ricardo Izar, § 212 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Synval Guazzelli, para falar a favor.
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O SR. SYNVAL GUAZZELLI (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quando da minha inscrição para discutir a matéria, queriam saber se falaria a favor ou
contra.
Desde logo quero deixar claro que posso examinar o voto favorável à proposta de emenda à Constituição, desde que suprimido o dispositivo que pretende revogar o art. 246 de nossa Lei Maior.
Felizmente, existe emenda supressiva nesse
sentido que, se for acolhida pelo Plenário, poderá
oportunizar a aprovação dessa emenda constitucional. Contudo, sem a supressão da proposta que pretende revogar o art. 246 da Constituição, não poderemos aprovar a proposta de emenda à Constituição.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o art.
246 não foi decisão da constituinte. Veio em 1995, por
meio de proposta de emenda à Constituição. Quer dizer, representa a primeira decisão da Câmara dos
Deputados, no sentido de limitar a abrangência discricionária das medidas provisórias. Se aceitarmos o
que está proposto e revogarmos o art. 246, estaremos dando um passo atrás, retroagindo, quando esse
artigo representa exatamente a determinação desta
Casa em começar a pOr um freio, repito, na abrangência ilimitada e discricionária das medidas provisórias.
Sr. Presidente, nobre pares, vamos acolher a
emenda supressiva que mantém o art. 246 da Constituição. Então, poderemos examinar a possibilidade
concreta de votarmos e aprovarmos essa proposta de
emenda à Constituição.
Agora, se o preço for a revogação do art. 246,
nada há que nos aconselhe a aprovar essa proposta
de emenda à Constituição. Aceitar a revogação do
art. 246 de nossa Lei Maior seria a diminuição da Câmara dos Deputados. Não podemos, nesta hora, abrir
mão de nossas prerrogativas; não nos podemos
amesquinhar. Teremos, na luta do plenário, de defender a permanência do art. 246 em nossa Lei Maior. Sr.
Presidente, é a única hipótese que eu examino para
pensar em aprovar essa proposta de emenda à Constituição.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. e aos meus
nobres pares a atenção
.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Com a
p~lavra, para falar contra, o nobre Deputado Haroldo
Llltla.
O ~R. HAROLDO LIMA (B!oco/PCdoB - BA.
Sem reVisão do orador.) - Sr. PreSidente, Sras. e Srs.
Deputados, a história das medidas provisórias é razoavelmente longa em nosso Pafs, cerca de treze anos.
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Seria bom recordamos quando esse assunto foi
discutido pela primeira vez na Assembléia Nacional
Constituinte, em 1987. Muitas opiniões foram apresentadas sobre a matéria. Na votação final, a mais
expressiva, na qual foi aprovada a medida provisória,
os Anais da Assembléia Nacional Constituinte salientam alguns dados interessantes, que vale a pena considerarmos.
Foi submetida à votação emenda do
ex-Deputado Adylson Motta, que pretendia suprimir
do texto da Constituição a medida provisória. O
ex-Deputado argumentou que a medida provisória
era mais reacionária do que o antigo decreto-lei, em
vigor na época do regime militar. O decreto-lei tinha,
pelo menos, limitações e parâmetros, ao contrário da
r:nedida prov.isória. ~ Presid~nt~ da República ficava
hvre para editar me~lda provlsóna sobre qualq.uer assunto. C~~gou a citar declaração. do. Sr. L~ltão de
Abreu, MInistro por duas vezes no Infclo da ditadura,
segundo o qual a m.edida provisóri~ e.ra um cheque
em branco aos Presidentes da Repubhca.
Sr. Presidente, ao ser submetida à votação, o
ex-Deputado Egfdio Ferreira Lima, Vice-Lfder do
PMD~ n~ época, defendeu a proposta de emenda à
Constrtulção.
Em determinado instante salientou que, diferentemente ~os dec~etos-Ieis, a medida provisória era
democrátrca. A diferença entre uma e outro estava
expressa em. ~iversos aspectos e destacadamente
num ponto. DIZia ele:
As medidas provisórias poderão ser alteradas e, se não forem votadas no prazo
de 30 dias, elas perderão a sua eficácia e
serão consideradas não aprovadas.
Com base nessa defesa h?uve en.caminhamentos de votaç~o: E o resultado fOI o segumt~: 66 D~pu~dos Constituintes votaram contra a medida provlsóna e 309: a favor.
A diferença entre esquerda e direita, nesta votação, ficou tumultuada, posto que a defesa feita pelo
Deputado Egfdio Ferreira Lima era muito decidida, ou
seja, ~edida provi~ória que não fosse vot~da no pr~zo regimental estaria anulada e não podena ser reedltada.
Diversos votos são sintomáticos É claro que o
Sr. Fernando Henrique Cardoso votou'a favor da med'd
. ó na;
. o Sr. Itamar Franco votou contra' a
I a provls
esquerda, o PCdoB - eu era o Lfder do partido 'na
época - encaminhou contra' o PT também encaminhou contra; Luiz Inácio Lul~ da Silva votou contra;
Mário Covas votou a favor; Severo Gomes, ilustre
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Constituinte que sempre defendeu posições democráticas na Constituinte, votou a favor, exatamente
envolvido pela argumentação do Deputado Eg Idio
Ferreira Lima.
Um pouco mais à frente, Sr. Presidente, já no
Governo Fernando Collor, o ex-Constituinte Fernando Henrique Cardoso escreve o seguinte:
O Executivo abusa da paciência e da
inteligência do pais quando insiste em editar
Medidas Provisórias sob o pretexto de que,
sem sua vigência imediata, o Plano Collor
vai por água abaixo e, com ele, o combate à
inflação.
Com esse ou com pretextos semelhantes, o governo afoga o Congresso numa enxurrada de "Medidas Provisórias". O resultado é lamentável: Câmara e Senado nada
mais fazem do que apreciá-Ias aos borbotOes.
E adiante:
O que ocorre depois de eventual rejeição da medida provisória pelo Congresso?
A Constituição é muda sobre a matéria. Quando a elaboramos, o pressuposto
era o de que tais medidas seriam remédio
extremo, realmente urgente e relevante. O
presidente Sarney foi o primeiro a abastardar tal entendimento. Enviou, de outubro de
89 a março de 90, 148 Medidas Provisórias.
Elas passaram a ser editadas como se fossem os antigos "decretos-leis".
Esse é um texto literal do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. E mais:
Diante disso o Congresso reagiu.
Antes de julgar o mérito, o Congresso deve
apreciar a "admissibilidade" da Medida Provisória, ou seja, se ela é constitucional, urgente e relevante.
Ontem - disse o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, e nós temos que respeitar, porque estamos fazendo uma citação -,
a Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara aprovou um projeto, de autoria do
Deputado Nelson Jobim, que toma claro o
êmbito de matérias legislativas dentro do
qual o Presidente pode emitir Medidas Provisórias e, embora se admita a insistência
delas quando não apreciadas pelo Congresso (o que já é uma demasia), não se permi-
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te - obviamente - que o presidente reedite
medida rejeitada pelo Congresso.
Sr. Presidente, este é o ponto de vista do atual
Presidente, Fernando Henrique Cardoso. Os dados
mostram que mudou completamente o seu modo de
pensar, e hoje já há 3.372 medidas editadas ou reeditadas por S. Exa., que se assombrava com as 42 medidas editadas naquela época.
Como a proposta em discussão, a nosso juizo,
não resolve o fulcro do problema, ao contrário, começa a fazer mudanças absolutamente parciais e não
essenciais nesse abastardamento - para usar expressão do próprio Presidente Fernando Henrique
Cardoso - que é feito cotidianamente do Congresso
Nacional, nós, do PCdoB, votaremos contra, se não
houver uma mudança essencial e fundamental na
proposta em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Concedo
a palavra ao nobre Uder do Governo, Deputado
Arnaldo Madeira.
O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, ouvi com atenção os oradores
que me antecederam nesta tribuna e queria, pela importância da matéria, aduzir aqui alguns argumentos.
Creio que esse trabalho da Comissêo Especial
sobre a PEC que regulamenta a edição de medidas
proviSórias não pode ser perdido por esta Casa. Acho
que o Relator, Roberto Brant, e a Comissão fizeram um
belo trabalho na tentativa de construir um acordo, um
consenso sobre a edição de medidas proviSórias. Na
verdade, a situação atual não interessa ao Governo,
muito menos ao Congresso e à sociedade brasileira.
Sr. Presidente, temos de partir de uma premissa. Há situaçOes que justifiquem a edição de medidas
provisórias ou não? Existem aqueles que acham que
no regime democrático não deve haver medida provisória em hipótese alguma. Respeito o argumento,
mas não é com esses que quero dialogar. Quero dialogar com aqueles que acham que há determinadas
circunstâncias da vida democrática, como comprova
a experiência dos mais diferentes parses desenvolvidos, em que o Governo tem de ter um instrumento
para tomar medidas repentinas, emergentes, de urgência. E é nesse contexto que se insere a questão
da medida provisória.
Dos argumentos que ouvi aqui contra o projeto,
aquele que é repetido com constância é o que fala da
revogação do art. 246. Ora, quero fazer um apelo aqui
a V. Exas. para que reflitam sobre o art. 246. Ele foi inserido no texto constitucional a partir da reforma
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constitucional que tratou do monopólio do petróleo.
Foi um acordo havido com o Sr. Presidente da República de que simultaneamente votarlamos a emenda
acabando com o monopólio do Estado na área do petróleo e proibiríamos a edição de medidas provisórias
em matérias que fossem objeto de reforma constitucional.
Essa decisão do Congresso vigorou para várias
outras medidas provisórias. Precisamos esclarecer
se estamos utilizando o argumento de que aquela
matéria, que foi decisão do constituinte original de
1988, pode ser objeto de medida provisória. Aquela
que é objeto de reforma - portanto, do constituinte derivado - não pode ser objeto de medida provisória.
Assim, entramos numa contradição. No fundo,
precisamos definir para que matérias pode ou não haver medida provisória. A listagem extensiva dos temas que não devem ser objeto de medida provisória
delimita claramente os assuntos sobre os quais se
pode fazer medida provisória. Com isso, saímos da
prisão do art. 246, dispositivo que tanto fere a inteligência parlamentar.
Veja, Sr. Presidente. V. Exa. está no comando
desta Casa e é um homem ligado à área da habitação. Aprovamos uma emenda constitucional sobre direitos da habitação. Pois bem. Amanhã, se por acaso
houver determinada questão ligada à habitação que
precise de emenda constitucional, ela não poderá ser
editada, o que é um contra-senso. Então, creio que a
reflexão que devemos fazer para chegar a um entendimento, entre hoje e amanhã, é sobre que matérias
devem ser excluídas da possibilidade de edição de
medidas provisórias.
No mais, a sistemática contida neste projeto,
aprovado pela Comissão Especial, transforma profundamente o instrumento de medida provisória. Só a
mudança de que a medida provisória vigorará por
apenas 120 dias e, não sendo apreciada pelas duas
Casas do Congresso Nacional decorrido esse prazo,
ela perderá a vigência, já representa uma transformação absolutamente revolucionária - se me permitem
o exagero - da utilização desse instrumento. Seria
importante, nessa matéria, haver um entendimento
de todas as forças presentes, sabendo que ninguém
vai ganhar, ninguém vai perder, mas que podemos
melhorar a utilização do instrumento em nosso Pais.
Então, não é bom caminho o de discutir e apresentar DVS, porque a discussão e apresentação de
DVS pelos dois lados pode, no final, criar aqui um
monstrengo. ~ melhor discutirmos nossas concordãncias, nossas diferenças, e tentarmos, até amanhã, construir um acordo.
'

.... ,
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A posição do Governo nessa matéria é favorável ao substitutivo apresentado pelo Relator, Deputado Roberto Brant. Mas estamos aqui de mente e coração abertos para podermos discutir e chegar a um entendimento de que aqui ninguém quer enganar ninguém, que um não é mais esperto do que o outro. Queremos dar a esse instrumento uma configuração
mais adequada para atender às necessidades do
nosso País. Não queremos quebrar princípios de governabilidade, mas também não queremos manter os
exageros que temos na legislação atual.
É com esse espirito, Sr. Presidente, que me manifesto aqui, fazendo mais uma vez um apelo para
que nos debrucemos sobre o tema até amanhã, para
chegarmos a um entendimento e votarmos uniformemente essa matéria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, que
falará contrariamente à matéria.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Nobre Presidente Ricardo Izar,
que também foi Presidente na Comissão Especial e a
quem saúdo pela condução dos trabalhos, Sras. e
Srs. Deputados, neste momento, estamos tratando
da votação da PEC cuja finalidade é restringir a possibilidade de o Governo editar medidas provisórias.
A Constituição de 1988 substituiu o decreto-lei
pela medida provisória. Naquele instante, pensava-se muito que seria possivel o Pais adotar o parlamentarismo, modelo que copiamos dos italianos, o
que acabou sendo muito restritivo. O art. 62 preceitua
que a medida provis6ria s6 pode ser editada, com força de lei, em matéria urgente e relevante, perdendo a
eficácia ex tunc, desde o inicio, caso não seja convertida em lei.
Com isso, o que tivemos na prática? Formalmente, era o que estava escrito na lei, mas a eficácia
da legislação foi diferente. Começou-se a entender
que é possivel reeditar medida provisória, e a urgência e a relevância passaram a ser de caráter discricionário do Sr. Presidente da República, assunto que
avaliávamos nesta Casa.
A prática mostrou que o número de medidas
provisórias editadas foi extraordinário. Desde o Governo Sarney, mais de 4 mil medidas provisórias, entre edições e reedições, foram apresentadas, e mais
de quatrocentas, perto de quinhentas, foram originais. Atualmente, temos cerca de 75 medidas provisórias em vigor no Pais. Isso criou uma anomaliajurrdica,
e todo mundo quer novamente fortalecer o papel do
Parlamento e trazer para esta Casa a discussão, por-
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que a medida provisória, ao lado do problema de ser
editada por apenas um, não permite a discussão.
Essa situação cria possibilidades, por exemplo, como
a que assistimos recentemente, com a introdução do
anatocismo na legislação, isto é, a possibilidade de
cobrar juros sobre juros. E mais: isso acontece muitas
vezes na calada da noite, sem conhecimento por parte da população.
Pois bem. Apresentou-se uma proposta, ela
está em discussão e temos muitas preocupaçOes
com ela. Por quê? Porque cria restriçOes do ponto de
vista formal, isto é, apenas parece que há restriçOes.
Texto mais restritivo do que o da Constituição de 1988
não é possível, mas acharam maneiras de fazer com
que essa restrição fosse amainada. Por isso temos
extremas preocupaçOes com a possibilidade de que o
texto a ser aprovado, na verdade, amplie a liberdade
para o Governo editar medidas provisórias.
O art. 246, aqui citado, foi introduzido na Consti-
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vemo usasse desse expediente em emendas constitucionais aprovadas a partir daquela data. E este é o
fulcro de uma das discussões: nós queremos a manutenção do art. 246 para garantir, mesmo que temporariamente, a verificação da eficácia que terá essa regulamentação que ora fazemos para a edição de medidas provisórias.
Temos preocupação, além disso, com duas outras coisas. A primeira diz respeito à vedação de edição de medidas provisórias em alguns assuntos. Nós
preferíamos a redação original produzida naquele
acordo amplo que relacionava as matérias em que o
Governo poderia editar medida provisória. Parece-nos mais adequado listar as matérias sobre as
quais o Governo pode editar medida provisória, como
matéria financeira, matéria econômica, que, sem dúvida nenhuma, têm relevância e urgência.
Outro ponto que nos tem preocupado refere-se
ao § 11 do art. 62 do Substitutivo, que estabelece que,
se não for editado o decreto legislativo até sessenta
dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida
provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Isso quer dizer que a
medida provisória, nesse caso, valeria para o período
em que esteve vigendo. Ora, dessa maneira poderemos criar a seguinte situação: se uma medida provisória for derrotada por esta Casa, e nós não aprovarmos um decreto legislativo que discipline a matéria
por ela tratada, a medida terá efeito no período em
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que perdurou como norma válida. Ou seja, criaremos
aqui anomalias jurídicas.
Precisamos encaminhar um acordo - e talvez
isso seja possível até amanhã -, a fim de que possamos discutir mais o assunto. Quem sabe o Governo
entenda ser possível inserir o art. 246 nas Disposiç08s Transitórias, para que ele tenha vigência e eficácia por mais um ano. Assim, o País poderia avaliar a
interpretação a ser dada a esse dispositivo que estaremos aprovando, porque mais restritivo do que o art.
62 é impossível.
Estamos aqui elaborando, formalmente, restriçOes menores do que as do art. 62 da Constituição, e
é preciso que se registre que a exegese da lei ampliou de maneira absoluta e absurda a possibilidade de
edição de medidas provisórias prevista nesse restrito
art. 62, e o Presidente se utilizou disso, no seu arbítrio, com muita profundidade.
Precisamos e queremos resgatar a autonomia
desta Casa, porque é ela que garante que as leis são
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bem discutidas e atendem à necessidade

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, para discutir a
matéria.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, eu havia feito inscrição nos dois lados da lista e fiquei espantado ao ver um número
grande de pessoas encaminhando contrariamente à
matéria.
Na primeira votação, na Câmara dos Deputados, o único voto contrário à emenda constitucional
que regulamenta a edição medida provisória foi o
meu _ está registrado nos Anais desta Casa. Todos
os demais Parlamentares votaram pelo texto que saiu
daqui para o Senado da República. Quero deixar explicitada minha posição, que continua a mesma, contrária a modificaçOes que venham a restringir a edição
de medida provisória no Brasil.
Se há um estoque de medidas provisórias em
vigor é porque o Congresso Nacional não funciona.
Dessa maneira, se vamos restringir mais ainda a possibilidade de edição de medidas provisórias, vamos
chegar ao ponto da desnecessidade de existência do
Congresso Nacional. O estoque de medidas provisórias, repito, reflete a falta de regularidade no funcionamento do Congresso Nacional.
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal
têm funcionamento normal, mas o Congresso Nacional, que é a reunião das duas Casas, funciona esporadicamente. De quando em quando tem-se um ata-
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que, marca-se reunião do Congresso Nacional e
põe-se em votação os vetos, as medidas provisórias
ou, quando é o caso, os projetos de mudanças da Lei
Orçamentária, a Lei de"Diretrizes Orçamentárias e o
PPA. Portanto, a restrição para edição de medidas
provisórias vai ferir de morte a governabilidade do
Pais.
Se o Congresso Nacional, com as atribuições
que tem hoje, já não corresponde ao esperado, imaginem "o que acontecerá se restringirmos a edição de
medidas provisórias, limitando o poder do Executivo
no Brasil. E é preciso lembrar que já tivemos uma tradição de decretos-leis na história do Brasil.
No mundo dinâmico em que vivemos hoje - o
mundo da Internet, da telemática , do fax e de tantas
outras facilidades de comunicação, como a televisão,
o rádio, a imprensa e etc. -, imaginem o que significa
falar-se na impossibilidade de se analisar e votar uma
medida provisória numa sessão do Congresso Nacional, com agilidade e presteza. Seria o mesmo que renunciar a tudo o que oferece de agilidade b mundo de
hoje.
Se o Congresso Nacional aprovar a restrição na
edição de medidas provisórias, veremos os estoques
de projetos se acumularem e a produção legislativa
não corresponder às necessidades de um pafs dinâmico, apesar de este Parlamento já ter sido apontado
pela Góes Consultores, do cientista polftico Walder
de Góes, como um dos que mais produz leis no mundo. E há uma produção legislativa muito grande por
causa da dinâmica do nosso Pafs. O Brasil é um pais
complexo, de dimensão tal que muitas coisas que deveriam ser regulamentadas por decreto são regulamentadas por lei.
Por isso tenho restrição completa ao texto produzido pelo meu amigo Deputado Roberto Brant, a
quem quero aqui elogiar por sua capacidade e seu
discernimento. A questão não está no brilhantismo do
Parlamentar e em sua capacidade de elaborar um
projeto de consenso, mas sim no mérito da matéria,
ou seja, na restrição da edição de medidas provisórias no Brasil.
Não concordo de maneira alguma com isso, razão por que encaminho contra qualquer texto que venha a diminuir a possibilidade dada pelo Constituinte
de 1988 ao Poder Executivo - e sabiamente a deu a
qualquer Governo, inclusive a um possfvel Governo
de Oposição, com minoria Parlamentar - de editar
medidas provisórias e governar o Pafs. A aprovação
dessa matéria será um retrocesso e uma diminuição
da possibilidade de governabilidade no Brasil, e vamos pagar muito caro por isso.
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Na primeira oportunidade não me manifestei, fiz
um voto solitário, quieto, porque ninguém se tinha
manifestado contrariamente. Pensei: será que só eu
estou contra? Quero manter minha posição e explicitar em meio a essa discussão que não concordo de
maneira alguma com a diminuição da possibilidade
do uso da medida provisória por qualquer Presidente
da República no Brasil.
Por isso encaminho contra o texto, seja ele qual
for, produto de consenso ou não. Votarei contra qualquer texto que venha a ser apresentado nesse sentido, porque quero a manutenção do texto da Constituição de 1988, porque o Constituinte foi sábio ao colocar a medida provisória substituindo o decreto-lei,
que existia na Constituição anterior.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Professor Luizinho,
para falar contra a matéria.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente Ricardo Izar, que
presidiu também a Comissão Mista que avaliou a
emenda da medida provisória, é uma honra ter sido
presidido por V. Exa. lá e estar sendo também aqui,
na discussão da matéria.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
dialogar com o nobre Deputado Luiz Carlos Hauly,
porque S. Exa., de fato, foi o único voto contrário ao
acordo que votamos relativamente à regulamentação
da edição de medidas provisórias.
Deixamos claro que se tratava de um acordo e
que o PT estava abrindo mão, e muito, de sua posição. O PT votou contra, na Assembléia Nacional
Constituinte, a existência do instituto da medida provisória, porque entendemos possivel organizar a República com vários outros que dêem conta ,de resolver
os problemas de natureza urgente e relevante.
Fomos derrotados e institucionalizou-se a medida provisória. Todavia, a Constituição é clara: devem ser editadas em caso de urgência e de relevância.
Portanto, pensar em deixar como estão hoje as
medidas provisórias é uma violência, é um estupro ao
decidido na Constituinte e ao texto constitucional. Por
quê? Porque o Governo passou a considerar tudo relevante e urgente. E o que é relevante e urgente? A
vontade do rei, a vontade do senhor. Ela é que define
o que é urgente e relevante. E achamos que o Sr. Deputado Luiz Carlos Haury nunca poderia considerar
ou admitir essa possibilidade.
Sr. Presidente, não podemos admitir medida
provisória para cuidar de time de futebol, de bingo,
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para criar cargos. É isso que chamamos de violência.
Esse instrumento assim usado tornou-se a vontade
do rei.
Ao normatizarmos a forma de edição de medidas provisórias, o que foi votado por quase consenso,
mandarmos a proposta para o Senado Federal, este
fazer uma alteração mlnima, irrelevante, e esta parte
não ter sido promulgada, já se cometeu um outro absurdo, porque já se promulgou emenda constitucional
de forma fatiada.
A essa situação em que nos encontramos, pelo
que pudemos perceber nos vários debates que tivemas na Comissão que avaliou o substitutivo do Senado Federal, chegamos por uma promiscuidade de
ação - e foi esse, inclusive, o termo usado pelo próprio Ministro Nelson Jobim quando veio à Comissão
Especial - da Maioria no Congresso Nacional, submetendo-se de forma conjuntural, por interesses particulares e de grupos, à vontade do Executivo.
O primeiro crime começou com a reedição de
medida provisória. O Congresso Nacional reuniu-se,
discutiu e deliberou pela permissão da reedição de
medida provisória. Essa foi a primeira submissão imposta pela Maioria ao Congresso Nacional, à vontade
do rei, e que não tinha respaldo na Constituição, mas
foi por esta Casa recepcionada.
O segundo crime é que se está aproveitando a
reedição para introduzir mudanças no texto original.
Essa situação, Sr. Presidente, assim articulada
é que permitiu chegarmos ao ponto em que nos encontramos. Pegou-se medida provisória que, claramente, não tinha nenhum caráter de urgência e relevância e se colocou em discussão. O Presidente do
Congresso Nacional não deveria fazê-lo, mas chamou à época o conjunto de assessores, ouviu os Lfderes e permitiu o escancaramento, deixando de forma totalmente ampla a exigência para edição de medida provisória. O conceito de urgência e relevância
foi por este Congresso e pela Maioria assimilado
como sendo a vontade do rei.
Portanto, não há outra sarda para se mudar a lógica imposta pela vontade do rei sem uma orientação
constitucional. Faz-se necessário, mesmo contra a
nossa vontade, ordenar uma regulamentação, já que
se foi criando uma elasticidade na interpretação do
texto constitucional.
O nosso parâmetro, nós o demos na votação da
proposta que a Câmara enviou ao Senado; e deveremos reafirmá-lo no dia de hoje ou amanhã, resolvendo em definitivo esse problema.
Sr. Presidente, mesmo assim, estamos abertos
a continuar dialogando. Mas queremos deixar claro
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que essa situação foi impos~ não só pela vontade d~
rei, mas também pela submissão daqueles que ao rei
se curvaram, utilizando-se de argumentos conjunturais e momentâneos em relação a essa vontade.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Machado, para falar contra a matéria.
O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o Partido dos Trabalhadores, durante a tramitação da
matéria sobre medidas provisórias, desde que a matéria foi debatida pela primeira vez na Câmara, teve
uma posição crrtica e de resistência à manutenção do
instituto da medida provisória no texto constitucional.
Isso porque a bancada do PT acabou percebendo que o instituto da medida provisória é adequado ao regime parlamentarista, mas, no regime presidencialista, ele se torna um corpo estranho. A não ser
que, excepcionalmente, possamos admitir o instituto
da medida provisória: desde que invertamos a abordagem desse mecanismo, como faz, por exemplo, o
PDT por meio da emenda substitutiva do Deputado
Miro Teixeira, que fala sobre os temas em que se
pode incidir através de medida provisória. Nomeadamente, as questões financeiras, emergências, de calamidade pública. Enfim, dá-se ao Presidente da República instrumentos para, excepcionalmente, editar
medida provisória para garantir providências que exijam urgência, imediatismo, para solucionar problemas emergentes.
Portanto, por uma questão de princrpios, doutrinária, o Partido dos Trabalhadores vem-se manifestando contrariamente ao instituto da medida provisória.
Por outro lado, Sr. Presidente, a bancada do PT,
pragmaticamente, votou favoravelmente ao texto que
foi objeto de acordo quando essa matéria tramitou
pela primeira vez na Câmara dos Deputados. Portanto, tem admitido um texto que, embora não seja do
seu agrado, é capaz de produzir um avanço em relação à situação atual, que, a nosso juizo, é cômoda
para o Presidente da República.
Aliás, prezado Deputado Ricardo Izar, em outras oportunidades manifestei minha desconfiança de
que o Governo vinha fazendo corpo mole e procurando fazer com que essa matéria tivesse tramitação longa, porque, afinal de contas, o texto atual da Constituição lhe favorece amplamente. Não é outra a razão
pela qual a matéria vai da Câmara para o Senado,
sob o manto do acordo, e lá o acordo não é respeitado, voltando para esta Casa.
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Fizemos uma tentativa, por meio de questão de
ordem, no sentido de que o Presidente da Cêmara
aceitasse a promulgação das partes coincidentes do
texto da Cêmara e do Senado, a exemplo do que foi
feito na reforma da Previdência, mas o entendimento
de S. Exa. foi outro e a matéria foi compreendida na
Cêmara como matéria nova, portanto, objeto de abordagem global.
A situação que estamos vivendo hoje é constrangedora, porque nêo nos interessa o texto atual,
uma vez que continuará perpetuando esse festival de
medidas provisórias e de reedições escandalosas.
Há medidas provisórias que foram reeditadas setenta, oitenta vezes. Isso é uma afronta ao Parlamento e
à dignidade de todos nós.
Por outro lado, o texto do Relator, Deputado Roberto Brant, contém alguns dispositivos que para nós
são inaceitáveis. Nomeadamente, o dispositivo que
revoga o art. 246 é um desses pontos. O Llder do Governo, Deputado Arnaldo Madeira, veio a esta tribuna
dizer que a Liderança do Governo aa: ita negociar
esse ponto, esse aspecto, esse nó górdlo do texto, a
revogação do art. 246.
Mais uma vez defendo pragmaticamente, perante a bancada do Partido dos Trabalhadores, que
parece haver ressonência em setores da nossa bancada - e oportunamente el~ se reunirá para examinar
a questão - de que é perfeitamente posslvel se negociar um leque de vedações às medidas provisórias, o
que implica negociar o art. 3Q do parecer do Relator,
referente ao art. 246 da Constituição Federal.
Se construirmos um método capaz de compreender o que significará a modificação do art. 246 e criarmos um leque de vedações que nos assegure que o
Governo não editará medidas provisórias, por exempio, para suprimir direitos e causar insegurança social
à população, teremos uma base inicial para tentarmos
um acordo até amanhã, quarta-feira. Assim, poderemos votar por acordo dentro da visão pragmática que o
PT vem assumindo, não porque aceita doutrinariamente o instituto da medida provisória, mas porque entende que a manutenção do status quo e do texto da
Constituição dão ao Presidente da República um leque
de possibilidades amplo, o que torna banal o instituto
da medida provisória. E isso é insustentável.
Desse modo, advogo a tese do pragmatismo, ou
seja, de que uma das caracterlsticas do Parlamento é
a capacidade de negociar. Evidentemente há resistência da sociedade, além de depoimentos de juristas
de nomeada que entendem que o instituto da medida
provisória não pode persistir. Além disso, a possibilidade de reedição por mais sessenta dias, além dos
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sessenta dias originais, totalizando 120 dias, continua gerando certa insegurança jurfdica que paira sobre a sociedade brasileira e esta Casa.
De qualquer modo, o texto do Relator, que trabalhou em cima de um núcleo material comum entre a
proposta da Cêmara e a do Senado, portanto, em torno de um consenso, é um avanço no que diz respeito
à atual redação da Constituição. Se houver boa vontade e disposição da base do Governo em negociar
um leque de redaçOes às medidas provisórias, o que
supõe modificar o art. 3Q do parecer do Relator em torno do art. 246 da Constituição Federal, podemos evoluir para um acordo e votarmos a matéria, desde que,
Sr. Presidente - e V .Exa. é testemunha disso -, o Senado também acate o acordo feito na Cêmara. Caso
contrário, estaremos fazendo um papel de
faz-de-conta, porque aprovamos na Cêmara, o Senado modifica, volta à Cêmara, vai ao Senado e mais
uma vez volta à Cêmara.
Ou fazemos um acordo e o Llder do Governo
assume o compromisso de q~e o aprovado aqui será
mantido no Senado, ou então não temos condições
de subscrever qualquer coisa. São essas minhas manifestações, resguardando-me em relação a uma posição que a bancada venha a tomar, já que vai se reunir oportunamente para discutir o assunto.
Muito obrigado.
.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Para falar
contra, concedo a palavra ao Deputado João Paulo.
O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já
foi dito diversas vezes nesta tribuna - mas sempre é
bom frisar - que o instituto da medida provisória, incorporado ao texto constitucional de 1988, veio no
bojo de um debate em que os Constituintes acharam
por bem dar ao Poder Executivo um instrumento ágil
para tratar de medidas urgentes, necessárias e imprescindlveis à continuidade da administração.
Nos debates travados na Comissão Especial, o
Ministro Nelson Jobim oportunamente nos lembrou
que no processo constituinte tanto presidencialistas
quanto parlamentaristas defendiam a instituição das
medidas provisórias como instrumento de organização e de ação presidencial. Quando resolveu incluir o
instituto da medida provisória no texto da Carta Magna, o Constituinte foi sábio ao indicar as condições
básicas para sua apresentação: relevência e urgência. A junção desses dois pressupostos permitiria,
portanto, que a Cêmara dos Deputados desse admissibilidade constitucional para que tal medida passasse a ter vigor.
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Ocorre que, diante de um Congresso fraco, que
ainda não encontrou a inteireza de sua força natural,
própria, o Executivo acabou adotando a medida provisória como instrumento de legislação e passou a
tratar de tudo, literalmente, desde controle financeiro
de clube de futebol ou vantagem para indústria automobillstica a matérias tributárias e outras de natureza
diversa. Tomou, com isso, uma dimensão muito ampia para aquela idéia original da instituição da medida
provisória.
Este projeto, na primeira fase, na Câmara dos
Deputados, acabou praticamente tendo consenso. O
único Deputado que se posicionou de modo contrário
e registrou seu voto foi Luiz Carlos Hauly.
Foi por esse consenso que estabelecemos um
projeto que foi remetido ao Senado. Visa disciplinar a
edição de medidas provisórias, limitando seus conteúdos e fixando regras para a tramitação. Essa é a
base e o histórico desse projeto. Aprovado por unanimidade, foi ao Senado, que introduziu várias mudanças. Ao retornar para esta Casa, a Comissão Especial
manteve um núcleo de alta concordância por todos os
partidos desta Casa - é bom ressaltar. Este projeto,
repito, tem um núcleo de concordância muito grande.
A base principal da concordância é que é necessário
pOr um paradeiro nessa vontade inesgotável do Executivo em continuar legislando sob medida provisória.
A disposição da Comissão, tomando esse núcleo comum aos partidos e aos Srs. Deputados de que é
posslvel estabelecer um prazo, continua valendo.
Nós, do PT, concordamos com grande parcela
do parecer do nosso colega Deputado Roberto Brant
e queremos estabelecer e continuar estabelecendo
contato com a Liderança do Governo no sentido de
tentar aprovar esse projeto, no dia de amanhã, por
unanimidade. Por que é importante a unanimidade da
Casa? Para mostrar que os Srs. Deputados querem
efetivamente barrar, impedir, parar com essas medidas provisórias por parte do Executivo. Essa é a parte
mais importante.
Evidentemente, de contrabando ou muito bem
pensadamente, aliás, diga-se de passagem, foi incluIda a revogação do art. 246 da Constituição. Esse artigo, quando da apreciação pelo Sr. Presidente da
República de emendas constitucionais da ordem econOmica, foi incluldo para evitar que medidas provisórias tratassem de matérias alteradas a partir de emenda constitucional. Não é verdade que é inócuo, houve
uma razão fundamental para a inclusão do art. 246.
E essa razão é a seguinte: para aprovar uma
emenda constitucional é necessário o quorum qualificado do voto de três quintos dos Srs. Deputados. A
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medida provisória, diferentemente, é apreciada com
outro quorum. Essa é a razão da inclusão do art. 246,
não outra. Não se trata de impedir que se mexa nisso
ou naquilo. Com relação a algo que foi alterado por
meio de emenda constitucional e, portanto, exigiu 308
votos, somente se deve aceitar mudança feita através
do mesmo quorum. A medida provisória, que necessita apenas de maioria simples para a sua aprovação,
não pode mudar matéria alterada por meio de um
quorum de três quintos. Por essa razão o art. 246
deve ser mantido na Constituição.
Evidentemente admitimos um acordo, com o
objetivo de estabelecer maior leque de impedimentos
para que o Executivo não continue a legislar por meio
de medida provisória. Vamos continuar trabalhando
para aumentar a lista das matérias que não poderão
ser regidas por medida provisória, a fim colocarmos
esse instrumento no seu devido lugar.
Sr. Presidente, é importante que a Casa aprecie, vote e aprove tal proposta. O pior é manter o Executivo legislando por meio de medida provisória, tomando o poder e as naturais atribuições do Legislativo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Para falar
a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputado
Amaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, precisamos regulamentar o uso das medidas provisórias. Da maneira que está, o Executivo
dispensa o Legislativo: edita e reedita medidas provisórias da maneira que quer e bem entende. Na verdade, há total desconsideração para com esta Casa,
que, lamentavelmente, tem culpa. Isso porque, de forma incoerente, o Congresso Nacional tem aceitado a
manifesta vontade do Executivo de interferir no Legislativo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a proposta de mudança vai trancar a pauta. Vai obrigar que
cada uma das Casas se manifeste a seu respeito, o
que é extremamente importante. Hoje a medida provisória só é discutida no êmbito do Congresso, e o Congresso só é convocado ao bel-prazer daqueles que
estão a serviço do Executivo. E, em razão das sucessivas sessões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Congresso acaba não se reunindo, e
essa matéria prolifera-se ao sabor da questão regimental.
Essa proposta de alteração do uso de medidas
provisórias tem de ser aprovada. Logicamente não na
Integra. Temos de manter o art. 246, porque este é
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que impedirá que matérias objeto de emenda constitucional sejam alteradas por medida provisória. Por
isso tem de ser mantido.
Entendo favoráveis as mudanças propostas no
âmbito da Comissão presidida pelo Deputado Ricardo Izar, neste momento à frente dos trabalhos desta
sessão, e relatada pelo Deputado Roberto Brant.
Apenas uma questão regimental me deixou assustado.
O art. 246, quando a PEC tramitou pela Casa,
foi mantido. Foi ao Senado Federal e foi mantido. Não
há como, agora, se querer suprimir matéria já aceita
por esta e mantida pela outra Casa do Congresso Nacional.
É um absurdo a Câmara dos Deputados querer
fazer uma alteração tirando aquilo que originalmente
aprovou e o Senado Federal manteve, simplesmente
para atender aos interesses do Poder Executivo. O
Poder Legislativo já está submisso demais ao Executivo, que, na maioria das vezes, não tem o contato tête-à-tête, como nós, Parlamentares, temos com a
base. E quando a base nos cobra algo, culpamos a
medida provisória, dizendo que ela fez isso e aquilo.
Seremos irresponsáveis se deixarmos o projeto ser
aprovado com a revogação do art. 246.
O art. 246 é uma salvaguarda do Poder Legislativo, que não pode abrir mão de sua manutenção. Há
de se regulamentar e modificar o uso das medidas
provisórias, que acabam roubando do legislador o direito de legislar.
Pior do que isso: quando foi roubado esse direito, houve conivência por parte de quem assim o permitiu e grande parcela dos Parlamentares está indiferente a essa fulcral, fundamental discussão. Basta
verificar o plenário, praticamente vazio enquanto se
discute essa matéria. A grande maioria está indiferente, não está preocupada com o que está acontecendo. Depois, lamentarão, dirão que não sabiam que
estávamos discutindo isso, não sabiam que estávamos mudando a questão das medidas provisórias aliás, malditas medidas provisórias, que achincalharam esta Casa em mandatos passados e o fazem
neste mandato também. E muitos sabem que essa situação que submete o Legislativo à posição de cordeiro, sendo usado de forma deslavada pelo Executivo,
decorre por culpa deste mesmo Legislativo.
Então, devemos aprovar a mudança das medidas provisórias, mas manter o art. 246, que é fundamental e foi conseguido a duras penas, na primeira
das emendas constitucionais do Governo passado.
Esse artigo foi inclufdo na Constituição para que uma
emenda da área econômica fosse aprovada, e não
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podemos simplesmente concordar com a sua retirada
agora.
E pior: muitos nem sabem da existência do art.
246, muitos nem sabem que essa salvaguarda foi embutida em uma das emendas constitucionais da área
econômica e que é uma grande vantagem. Só o Executivo ficou preocupado, por isso está tentando fazer
aprovar de qualquer maneira uma mudança, não por
aquilo que queremos, mas para extirpar o art. 246, o
mfnimo de garantia que esta Casa tem.
Espero que a Casa tenha um pouco de vergonha, de responsabilidade, de consciência e, acima de
tudo, um pouco de decência e mantenha o art. 246,
ao aprovar a mudança fundamental no uso das medidas provisórias.
Não adianta o Parlamentar reclamar depois na
sua base que não pode fazer isso ou aquilo, dizer que
não tem força para isso ou aquilo, porque ele está entregando a sua força de graça neste momento. Vamos mudar a legislação das medidas provisórias para
obrigar esta Casa a votar, não ficar na dependência
do interesse de alguém convocar ou não convocar
uma sessão do Congresso para poder apreciar uma
medida provisória que, no quinto dia útil, deveria ter
sido discutida sua constitucionalidade. Ninguém quer
mais participar das Comissões que decidem sobre as
tais medidas provisórias, porque sabe que é jogo de
cartas marcadas. E, o pior de tudo, grande parcela
dos Srs. Parlamentares é culpada, responsável ou irresponsável em aceitar esse estado de coisa.
Vamos mudar as regras das medidas provisórias e manter o art. 246, que não permitirá que seja utilizada para regulamentar emenda constitucional. É a
hora da verdade ou da vergonha.
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, semana
passada, o Governo anunciou nos meios de comunicação - V. Exa. deve ter tomado conhecimento - que
enviaria a esta Casa projeto de lei - pena que não é
medida provisória, para entrar em vigor imediatamente - que profbe a veiculação de propaganda de fumo
em rádios, jornais, televisões e o patrocfnio de eventos culturais ou desportivos pela indústria de tabaco.
Gostaria de saber se a Mesa da Câmara dos
Deputados já recebeu o projeto anunciado com tanto
vigor pelo Ministro da Saúde, José Serra. É a pergunta que faço a V. Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Nobre Deputado Cunha Bueno, a Assessoria jé esté verificando. Em cinco minutos, responderemos é questão levantada por V. Exa.
O SR. CUNHA BUENO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) - Concedo
a palavra o nobre Deputado Sérgio Miranda, para discutir a matéria.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, muitos Parlamentares, desta tribuna, fizeram relatos históricos sobre o processo de discussão das medidas provisórias. Ressalto apenas um
fato que está sendo esquecido: foi feito acordo na Cêmara dos Deputados, que o Senado Federal aceitou
nas questões de mérito de restrições, alterando-o
apenas e tão-somente no processo de tramitação; no
mérito, jé foi votado duas vezes nas duas Casas, e
que é a essência do que estará sendo vedado com a
edição das medidas provisórias. Isso já deveria ter
sido promulgado. Infelizmente, não foi. O Regimento
Interno e a própria Constituição foram atropelados.
Agora, a Comissão Especial da Cêmara dos Deputados altera, de certa forma em profundidade, o
acordo feito por todos os partidos, quando permite
que seja editada medida provisória em matérias objetos de veto presidencial, pendentes de deliberação do
Congresso Nacional. Se existe para ser deliberado
pelo Parlamento um veto presidencial, admitir-se outra edição de medida provisória enquanto está sendo
apreciado, sinceramente, é o Legislativo se diminuir
do ponto de vista da sua integridade.

provisórias perderão sua eficécia, desde sua edição,
se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta
dias, prorrogével uma vez por igual perrodo, devendo
o Congresso Nacional disciplinar por decreto as relações jurldicas delas decorrentes. Se não for editado o
decreto, fica valendo per omnia saecula saeculorum.
Então, como efetivamente seré interpretada
essa mudança? O interesse fundamental do Governo,
Srs. Deputados, é ampliar seu poder de edição de medidas provisórias. Onde ampliar? Na Previdência e na
administração. Por que quer ampliar? Olhem para a
Argentina, para as medidas adotadas no Pacote 51,
porque - entre aspas - "wall Street quer sangue, a redução de 50% da aposentadoria daqueles que tiverem
menos de 50 anos, de um terço da aposentadoria de
quem tiver menos de 60 anos e de 12% dos salérios do
servidor público, chegando a 15% na faixa maior".
O Governo está pedindo autorização ao Congresso Nacional. Se aceitarmos a revogação do art.
246, será para ampliar seu poder de edição de medidas provisórias e não para restringi-Ias. Por que o
Relator não expOs nas vedações propostas a Previdência e a reforma administrativa, como o fez com lavras e petróleo? Houve algum caos institucional, porque toda a regulamentação da reforma da Previdência esté sendo feita via projetos de lei. Não houve nenhum problema institucional. Há algo de matreiro, feito de forma não clara nessa intenção firme do Governo de revogar o art. 246.
Por isso, devemos, sem dúvida, Sr. Presidente,
rejeitar a revogação do art. 246. É questão de princrpio.

Outro aspecto é que foi substiturda a expressão
"tributo" por "imposto". Substituição essa que acabou
com o artigo de vedação, porque os impostos só podem
ser cobrados no exercrcio financeiro seguinte a sua votação, constitucionalmente. A novidade eram os tributos, porque entravam as contribuições e taxas, que hoje
só têm o penodo da anterioridade: pode votar-se uma
contribuição social em janeiro e começar a cobrá-Ia em
abril, depois de três meses, é a chamada "noventena".
Essa novidade ficou anulada e se fez um artigo inócuo,
pois o que se refere a impostos já existe hoje.
O que é mais grave é o que diz respeito ao art.
246. Ar, sinceramente, Srs. Deputados, quero que
cada um se questione por que o Governo quer revogã-lo? Ele argumenta que já há restrição, os prazos
obrigatórios quando vai haver a votação de medida
provisória. Não sabemos como isso vai funcionar, não
temos consciência de que tipo de interpretação se
dará a essa alteração na Constituição. Existe, na proposta apresentada, o art. 311, que diz que as medidas

O Sr. Ricardo Izar, § 2Q do art. 1B do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo
Faria de Sá, § 2D do art. 1B do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Izar,
Presidente da Comissão Especial que tratou da discussão da matéria, para falar a favor.
O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderia, de forma alguma, deixar de discutir essa matéria hoje, no plenário.
Assumimos a Presidência da Comissão Especial e convidamos pessoas ilustres, conhecedoras da
matéria, para as audiências públicas. Participaram o
Senador Bernardo Cabral, o Professor Bandeira de
Melo, o Ministro Nelson Jobim, enfim, houve participação efetiva de todos os Deputados, de todos os
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partidos que compõem a Comissão Especial. Mas
gostaria de lembrar a V. Exa. o aspecto prático dessa
votação.
Em 1989, o então Presidente da Câmara dos
Deputados, Ulysses Guimarães, gostaria de regulamentar o processo das medidas provisórias. Não conseguiu. Isso foi há onze anos. Posteriormente, houve
essa emenda que veio do Senado para a Câmara, foi
da Câmara para o Senado, e, há cinco anos, tramita
no Congresso Nacional. Chegou a hora de votarmos
a matéria.
O Presidente Michel Temer pediu ao Presidente
e ao Relator da Comissão Especial que apressassem
essa votação, e, em dois meses, trouxemos a matéria
para o Plenário.
Gostaria de lembrar a todos, principalmente à
Oposição, que se não apreciarmos esta emenda
constitucional - ou se a rejeitarmos -, tenho certeza
absoluta de que levaremos pelo menos mais um ano
para votar essa matéria.
Agora, não nos devemos dividir entre Oposição
e Governo. O que nos interessa hoje é o Poder Legislativo. Nesta matéria, o mais importante são os 120
dias que teremos para votar as medidas provisórias e
a previsão de, no 4511, trancar-se a pauta para votá-Ias.
Hoje, o que está acontecendo? A cada trinta
dias o Governo reedita as medidas provisórias. São
feitas mais de setenta ou oitenta reedições, e não participamos desse processo. Isto é um absurdo! Na realidade, hoje, o Poder Legislativo não participa da edição dessas medidas, não as discute, não as vota.
Faço um apelo para todos os partidos, como
Presidente da Comissão Especial, no sentido de que
haja um acordo e possamos votar esta matéria amanhã. Isto é muito importante para o Poder Legislativo.
Não podemos mais continuar dessa maneira. Há
onze anos que se tenta regulamentar as medidas provisórias no Congresso Nacional, e essa emenda
constitucional que estamos votando está em tramitação há cinco anos.
Todos os membros da Comissão Especial e todos os partidos polfticos colaboraram conosco e trouxemos a matéria para o Plenário.
Então, gostaria de fazer um apelo no sentido de
que possamos sair amanha da reunião de Lideranças, no gabinete do Presidente desta Casa, com um
acordo e votar esta matéria.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá, § 212 do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidencia, que é ocupada pelo Sr. The-
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mfstocles Sampaio, § 2R do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio)Concedo a palavra ao nobre Deputado Alexandre
Cardoso, para falar contra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresentei questão de ordem que mostrava que a Comissão
que votava a matéria não cumpria o Regimento da
Casa. E por acordo, para esta matéria ser votada até
amanhã, solicitei a retirada do recurso que fiz à Mesa.
Sr. Presidente, o que é importante neste debate? Primeiro, quando a base do Governo tenta explicar a manutenção da revogação do art. 246, há de se
entender que até a presente data menos de 3% das
medidas provisórias editadas cumprem o princIpio da
urgência e da relevância. E, se interpretarmos a lei ao
pé da letra, essa norma não precisaria sequer estar
sendo votada.
A preocupação da Oposição é com as interpretações que possam decorrer dessa matéria, porque
hoje existe uma garantia constitucional sobre a matéria regulada após 1995. E, se retirarmos o art. 246,
nem a garantia dessas matérias teremos.
No final da reunião do Colégio de LIderes de hoje
houve uma sinalização de um entendimento da ampliação das restriçOes. E ar, Sr. Presidente, penso que se
deva fazer uma profunda reflexão. ~ impossrvel que
nessas restrições não tenham sido explicitados os direitos sociais e a questão da Previdência, porque, se
permitirmos que nas restrições não fiquem explicitados esses dois itens, a sociedade, por força do próprio
Congresso que não cumpre os seus deveres, poderá
viver um momento de intensa insegurança.
E mais, Sr. Presidente, o § 11, diz:
Não editado o decreto legislativo ao que
se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relaçOes jurrdicas constituldas e decor·
rentes de atos durante a sua vigência conservar-se-ão por elas regidas, ressalvado norma
jurrdica anterior aplicável à hipótese.
E quando não existir a norma jurrdica?
A Oposição, Sr. Presidente, tem enorme dificuldade de votar uma matéria dessa, se não ficarem explicitadas as ressalvas, que evidentemente vamos
apresentar.
Falo em nome do Partido Socialista Brasileiro. O
Deputado Sérgio Miranda, como Lidar do PCdoB,
também manifestou a impossibilidade de votar o texto. Mas, se os Deputados que compõem a base do
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Governo e o pr6prio Governo entenderem que pode-mos ampliar essas salvaguardas, creio que podemos
ter um avanço.
Além disso, Sr. Presidente, com a retirada do
art. 246 e sem a ampliação das restriçOes, esse prajeto fica como uma máscara. Ele finge que restringe,
mas, na verdade, amplia, porque vai permitir que se
edite medidas provis6rias sobre matérias que estavam resguardadas. Entretanto, a base do Governo
argumenta: limas está garantido que em 120 dias a
matéria será votada." Isso é muito pouco, Sr. Presidente, porque o art. 11 vai criar um imbr6glío, pois,
não havendo norma anterior, durante um perrodo, a
norma vai ter sua eficácia. E como resolverramos
essa questão?
Então, Sr. Presidente, creio que esta Casa pode
dar um sinal de avanço, se o pr6prio Lider do Governo conseguir do Poder Executivo que essas restrições sejam ampliadas com dois temas fundamentais:
a Previdência e os direitos sociais.
Se não enveredarmos por esse caminho, não
haverá acordo. Dessa forma, não poderá ser atribuldo à Oposição o sentimento de que, não havendo
acordo, a matéria não será votada. Prefiro garantir o
art. 246, e não votar a matéria, a evidentemente tentarmos criar um projeto que pode virar uma máscara finge que é, mas não é.
A posição do Partido Socialista Brasileiro é clara: se não houver ampliação das restriçOes com os temas Previdência e direitos sociais, não teremos como
fazer acordo. Ainda, a manutenção do art. 246 é ponto determinante para o fato de não se ampliarem as
restrições.
De nossa parte, não há nenhum problema em a
base do Governo afirmar que não queremos regular
as medidas provisórias. Queremos, sim! O que não
queremos, de fato, é fingir que se restringe, mas, na
verdade, por trás do projeto, criar uma profunda ampliação.
No meu caso, estou tranqoilo. Nossa bancada já
discutiu a matéria suficientemente. Esperamos que o
acordo com o Governo se dê, evidentemente, na ampliação das restrições, sem esquecer os pontos fundamentais: Previdência e direitos sociais.
O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) Concedo a palavra ao nobre Deputado Germano Rigotto, que falará a favor da matéria.
O SR. GERMANO RIGOrrO (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
retificar: vou encaminhar contra a matéria.
Na verdade, todos queremos regulamentar a
questão da edição de medidas provisórias. Por quê?
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Porque hoje, Sr. Presidente, existe irresponsabilidade do Legislativo e do Executivo quanto a esse tema.
É um absurdo haver sucessivas reediçOes de medidas provisórias, que deveriam ser apreciadas pelo
Congresso Nacional - em sessões conjuntas da camara dos Deputados e do Senado Federal -, e não
temos no Regimento nem data e horário para essas
reuniões. Elas acontecem de acordo com o espaço
que se possa ter para reunir o Congresso Nacional. E
lá vai o Executivo reeditando e reeditando e reeditando medidas provisórias, e o Congresso Nacional muitas vezes se omitindo, abrindo mão da responsabilidade de apreciar essas matérias. Esse poder i1imitado de reediçOes leva a essa irresponsabilidade.
Se tivermos prazos definidos para votar medidas provisórias, se houver limite para a reedição, não
tenho dúvida de que o Governo vai negociar posslveis modificaçOes em relação a elas, e o Congresso vai
votá-Ias. Então, temos que regulamentar.
Estou certo de que já deverlamos, há muito tempo, ter votado a regulamentação das medidas provis6rias. Mas, Sr. Presidente, se isso tudo é verdade,
não menos verdade é o fato de que não podemos ser
irresponsáveis na regulamentação. Podemos estar
encaminhando uma regulamentação que, aparentemente, coloca limites ao Poder Executivo, determina
a responsabilidade do Congresso Nacional, mas ao
mesmo tempo estarmos abrindo a porta para o emprego de medidas provis6rias em questões nas quais
elas não devam ser utilizadas.
Deputada Zulaiê Cobra, V. Exa. fez um brilhante
trabalho como Relatora da reforma do Judiciário, que
poderemos apreciar em segundo turno amanhã. A revogação do art. 246, conforme consta do projeto, significa - e lembro que estamos defendendo uma reforma tributária, entendemos que este Plenário deve ficar atento a isso - que se utilizam medidas provisórias para os tributos regulatórios: imposto de exportação, imposto de importação, imposto sobre operaçOes financeiras; mas não se as utiliza para aumentar
aliquotas, para criar novos tributos, para jogar sobre a
sociedade aumento de carga tributária. Isso está no
projeto de reforma tributária entregue ao Presidente
Michel Temer, projeto esse que vamos analisar aqui.
Então, pergunto: adianta avançar numa reforma
tributária, se se deixa aberta a porta para, por meio de
medida provisória, mexer no sistema tributário, aumentar aJrquota, criar tributo?
O Deputado Alexandre Cardoso disse que deverramos ter cuidado em relação aos direitos sociais
e à Previdência Social, não permitindo a utilização de
medidas provisórias nessas questOes. Não tenho dú-
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vida de que tão ou mais sério é o modo segundo o
qual se estão valendo da medida provisória para mexer no sistema tributário nacional.
Há poucos dias, tivemos que correr atrás da criação de uma taxa de fiscalização ambiental _ para
cobrar um tributo novo de padaria, de pizzaria, de floricultura, de microempresas _ que começou errada.
Felizmente foi suspensa sua cobrança, porque veio
com uma medida provisória.
Então, Sr. Presidente, sou totalmente contrário
à revogaçêo do art. 246, como está sendo proposta.
Se aprovarmos isso, não estaremos de forma alguma
fazendo o que temos de fazer, que é regulamentar,
que é tirar o absurdo poder do Executivo de governar
por medida provisória.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio) _
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Antonio
Almeida, para falar contra a matéria.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S"-' e
Srs. Deputados, retomo exatamente o ponto traçado
pelo eminente Deputado Germano Rigotto: a questão
do art. 246 da Constituição. A proposta de emenda
constitucional foi aprovada pela Comissão, e em um
momento em que não poderia ter sido apreciada, porque havia, na Ordem do Dia, votação aqui no plenário.
Sr. Presidente, o art. 311 desse projeto trata da
revogação pura e simples do art. 246 da Constituição
Federal. O Deputado Germano Rigotto falou muito
bem quando afirmou que todas as emendas constitucionais que estamos votando agora poderAo revogar
esse dispositivo, objeto de regulamentação por medida provisória. Ou seja, vamos permitir que o Presidente da Repú~lica, solitariamente, autoritariamente,
abusivamente, como tem feito até hoje, regulamente
a Constituição Federal por medida provisória em todas as matérias essenciais, importantes e sensiveis à
democracia brasileira.
Sr. Presidente, também tem razão o Deputado
Arnaldo Faria de Sá quando diz que esse dispositivo
jamais poderia ser objeto dessa proposta de emenda
à Constituição, porque ele foi apreciado aqui antes,
não foi incluido na PEC, sua alteração foi rejeitada, no
Senado Federal não se mexeu nisso, e agora s6 pcderiamos tratar das emendas do Senado Federal,
sem trazer matérias novas, Como acontece neste
caso.
Sr. Presidente, tirando os aspectos regimentais,
não se justifica a revogação desse dispositivo. Na
verdade, ele não foi incluldo apenas na Emenda
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Constitucional nll 7, de 15 de agosto de 1995. Essa
emenda previu sua inclusão, no art. 211:

A~. 2~6. É vedada a adoção de m~dida provl~ór~a na r~gulamentaçao de. artigo
da ConstltUlçã~ cUJa redação tenha sido altera~a por meio de emenda promulgada a
partir de 1995.
Regra semelhante constou do art. 211 da Emenda Constitucional nQ 8, vedando também a edição de
medida provisória para regulamentar matéria dessa
emenda; constou ainda da Emenda Constitucional nQ
9. Significa dizer que em 1995 o Congresso entendeu
ser necessário pelo menos essa salvaguarda, diante
do abuso de poder do Executivo na edição e reedição
de medidas provisórias. Esses dispositivos têm o
mesmo principio: a não-edição de medida provisória
para regulamentar a Constituição.
Na verdade, Sr. Presidente, medida provisória
tem que ser entendida como algo emergencial; não
pode ser, como tem acontecido no Brasil, instrumento
de legislação ordinária. Portanto, se há uma regra
constitucional prevendo a edição de uma lei complementar ou de lei ordinária, sobre isso não se pode editar medida provisória, porque já estava previsto antes, não é uma questão nova, emergencial, é algo que
já estava previsto no corpo da Constituição.
Qual a justificativa encontrada para que agora
se revogue esse art. 246? O que mudou de agosto de
1995 até hoje? Por acaso o Presidente da República
reduziu o abuso no tocante à edição de medidas provis6rias? Não, na realidade o Presidente da RepúbJica tem exacerbado esse abuso.
Tenho em mão levantamento feito pelo Senado
Federal, com dados atualizados até 29 de fevereiro
de 2000, com o total de edições de medidas provisórias, considerando-se cada Presidente da República.
O Presidente José Samey editou 138 medidas provisórias; Fernando Collor, 160; Itamar Franco, 505; Fernando Henrique Cardoso, 3.850. Como 1995 foi o primeiro ano do seu mandato, o abuso tornou-se maior.
Sr. Presidente, se retirarmos o art. 246, vamos
dar margem a que ele abuse ainda mais. Ou seja, vamos, ao invés de restringir a edição de medidas provisórias, ampliar a sua possibilidade.
Pode-se até dizer que muitos dos casos configuram reedições. O ex-Presidente José Samey reeditou 21 medidas provisórias; Fernando Collor, 53; Itamar Franco, 314; Fernando Henrique Cardoso, 3.043.
O que significa dizer que, em relação às medidas provisórias originais, Fernando Henrique foi campeão. Já
reeditou 599 medidas provisórias, originariamente, e
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208 com alteraçao do texto, isto é, uma nova medida
provis6ria. Nao há, portanto, justificativa alguma para
que permitamos que a matéria seja votada com ampliação dos poderes abusivos do Presidente da República.
Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) _
Tem V. ExA a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT _ BA. Pela ordemo Sem revisao do orador.) _ Sr. Presidente, desejo apenas solicitar a V. EX- que autorize a transcrição
nos Anais da Casa do editorial do jornal A Tarde de
29 de maio de 2000, intitulado "Dois pesos, uma s6
medida", a respeito do setor de telecomunicaçOes.
SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio) _ V.
ExA será atendido, nobre Deputado.
EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR

Dois pesos, uma só medida
Em meados de 99, o Governo Federal autorizou
a privatização e a pulverização do setor das telecomunicaçOes, até entao um gigante dominado pelo Poder Púlico.
O argumento para o fim do monopólio estatal na
área parecia convincente: restabelecer a livre concorrência e, com isso, baratear preços e melhorar a quaIidade dos serviços prestados à comunidade.
Saldo da operação. menos de um ano depois:
números trocados a toda hora, linhas cruzadas, jogo
de empurra na reparação de defeitos, atraso na entrega de linhas telefônicas. dupla cobrança de ligações interestaduais e internacionais...
Para fazer um simples interurbano, por exempIo, o procedimento difere, a depender do tipo de terminal- se móvel ou fixo - e da operadora escolhida.
Para os telefones celulares, o prefixo varia, de acordo
com a empresa que opera. Ainda a depender desta. o
consumidor dispõe ou nao de determinados serviços,
como o disque-despertador. E por ai vai.
A confusao é enorme.
Para fazer uma simples ligação, o usuário do
sistema, hoje, tem que recorrer a um verdadeiro catálogo de instruçOes. Acostumado a uma estrutura como poucas, neste Pars - dinâmica, o consumidor
assiste, perplexo e impotente, à burocratização e deterioração deste importante serviço.
Quanto aos preços, ap6s alguns meses de enganosa redução de centavos. propagandeada por
esta e aquela operadora, constata-se que o baratea-
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menta das tarifas nao passou. também, de ilusão. De
prático, apenas a transferência do lucrativo serviço
para o setor privado.
Agora, o mesmo governo que promoveu o esfacelamento do setor anuncia a disposição de autorizar
fusões entre as companhias telefônicas. Argumento:
permitir o acirramento da concorrência e, desta forma, melhorar a qualidade dos serviços... Nao dá para
entender. Ou dá?
Pressionado pelo lobby das operadoras. muitas
das quais à beira da falência, o Palácio do Planalto
quer, agora. mudar as regras de um jogo que nao deu
certo, sob o mesmo argumento falacioso da busca da
qualidade.
A proposta é autorizar a fusao de empresas e
ampliar a área de atuação das mesmas. O que significa dizer que a famigerada telefOnica - que transformou o sistema de sao Paulo num caos - poderia, por
exemplo, ser autorizada a estabelecer-se no Estado
vizinho, o Rio de Janeiro.
Ou seja, já nao vale o argumento da diversidade
de oferta como meio de defesa do consumidor. Têm
os assessores de FHC o cinismo de dizer que "o modelo desenhado no passado, apesar de ter sido útil
naquele momento, nao reflete a realidade atual". Que
passado? Passado de menos de um ano? Que "realidade"? A realidade de uma estatal gigantesca. é verdade, mas eficiente?
O que há por detrás deste vergonhoso recuo na
poUtica oficial é, na verdade, a tentativa desesperada
de salvar a sucata decorrente do processo de "picotagem" do setor.
Um processo desastroso, que está levando o
sistema de telecomunicações do Pais à bancarrota,
mas que, como de resto as demais ações lesivas ao
contribuinte, não terá responsabilidades apuradas.
Fica, simplesmente, o dito pelo nao dito. Um escandalo.
O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio)Para falar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado Caio Riela.
O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. S~· e Srs. Deputados, a edição de medidas provisórias vem sendo discutida nesta Casa há muito tempo. E já nos manifestamos diversas vezes em relação a ela.
Sr. Presidente, sempre tivemos conceito referentemente aos que administram o Pafs - conceito
nosso -, que quem nao tem proposta duradoura, definitiva, quem nao quer decidir as coisas de uma vez.
debater com a sociedade, fazer com que realmente
haja resultados definitivos, trabalha provisoriamente.
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E, trabalhando provisoriamente, por intermédio desse
dispositivo, toma decisões como bem quer e entende,
sem ouvir esta Casa.
As medidas provisórias têm de acabar, não ajudam em absolutamente nada. Pelo contrário, só atrapalham. E n6s, que desejamos fazer com que a sociedade brasileira tenha retorno de seus representantes,
queremos, sim, votar este projeto e dar um basta a
governos provis6rios.
Sem dúvida alguma, concordo com os argumentos aqui apresentados por alguns parlamentares.
E vou adiante: o Deputado Germano Rigotto deu excelente demonstração ao Brasil quanto ao trabalho
desenvolvido na Comissão Especial da Reforma Tributária. Os membros da Comissão foram a todos os
estados do Pais. S. ExA abriu a Comissão à sociedade para que os segmentos se manifestassem, tanto
os contrários quanto os a favor, e apresentassem sugestões e emendas.
O que verificamos? Passaram-se dois anos, estão chegando as eleições, e não vemos atitude alguma do Governo que venha ao encontro da sociedade
brasileira e que mereça nosso aplauso. A sociedade
quer, pede, implora - vejam V. Ex" a que ponto se
chegou - a seus representantes. Os executivos de
gravata vão às ruas fazer protesto para que esta
Casa vote o projeto de reforma tributária. O Brasil depende dele.
Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, hoje, na Comissão de Agricultura e Politica Rural, o Deputado Luis
Carlos Heinze fez relat6rio sucinto do projeto de autoria
do Deputado Moacir Miche/etto, apresentando proposta
de fiscalização e controle do INCRA -Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária. Pasmem V. Ex"', em
poucos minutos, o Deputado Luis Carlos Heinze, da
fronteira do Rio Grande, fez-me entender que a maior
imobiliária rural do Brasil é o Inera. O Ministro Raul
Jungmann hoje é o homem que consegue valorizar
esse tipo de imóvel. S. ExA eleva o preço de um im6vel
rural que custa 100 reais o hectare para 1.000 reais. É
uma vergonha a roubalheira no Inera.
Sr. Presidente, não é posslvel o Brasil conviver
com ministros desse quilate, roubando dinheiro do
povo brasileiro - quase 18 bilhões de reais em assentamentos. As denúncias feitas ao Sr. Relator, Deputado Luis Carlos Heinze, são de saltar aos olhos.
O que faz o Governo Fernando Henrique Cardoso? Compactua com a roubalheira. É o caos. Por
intermédio de medidas provis6ria$ o Governo age,
enquanto o povo aguarda ações definitivas, algo que
Vál!ao encontro dos seus anseios, o que não vem
acontecendo ultimamente.

Quarta-feira 31 28493

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arlindo Chinaglia, para falar contra.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI""" e Srs. Parlamentares, quando se instituiu a medida provis6ria
para substituir o decreto-lei, imaginou-se que seria
instrumento de intervenção na vida nacional menos
antidemocrático. No caso do decreto-lei, ap6s o decurso de prazo, era ele aprovado.
Lamentavelmente, desde sua criação, assistimos a edições e reedições de medidas provis6rias,
sem limite, especificamente no que diz respeito aos
temas abordados. As edições de medidas provisórias
vêm servindo para o Executivo concentrar poderes.
Não pode o Congresso Nacional abdicar de sua
função precipua, que é legislar. E há uma cumplicidade. O Governo edita e reedita; o Congresso Nacional,
na maior parte das vezes, não cumpre seu dever de
constituir Comissão Especial para analisar e votar;
portanto, tem contribuido para sua desmoralização.
Não somente nesse tema, na nossa opinião.
Um Congresso que vota um salário minimo de
151 reais dá uma grossa contribuição para que o
povo brasileiro na penúria, adoentado e desempregado se rebele. Muitas vezes temos epis6dios de frustração na conclusão de algumas CPI.
Edição e reedição de medidas provis6rias, incidindo sobre qualquer tema, fazem o Congresso Nacional praticamente abdicar do seu papel. É necessário
darmos um basta a isso. Assim, produziu-se relativo
consenso para disciplinar e restringir as sucessivas
emissões e reedições de medidas provis6rias. Contudo, fomos surpreendidos com o parecer do Relator,
que propõe a revogação do art. 246 da Constituição
Federal.
Os movimentos sociais têm sido repreendidos no
Brasil. O poder está concentrado nas mãos da União e
do Presidente da Repúplica, ferindo muitas vezes o
pacto federativo. Por isso, o Congresso Nacional não
pode concordar com a revogaçao desse artigo, sob
pena de, com o argumento de reduzir a eficácia e a vigência das medidas provisórias em seu benefIcio e de
um regime mais democrático, causar profundo retrocesso ap6s tanto esforço e tanto tempo de luta.
Os lideres e parlamentares da base do Governo, aqueles que ainda não perceberam à dimensão
do problema - e temos a grata satisfação de ver aqui
presentes deputados da base governista posicionando-se contra a revogação do art. 246 - devem procurar uma vez mais, por meio da negociação pública e
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legitima, produzir consenso no sentido de rejeitar
esse item da proposta do Relator.
Evidentemente há outros itens dos quais discardamos, mas nenhum tão grave quanto o da revogação do art. 246.
Em defesa do Congresso Nacional, da
não-concentra"'~o de poderes no Executivo e da v'a..

'F

..

I

blhzação do processo legislativo democrático, apelo
~~s Srs. Deputados no sentido de que votem pela reJelção da proposta de revogação do art. 246.
Muito obrigado.
O Sr. Themlstocles Sampaio, § 22 do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a cad~ira da Presidênci~, que é ocupada pelo Sr.
MIchel Temer, PresIdente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Srs. Parlamentares, por acordo polltico, não vamos encerrar
hoje a discussão da PEC que limita a edição de medidas provisórias. Ela continuará amanhê. Vamos paraIisá-Ia neste momento para apreciarmos a Proposta
de Emenda à Constituição nIl 128-8.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Item 2.
- 2PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
Q 128 B DE 1
N
.,
995
(Do Sr. Nfcias Ribeiro e outros)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 128-A,
de 1995, que dá nova redação à alfnea c do
inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal; Tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade desta, e da de nll 149/95,
apensada (Relator: Sr. Jair Soares); e da
Comissão Especial, pela aprovação desta e
da de n2 149/95, apensada, com substitutivo
(Relator: Sr. Paulo Ritzel).
Tendo apensada a PEC nIl 149/95.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Parece,
Srs. Parlamentares, que há acordo sobre a matéria.
Há oradores inscritos.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
acordo. Propomos aos oradores que retirem suas inscrições, de modo a passarmos direto à votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou acolher a sugestão do Deputado W8lter Pinheiro.
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O SR. GERMANO RIGOnO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. GERMANO RIGOnO (Bloco/PMDB RS. Pela orde!11' S~m revi~ão d~ ora~or.):- Sr. Presidente, estou Inscnto. Retiro minha Inscnção. Acho
que todos devem fazer o mesmo para avançarmos
na votação
'
O SR: WALTER PINHEIRO - Só orientação de
bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos retiraram a inscrição. Não há oradores para discutir.
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
VAI-SE PASSAR A VOTAÇÃO DA MAT~RIA.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar: em primeir~ turno, o substitutivo adotado pela
c~mlss~o Especial à Proposta de Emenda à ConstitUlção n 128-B/95.
. Convoco os S!s. Deputados para virem ao plenáno. Vamos apreciar uma emenda constitucional.
A votação será nominal.
. Solicito ao Sr. Secretário que faça soar as campainhas, a fim de chamar os Srs. Parlamentares. Ao
mesmo tempo, determino que as Comissões que ainda. estão funcionando encerrem os seu~ trabalhos,
pOIS estamos. na. fase da Ordem do Dia, votando
emenda constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -A Comissão Especial, ao apreciar a proposta, ofereceu, e vou
submeter a votos, em 111. turno, o seguinte:
SUBSTITUTIVO
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se11
nado Federal, nos termos do § 3 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Eemenda ao
texto constitucional:
Artigo único. A alInea do inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redaçao:
"Art. 37
..
..
XVI - ...................................................................

c) a de dois cargos privativos de médico e de cirurgião-dentista;"
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorrogo
a sessão até o encerramento da votação da proposta
de emenda à Constituição.
Vamos ouvir os Srs. Uderes.
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PPB?
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSOB?
O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSOB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB entende que os odont610gos estão na mesma categoria
dos médicos. Portanto, encaminhamos favoravelmente ao projeto.
'0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim" o PSDB.
Como vota o PMOB?
O SR. GERMANO RIGOrrO (Bloco/PMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim", explicitando que é uma injustiça profissionais da
mesma área, como médicos e odont61ogos, terem tratamenta diferenciado. Na verdade, essa emenda constitucional prevê o acúmulo de dois cargos por profissionais da área de saúde, colocando os odont61ogos numa
situação que não possuem hoje.
Então, a emenda constitucional corrige uma distorção e uma injustiça com a categoria profissional
dos odont610gos. Por isso, o PMDB vota a favor.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT, Deputado Walter Pinheiro?
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT compreende a
importância do projeto, até porque há neste exato
momento a intenção do nivelamento entre categorias
profissionais que merecem tratamento igualitário, já
que estão no mesmo ramo de profissões, na área de
saúde, e têm traços de atividade profissional mais do
que assemelhados. Diria até que completamente integradas nas mesmas atividades envolvidas pelos
profissionais da área de saúde que têm essa prerrogativa constitucional.
Portanto, é matéria de enorme justeza.
Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores
vota pela aprovação dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".
Como vota o PL?
O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL e
o PSL votam "sim".
O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Sem revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".
Como vota o PDT?
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O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos discutindo
a isonomia entre médicos e odont610gos. Contudo,
essa acumulação diminuirá as oportunidades para os
que planejam ingressar no mercado de trabalho.
Por outro lado, há duas vantagens: a isonomia
da categoria com a classe médica dará oportunidade
aos odont610gos que trabalham em pequenos Municlpios deste PaIs de, exercendo dois cargos, poderem atender a população mais pobre, já que nesses
lugares longlnquos há carência de profissionais.
A isonomia, portanto, é mais do que justa. Por
isso, o POT encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "sim".
Como vota o PPS? (Pausa.)
O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim", pelo critério de justiça
à antiga reivindicação dos cirurgiões-dentistas de
todo o Pais.
Portanto, votamos por essa equiparação na
Constituição.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de referendar a posição do Vice-Uder do PFL, que encaminhou a matéria, a meu ver importantrssima, sobretudo porque dá ao cirurgião-dentista e ao dentista o
mesmo direito do médico, ou seja, acumular dois cargos públicos.
Sr. Presidente, o dentista é o médico da boca,
da face; cuida da saúde humana. A profissão de
médico não difere de nenhuma outra, mas sua atividade é muito mais senslvel, por lidar com seres humanos. Com esse sentimento, acredito que a proposta de emenda à Constituição faz justiça aos
dentistas.
Congratulo-me com o autor da PECo Creio que
vamos chegar à aprovação dessa matéria, por unani·
midade. Mais uma vez, a Camara dos Deputados
mostra que está à altura do momento que vivemos,
ao fazer justiça aos diferentes segmentos da sociedade brasileira.
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O PFL, com muita honra, recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter inIcio a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, Srs. Deputados. Venham ao plenário.
O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita a todos os seus Deputados que se encontram
nos gabinetes que venham ao plenário votar. Trata-se
de votação nominal de proposta de emenda à Constituição. Recomendamos o voto "sim".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
um apelo aos Srs. Parlamentares presentes nas diferentes dependências da Casa: acorram ao plenário, a
fim de concluirmos a votação desta PEC e iniciarmos a
votação, em segundo tumo, da proposta de emenda à
Constituição que trata da reforma do Poder Judiciário.
Sr. Presidente, esta matéria requer quorum qualificado de três quintos dos membros desta Casa, ou
seja, 308 votos a favor. Apesar de todos os partidos Bloco Parlamentar PSDB/PTB, PFL, Bloco Parlamentar
PMD8/PST/PTN, PT, PPB, PDT, Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB e Bloco Parlamentar PUPSL _ terem encaminhado o voto "sim", há necessidade de quorum
qualificado para aprovarmos tão importante matéria.
Repito o apelo: nobres pares presentes nas diferentes dependências da Casa, acorram ao plenário.
Vamos concluir a votação desta matéria e iniciar a votação, em segundo tumo, da reforma do Poder Judiciário, fundamental para que o Poder Judiciário seja
harmônico, independente e forte e seja instituldo o
verdadeiro Estado de Direito no nosso PaIs.
O PFL recomenda o voto "sim", nesta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareço ao nobre Uder Inocêncio Oliveira que votaremos o
segundo turno da reforma do Poder Judiciário amanhã, na sessão extraordinária marcada para as 19h.
O seu apelo vale para amanhã.
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O SR. MÁRCIO BITIAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. MÁRCIO BITIAR (PPS - AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto "sim", por entender que é justo reconhecer que os cirurgiões-dentistas estão na mesma
condição dos médicos. Portanto, é feita correção
constitucional da mais alta importãncia, principalmente porque o tratamento dentário para várias pessoas
com baixo poder aquisitivo depende do acúmulo da
atividade de odont61ogo, o qual poderia permitir maior
atendimento.
Este é um PaIs de desdentados, lamentavelmente, mas esperamos com essa alternativa criar
condições para que efetivamente haja o maior número posslvel de tratamentos dentários.
Portanto, o nosso voto é "sim".
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS _ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encaminha o
voto "sim", entendendo que no desenvolvimento da
assistência à saúde no PaIs e na conseqOente integração dos cuidados dentários, dos serviços prestados à população, a figura do cirurgião-dentista se
equiparou à do médico.
ll

A Proposta de Emenda à Constituição n 149,
de 1995, de nossa autoria, foi apensada à presente
emenda em discussão, incluindo ao inciso XVI a letra
d, nos seguintes termos: "a de dois cargos privativos
de cirurgião-dentista".
Portanto, Sr. Presidente, o PPS encaminha o
voto "sim", entendendo que se faz justiça e tendo em
vista o interesse público da matéria em discussão.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, durante esta sessão pautamos esse projeto que trata
dos rejeitas radioativos. Durante reunião na Liderança do Governo, chegou-se a um consenso. O único
avanço foi em relação a uma emenda.
Sr. Presidente, gostaria de saber se é posslvel
votarmos o Projeto de Lei nll 189-A, cujo Relator é o
Deputado Luciano Pizzatto, até porque é matéria que
tramita na Camara dos Deputados desde 1991.
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Seria important:i, já que costuramos 'Im .:,·c0rdo
agora à tarde, apreciá-Ia com a respectiva emenda
acordada com a Liderança do Governo por intermédio do Deputado Luciano Pizzatto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está na
pauta da sessão extraordinária, Deputado Walter Pinheiro. No momento oportuno os Srs. Uderes serão
consultados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte:
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do § 211, do artigo 202, do Regimento
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão
Especial destinada a, no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferrir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nll407-G, de 1996, do Senhor Deputado Luciano
Castro e outros, que "altera a redação do artigo 100 da
Constituição Federal" (precatórios), e
RESOLVE
I - Designar, para compO-la na forma indicada
pelas Liderãnças, os Deputados constes da relação
anexa;
11 - convocar os membros ora designados para a
reunão de instalação, a realizar-se no dia 31.05.00 ,
quara-feira às 11 horas, no Plenário nll 15, do Anexo 11.
Brasrlia, 30 de maio de 2000. - Michel Temer
Presidente
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo
a V. Exa. para que faça constar da pauta da Ordem do
Dia de amanhã, se posslvel, o requerimento de urgência para o projeto que trata da pontuação relativa
às infraçOes no trânsito por parte dos caminhoneiros.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Examinarei o pedido de V. Exa., L1der Odelmo Leão.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa., ~ palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS.Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Germano Rigotto já encaminhou
O voto favorável a essa emenda constitucional, em
nome' da bancada do PMDB. No entanto, haverá ainda sessão extraordinária, com dois itens na pauta.
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O primeiro é o projeto de autoria do Deputado Ubiratan Aguiar. Nada tenho pessoalmente contra S. Ex8.,
gosto muito dele, acho que sua idéia visa a controlar os
gastos com a educação. Em nome do PMDB, Sr. Presidente, sou obrigado a dizer - é exatamente o que penso
e o que tenho ouvido da minha bancada - que poderíamos trabalhar melhor a redação do projeto.
Então, já estou antecipando que, no que se refere ao projeto do Deputado Ubiratan Aguiar, o PMDB
tem muita vontade de ajudar, de aprová-lo, mas tem
receios quanto à redação. E isso já comunicou pessoalmente ao autor.
Sr. Presidente, peço que essa votação seja adiada para outra sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
aguardar a votação deste projeto e depois verificaremos os demais.
A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero saudar os odontólogos do Brasil. Com essa votação histórica, será resgatado o direito dessa categoria de
acumular dois cargos públicos. E: uma questão de justiça. Esta votação foi fruto de muita luta.
Parabenizo toda a categoria por esta conquista,
por esta vitória, por este direito, que vem dartranquilidade a todos aqueles profissionais da odontologia
que viviam situações extremamente constrangedoras
por não poderem legalizar sua situação profissional.
Parabéns a esta Casa pela sensibilidade em
conceder este direito aos odontólogos.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço um esclarecimento à Mesa. Esta proposta de emenda constitucional que estamos votando
agora permite a acumulação de dois cargos públicos
de odontólogo, tal como ocorre com os médicos. V.
Exa. é sabedor que tenho uma proposta de emenda à
Constituição na Casa que amplia o direito a outros
profissionais de saúde, como os da área de enfermagem e a outras categorias. Foi determinada a instalação da respectiva Comissão Especial, o que até agora não aconteceu.
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Sr. Presidente, V. Exa. já determinou isso, de
oficio? Qual é o procedimento da Mesa, tendo em vista que os Lideres se atrasam em indicar os membros
da Comissão Especial, que ampliariam essa vit6ria
para outros profissionais de saúde?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa vai
insistir mais uma vez junto aos Srs. Uderes, vai fixar um
prazo para a indicação dos membros. Se S. Exas. nao o
fizerem, a Presidência, com amparo regimental, fará a
indicação e instalará a Comissão Especial.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, o
nosso problema é o tempo. Já estamos chegando ao
mês de junho, e a minha preocupação é que não consigamos, num ano que certamente irá gerar esvaziamento do Congresso Nacional, avançar no que diz respeito
a essa emenda. Proporia a V. Exa. que determinasse o
prazo e que pudéssemos instalar essa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. GERMANO RIGOrrO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. GERMANO RIGOrrO (Bloco/PMDB RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
lembrar que o PMDB está votando a favor. Conclamo
os Srs. Deputados para que venham ao plenário, porque estamos votando uma proposta de emenda à
Constituição e precisamos de 30a votos a favor.
Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto "sim"
a essa PECo
O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ARY KARA (PPB _ SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em nome do PPB, convidamos todos os Deputados da nossa bancada a comparecer ao plenário, para que possamos fazer justiça à
classe dos odont610gos. Realmente, há muito tempo
os dentistas do nosso Pais vêm lutando por uma causa justa, que é a permissão de exercer sua profissão
dentro do horário estabelecido de quatro ou seis horas, acumulando mais de uma função.
No Estado de São Paulo há vários companheiros
militares que são dentistas em outros 6rgãos públicos e
estão sendo exonerados, devido a esse acúmulo de
função. Hoje esta Casa dá um exemplo de correção de
uma injustiça contra os odont61ogos e vota, em primeiro
turno, esse importante projeto, do Deputado Nicias Ribeiro. Quiçá rapidamente, ap6s a aprovação do projeto
- há unanimidade na Casa, todos os partidos estão vo-
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tando "sim" -, possamos votá-lo em segundo tumo e
mandá-lo ao Senado Federal, para que aquela Casa
vote ainda neste semestre, antes do recesso de julho, a
fim de que possamos corrigir realmente uma falha que
está prejudicando milhares e milhares de profissionais
em nosso Pais: os odont6logos.
Portanto, Sr. Presidente, o PPB vota favoravelmente e convoca seus Deputados a virem ao plenário.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de saudar os odont610gos por esta grande vit6ria, conquistando a aprovação da sua emenda por
unanimidade - acho isso um fato muito positivo - e,
ao mesmo tempo, associar-me à proposição que amplia essa justa conquista dos odont610gos para outros
profissionais da área de saúde.
É uma importante vit6ria dos odont610gos. Vamos, portanto, instalar a Comissão Especial para tratar da emenda constitucional que amplia esse direito
a todos os profissionais da área de saúde. Assim
como os professores e juizes podem acumular cargos técnicos, também os profissionais da área de saúde poderiam ter essa possibilidade, porque nesta
área há uma carência muito grande de profissionais.
Considero posslvel essa acumulação.
Saúdo os odont610gos nesta data e espero que
se possa aprovar o mais rapidamente posslvel a matéria em segundo turno.
Neste ensejo, Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
que instale de imediato a Comissão para tratar da
emenda constitucional que amplia esse direito a to··
dos os profissionais da área de saúde.
Muito obrigado.
O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo manifestar-me a respeito desse projeto. Apresentamos uma proposta de emenda constitucional no ano
passado de mesmo teor. Tendo passado peja Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e o seu
parecer aprovado por unanimidade ao chegar à
Mesa, deparamo-nos com outra proposta, já bastante
antiga, de 1995, de autoria do Deputado Nicias Ribeiro. Imediatamente associamo-nos a S. Exa. e a ou-
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tros Parlamentares, que deram aval ao projeto, atendendo a uma velha reivindicação dos odontólogos
neste PaIs. Houve vários projetos no mesmo sentido.
Os Conselhos Regionais de Odontologia do Rio
Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de vários outros estados pediram a aprovação, com caráter urgente urgentfssimo, e hoje estamos procedendo dessa forma, para
que rapidamente haja o segundo turno, podendo a matéria ir ao Senado Federal e ainda neste ano à sanção.
O Brasil é tachado como o Pafs dos desdentados, e
esse projeto atenderá a demanda por parte deles.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Permitirei apenas manifestações sobre a matéria em votação.
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto
"sim", fazendo justiça à categoria dos odontólogos e
por uma questão de isonomia, já que eles praticam
uma atividade na área de saúde. Esperamos que brevemente isso possa estender-se a outros profissionais da saúde, já que todos eles praticam uma atividade
que traz como resultado final a vida.
Dessa forma, estão de parabéns os Conselhos
Regionais e o Conselho Federal de Odontologia. Que
continuem na luta por melhores condições de trabalho para os odontólogos do País.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome
da bancada do Partido dos Trabalhadores, convidamos os colegas que se encontravam até há pouco em
reunião de bancada para virem ao plenário participar
de votação que reputo como histórica.
A Câmara dos Deputados do Brasil está dando
importante passo para acabar com a discriminação
que diminufa o papel dos odontólogos, dos cirurgiões-dentistas. Com essa nova regra que hoje será
aprovada, estará reconhecida a igualdade jurídica
entre cirurgiões-dentistas e médicos. Em decorrência
dessa igualdade, estamos incluindo a carreira de cirurgião-dentista entre aquelas que estão excetuadas
da vedação de acúmulo de cargos públicos.
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Sr. Presidente, esta Casa deve aprofundar os estudos e aprovar projetos no sentido de garantir também
àqueles que são associados de planos de saúde a
prestação de serviços na área de odontologia.
Parabenizo esta Casa e os odontólogos do Brasil inteiro por esta grande vitória.
O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB _ CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Uder Mendes Ribeiro Filho, secundado pelo Uder
Luiz Antonio Fleury e outras Lideranças, ponderou no
sentido de que, para se poder acertar a redação do
projeto de lei de nossa autoria que está pautado para
a sessão extraordinária, ele seja adiado. Concordo
que se proceda a seu adiamento, a fim de que cheguemos a uma solução sobre o texto a ser votado.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Bloco/PMDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não tenho condições de votar mecanicamente
porque estou com o dedo ferido. Por isso, solicito a V.
Exa. que mande computar o meu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O Deputado Themfstocles Sampaio votou "sim".
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
parabenizo V. Exa. por ter aproveitado esta noite para
colocar em pauta projeto tão importante como este, sobre o qual inclusive há consenso neste Plenário.
Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Exa.
que, se possfvel, submeta à apreciação desta Casa o
Projeto de Lei nll 738, de 1995, de minha autoria, que
muda os critérios para que os deficientes ffsicos e
mentais do País tenham acesso ao benefício da renda continuada, porque os critérios estabelecidos pela
Lei Orgânica da Assistência Social impedem mais de
90% desses deficientes de receber esse benefíciq.
Sugiro a alteração de critérios como renda per
capita de um quarto de salário mfnimo por pessoa da
famflia ou a necessidade de que a pessoa seja totalmente incapaz e deficiente para a vida como exigên-
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cias para que esses deficientes possam habilitar-se
ao beneficio. t= evidente que esses critérios estão excluindo até os paraplégicos.
Faço este apelo a V. Exa. porque, como a pauta
de votaçOes do mês que se avizinha será um tanto
vazia, poderramos aproveitar a oportunidade para votar também essa matéria que vai ajudar milhões de
deficientes flsicos que existem em nosso Pais.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Colocarei a matéria em pauta na primeira oportunidade.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS _ RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que tosse registrado o voto "sim" do PHS.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Partido Humanista vota "sim".
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR PROFESSOR LUIZINHO (PT _ SP
..
.
.
Pela orde~. ~em revisão do ~rador.) - Sr. Presldente, quero Justificar a ausênCia do Deputado Pedro
Wilson, .qu.e tem um ?ebate hoj~ à noite em universidade publica de GOiás e por ISSO não se encontra
presente.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (Bloco/PTB SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de Minas e Energia recentemente recebeu um convite para participar de um
congresso intemacional que se realizará em Lima,
no Peru. Já há uma delegação devi~amente .a~torizada p~r V. Exa., mas, tendo em v~s~ os. ultlmo~
a~nteclmentos naquele pais - a fuJlmOrlZação,
mais uma vez -, venho requerer a V. Exa., como
Presidente daquela Comissão, que cancele a ida
dessa comitiva da Comissao de Minas e Energia
desta Casa ao Peru.
o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.
O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela ordem.
Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
destacar que o então Deputado Paulo Ritzel inseriu no
parágrafo final do seu relatório sobre a Proposta de
Emenda à Constituição na 128-B, de 1995, do Deputado
Nicias Ribeiro - há também uma outra, de nossa autoria, a PEC na 149, de 1995 - a seguinte argumentação:
Diante dos argumentos aqui expendidos, votamos pela aprovação da PEC ~
Q
128-A, de 1995, e da PEC n 149, de 1995,
apensada, na forma do Subetítutivo apresenfado em anexo, no qual fica substituldo a expressão "odont6Iogo" por "cirurgiêo-dentista",
para. u~iforrn~ar a t~rminologia consagra?a
no .dlrelto pátrio e eVitar confusão no esprnto
do Intérprete.
Portanto, Sr. Presidente, a expressa0 acolhida
pelo Sr. Relator foi cirurgiêo-dentista, que consta da
Proposta de Emenda à Constituiçao nD 149, de nossa
autoria.
Era esse o esclarecimento que gostaria de
prestar. E apr.ovei~o este in~tante para c~mprimentar todos os clrurglões-d~ntlstas. Por meio da votação que esta Casa realiza neste momento faz-se
justiça a esse importante segmento da nossa sociedade
SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Peço aos
Srs. Deputados que permaneçam em pI ári
. te
.
en o, pots .remos votações a segUIr. Vamos permanecer em plenáno.
Vou encerrar a votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está encerrada a votação.
Vou declarar o resultado:
VOTARAM:
SIM' 401
.
NÃO: 00
ABSTENÇOES: 00
TOTAL: 401
~ aprovado por unanimidade, o substitutivo da
Comissão Especial.
P . d' d . P
',.~' .. I (P
ta d
reJu lca o~. ~ ro~OSlycoO ImCla
ropes
e
Emenda à Cons~ltu.lção n 128/95); e a Proposta de
Emenda à .ConstltUlção nll 149/95, apensada,.
ConSidero aprovada a redação do venCido.
Teremos um interstlcio de cinco sessões para o
segundo turno.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

'o
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Quarta-feira 31 28501

Proposição: PEC N° 128-B/95 - SUBSTITUTIVO
Inicio Votação: 3010512000 19:20
Fim Votação: 3010512000 19:44

Presidiram a Votação: Michel Temer .. 19:10

Resultado da VotacIo
Sim
400
Não
O
Abstençlo ,.
O

Orientação
PSDBlPTB - Sim
PFL-Sim

Total da V~taçlo 400

Art. 17

Total Quorum

PMDBIPST/PTN - Sim
PT-Sim
PP8-Sim
PDT-Sim
PSBIPCOOB - Sim
PUPSL-Sim

1

PPS-Sim
PHS-Sim

401

Obstrução

O

Partido

Bloco

Voto

RORAIMA
Ateaste Almeida
Francisco Rodrigues
Luis Barbosa

PMDB
PFL
PFL

PMDB/PST/PTN

Sim
Sim
Sim

Total Roraima: 3
AMAPÁ
Sadu Picanço
Or. Behedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
~érgio Barcellos

PSDS
PPB
PTB
PSOB
PFL

PSOB/PTB

Sim

PSOB/PTB
PSOB/PTB

Sim
Sim
Sim

Sim

Total Amapá: 5

PARA
Anivaldo Vale

PSDB

PSOB/PTB

Sim
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PARÁ
Elcione Sarbalho
Gerson Peres
Glovannl Queiroz
Jorge Costa
José Prlante
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
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Partido

Bloco

Voto

PMDB
PPB
POT
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSOB

PMDBlPSTIPTN

PSDBlPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSBlPCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim

PMDBlPST/PTN
PMDBJPST/PTN
PSDBJPTB

PSDBlPTB

Total P..i: 13
AMAZONAS
ÁtIla Lins
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Vaneasa Grazzlotln
Total Amuon.1 : 4
RONDONIA
Agnaldo Muniz
Eurrpedes Miranda
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
SérgIo Carvalho

PFL
PFL
PFL
PCdoB

PPS
POT
PSOB
PTB

PSOBlPTB
PSDBlPTB

PFL

PSDB

PSDBlPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Rondonla: 8
ACRE
IIdefonço Cordeiro
JoAoTota
José A1eksandro
Mérclo Blttar
Marcos Afonso
Nilson Mourêo
Sérgio Barros
ZlIa Bezerra

PFL
PPB
PSL
PPS

PUPSL

PT
PT

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSDB
PFL

PSOBIPTB

PTB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PMOB
PMDB

PSDBlPTB

PMDBIPSTIPTN
PSDBJPTB
PMDB/PSTIPTN
PMOBlPSTIPTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB

PMDB/PSTIPTN

Sim

Total Acre: 8
TOCANTINS
AntOnio Jorge
Darci Coelho
Joio Rlbelro
KátlaAbreu

Osvaldo Reis
Paulo Mourêo
Ralnsl Barbosa
Udson Bandeira
Total Tocantlne : 8
MARANHÃO
Albérico Filho
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Partido
Bloco

MARANHÃO
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Gastão Vieira
João Castelo
José Antonio Almeida
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Femandes
Pedro Novais
Roberto Rocha
Sebastiêo Madeira

PFL
PFL
PPB
PMDB
PSDB
'PSB
POT
PFL
PFL
PMDB
PSOB
PSOB

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSB/PCOOB

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSOB/PTB
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Maranhio : 13

cEARA
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Inácio Arruda
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Roberto Pessoa
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar

PSDB
PL
PMDB
PSOS
PSDB
PSDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSOB
PFL
PSB
PSOB

PSOB/PTB
PUPSL
PMDB/PST/PTN
PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSB/PCDOB

PSOB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSOB/PTB
PSBIPCOOB
PSOB/PTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Ceará: 17
PIAU(
Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isalas
Heráclito Fortes
Joêo Henrique
Paes Landim
Welllngton Dias

PSDB
PSOB
PMOB
PFL
PMOB
PFL
PT

PSDB/PTB
PSOB/PTB
PMOB/PST/PTN

PMDB
PFL
PFL
PFL

PM08/PST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim

PM08
PT

PM08/PST/PTN

Sim
Sim

PMD8/PST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Piauí: 7
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Batinho Rosado
Lavoisier Maia
Ney Lopes
Total RIo Grande do Norte: 4
PARAfBA

Annando Abllio
Avenzoar Arruda

21504 Quarta-feira 31
PARA[BA
Carlos Dunaa
Damlao Feliciano
Efraim Morais
Inaldo Leitão
José Luiz Clerot
Ricardo Rique
Wilson Braga

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS
Partido
Bloco
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PFL

PMDBIPST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSD8IPTB
PMDB/PST/PTN
PSDBlPTB

Maio de 2000
Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total P.liba: 9

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo
Clementíno Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gon;zaga Patriota
Inocêncio Oliveira
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Mendonça Bezerra
Luiz Plauhylino
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
salatlel Carvalho
Sérgio Guerra

PFL
PPS
PSB
PSB
PT
PSB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDS
PFL
PPB
PPS
PFL
PMDB
PSDB

PSBIPCOOB
PSBlPCOOB
PSBlPCOOB

PSDB/PTB
PSDSIPTB

PMDBlPST/PTN
PSDBIPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total P..nambuco : 18
ALAGOAS
Augusto Farias
Helenlldo Ribeiro
JoaoCaldas
Joaquim Brito
Olavo Calheiros
Regls Cavalcante

PPB
PSDS
PL
PT
PMDB
PPS

PSDBlPTB
PLlPSL
PMDBlPST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total AIagOls : 8

SERGIPE
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Marcelo Déda
Pedro Valadares

PSDS
PPB
PT
PSB

PSDS/PTB

PSBlPCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim

Total Sergipe: 4

BAHIA
Arolde Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano sales
Eujéclo Slm08s
Félix Mendonça
FranclstOnlo Pinto
Geraldo Simões

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PT

PMDBlPSTIPTN
PUPSL
PSDBlPTB
PMDBIPST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido

Bloco

Quarta-feira 31 2850S

Voto

BAHIA

Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
Jàques Wagner
Jôãó Almeida
Jol:io Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Rocha
Jósé Ronaldo
JutahY Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhêes
Reginaldo Germano
ROIand Lavlgne
Ursiclno Queiroz
Waldir Pires
VlÍalter Pinheiro

Total Bahia: 32
MINAS GERAIS
Ademir Lucas
AntOnio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
GUmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhêes
JoêoMagno
José Militão
JClllo Delgado
Lael Varella
Llncoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira

PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
S.Part.
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PT

PSOB
PMOB
PFL
PSOB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSOB
PMDB
PFL
PSL
PPB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDBIPTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PMOB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSOBIPTB
PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMOB/PST/PTN
PMDBIPST/PTN

PMDBIPSTIPTN
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PUPSL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SIm
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MINAS GERAIS
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário Ass:ad J(Jnlor
Mérlo de Oliveira
Ode/moldo
Ollmplo Pires
OsmAnio Pereira
Paulo Delgado
Phliemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Vlrglllo Gulmarl81
Vittorlo MedioU
Watfrlda Mares Guia
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Partido

Bloco

Voto

PMOB
PT
PFL
PMOB
PPB
PDT
PMDB
PT
PL
PSDB
PFL
PPB
PSOB
PMDB
PCdoB
PMOB
PT
PSOB
PTB

PMOBIPSTIPTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sini
'Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB/PST/PTN

PMDBIPSTlPTN
PLlPSL
PSDBIPTB

PSOB/PTB
PMDB/PSTIPTN
PSBlPCOOB
PMDBIPSTIPTN
PSOB/PTB
PSDBlPTB

Total MlMS Gerall : 44

ESpfRITO SANTO
Feu Rosa
Jo!oCoser
José Carlos Elias
Magno Malta
Marcus Vicente
Max Mauro

Nilton Baiano
Ricardo Ferraço

Total EspiritoSlrlto: 8
RIO DE JANEIRO
A1dlr Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Carlos santana
Celso Jacob
Coronel Garcia
Oino Fernandes
Dr. Heleno
Eduardo Paes
Eurico Miranda
F.emando Gonçalves
h~dio Rosa
Jandlra Feghali
João Mendes
Joio Sampaio
Jorge Bittar
Laura Carneiro

PSOB
PT
PTB
PTB
PSDB
PTB
PPB
PSDe

PSOB
PSB
PSDB
PFL
PPS
PL
PT
POT
PSDB
PSDB
PSDB
PTB
PPB
PTB
PMDB
PedoB
PMOB
POT
PT
PFL

PSOBIPTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDBIPTB

PSOB/PTB
PSB/PCDOB
PSOB/PTB

PLlPSL

PSOB/PTB
PSDBlPTB
PSDBIPTB
PSDB/PTB
PSDBlPTB
PMDBlPST/PTN
PSBlPCDOB
PMDB/PST/PTN

Sim
Sim
Sfm
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
'Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Mliodc2000
RIO DE JANEIRO
Luis Eduardo
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Mattos Nascimento
Miriam Reid
Miro Teixeira
Pastor Valdecl Paiva
Paulo de Almeida
Paulo Feij6
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Sim ao Sessim
Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins
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Partido
Bloco
POT
PSOS
PT
PST
POT
POT
PSL
PPB
PSOB
PTB
PSDB
PFL
PPB
POT
POT

PSOB/PTB
PMOB/PST/PTN

PUPSL
PSOB/PTB
PSOB/PTB
PSOB/PTB

Quarta-feira 31 28507
Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Tótal Rio de Janeiro: 35
SÃO PAULO
Alberto Goldman
A1b8rto MourAo
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
An,dré Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandlr
Antonio Paloccl
Arlindo Chlnaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
AryKara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
OeVelasco
Or. Evilásio
Or. Hélio
Duillo Plsaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelll
Joao Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José Dirceu
José Genofno
José Indla
José Machado

PSOB
PMOB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSOB
PT
PT
PPB
PSOB
PPB
PL
PTB
PSDB
PFL
PPB
PSL
PSB
POT
PTB
PPS
PT
PPS
POT
PFL
PT
PT
PT
PMDB
PT
PT
PMOB
PT

PSOBJPTB
PMOB/PST/PTN
PSB/PCOOB
PSOBIPTB
PSOBIPTB
PSOBIPTB

PSOBIPTB
PLlPSL
PSOBIPTB
PSOBIPTB

PLlPSL
PSBlPCDOB
PSDBIPTB

PMOBIPST/PTN

PMOB/PST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim'
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim'
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim'
Sim
Sim,
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido

slOPAULO
José Roberto Batochlo
Lamartlne PoseUa
Luiz AntonIo Fleury
Lulza Erundlna
Maluly Netto
Marcelo Barblerl
Marcos Clntra
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Nelo Rodolfo
Nelson MarquezeUi
Neuton Lima
Paulo Kobayashl
Paulo Lima
Professor Lulzinho
Ricardo Berzoinl
RIcardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furtan
Salvador Zimbaldl
Silvio Torres
Teima de Souza
VadAoGomes
Valdemar Costa Neto
Wagner 8alustlano
Xlco Grazlano
Zulalê Cobra

POT
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMDB
PL
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS
PSDB
PSDB

Maio de 2000

Bloco

Voto

PMDBlPST/PTN
PSDBJPTB
PSBlPCOOB

Sim
[;irll
Silíl
Sim

PMDBlPSTIPTN
PLlPSL

Sim
Sim
,'Sim
'~int

PMDBlPSTIPTN
PMOBIPSTIPTN
PMDBlPST/PTN
PSDBIPTB

ArL 17
Sim
Sim

Sim
Sim

PSOBIPTB
PMDBlPSTIPTN

PMDBlPSTIPTN

' -Sim
Sim
Sim
8irt1
-Sim
;Slr'l
Sim

PSDBlPTB
PSOBIPTB

PT

. Sim
Si!"n
Sim

PPB
PL
PPB
PSDB
PSDB

PSDBlPTB
PSDBIPTB

MATO GROSSO
Celclta Pinheiro
Uno Rossi

PFL
PSDB

PSOBIPTB

Sil'".

Pedro Henry

PSOS

PSDBIPTB

Sím

Teté Bezerra
Wilson Santal

PMOB
PMDB

PMDBlPSTIPTN
PMOB/PSTIPTN

Sml
Sim

PMDB
PT
PMOB
PSDB
PT
PPB

PMOBIPSTIPTN

Sfihl

PMDBlPSTIPTN
PSDBlPTB

Sim
Sim
Sim
Rim

PSDB
PSOB
PMDB
PUDe
PMDB

PSDBlPTB
PSDBlPTB
PMDBJPSTIPTN
PMDBlPSTIPTN
PMDBIPSTIPTN

Siru1

PLlPSL

C-'
,-11m

Sittl
Sin1

Sim

Total SIo Paulo: 83
Sim

Total Mato GroAo: 5
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
PadroCelso
Wigberto Tartuce

blin

Total Dlatrtto Federal: •
GOIÁS
Juqulnha
lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira

~;;;ir{1

Sim
Sim
Sim

SilUl

MIiode2000
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GOIÁS
Pedro Chaves
Roberto Balestra
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Partldo

Bloco

PMDB
PPB
PFL
PMDB

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
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Voto

Sim
Sim
Sim
Sim

Total Gol. : g
MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João GrandAo
Marçal Filho
Mariss serrano
NelsonTrad
Pedro Pedrosslan
Waldemlr Moka

PT
PT

PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

PMDBIPSTIPTN
PSDBlPTB
PSDBIPTB
PMDBIPSTIPTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Mato Groao do SUl : 7
PARANÁ
Abelardo Luplon
Airton Roveda
AJax Canzlanl
Chico da Princesa
Dilceu Speraflco
Dr. Rosinha
FlávloAms
Gustavo Fruet
Hermes Parclanello
Irls SlmOes
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
MArcia Matos
Moacir Mlcheletto
Nelson Meurer
OdUIo Balblnotll
Oliveira Filho
Osmar 8erragllo
Padre Roque
Renato Silva
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

PFL
PSDe
PSDS
PSDa
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDS
PT
PMDB
PPB
,PSDB
PSDB
PMDB

PSDBlPTB
PSDBlPTB
PSDBIPTB

PSDBIPTB
PMDBlPST/PTN
PMDBlPST/PTN
PSDBIPTB
PMDBlPST/PTN
PSOB/PTB

PSDB/PTB
PMDBJPSTIPTN
PSDB/PTB
PSDBJPTB
PMOBIPST/PTN

SIm

PT
PSDB
PPB
PPS

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSDBIPTB'

PFL

Sim
Sim
Sim
Sim

Total P.....ã : 26
SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Car1ito Meras
EdlnhoBez
Edison Andrino
Fernando Coruja
GeNésio Silva
Hugo Biehl

PFL
PT
PMDB
PMDB

por

PFL

PPB

PMDBlPSTIPTN
PMOBlPST/PTN

Sim'
Sim
Sim
Sim:
Sim
Sim
Sim
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SANTA CATARINA
Joio Matos
Joio Plzzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Tofal SMta
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Maiodc2000

Partido

Bloco

Voto

PMOB
PPB

PMDBlPST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL

PT
PFL

PMDB
POT

PMOBIPSTIPTN

c....1na : 14

RIO GRANDE DO SUL
Airton Olpp
Alceu Callares
Augusto Nardes
Calo Rlela
Darcfsio Perondl
enio Bacci

Esther Grossi
Fernando Marronl
Fattar Jónlor
Germano Rigotto
Henrique Fontana
JClIIo Redecker
Marcos RoIim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchl
Paulo JOSé Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
SynvaJ GuazzeJlj
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomlro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 27

POT

POT
PPB
PTB
PMDB
POT
PT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PT
PMOB
PSDB
PMOB
PMDB
PL
PT
POT
PHS

PSDB/PTB
PMOBIPST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMOBIPST/PTN
PSOBIPTB
PMDBIPST/PTN
PMOBIPSTIPTN
PLlPSL

PMOB

PMDBIPST/PTN

PPB
PT
PMDB
PT
PSOS

PMOB/PST/PTN
PSOB/PTS

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto
foi "sim".
O SR. LUIZ MOREIRA _ Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. LUIZ MOREIRA (Sem Partido _ BA. Sem
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, como Presidente
da Comissão Especial que apreciou essa PEC de autoria do Deputado Nicias Ribeiro, relatada pelo então
Deputado Paulo Ritzel, que não está aqui conosco,
parabenizo a Câmara dos Deputados por essa justiça
feita à categoria dos cirurgiões-dentistas e por trazer
uma melhoria à populaçao brasileira, com a possibilidade de os pequenos Municlpios terem os seus cirurgiões-dentistas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposiçOes a
apresentar queiram fazê-lo.
APRESENTAM
PROPOSIÇÓES
OS
SENHORES:
EULER RIBEIRO - Projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao art. 58 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre a jornada do trabalhador que recebe um salário minirno.
MARÇAL FILHO - Projeto de lei complementar
que altera a Lei Complementar nQ 26, de 1975, para
permitir o saque da conta individual do PIS-PASEP
pelo trabalhador desempregado.
DR. HÉLIO - Projeto de lei que institui o ressarcimenta obrigatório, pelas indústrias de cigarros, aos estabelecimentos públicos de saúde e o investimento em
prevenção e recuperação de dependentes de drogas
afins.
PAULO MOURÃO - ReqlJerimento de· informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre a
incidência de incêndios na Amazôni~ .Legal e suas
causas.
MARIA ELVIRA - Projeto de lei que regulamenta o exercrcio da atividade de detetive profissional, com a emenda modificativa da redação dos
arts. 1Q a 911. e seus parágrafos únicos do Decreto-Lei nll. 50.532, de 1961, que dispõe sobre o funci-
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onamento das empresas de que trata a Lei nll. 3.099,
de 1957, e dá outras providências.
WELLlNGTON DIAS - Requerimento de informaçOes ao Sr. Ministro do Trabalho sobre estatutos
de entidades que utilizaram recursos·do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT.
WELLlNGTON DIAS E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituiçao que altera a redação do inciso
11 do art. 56.
ALDIR CABRAL - Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de retirada de tramitação do Projeto de Lei nA 2.933, de 2000, que dá
nova redaçao ao inciso IV do art. 585 do Código de
Processo Civil.
Projeto de lei que dá nova redaçao ao inciso IV
do art. 585 e suprime a alfnea "b" do inciso 11 do art.
275, ambos do Código de Processo Civil.
DR. ROSINHA E PEDRO WILSON - Requerimento de informaçOes ao Sr. Ministro da Educação
sobre instalaça0 de universidades estrangeiras.
OLAVO CALHEIROS - Projeto de lei que altera
dispositivo da Lei nll. 7.998, de 1990, que "regula o
programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial,
institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e dá
outras providências", para aumentar para seis meses
o perlodo máximo de concessão do seguro-desemprego.
PAES LANDIM - Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados para que seja consultado o Presidente do Senado Federal sobre possibilidade de realização de sessão conjunta do Congresso
Nacional destinada a comemorar o centenário de
nascimento do Prof. AnIsio Teixeira, considerando
que ambas as Casas já aprovaram sessão solene
nesse sentido.
LÉO ALCÂNTARA - Indicação ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
de criação de linha de crédito no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
para aquisição de equipamentos de transporte escolar.
.
JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
veda a realizaçao de sorteios cuja realizaçaC? ,se)â,ça
por meio de telefone.
Projeto de lei que isenta do pagamentq das contas de água e luz os trabalhadores desempregados.
Projeto de lei qu~ dispõe sobre incentivos fiscais
para doaçOes de refeiçOes destinadas à distribuição a
pessoas carentes.
RICARDO BERZOINI E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituiçao que dá nova redaçao ao art 811..
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PEDRO PEDROSSIAN - Projeto de lei que dispõe sobre a instituição do programa Vale-Gás e as
regras de sua aplicação.
MARISA SERRANO - Projeto de lei que adiciona parágrafo ao art. 311 da Lei nll 9.131, de
1995, definindo atividades de extenstlo na avaliaçêo do ensino superior.
Indicaçtlo ao Sr. Ministro da Educaçtlo de inclustlo, nos programas do Ministério orientados
para jovens e adultos, de ações voltadas para a
assistência educacional nos presldios.
BISPO RODRIGUES - Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de fotografia no titulo
eleitoral.
ANTONIO KANDIR - Projeto de lei que dispõe
sobre o mercado de valores mobiliários, sobre a Comissêo de Valores Mobiliários e dá outras providências.
CHICO DA PRINCESA - Projeto de lei que altera a Lei nIl 9.503, de 1997, que institui o Código de
Transito Brasileiro.

SRS. LIDERES - Requerimento ao Sr. Presidente da Camara dos Deputados para apreciação,
em regime de urgência, do Projeto de Lei nIl 2.978, de
2000, do Poder Executivo, que institui contribuiçêo de
intervenção de domfnio econômico destinada a financiar o Programa de Estimulo à InteraçAo Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências.
VII- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes lembrando que a Sessão Extraodinária
anteriormente convocada para hoje, será realizada
às 19 horas e 47 minutos. Lembro, também, que
amanha, quarta-feira, dia 31, às 10 horas, haverá
Sessêo Solene, em homenagem ao Sistema Verde
Mares de Comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

COMPARECEM MAIS OS' SRS.:
Bl009

RORAIMA
Alce.te Almeida
Francisco Rodrigues
Luciano Castro

Maioc:le2000

PMOB
PFL
PFL

PMOB/PST/PTN

BOOu Picanço
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Pre8entea de Amap6 : 3
PARÁ

PSOB
PSOB
PFL

PSOB/PTS
PSOB/PTB

Anlvaldo Vale

PSOB
PMDB
PPB
PMDB
PSOB

PSDBlPTB
PMDBIPST/PTN

P .....n. . d. Roraima : 3

AMAPÁ

EleJone Barbalho

Gerson Peres
Jos6 Prlanto
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renlldo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

PMOBlPST/PTN
PSDBfPTB

PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

Pre8en" d. P . .6 : 11
AMAZONAS

Átila Lins
Francisco Garcia
Vanessa Grazzlotin
P .....n... d. Amazon. . : 3

PFL
PFL
PCdoB

PSB/PCOOB

RONDONIA

Agnaldo MunIZ
Nllton Capixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho

Preeen. . d. Rondon.. : 4

PPS
PTB

PSDBlPTB

PFL

psos

PSDBlPTB
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Partido

Bloco

PSOB

PSDB/PTB

ACRE

Sérgio Barros
Presentes d, "ere : 1

TOCANTINS
Kátla Abreu
Udson Bandeira
Presentes de ·Tocantins : 2

PFL
PMDB

PMDB/PST/PTN

MARANHAo
Costa Ferreira I
Joao Castelo
Nelva Moreira '
o

PFL
PSDB
POT

PSDB/PTB

PL
PMDB
PSOB
PedaS
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PSOB

PUPSL
PMDB/PST/PTN
PSDBIPTB
PSB/PCDOB

P....ntes de Maranhlo : 3

CEARA

Almeida de Jesus
Anlbal Gomes
Amon Bezerra

Inácio Arrud~
José Pimentel
Léo Alcântara'
Nelson Otoch
Pinheiro Lan'dim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Sérgio Novais
Vicente Arn,lda

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PFL
PSB
PSDB

PSB/PCDOB
PSDB/PTB

PMDB

PMDB/PST/PTN

Pl'8Ientel cíe Cl8ri : 12

PIAul
JoAo Henriql,le
Paes Landim

PFL

Pl'88lntes de Piaui : 2
RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarin~
MOcioSá
Ney Lopes

PMDB
PMDB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

PMDB
PMDB
PSDB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PFL

Preeentes de Rio Grande do Norte : 3

PARA(BA
Dami!o Feliciano
José Luiz Clerot
Ricardo Rique

Wilson Braga
P......tes de Paralba : 4

PFL
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Bloco

PERNAMBUCO

AntOnio Geraldo
Armando Monteiro
João Colaço
José Múcio Monteiro
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Salatiel Carvalho
Sérgio Guerra

PFL
PMOB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PMDB
PSOB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PSTIPTN
PSOB/PTB
PMDBlPSTIPTN
PSDBIPTB

P. . .nteI de P..narnbuco : 9
ALAGOAS
JoAoCaldas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

PL
PMDB
PPS

PUPSL
PMDBlPST/PTN

Pl"8MIltM d. AlagaB : 3
BAHIA

Jairo Azi
Jairo Carneiro
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Ronaldo
Leur Lamanto
Manoel Castro
Paulo Braga
RoIand Lavigne
Walter Pinheiro
P.....ntes d. Bahia : 11

PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PT

MINAS GERAIS

Aécio Neves
Aracely de Paula
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Fernando Diniz
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
JoAo FassareJla
João Magalhêes
José MilitA0
Júlio Delgado
Maria do Carmo Lara
Romeu Queiroz
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
SUas Brasileiro
Vittorio Medioli
Walfrjdo Mares Guia
Prnen_ de Mina Girais : 18

PSDB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PMOB
PMOB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PSOB
PMDB
PedoB
PMOB
PSDB
PTB

ESplRITO SANTO

João Coser
Prnen_ de Espfrlto Sinto : 1

PT

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDBlPST/PTN
PSDB/pTB
PMDBlPST/PTN
PSDBIPTB
PMDBIPST/PTN
PSB/PCOOB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSOBIPTB
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Partida

Bloco

PSB
PSDB
PL
PT
PSDB
PSDB
PDT
PMDB
PT
PFL
PFL
PDT
PSDB
PST
PSB
PPB
PSDB
PSDB

PSBlPCDOB
PSDBlPTB
PUPSl

PMDB
PCdoB
PT
PT
PSDB
PT
PT
PPB
PSDB
PTB
PSDB
PPB
PFl

PMDBlPST/PTN
PSBlPCDOB

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Coronel Garcia
Dlno Fernandes
EberSllva
JoaoMendes
Jorge Billar
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
luis Eduardo
Luiz Ribeiro
Mattos Nasalmento
Paulo Baltazar
Paulo de Almeida
Paulo FeiJó
Ronaldo Cezar Coelho

PSDBIPTB
PSDBIPTB
PMDBIPST/PTN

PSDBIPTB
PMDBIPST/PTN
PSBlPCDOB
PSDBIPTB
PSDB/PTB

P..... nt8a de RIo de Ja_ro : 18

SAOPAULO
Alberto MourAo
Aldo Rebelo
A1oizlo Mercadante
Angela Quadagnln
Antonio Kandir
Antonio Paloccl
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sé
Arnaldo Madeira
CelsoGlglio
Clovis Volpi
Delfim Netto
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
JoaoPaulo
Jorge Tadeu Mudalen
José Dirceu
José Machado
Lamartlne Posella
Maluly Netto
Milton Montl
Moreira Ferreira
Nelson Marquezelli
Robson Tuma
Salvador 21mbaldl
Teima de Souza
Wagner Salustiano
Xlco Grazlano

PSDBIPTB

PSDBlPTB
PSDBlPTB
PSDBlPTB

PT

PT
PT

PMDB
PT
PT
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PTB
PFL
PSDB

PMOBIPSTIPTN
PMDBlPSTIPTN
PMDB/PSTIPTN
PSDBlPTB
PSDBlPTB

PT
PPB
PSDB

PSDB/PTB

PMDB

PMDBlPSTIPTN

PreMntes de 810 Paula : 29
MATO GROSSO
Wilson Santos

P.....ntn d. Mato GIono : 1
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Partido

Maio ele 2000

Bloco

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magefa
Paulo OCtévio
Wigbarto Tartuce
Praentn de DiabitD Federal : 3

PT
PFL
PPB

GOIÃS
Euler Morais
Roberto Balestra
Vllmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
P.....ntea di 001. : 4

PMDB
PPB
PFl
PMDB

PMDBlPST/PTN
PMDBIPSTIPTN

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
JoAo Grand!o
Nelson Trad
Pedro Pedrasslan
Waldemlr Moka
PreIIRtH de Mato Grouo do SUl : 5

PT
PT

PTB
PFL
PMDB

PSDBlPTB
PMDBlPSTIPTN

PARANÁ
Abelardo Lupion
Airton Roveda
Dr. Roslnha
Hermes Parclanello
José Carlos Martinez
Luciano Plzzatto
Mércio Matos
Odfllo Balblnottl
Oltvelra Filho
Padre Roque
Preeentes de P..... : 10

PFL
PSOB

PSDBlPTB

PT
PMOB
PTB
PFL
PT
PSOB
PSOB
PT

PMDBI?STIPTN
PSDBlPTB
PSDBlPTB
PSDBIPTB

SANTA CATARINA
José carlos Vieira
Renato Vianna
Ssraflm Venzon
P........ da s.ta CaWlna : 3

PFL
PMOB
POT

PMOBIPST/PTN

RIO GRANDE DO SUL
Germano R1gotto
Henrique Fontana
Luis Certos Helnze
Marcos RoIlm
Valdeci Oliveira
Prwentes ckt RIo Grande do Sul : 5

PMDB
PT
PPB
PT
PT

PMOBIPSTIPTN

MIio ele 2000
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES.:

Partido

Bloco

RORAIMA
Salomêo Cruz

PPB

Total de .~U$entes: 1
AMAPÁ
Evandro Milhomen

PSB

PSB/PCDOB

Jurandil JtJarez
Total de Ausentes: 2
PARA

PMDB

PMDB/PSTIPTN

Babê

PT

OeusdeU1 Pantoja

PFL

Josué Bengtson

PTB

PSOB/PTB

Nicias Ribeiro

PSDB

PSOB/PTB

PTS

PSOB/PTB

PMDB

PMDB/PSTIPTN

Total de Ausertes: 4
AMAZONAS
SilasCâmara

ToIal de Ausentes: 1
RONDONIA
ConfOOlo Moura
-

Expedito Júnior

PFL

Total de Ausentes: 2

MARANHÃO
Francisco Coelho

PFL

Mauro Fecury

PFL

Paulo Marinho

PFL

Remi Trinta
Total de Augentn : 4

PST

PMOB/PSTIPTN

PSDB

PSDB/PTB

cEARÁ
Rommel Feijó

Total de Ausentes: 1
PIAul
Ciro Nogueira

PFL
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Partido

PlAul

Maiodc2000

Bloco

Mussa Demas

PFL

Total de AuHntM: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo AJves

PMDB

PMDBJPSTIPTN

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Lalre Rosado
Total de AuHntes: 2
pARAIBA

Adauto Pereira

PFL

Domiclano Cabral

PMDB

Marcondes Gadelha
Total de Ausentes: 3
PERNAMBUCO

PFL

Carlos Batata

PSDB

PSDBlPTB

J08éChaves

PMDB

PMOB/PST/PTN

Luciano Bivar

PSL

PLlPSL

PMDBlPSTIPTN

ToIIl de Ausentes: 3
SERGIPE
Adelson Ribeiro

PSC

Jorge Alberto

PMDB

PMDBIPST/PTN

Joa6Telea
Total de Ausemes: 3

PSDB

PSOBIPTB

Geddel Vieira Lima

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Nelson Pallegrino

PT

Yvoni"on Gonçalves
Total de Ausentes: 3
MINAS GERAIS
CaboJCllio

PPB

Edmar Moreira

PPB

Narcio Rodrigues

PSDB

Nllmário Miranda

PT

Ronaldo Vasconcellos

PFL

zaire Rezende

PMDB

Zez6 Perrella
Total clt AlHIent.. : 7
ESpfRITO SANTO
A1olzio Bantos

PFL

PSOB

PSDBlPTB

R/taCamata

PMOB

PMDBlPSTIPTN

Total di Ausentes: 2
RIO DE JANEIRO
A1c1one Athayde

PPB

A1merinda da carvalho

PFL

BAHIA

PL

PUPSL
PSDB/PTB

PMDB!PSTIPTN
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Partido
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Bloco

RIO DE JANEIRO
Fernando Gabeira

PV

Jair Bolsonaro

PPB

Milton Temer

PT

Tota' de Ausentes: 5
SAOPAULO
Celso Russomanno

PPB

João Herrmann Neto

PPS
PTN

PMDBlPSTIPTN

PSDB

PSOBIPTB

Osvaldo Sobrinho

PTB

PSDBlPTB

Rlcarte de Freitas

PSDB

PSDB/PTB

Welinton Fagundes

PSDB

PSDBlPTB

PCdaB

PSB/PCDOB

Barbosa Neto

PMDB

PMDB/PST/PTN

Geovan Freitas

PMDB

PMDB!PST/PTN

Jovair Arantes

PSDB

PSDB/PTB

Lúcia Vênia

PSDB

PSDB/PTB

Ronaldo Caiado

PFL

. José de Abreu
Julio Semeghini
Total de Ausentes: 4
MATO GROSSO

Total de Ausentes: 3
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Total de Ausentes: 5
MATO GROSSO DO SUL
PMOB

PMDBIPSTIPTN

Max Rosenmann

PSDB

P$DBIPTB

Rafael Greca

PFL

Werner Wanderer

PFL

Flávio Derzi

Total de Ause.es:

1

PARANÁ

Total de Ausentes: 3
SANTA CATARINA
Pedro Bittencourt

PFL

Vicente Caropreso

PSDB

PSDB/PTB

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO SUL
Adl!io Pretto

PT

Cezar Schirrner

PMDB

Luiz Mainardi

PT

Total de Ausentes: 3

PMDBlPST/PTN
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessêo, convocando outra Ordinária para amanhê,
quarta-feira, dia 31, às 14 horas. Covoco também,

Maio de 2000

Sessêo Extraordinária, após a Ordinária,
com as seguintes:

ambas,

ORDENS DO DIA
N° 3.126100 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza o
Poder Executivo a Instituir a Fundação Universidade
Federal do Tocantins.
Prazo de tramltaçllo na Camara dos Deputados
(art. 64, § 1 0 da Constltulçi!lo Federal): 13-08-00
DECURSO:2-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-00

ORDEM DO DIA

,As 1 B J:lQfae}

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, c/c art. 202 do Regimento Interno)

Contlnuaçao da Dlecu. .ao
11- RECURSOS
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl'
472-E. DE 1"97
(DO SENADO FEDERAL)

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24. 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(Art. 58, §1 12)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(Art. 58. §3R combinado com Art.132. §2IZ)

Continuação da discussão, em primeiro tumo, do
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda à ConstltulçAo n ll 472-B. de 1997. que altera
dispositivo doa artigos 48, 62 e 84 da ConstltulçAo
Federal, e dá outras provldltncias; tendo parecer da
ComlasAo de Constituição e Justiça e de Redação
pela admissibilidade, com voto em separado do
Deputado Jutahy
JClnlor (Relator:
Sr.
Paulo
Magalhães) e da ComlssAo Especial pela aprovaçAo
desta. com substitutivo. pela admissibilidade das oito
emendas e. no mérito, pela aprovaçAo total das
Emendas de nll 3, 4, 7, • B; pela aprovaçAo parcial da
Emenda de n ll 2 e pela rejelçAo das Emendas de OS'
1. 5 e 6, contra 08 votos dos Deputados José
Genofno, José Machado, Professor Lulzinho e
Fernando Coruja. Os Deputados José Genofno.
Professor Lulzinho e José Machado apresentaram
voto em separado conjunto (Relator:Sr.Roberto
Brant).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:
(COMISSÃO
DE
CIS=NCIA
E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
e
INFORMATICA) - Aprova o ato que autoriza
a Associaçiio Comunitária Concelçuense de
Radiodifusão
a
executar
serviço
de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Conceição de Ipanema, EstadO de Minas
Gerais.
DECURSO: ~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-00
NO

372-A/99

N°

378-A/99

(COMISSÃO
DE
CiêNCIA
E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMATICA) - Aprova o ato que autoriza
a
Associação
Beneficente
e
Cultural
Comunitária de Carmo do Paranaíba a
executar serviço de radiodifusão comunltitrla.
na localidade de Carmo do Paranarba,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: ~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-00

AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

I· EMENDAS
RELAÇAO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO M~S DE MAIO
31
4"·felra
15:00 Rommel Feijó
15:25 Valdecl Oliveira

1.1 PROJETOS DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n R 177/89)

8EssAo EXTRAORDINÁRIA
(Às 1 9 horas)
ORDEM DO DIA

RITO I!!.SPECIAL

(Artigo 191, I, clc art. 202 do Regimento Interno)

Dl.eu• •ao
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 96-0. DE .. 992
( 0 0 SR. HÉLIO BICUDO)

Dlsou• •Ao. em segundo turno. da Propoata de Er:nenda à ConatltulçAo nlr 96-0. de 1992. que
Introduz modlflcl!lç6ee na e.trutura do Poder .JudiciáriO.
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I - COMISSÕES PERMANENTES

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL
Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 10h

A - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nll 868199 • do Sr. Gilberto Kassab que -dispõe sobre. a criação do Programa de
Microdestilarlas de Aleool • PROMICRO, e dá outras
providências".
'
RELATOR:Oep~doROBERTOBALESTRA

PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 156/99 • do Sr. Bispo Wanderval •
que "regulamenta o art. 5e, inciso XXVI da COl1stituição
Federal'. (Apensado: PL nl:! 653199)
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: contrário a este e ao PL nl! 653/99,
apensado,.
_
VISTA concedida ao Deputado NILSON MOURAO em

PROJETO DE lEI N~ 794195 • do Sr. Nicias Ribeiro •
que -dá nova redação ao artigo 12 do Decreto nll 73.684,
de 19 de fevereiro de 1974, que 'cria a Floresta Nacional
do Tapajós, e dá outras providências". (Apensado: Pl
939/95)
RELATOR; Deputado WALDEMIR MOKA
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e ao PL
nll 939/95, apensado.
VISTA concedida ao Deputado Nilson Mourão em

29/03/00

05104/00

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 56199 • do Sr.
Márcio Bittar e outros 4 • que "altera a Lei
Complementar nl! 93, de 04 de fevereiro de 1998, que
'institui o Fundo de Terras da Refonna Agrári~ • Banco

PROJETO DE LEi NII 471195 • do Sr. Airton Dlpp • que
"dispõe sobre descentralização da Reforma Agrária'.
(Apensado: PL nll 4.684198) ,
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: favorável a este e contrário a seu apensado.
PL nll 4.684198
.
_
VISTA concedida ao Deputado JOAO GRANDAO em

PRIORIDADE

da Terra· e dá outras providências'·.
RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado VALDECI OLIVEIRA
em24105/00

24/05/00
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PROJETO DE LEI
228/99 - do Sr. Augusto Nardes que "acrescenta ao art. 196 da Lei Federal n2 4.504, de
30 de dezembro de 1964, e alterações posteriores •
N2

Estatuto da Terra, os seguintes parágrafos. revogandose o seu atual parágrafo único".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N2 523199 - do Sr. Padre Roque - que
"altera o artigo 52 da Lei nll 9.701, de 18 de novembro
de 1998". (Apensado: PL nll 989/99)
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARROS
PARECER: favorável a este, nos termos da emenda
apresentada na Comissão, e contrário.ao Pl 989199,
apensado.
PROJETO DE LEI NlI 950/99 - do Sr. Nilson Mourão •
que "dispõe sobre a formação de cinturões verdea no
entorno de núcleos urbanos e dá outras providências·.
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI
PARECER: favorável, com duas emendas
PROJETO DE LEI NlI 3.182/92 - do Sr. Adão Pretto e
outros 4 • que "Institui o Fundo EspeciaJ de Apoio aos
Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Assentados
Cooperativados ou Associados - FEPACA, e dá outras
providências". (Apensados: PLs nlls 2.793/97, 595199 e
1.501199)

RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: contrário a este, a seus apensados, PLs nll
2.793/97, 1.501/99 e 595/99, e às emendas nlls 01192,
02/92, 03/92 e 01/95, apresentadas na Comissão.
PROJETO DE LEI N" 2.515-A/96 - do Sr. Adão Pretto e
Outros· que "dá nova redação à Lei nll 8.847, ele 28 de
janeiro de 1994, que 'dispõe sobre o lrnp06to sobre a
Propriedade Territorial Rural • ITR e dá outras
provi~ncias'" .
RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO
PARECER: contrário a este e às sete .emendas
apresentadas na Comissão.
PROJETO DE LEI NlI 3.524197 - do Sr. Abelardo Lupion
• que "dispõe sobre a obrigatoriedade, quando da
importação de produtos agrícolas, de aquisiçAo de uma
parcela no mercado intemo".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NR 1.114/99 - do Sr. Wellington Dias
outros 2 - que "institui o Programa Permanente de
Convivência com o 8emj-Arido e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: favorável
.
ti

PROJETO DE LEI NR 1.364199 • do Sr. Luiz Mainardi·
que "cria o Programa Nacjon~1 de Habitação Rural".
RELATOR: Deputado CONFUCIO MOURA
PARECER: contrário
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NR
13/99 - do Sr. Ronaldo Caiado - que "propõe que a
Comissio de Agricultura e Política Rural fíacaJize os
Mlnlatéri08 da Fazenda e da Agricultura e do
Abastecimento, quanto à omiss!o na fiscalização do
aumento abusivo do preço da vacina contra a febre
aftosa".
RELATOR: peputado CLEONÂNCIO FONSECA
CONCLUSÕES DO RELATOR: pela implementação da
PFC, llOI lerm08 do plano de execução e metodologia
de avaliação apresentados.
REPRESENTAÇÃO NR 01/97· da Dissenha S/A Ind. e
Com. e do José Nelson Olssenha - "contra o INCRA e o
IBAMA, npeclalmente nas p9SS0as de seus
presidentes, rnpectivamente Srs. Eduardo Manins e
Milton Seligmann, com relação à desapropriação da
Fazenda Dilsenha, em Abelardo LuzfSC".
RELATOR: Deputado POMPEO DE MAnOS
PARECER: contrário

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

A • Proposições Sujeitas à Apreciaçio
Conclusiva das Comiss6es:
URG~NCIA

(8rt. 223 CIC 64, li 20 e 3D da CF)
MENSAGEM N!2 1.653198 - do Poder Executivo· que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 251, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permi88io à RÁDIO ESTAÇÃO FM
LTDA, para explorar. pelo prazo de dez anos, sem
direito de e)oc)uslvidade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de Carlos
Bartloaa, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA 80s Deputados IRIS SIMÕeS e
SILAS CÂMARA, em 17105100
MENSAGEM NR 1.678198 • do Poder Executivo • que
·submete à apreciação do Congresso· Nacional o ato
constante da Portaria nll 287, de 9 de dezembro de
1998.1. que outorga permissão à FUNDAÇÃO PADRE
ANToNIO BEZERRA DE MENEZES, para executar,
pelo prazo de dez ance, sem direito de exclusividade,
serviço de radIodIfus!o sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
ltapipoca, Estado do Ceará".
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN
PARECER; favorável
VISTA CONJUNTA 808 Deputados IRIS SIMÕES e
SILAS CÂMARA, em 17105100
'
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MENSAGEM N2 815199 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 16 de Junho de 1999, que
"Outorga concessão à TV MINAS CENTRO-OESTE S/C
LTDA., para explorar servIço de radiodifusão de sons e
imagens, na localidade de Divinópolis, Estado de Minas
Gerais".
AELATOA: Deputado FRANCISCO COELHO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados IRIS SIMÕeS e
SILAS CÂMARA, em 17/05100
MENSAGEM Nll 1.676199 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante dOi Decreto de 4 de novembro de 1999, que
outorga concessão á FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL.
EDUCACIONAL E CULTURAL AUDlO, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens(televisão),
com fins exclusivamente educativos, na localidade de
Francisco Marato, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável
MENSAGEM NR 1.677/99 - do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 4 de novembro de 1999, que
outorga concessão à Fundação EDUCATIVA E
CULTURAL DE INTEGRAÇÃO DO OESTE DE MINAS,
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão),
com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Formiga, Estado de Minas
Gerais".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
MENSAGEM Nll 1.819/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciaçAo do CongresSo Nacional o ato
constante do Decreto de 2 de dezembro de 1999. q,ue
outorga concessão à Fundação DE RAolODIFUSAO
RODESINDO PAVAN, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Balneário
C8mborlú, Estado de Santa Catarina·.
RELATOR: Deputado MALULY NETTO
PARECER: favorável
MENSAGEM NIl 1.996199 • do Poder executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nQ 193, de 26 de novembro de
1999. que outorga permissão à FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL E CULTURAL PEDRENSE para
executar, pelo prazo de dez anos, sem dlreiro de
exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em
freqOência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de ltápella, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
PARECER: favorável MENSAGEM NR 93/00 • do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 208, de
de dezembro de
1999, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE. DIFUSÃO
CULTURAL E COMUNITÁRIA EBENEZER DA
ESTÂNCIA TURíSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA a
executar, pelo prazo de três anos. sem direito de

e
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exclusivIdade, serviço de radiodifusão comunItária, na
cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável
MENSAGEM NR 115/00 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n2 226. de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO E TV DE JABOTICATUBAS a
executar. pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Jaboticatubas. Estado de Minas Gerais'.
~EL.ATOR: Deputado SAMPAIO DÓAIA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados IRIS SIMÕeS e
SIl_AS CÂMARA, em 17105/00
MENSAGEM N" 118/00 • do Poder Executivo - que
à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl! 221, de 17 de dezembro de
1999. que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA A
VOZ DE aUlssAMÃ a executar. pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Quissamã,
Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI
PARECER: favorável
"su~mete

MENSAGEM NlI 122/00 - do Poder Executivo· que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 222, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a ASSOCIAÇÃO BATATAENSE
CULTURAL· ABC a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Balatais, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado PAULO JOSÉ GOUVEA
PARECER: favorável
MENSAGEM NlI 131/00 - do Poder ExecutIvo· que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nQ 210 de 8 de dezembro de 1999,
que outorga permissão à FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
SALESIANA DOM BOSCO a executar, pelo prazo de
de~ anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequAncia modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará·.
RELATOR: Deputado CORAUCl SOBRINHO
P-ARECER: favorável
MENSAGEM N2 242100 - do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl! 17. de 28 de janeiro de 2000,
que outorga permissão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA E
CULTURAL ALTO PARANArBA para executar. pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqOência modulada, com
fins exclusivamente educativos. na cidade de Oliveira,.
Estado de Minas Gerais·.
RELATOR: Deputado ALOJA CABRAL
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados IRIS SIMÕES e
SILAS CÂMARA, em 17/05/00
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PRIORIDADE
PROJETO DE LEI NII 1.325199 - do Sr. Sérgio Reis •
que ·acrescenta dispositivos à Lei nl:l 9.472, de 16 de

junho de 1997. que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais. nos termos da Emenda Constitucional n2
8, de 1995·.
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA
PARECER: favorável, com substitutivo

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NlI 2.472100 • da Sra. Lufza Erundina
• que "dispõe sobre .8 obrigatoriedade de mensagem
estimuJadora do exercício da cidadania na publicidade
dos serviços e obras realizados pelos órgãos p~bllcoa
federais."
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: favorável, com emendas

AVISOS
PROPOSIÇÕES

SUJEITAS

A

RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 1% 6/2000)
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE LEI NR 1.826/99 • do Sr. Paulo José
Gouvêa • que "modifica o Decreto-Lei nll 236. de 28 de
fevereiro de 1967, que 'complementa e modifica a Lei ni
4.117. de 27 de agosto de 1962', estabelecendo
horários especfficos para a velctdação de programas
educativos".
RELATOR: Deputado BlSPO WANDERVAL
PROJETO DE LEI NII 2.601/00 • do Sr. Evllásio Farias que "proíbe a divulgação e cessão de dados e o envio
de material de cunho comercial nos casos que
especifica"•
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PROJETO DE LEI NIl2.647/00 - do Sr. íris Simões· que
"dispõe sobre a gratuidade das consultas, por telefone,
sobre as tarifas do serviço de telefonia, móvel ou fixo".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PROJETO DE LEI NR 2.750100 • do Sr. Alberto Fraga •
que ·unifica os códigos telefônicos de acesso aos
serviços de emergência, e dá outras providências·.

RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO
PROJETO DE LEI N2 2.765/00 - do Sr. Sérgio Barcellos
- que "dispõe sobre a adoção de mecanismos ele
segurança para declaração de imposto de renda por
meio da Internet".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
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PROJETO DE LEI N2 2.785/00 • da Sra. Esther Gl'C6Si •
que ·dispõe sobre percentual mfnimo de execução de
mCl8icaa nacionais pelas eml68Of8S de rádio".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PROJETO DE LEI NR 2.805/00 • do Sr. Uncoln Portela •
que "determina a proibição do uso de aparelh08
celulares em temploB religios06, teatros e cinemas
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
U

•

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO
Local: Anexo 11, Plenário 01
Hora: 10 h

A - Redação Final:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 33411999 •
da Comi8&io de Ciência e Tecnologia, Comunicaçlo ..
Informática (USC 95511999) - que ·aprova o ato que
outorga permissão à Paranã FM Ltda., para explorar
serviço de radlodlfusio sonora em freqOência modulada.
na localidade de São José de Ribamar, Estado do
Maranhlo".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.

B - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nt
5011995 • do Sr. Paulo Gouvêa • que ·acrescenta
parágrafo 311 ao art. 143 da Constituição Federal".
(Apensados: PEC 8811995 e PEC 20911995)
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado AntOnio Carlos Konder Reis, em
30111/1999.
O Dep~tado AntÔnio carlos Konder Reis apresentou
voto em separado. em 1511211999.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII
23411995 - do Sr. Max Rosenmann· que "altera a alínea
"" do inciso X do parágrafo ~ do art. 155 da
Constituição Federa'". (Apensados: PEC 61211998,PEC
63411999).
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela admissIbilidade desta e das

apensadas.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2
49211997· do Sr. Roberto Valadão - que ·altera o art. 14
da Constituição Federal, considerando inelegIveis, para
os mesmos cargos, os que tenham sido reeleitos para
os cargos de Presidente da República, de Governadores
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de Estado e do Oístrlto Federal e de Prefeitos".
(Apensadas: PEC 10/1999, PEC 16/1999, PEC 2311999,
PEC 2611999, PEC 6411999, PEC 7511999, PEC
99/1999, PEC 82411998, PEC 62811998).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGlIO.
PARECER: pela admissibilidade desta e das
apensadas; com emendas.
PROPOSTA Dê EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ
59911998 - do Sr. Antonio Kandir - que "dispõe sobre a
realização de revisão constitucional dos dispositivos que
menciona e dá outras providências"•
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela admiaslbllldade. com emenda.
PROPOSTA IDE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NII
63211998 • do ST. Gonzaga Patriota - que "altel1!J os
artigos 143 e 144 da Constituição Federal, tornando o
Serviço Militar voluntário e estendendo às políclM
militares e corpos de bombeiros militares a competência
para a formação de rese1Vi~s".
RELATOR: Deputado JOSE ANTONIO ALMEIOA.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado AntOnio Carlos Konder Reis, em
30/11'199.
O Deputado AntOnio Cal10s Konder Reis apresentou
voto ~m s9J?arado. em 15/12199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N"
111999 - do Sr. Paulo OCtávio' que "altera o art. 53 da
Constituição Federal, que trata da imunidade
parlamentar"•
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 16/0512000.
Os Deputados Marcelo Déda e Geraldo Magela
apresental1!Jm votos em separado, em 16/0811999.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NfI

5/1999· do Sr. Caio Rlela· que "dá nova redação aos
arts. 29, I, li, 111, V e 14, § 311, VI, "c', da Constituição

Federa/".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Na
12411999 - do Sr. Felix Mendonça • que "altera o
Capítulo III do Título V da Constituição Federal,
instituindo a polreia civil municipal".
REtATOR; Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela admissibilidade, com emendas.
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Convenção Postal Universal e seu Protocolo Final;
Acordo referente às Encomendas Postais Internacionais
a seu Protocolo Final; acordo referente aos Vales
Postais e Acordo referente aos Objetos ContraReembolso, concluídos em Seul, em 14 de setembro de
1994".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e
Monica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NI! 415/2000da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 94511999) • que "aprova o texto da
Convenção n° 174 da OIT sobre a Prevenção de
Acidentes Industriais Malores, complementada pela
Recomendação n° 1a1, adotadas em Genebra, em 2 e
22 de junho de 1993, respectivamente".
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR W 117/1996 - do
Sr. Valdemar Costa Neto - que -altera e inclui serviços
na lista a que se refere o art. 811 do Decreto-Lei nll 406,
de 31 de dezembro de 1968, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridlcidade.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll220/1998 ~ do
Senado Federal (PLS 219/1995) - que Mdispõe sobre o
sigilo das operações de instituições financeiras e dâ
outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação de&te e
das emendas da Comlssio de Finanças e .Tributação,
nos termos do Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo LeItão e
Fernando Coruja, em 19/01/2000.
O Deputado Antônio Csrfos 8isc:aia apresentou voto em
separado em 08/0212000.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1l24211998· do
Senado Federal (PLS 77/1998) • que 'autoriza o Poder
Executívo a criQr a Região Integrada de
Desenvol"imento da Grande Teresina e Instituir o
Programa Especial de Desenvolvimento da Grande

Teresina e dá outras providências".

RELATOR: Deputackl CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurtdlcldade

C - Proposições sujeitas à apreciação do

técnica legislativa.

Plenário da Casa:

VISTA ao Deputado Léo Alcântara. em 23/05/2000.

URGENTE
PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO N~ 31111999 da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 231/1999) • que "aprova os textos. do
XXI Congresso da UPU, que são os seguintes: QUinto
Pr.otocoJo Adicionai à Constituição da União Po~!al
Universal (UPU): Regulamento Geral da Umao;

e

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO, REABERTURA
DE DISCUSSÃO, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NII
106·B/1992 - que "Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar"•
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
subemenda substitutiva.
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VISTA CONJUNTA aos Deputados Ney Lopes e Vicente
Arruda, em 18/0811999.
O Deputado Sérgio Miranda apresentou voto em
separado, em 17/05/1999.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 27911999do Sr. Caio Rieta - que "dispõe sobre a realização ele
plemsclto para a criação de um novo Estado da
Federação pelo desmembramento da metade sul do
terrltórlo do Estado do Rio Grande do Sul'.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI NIl
4.831-e11990 - que 'dispõe sobre o funcionamento de
Banco de Olhos e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja, em 2310512000,
PROJETO DE LEI N!2 120/1995 - do Sr. Femando
Gabeira e Marta Suplicy - que "revoga o art. 240 do
Decreto-Lei nll 2.848, da 7 de dezembro de 1940 Çódí90 Penal Brasileiro". (Apensados: PL 292811997).
RELATOR: Deputado IBRAHIM AB1-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emendas, e pela prejudicialidade do PL nll
2.928197, apensado.
PROJETO DE LEI NI! 629/1995 • do Sr. Enio Bacci que 'modifica o art 484 do Decreto-Lei nll 3.689, de 3 de
outubro de1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nl! 1.438Bf1996 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre a pesca em represas
construídas em águas interiores de domfnío público. e
dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Agricultura e Política Aural, com emendas.
PROJETO DE LEI Nll 1.7368/1996 • do Sr. Jair
Bolsonaro • que "proíbe o uso de vocábulos
estrangeiros nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela inconstitucionalidade a, no mérito, pela
rejeição.
PROJETO DE LEI NIl 1.92211996 - do Sr. Sérgio
Miranda e outros 10 - qu,' "altera C~· prazos para os
pedidos de reconhecimento de pessoas desaparecidas
previstos na Lei ng 9.140, de 04 de dezembro de 1995,
que "reconhece-como mortas pessoas desaparecidas
em razão de participação. ou acusação de participação,
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em atividades polfticas no período de 02 de selembro de
1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade,
técnica JfJglslatlYa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
PROJETO DE LEI NIl 1.95211996 - do Sr. Luiz Mainardi
- que "altera dispositivo da Lei nIl 7.210. de 11 de julho
de 1984, que "institui a Lei de Execução Penal".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição.
PROJETO DE LEI NII 2.787A11997 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "estabelece que o porte de armas de fogo

legal será exclueivo para militares". (Apensados: PL
39211999. PL 40011999, PL 47911999, PL 581/1999, PL
75211999, PL 79611999, PL 84911999. PL 851/1999, Pl
888/1999, PL 89411999, PL 94611999, PL 98211999,
PL.
99511999, PL 99811999, PL 102811999. PL
1036/1999, PL 1044/1999, PL 1061/1999. PL
107311999. PL 1153/1999, PL 115411999, Pl
115611999, PL 124611999, PL 1269/1999, Pl
1486/1999,

PL

150511999,

PL

1seet1999,

Pl

159111999,
186211999.
2171/1999,
238712000,

PL
PL

1811/1999,
1879/1999,

PL

1850/1999,
195911999,

PL
PL

PL
PL

229B12000.
248212000,
267912000,

PL

2306l200O,
250512000,

PL
PL

PL
PL

250612000. PL
PL 272512000. PL
4411/1998).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. .
PARECER: pela aprovação parcial dos PLs n~
2.679100, 2.387/00 e 2.402100; pela rejeição dos PLs n~
2.506100 e 2.725/00; e pela desapensação dos PLs nlls
2.306100 e 2.505100, todos apensados a este. Pela
constitucionalldade, juridlcidade, técnica legislatiVa e, no
mérito, pela aprovação deste e dos demais apensados,
nos termos do substitutivo.
PROJETO DE LEI NIl 2.79511997 • do Sr. Pedro Wilson
- que "altera o parágrafo único, transformando-o em §
111, e acrescenta o § 2ll ao art. 81 da Lei nll 6.015, de 31
de dezembro de 1973, proibindo o sepultamento em
valas comuns e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.

técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.
PROJETO DE LEI Ng 3.27711997· do Sr. Jair Bolsonaro
• que "estabelece o direito de o parfamentar comunicarse, pessoal e reservadamente, com o cidadão. quando
este se achar preso".
RELATOR: Deputac:lo JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridlciclade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.
PROJETO DE LEI NIl 3.429N1997 - do Sr. Remi Trintaque 'altera a redação da Lei nll 9.437, de 29 de fevereiro
de 1997, introduzindo restrições ao porte de armas, e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionaliclade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa a, no mérito, pela rejeição.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000
NIl

PROJETO DE LEI
3.611/1997 - do Sr. Arnaldo Faria
de Sá • que "Institui o Dia Nacional do Idoso a ser
comemorado, anualmente, no dia 11! de outubro".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI NSl4.317/1998· do Sr. Remi Trlntaque. "acrescenta Inciso ao art. 13 do Decreto-Lei nl!
3.669, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal'.
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnipa legislativa a, no mérito, pela aprovação. com
emertda.
PROJETO DE LEI NR 33311999 - do Sr. Antonio Kandirque-'altera e acrescenta artigos à Lei n° 9.279, de 14 de
maio de 1996. que regula direltqs e obrigações relativas

à propriedade industrial".
_
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do Substitutivo da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio.

D ":,,. Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comiss6es:
URGÊNCIA CONSTITUCIONAL
(an. 223 CIC 64, § 2D • 3D da Cf)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 441/2000da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1120/1999) • que -aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicaçio e
Cultura Lasafá a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidacfe de Caeté. Estado de Minas
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PROJETO DE LEI NB 3.159A/1997 - do Senado Federal
(PLS 10211995) • que "altera dispositivos da lei n2
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal
referentes a tratamento médico de presos'.
'
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: . pela Inconstitucionalidade, injuridicldade,
falta de técOlca legislativa e, no mérito, peJa rejeição.
PROJETO DE LEI NIl 3.6D2Al1997 • do Senado Federal
(PLS 11/1997) - que "dispõe sobre os acordos Judiciais
trabalhistas que tratem ela concessão de SeguroDesemprego e da movimentação do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS e dá outras
pmvldências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, COm
emenda e subemenda.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NIl110A/1995· do Sr. Odelmo leio·
que "altera os artigos 411 e aI! da lei nll 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, que "dispõe sobre a política agrfcola".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa deste, COm substitutivo.
VISTA ao Deputado lnaldo Leitão, em 25/05/2000.
PROJETO DE LEI NIl 111/1995 - do Sr. Odelmo Leãoque 'acrescenta artigo à Lei nll 8.171, de 17 de Janeiro
de 1991, que 'dispõe sobre a polftica agrícola'.
RELATOR: Deputado ARY KARA.

PARECER: peta constitucionalidade,

luridlc~

fi

técnica legislativa deste, com emenda.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão, em 25105/2000.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N1I 5B8A11995· da Sra. Rita Camata
• que 'altera dispositivos da Lei n2 7.644, de 18 de
dezembro de 1987, que 'dispõe sobre a 'atMdade de
mãe socitll", adequando-a a Lei nl! 8.069, de 13 de junho
de 1990· Estatuto da Criança e do Adolescente'.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicldade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE lEI NR 1.461/1996 - do Poder Executivo
(MSC 85/1996) • que 'denomlna "Rodovia Govemador
Antônio Mariz' o trecho federal da BR·230, entre as
cidades de Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da
Paralba".
RElATOR: Deputado INAlDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N1I 616/1995· do Sr. Valdemar Costa
Neto • que "dispõe sobre a.criação de um selo único,
vãlido em todo o País, com o intuito de garantir acesso
privilegiado aos portadores de deficiências traicas"•
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, Jurldicldade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambienta e MinorlB8,
com emendas e subemendas.

PROJETO DE lEI NO 3.010A/1997· do Senado Federal
(PLS 181/1996) - que 'dispõe sobre áreas de
preservação permanente situadas ao redor de represas
hidréletricas"•
REl:.ATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI NlI 1.075A11995 • da Sra. Esther
Grossi - que "dispõe sobre a responsabilidade do
Estado em educação pública, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
VISTA ao Deputado José Genoíno, em 1810412000.
O Deputado José Genofno apresentou voto em
separado, em 02/0512000.
.

Gerais'.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridjcidade
técnica legislativa.

e
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PROJETO DE LEI NQ 1.321/1995· do Sr. Remi Trinta·
que "estabelece normas para o processo de adoçA0 e
utilização do livro didático nas 8$Colas das redes públIca
e privada, do ensino fundamental e médio em todo o
País, e dá outras providências". (Apensados: (PL 1569
/1996, PL 167311996, PL 1B99/1996).
RELATOR: Deputado CAlO RI ELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa deste e dos apehsados, com

PROJETO DE LEI N~ 2.98411997· do Sr. Airton Dipp que "altera o art. 132 da Lei nQ 8.069, da 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo
a recondução de Conselheiros Tutelares, sem
restrições".
RELATOR: Deputado CAIO AIELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comisslo de
Seguridade Social e Famma, com emenda.

emendas.
PROJETO DE LEI NR 1.866811996 • do Sr. Corauci
Sobrinho • que "assegura aos adquirentes de imóveis
em construção o direito de exigir dos responsáveis pelo
empreendimento a comprovação de recolhimento aos
cofres do INSS e da CEF".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. com emendq.

PROJETO DE LEI NQ 3.220811997 • do Sr. Betlnho
Rosado - que "dá nova redação ao "caput" do art. 2R e
acrescenta parágrafo ao art. 7fI da Lei nll 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fuodo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade e Injuridicldade
deste e da emenda da Comissão de EckJcação, Cultura
e Desporto.

PROJETO DE LEI NR 2.0B3A11996 • Ço Sr. Agnelo
Queiroz - que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização dos exames para diagnóstico precoce da
fenllcetonúria e do hlpotiroidismo oongAnito do recém·
nascido".
RELATOR: Deputadó FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da ComissAo de
seguridade SocIal e Família, cam .emendas e
subemenda.

PROJETO DE lEI Nll 3.334Afl997 - do Sr. Paulo Paím que "acrescenta parágrafo único ao art. 31 do DecretoLei nll 5.452. de 12 de maio de 1943 • Consolidaçio cIaa
Leis do Trabalho, proibindo anotações dssabOnadoraa
na Carteira de Trabalho e Previdência Social".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridiCidade e
técnica legislativa deste, nos termos do SubstitUtivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, com subemendas.

PROJETO DE LEI NIl2.123A/1996 - do Sr. Paulo Feijo •
que "dispõe sobre o abono do dia em que o empregado
comprovar a vacinação de filho ou depeNdente menor

PROJETO DE LEI NQ 3.418A11997 • do Sr. Julio
Reclecker • que "altera os arts. 464 e 465 do Decreto·Lei
n2 5.452, de 12 de maio de 1943 • Consolidaçio das
Leis do Trabalho· CLT, dispondo sobre o pagamento de
salário mediante depósito bancário".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, }uridicidacle e
técnica legislativa, com emendas.

de cinco anos".

RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.
PROJETO DE LEI Ng 2.521/1996 • do Sr. Airton Dipp •
que "acrescenta dispositivo à Lei nQ 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que "dispõe sobre o condomfnio em
edificações e as incorporações Imobiliárias", no capítulo
referente à convenção de condomínio".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
PROJETO DE LEI NII 2.534/1996 • do Sr. 5erafím
Venzon - que "faculta às gestantes o acesso a Onibus,
cinemas e outros locais sem a utilização qa catraca ou
roleta, quando assim o exigir".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE;
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nll 2.75BAl1997 • do Sr. Pedro
Wilson • que "dá nova redação ao § 39, do art. 26, da Lei
oI! 9.394, de 20 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constttuclonalidade, juridicldade e
técnica legislativa. nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI Nll 3,478B11997 • do Sr. Enio Bacci •
que "institui o Programa de Diagnóstico e Prevençio de
Anomalias Fetais, e dá outras provldências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legjsJ8tiva. com emendas.
PROJETO DE LEI NR 3,480A/1997: do Sr. Enio 6acci·
que "dispõe sobre o Atendimento Preferencial e
Obrigatório ao Idoso nos diferentes níveis de atenção à
saúde, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade. jundicidade e
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Famflia, com
subemendas.
PROJETO DE LEI NQ 3.526/1997 - do Sr. Jair Bolsonaro
• que "altera dispositivos da Lei nll 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em
edificaçõe$ e as incorporações imobiliárias".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridiciclade,
técnica legislativa e, no mérito, pala aprovação, com
emendas.
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PROJETO DE LEI

l\l'.!

J .. ~j L' j<)!:J7 - do Sr. AIi"oí. Dipp _

que "dá nova redação ao § 2 2 do art. 1~ da lei n!l 7.433,

de 18 de dezembro de 1985, que dispõe sobre os
requisitos para a lavratura de escrituras públicas e dá
outras providências". (Apensados: PL 174/1999).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER:
pela
prejudicialidade
deste;
pela
injuridicidade e inconstitucionalidade do apensado; e, no
mérito. Pf:!la rejeição deste e do apensado.

PROJETO DE LEI NIl3.635A/1997 - do Sr. Airton Dippque "dispõe sobre a prioridade a ser dada aos
processos e julgamentos de ações trabalhistas e
indenizatória contra o Estado e a Fazenda Pública cujos
autores st?jam portadores de soroposítivo (HIV)".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.
PROJETO DE LEI NIl 3.nSAl1997 - do Sr. Walter
Pinheiro - que "acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei n2
8.038, de 11 de maio de 1990, que "dispõe SObre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NIl 899/1999 - do Sr. Ivan Paixão que "dispõe sobre a obrigatoriedade de fomecimento da
Certidão de Nascimento pelos cartórios de registro nos
hospitais e maternidades públicas e dá outras
providências·•
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja, em 25/05/2000.

AVISOS
PROPOSiÇÕES

EM

FASE

DE
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6 • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nll 1.714-Al1996 • do Sr. Luciano
Zica que Mdispõe sobre a obrigatoriedade de realização
de exames de identificação de hemoglobinopatias nas
matemidades e estabelecimentos congêneres e dá
outras provldências·.
(Apensados os PLs nlls 1.731/96 e 1.775/95)
RELATOR: Deputado MARCelO DÉDA
w

PROJETO DE lEI NlI 2.796-8/1997 - do Sr. Valdeci
Oliveira • que "dispõe sobre o uso do Bromato de
Potássio na farinha e nos prOdutos de panificação".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

Substitutivos (art.119, 11 e 51°)
AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO

EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI NIl 2.65411996 • do Sr. Agnelo
Queiroz • que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar o prazo de validade nas certidões expedidas
pela Administração Pública Federal·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS
Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 10h

RECEBIMENTO DE EMENDAS
A • Requerimentos:

Decurso: 28 Sessão
Última Sessão: 05/06/2000
f'roJetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI NIl 3.173-8/1997 - do Senado
Federal (PLS 22/96) • que "dispõe sobre os documentos
produzidos e os arquivados em meio eletrônico e dá
outras providências·. (Apensado o PL nll 1.806199)
REl:ATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

Do Sr. Inácio Arruda - que ·requer a convocação do
Ministro de Estado da Saúde para prestar
esclarecimentos acerca das perdas de numerosos lotes
de medicamentos destinados à população carente por
vencimento de validade·.
Do Sr. Ronaldo Vasconcellos • que "requer a
constituição de Grupo de Trabalho destinado a verificar
as condições de funcionamento das usinas nucleares
Angra I e li, em especial, as condições dos depósitos de
rejeltos radioativos das mesmas, bem como a realização
de vlsita de inspeção às usinas na maior brevidade
possível·.
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B - Proposições Sujeitas à aprovação do
Plenário da Casa:
URGêNCIA
PROJETO DE LEI NR 2.430/2000 - do Sr. Clementino
Coelho • que "acrescenta o artigo 14-A à Lei nQ 9.433.
de 8 de janeiro de 1997. que 'institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o
Inciso XiX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o
art. 12 da lei n2 8.001. de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei nIl 7.990. d~ 28 de dezembro de 1989".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO.
PARECER: favorável, com emenda

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NlI 4.55811998 • do Sr. Feu Rosa que "dispõe sobre
criação de selo ambiental para
embalagens e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL
2.48412000, apensado
VISTA concedida ao Deputado João Magno. em

a

2410512000

C - Proposições sujeitas à apreciaçlo
Conclusiva das Comissões:
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contrário ao PL 1.659/1999, apensado, e à emenda
apresentada na Comissão
VISTA concedida ao Dep. Ben·Hur Ferreira, em
18/05/2000

PROJETO DE LEI NlI69311999· do Sr. João Henrlqueque "altera a Lei nll 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei
do Inquilina1o. nos dl8poeitivos que menciona",
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR
PARECER: favorável a este e aos PL's nlls 726199,
2.074199, 2.30412000 e 2.39012000, apensados, com
substitutivo
PROJETO DE LEI Nll 1.078/1999 • do Sr. Ronaldo
Vasconcellos· que "acrescenta o Inciso XIII ao artigo 3ll
da Lei nll 9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo o
detalhamento de todas 8& chamadas nas contas
telefOnlcas"•
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO

PARECER: favorável a este e ao PL nll 1.861/99,
apensado. com substitutivo
PROJETO DE LEI NlI1.1 Q3·Al1999 • do Sr. Aldo Rebelo
• que -dá nova redação ao § 3!l do arl 12 da Lei nO
6.902. de 27 de abril de 1981, que 'dispõe sobre a
criação de estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental, e dá outras providências'·.
RELATOR: Deputado FERNANDO GABElRA
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NI! 2.250·Al1996 • do Sr. Femando
Ferro - que "dispõe sobre a exigência de responsAvel
técnico nos estabelecimentos de comercialização e
depósitos de produtos agrotóxicos. seus componentes e
afins".
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada
na Comissão, com substitutivo
PROJETO DE LEI NII 4.0BO·At1998 • do Sr. Werner
Wanderer - que "altera 06 limites do Parque Nacional do
Iguaçu, criando a Zona de Uso Especial do Iguaçu. de
acordo com o art. 225, parágrafo 111, Inciso 111 da
Constituição Federal".
.
RELATOR: Deputado JOSE BORBA
PARECER: favorável, com adoção do substitutivo da
CDUI
PROJETO DE LEI NR 4.400/1998 - do Sr. Vic Pires
Franco • que "dispõe sobre proibição da fabrlcaçlo e
comercialização. em todo o território nacional, de
embalagem para tintas em recipiente fechado provido
de dispositivo capaz de emitir spray·.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NIl 67311999 - do Sr. Ricardo Berzoini
e João Grandáo • ·que "define a responsabilidade civil
das instituições financeiras e empresas de crédtto nos
casos de assalto.e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e

PROJETO DE LEI N2 1.199J1999· do Sr. Cunha Bueno
• que "acreecenta dispositivo à Lei nll 8.078, de 11 de
setembro de 1990. que dispõe aobre a proteção do
con&umidor e dá outras provid6ncias".
RELATOR: Deputado RÉGIS CAVALCANTE
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N12 1.208/1999· do Sr. Freire Júnior·
que "inclui, entre as'áreas não tributáveis pelo Imposto
Territorial Rural, as de matas nativas".
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR
PARECER: favorável a este e ao PL 1.957199.
apensado, com subrrtitutivo
PROJETO DE LEI NlI 1.710/1999 - do Sr. José Thomaz
Nonõ - que "disp6e sobre auditoria contábil nas
atividades de incorporação e construção de imóveis
regidas pela lei n2 4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado LUIZ BIlTENCOURT
PARECER: favorável

AVISOS
PROPOSIÇÕES
EM
FASE _ DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: l' Sessão
Última Sessão: 06/06/2000
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Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMf:NDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NI! 575/99· do Sr. Giovanni Queiroz
- que "cria Área de PreselVação Temporária - APT".
(Apensado: PL. nl! 1.576199)
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR
AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (SSESSOES) ,

Decurso: 3° Sessão
Última Sessão: 02/06/2000
Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE LEI N2 2.217/1999 - do Sr. Aldo Rebelo·
altera o art. 4.2 da Lei nl! 6.766, de 19 de dezembro de
1979. e dá outras providências,
RELATOR: Deputado RUBENS FURLAN

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS
Local: Plertário 9, anexo 11
Horário: 14h30mfn
A - Requerimentos:

Do Sr. Padre Roque • que N",quer a realização de
audiência pública, pela Comissão de Direitos Humanos,
para debater com representantes da sociedade civil e do
govemo brasileiro o impacto das novas estratégias de
assistência ao Brasil por parte do Banco Mundial e do
Banco Interamericano de Desenvolvimento na luta pelos
direitos humanos".
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• Dos Sr. Ricardo Berzoini • que 'solicita a reativação da
Subcomissão de Direitos Humanos encarregada de
acompanhar a situação da Febem/SP, no ano de 1999".
- D~ S~. M~rc?s Rolim • que "requer a realização de
audIência publica. pela Comissão de Direitos Humanos
com a finalidade de debater o impacto nos Direito~
Humanos dos cortas de recursos orçamentários para as
potrticas sociaIs",
• O? S~. U~~ln Portela • ,que "requer realização de
audiência publica. pela ComIssão de Direitos Humanos.
com as presenças da Secretária Municipal de Saúde de
Belo HorizontelMG. Ora. Maria do Socorro Alves Lemos
e do Or. Telmo Dlniz Duarte. responsável pelo
atendimento clinico do Hospital Psiquiátrico Galba
Velloso, em Belo Horizonte/MG. a fim de prestarem
esclarecimentos sobre as mortes ocorridas, bem como a
atual situação daquele estabelecimento de saúde".

• Do Sr. Padre Roque - que "requer a realização de
audiência pública. pela Comissão de Direitos Humanosí
para debater a proposta preliminar de. Emenda
ConstitUCional apresentada aos PresidenteS do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados e ao Ministro da
Justiça, pelo Fórum Nacional dos Ouvidores. propondo
um novo modelo de palreia no Brasil".
- Da Sra. Rita Camata - que ·requer a realização de
audiência pública, pela Comissão de Direitos Humanos,
para apresentação de experiências eficazes e bemsucedidas de Implementação do Estatuto da Criança e
do Adolescente como parte das comemorações dos dez
anos de vigência da Lei·.
~ Do Sr. Marcos Rolim - que requer a realização de
audiência pública, pela Comissão de Direitos Humanos,
com a presença do novo Ministro da Justiça, José
Gregori. para falar sobre o seu plano de trabalho à
frente da Pasta.

- 00 Sr. Marcos Rolim - que "requer a realização de
audiência pllbllca, pela Comissão de Direitos Humanos,
com as presenças do Ministro de Estado da Justiça, Dr.
José Gregori e o General -pJberto Cardoso, MinistroChefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, entre outros. para falarem a
respeito de violências ocorridas em Porto Seguro-BA.
por ocasião das manifestações alusivas aos 500 anos
do Brasil".

• 00 Sr. Nelson PelJegrino - que "requer a criação de um
dossiê acerca das arbitrariedades, vlolaç6es a direitos
constitucionaIs e legais e violência físicas. praticadas
pejo Governo Federal e Estadual da Bahia, quando da
comemoração dos 500 anos do BraSil".
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- Do Sr. Nelson Pellegrino - que ·solicitar que seia
convidada a prestar esclarecimentos na Comissão de
Direitos Humanos, a Sra. QUézia Mendonça dos Santos,
em razão de denúncias por ela fonnu/adas e publicadas
no Jornal liA Tarde" do Estado da Bahia",
- Dos Sra. Nelson Pellegrlno e Walter Pinheiro - que
"requerem a realização de audiênda pÚP)íca, pela
Comissão de Direitos Humanos, para tratar sobre a
situação do sietema carcerário na Bahia e no pais, com
as presenças do Ministro da Justiça, José Gregori;
Presidente da Comissão de Justiça e Paz, Antonio
Funarl Filho; Deputada Estadual da Bahia, Moema
Gramacho; Representante do Ministério Público da
Bahia, Dr. R6mulo de Andrade; Presidente 'do Tribunal
Regional Federal, 11 VarR, Dr. Femando da costa
Tourinho Neto 8 o Diretor do Presídio Lemos Brito de
SalvadorlBA, André Augusto Barreto de Oliveira.
- Dos Srs. Pedro Wilson, Ben·Hur Ferreira e Rita
Camata • que "requerem a realização de' audiência
pública, pela Comissão de Direitos Humanos, em
conjunto com s ComissAo de Defesa do Consumidor,
Melo Ambiente e Minorias, para discutir, obter
informaçô98 e eeclareelment06 das autoridades acerca
das denOnclu de Irregularidades na aquisição da
merenda escolar para a rede pública de ensino",

• Dos Srs, Geraldo Magela, Pedro Celso e Pedro Wilson
- que "requerem a realização de audiência pública, pela
Comiaslo de Direitos Humanos, com as presenças da
Secretária de OeaenvoMmento Urbano e Habitação Sra. Ivellsa Maria Longhl Pereira de SilVa; do Presidente
da Associllçio dos Moradores da Vila Telebrasnia - Sr.
Joio Almeida e Silva; do Procurador-Geral do Distrito
Federal • Sr. Miguel Ângelo Farage de Carvalho e do
Diretor cio Departamento de Direito da UNB - Sr. José
Geraldo Silva, para prestarem esclarecimentos sobre as
ameaças de deeocupação de área onde a Vila da
TelebraaOia encontra-ae assentada",

• Dos 81'S. Nelson Pellegrlno e Walter Pinheiro - que
"requerem a reallzaçlio de audiência pública na
Comissão de Direitos Humanos para debater O
homicrdio do vereador do Partido doa Trabalhadores, no
municrplo de Jaguararl • Arlomar Oliveira Rocha,
ocorrido em 22 de julho de 1998·,

- Dos Sra. Agnelo Queiroz e Vanessa Grazziotln - que

"requerem a realização de audiência pú~1ica na
Comissio de Direitos Humanos, com a presença do
Deputado
Edvaldo
Magalhães,
para' prestar
esclarecimentos sobre a ocorrência de perseguição
poIrtlca e ameaças que v&m sendo promovidas pelo
Senhor Deputado Federal, JOSé .A1ek8andro da SilvaPSUAC, contra tocias as pessoas que t~ham no
sentido ele sepultar definitivamente a história de
violência, corrupção e desmandos adminlstratlVos que
marcaram a vida recente do Estado do Acre,
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COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA ECOMERCIO
,

#

Local: Plenário 5 • Anexo 11
Horário: 10h

A - Requerimentos:
Do Sr. RICARDO FERRAÇO -, propondo que a
Comissão de Economia, IndOstria e Comércio
encaminhe ao Conselho Administrativo de Defesa
Econ~mlca, do Ministério da Justiça, solicitação de
estudo acerca de. aquisição, pela ALCOA, da empresa
Raynold's,

B ~ Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 110100 - do
Sr, Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre a tributação
relativa ao ato cooperativo".
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLJ
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" '393100 do Senado Federal (PDS ni 32/00) - que "aprova a
Programação Monetária relativa ao primeiro trimestre ele

2000",
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PARECER: favorável

c •

Proposiçóes sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Ni 2.550/00 - do Poder Executivo
(MSC 272/00) - que "dispõe sobre as ações ordinárias e
preferenciais não reclamadas correspondentes a
participação acionária em sociedades anô!1imas de
capital aberto",
.
RELATOR: Deputado PAULO OCTAVIO
PARECER: favorável ao projeto. com. emendas, e
contrário à emenda apresentada na Comissão

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nll1.922199 - do Sr. Eduardo Jorge que "Inclui a invenção de medicamento para prevenção
e tratamento da Slndrome de ImLl'lodeflciência
Adquirida - SIDA/AIDS e de seu processo de obtenção
corno matérias nAo patenteáveis".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Alex Csnziani, em 1914100
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PROJETO' DE LEI Nll 1.0S2·Al99 - do Sr. Miro Teixeira
- que "dispõe sobre o aoesso de turistas ou visitantes às
unidades de conservação federais. estaduais, privadas
e áreas do entomo·.
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: favorável, com adoção do substitutivo
apresentado pela Comissão de Oefesa do Consumidor,
Melo Ambiente e Minorias
VISTA conjunta aos Deputados AJax Canziani, João
PizlolaUi e zaire Rezende
PROJETO DE LEI N1l139199 - do Sr. Alberto Goldman
- que "altera a Lei nll 9.279. de 14 de maio de 1996, que
'regula direitos e obrigações relativos à propriedade
Industrial', modificando dispositivos que dispõem sobre
direitos, conferidos pela patente e a concessão de
licença compulsória".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: favorável, com emendas
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 2415100
PROJETO DE LEI NII 3.203/97 - do Sr. Nelson
Marchezan que "estabelece Programa de
Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras
provid!ncias".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI
PARECER: favorável. com adoção do substitutivo
apresentado pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior
VISTA ao Deputado A1ex canziani, em 2415100
PROJETO DE LEI N2 à34/99 - do Sr. Corauci Sobrinho
- que "altera dispositivos da Lei oI! 8.884, de 11 de
junho de 1994, que transformou o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE em
Autarquia",
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 24/5100
PROJETO DE LEI Nll 1.534199 • do Sr. Jorge Costa que "prolbe a privatização de usinas hidrelétricas em

todo o país".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA à Deputada Udia Quinan, em 2415100
PROJETO DE LEI NII 1.999199 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "cria o Programa de DesenvoMmento
Sustentável da Região Nordeste - PRODEN, através da
instalação de Áreas de Uvre Comércio -- ALC na
Região. e dá outras provldências-,
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA
PARECER: favorável, com emendas
VISTA ao Deputado José Machado. em 2415/00
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BNDES, alterando a Lei n2 9.491, de 9 de setembro de
1997". (Apensados: PL's nlls 547199. 614/99, 1.157/99 e
1.666/99)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável ao projeto e aos seus apensados.
com substitutivo. e contrário às emendas apresentadas
ao substitutivo
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 8112/99

PROJETO DE LEI Nl! 1.431199 - da Sra. Alcione
Athayde - que "acrescenta os arts. 79-A e 257-A à Lei
nl! 8.069, de 13 de julho de 1990. que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente".
-RELATORA: Deputada MARIA ABADIA
pARECER: favorável ao projeto e à emenda
ap"resentada na Comissão
PROJETO DE LEI Nll 2,120/99 - do Sr. Wagner

Salustiano - que "dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa".
(Apensado: PL nl! 2.826/00)
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: contrário ao projeto e ao seu apensado

PROJETO DE LEI Nl! 2.184/99 - do Sr. Alberto Fragaque "estabelece obrigatoriedade da contratação de
ascensoristas em elevadores de condomínios
comerciais &lou mistos, e dá outras providências~,
RELATOR: Deputado JOÃO SAMPAIO
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N2 2.393/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre procedimentos legais para
cancelamento de registro de micro e pequenas
errtpresas".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI Nl! 2.555100 - do Sr. Paes Landim que "acrescenta dispositivo ao art. 151 da lei 8.399, de 7
de janeiro de 1992, que especifica a destinação dos
recursos originados por adicional tarifário criado pela Lei
nll7.920, de 12 de dezembro de 1989".
RELATORA: Deputada'MARIA ABADIA
PARECER: favorável, com emenda

AUDiêNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 5. Anexo 11
Horário: 11h

TEMA:
A ECONOMIA DO PAis EM DEBATE

PROJETO DE LEI NlI 525199 - do Sr. Leo Aicantara que "autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de
Apoio à Microemp-resa, a ser adminlstr~do pelo ~nco
Nacional de Desenvolvimento EconômICO e Social -

CONVIDADO:
-

Deputado DELFIM NETTO Planejamento

ex·Ministro

do
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AVISOS
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE E~ENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso: 38 sessão

Últimasessão:OVOWOO
Projetos del.ei (.rt. 119, I. § 1D)
PROJETO DE LEI NR 4.290-A198 - do Sr. Vic Pires
Franco· que "dispõe sobre a criação da Zona Franca de

Santarém, no Pará".

RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PROJETO DE LEI NR 1.4s4-AI99 - do Sr, Átila Uns que ·cria área de livre comércio no Município de
Parintins, no Estado do Amazonas e dá outras
providências".
RELATOR:Dep~doJURANDILJUAREZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
CULTURA EDESPORTO
PAUTA N° 18/2000
Local: Plenário 10,'Anexo "
Horário: 10 horas

A - Requerimentos:
Do Sr. Walfriclo Mares Guia - que "requer a reallzaçAo
ele reunião de audiência pública para clscutlr 88
estratégias para melhorar o desempenho dos curaos ele
formação de professores, à luz dos resultados do
SAES".
008 Senhores Esther Gl'OI8i e Geraldo Magela - que
"solicita que sejam convidados a Secretária de Cultura
do Distrito Federal, Maria Lulza Domas Ramos. o
produtor cultural, James Fel'll1ernifer e o ator e diretor
teatral Juca de Oliveira, para prestarem eeclareclment08
sobre a taxa de ocupaçlo da Sal. Vllla-Lobos do Teatro
Nacional Cláudio Santoro e 08 seus reflexos no acesso
da população à produção cultural".

B • Proposlçoe. suJeita. ê apreciaçlo pelo
Plenário da Casa:
URG~NCIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ni 40312000 da CREDN (MSC Ni 1.714199) - que "aprova o texto cio
Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da
Repl1bUca Federativa do Brasil e o Governo da
República do Zimbábue, celebrado em Braama, em 16
de setembro de 1999".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: favorável
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PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll10212000 - do
Sr. Pedro Fernandes - que "institui Fundo Especial para
a conc888ão de planos de benetrcios de caráter
previdenciário a jogadores profisslonals de, futebol
PREV, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado zEZÉ PERRELLA
PARECER: contrário

c -

Proposlç688 sujeitas à ,preciaçlo
concluiva das Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI N'l 2,669/2000 - do Senado Federal
(P/.S nJI 3401200O) - que "dispõe sobre a fnstltuiçlo do

DIa Nacional do Imigrante Italiano e' dá outras
providências"•
RELATOR: Oeputado ClÓVIS VOlPI
PARECER: favorável.

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N'l 1.037199 - do Sr. Wagner

Salustlano • qUI "revoga os arts. 59, 50, 61, 62, 63, 64,

66,68,70,71, § 411, 72, 73 .74, da Lei nll 9.615. de 24
de março de 1998", Apensados: PLs nOS' 1.266199,
2.124199 e 2.195199.
.
RELATO~ Deputado ADEMIR LUCAS
PARECER: favorável ao Pl Oi 1.037199, com
sub8tlMlvo. e contrário aos PI.s oQs 1.266199,2.124199
e 2.195/99, apensados
VISTA ao Deputado Professor L.ulzlnho, em 3.6.2000
PROJETO DE LEI NI 382-A/99 - do Sr. NII80n Mourlo
e outros • que "dispõe sobre a mudança do nome do
Aeroporto Internacional Presidente Médici. de Rio
Branco, para Aeroporto Intemaclonal Chico Mendes'.
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: favorável ao PL 382199. com adoção do
substitutivo da CVT
Vilt. ao Deputado Eurico Miranda, em 17.5.2000
PROJETO DE LEI NlI 1.828199 - do Sr. Gerson Gabrielll
• qUI "dI8p&t sobre o dia nacional da microempresa".
Apensado: PL oi 1.867199.
RELATOR: Deputado PAULO LIMA
PARECER: contlirio ao PL 1.828199 e ao PL 1.867199,
apensado
PROJETO DE LEI NlI 25199 - do Sr. Paulo Rocha - que

"modifica a lei nD 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execuçlo Penal) para ln8tltulr o ensino médio nas
penitenciárias-. Apensado: PL nll 2.3801200O.

RELATOR: Deputado WAlFRIDO MARES GUIA
PARECER: contrário ao PL 0 11 25199 e ao PL n°
2.3801200O, apensado
PROJETO DE LEI NR 1.892/99 - do Sr. Ricardo Izar •
que "dl8pae sobre a exclusividade de. emissio de
carteiras de estudantes pelo Ministério da Educação".
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI N1l2.015/99 - do Sr. Enio Bacci· que
"altera o inciso I e o parágrafo único do art. 22 da Lei ng
9.615. de 24 de março de 1998 e dá outras
providências" .
RELATO~: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: favorável. com substitutivo
PROJETO DE LEI Nll 2.114/99 - do Sr. Saraiva Felipe.
que -institui a co-gestão nos hospitais filantrópicos e
universitáljo$ $ de ensino integrantes do SUS".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: contrárfo
PROJETO DE LEI NII 2.45312000 - do Sr. Robério
Araújo. que "acrescenta inciso IV ao § 2lI do art. 13 da
Lei nll 9.249. de 26 de delembro de 1995. que 'altera a
legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro Ifquido, e
dá outras providências', e inciso VII ao art. 12 da LeJ nSl
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera li
legislação do Imposto de renda das pessoas flsfcas e dá
outras providências'".
_
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURAO
PARECER: favorável, com emendas (2)

;AUDIÊNCIA PÚBLICA
COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
<

•

INFORMÁTICA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10h30mln
TEMA:
-Debate sobre os fundos setoriais de apoio ao
desenvolvimento cientrflco e tecnológico·.
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AVISOS
PROPOSiÇÕES

EM

FASE

DE

RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:38 Sessão
Última Sessão: 01/0612000
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE LEI Nl! 1.432-A/99 - da Sra. A1cione
Athayde - que "institui o 12 de agosto como Dia
Nacional da Juventude".
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO
PROJETO DE LEI Nll 1.728-Al99 - do Sr. João
Henrique - que "denomina 'Aeroporto João Silva Filho' o
aeroporto localizado na cidade de Pamalba, Estado do
PiauE".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PROJETO DE LEI Nll 2.716/2000 - do Sr. Rubens
Fudan - qU4!l "e.cresc:ema inciso ao art. 12. da Lei n2
9.394, de 20 de dezembro de 1996",
REALTOR: Deputado CLÓVIS VOLPI
PROJETO DE LEI N2 2.717/2000 - do Sr. Rubens
Furlan - que -acrescenta inciso ao art. 27 da L.el nll
9.394, de 20 de dezembro de 1996". Apensado o PL nSl

2.86112000.
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PROJETO DE LEI NIl2.72712000 - do Sr. Gessivaldo
Isafas - que -acrescenta parágrafos ao art. 511 da Lei nll
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as
diretrizes e bases da educação nacional - LDB •
proporcionando melhorias no ensino fundamental. e dá
outras providências".
•
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR

CONVIDADOS:

-

-

Sr. PAULO RENATO SOUZA -Ministro da Estado
da EducaçãO
Sr. RONALDO MOTA.SARDENBERG - Ministro de
Estado da Ciência e Tecnologia

.AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 10, Anexo 1/
Horário: 16 horas
TEMA:
"Apresentação e discussão da Proposta da União
Naoional dos Estudantes de um Plano Emergencial para
as universidades federais".

CONVIDADO:
-

Sr, WAOSON NATHANIEL RIBEIRO· Presidente
da União Nacional dos Estudantes

PROJETO DE LEI NR 2.74412000 - do Sr. Átila Uraque ~altera a lei nll 9.191 , De 24 nC'lIembro de ~~I que
institui o exame nacional de cursos de graduaçao •
RELATOR: Deputado WALFRlOO MARES GUIA
PROJETO DE LEI N2 2.79212000 - do Sr. Marcelo
Déda - que -acrescenta dispositivo à Lei n2 9.870, de 23
de novembro de 1999, que 'Dispões sobre o valor total
das anuídadas escolares e dá outras providências'"_
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PROJETO DE LEI NR 2.80612000 - do Sr. Ricardo
Ferraço - que "estende o. program~ ~~CIOnal de

Alimentação Escolar para os dl8S não letiVOS •
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI NR 2.84012000 - da Sra. EstAer
Grossi - que "estabelece procedimentos relativos ao
cumprimento da prioridade na oferta de vagas para o
ensino médio"

RELATORA: Deputada CElECITA PINHEIRO
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PROJETO DE LEI NlI 2.874/2000 - da Sra. Jandira
Feghali - que "dispõe sobre o financiamento das
universidades federais e institui o Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino Superior (FADES)",
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PROJ~O DE LEI Nl! 2.88412000 - do Sr. Padre Roque
- que acreacenta parágrafo Onlco ao art. 79 da lei n'l
8.069, ele 13 ele julho de 1990".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI NQ 2.889/2000 - do Sr. Gilmar
Machado e outros • que "1l'l8t1tul o Fundo de Promoção
do Desporto Educacional e de Baae • FUNDESP com a
finalidade de fOlTllntar as prtticaa despOrtivas
que
trata o art. 217 da ConstItuIçIo Federal".
RELATOR: Deputado PROFeSSOR LUIZINHO
PROJETO DE LEI Nll 2.89312000 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "d\8pÕe 'aobre a criação do Serviço
Social do Turismo· SESTUR, e do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Turl8mo - SENATUR",
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

de

PROJETO DE LEI NII 2.89912000 - do Sr. Luis Barbosa
- que "institui o grau de BacharIlI em Ciências Jurídicas
como requl8lto inciapensáveJ à nomeaçAo e exercício de
cargo de Delegado de Policia"
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS
PROJETO DE LEI NII 2.97812000 - do Poder Executivo
(MSC 447100) - que "lnstItul contrlbuiçio de intervenção
de domínio econômico destinada a financiar o Programa
da Estrmulo à Interaçlo Unlversidade-Empresa para
Apoio llnovaçlo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
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B ~ Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nll 2.812/00 - do Senado Federal
(PLS nll 679199) • que "acrescenta parágrafo único ao

art. 1.479 da Lei nIl 3.071, de 1'1 de janeiro de 1916
(Código eMI)
RELATOR: Deputado RODRIOO MAIA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, nio cabendo pronunciamento quanto à
adequação flnanc9ira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1l 11199· do Sr.

Paulo OCtávio • que "regulamenta o disposto no inciso
XIV, art. 21, da COnstituiçio Federal, que Institui o fundo
próprio para a assistência financeira do Distrito Federal
e dá outras providências". (Apensados: PLP's nlls 38/99
e 40199)
RELATOR: Depw.doJOSÉ RONALDO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e.
no mérito, pela aprovação
do Projeto e dos PLP's nRs 38199 e 40199, apensados,
com Substitutivo

ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10h

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 394/00 •
dos Sra. José Dirceu e Ricardo Berzoini • que ·susta a
aplicação do cIsposto no art. 1l! do Decreto de 23 de
dezembro de 1999, de autoria do Poder Executivo,
publicado no D.O.U. de 24 de dezembro de 1999 (seção
" ng 246, pág, 8)·,
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
PARECER: peJa não implicaçio da matéria com
aumento ou dlminulção da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto ia.
adequaçio financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição
VISTA, ao Deputado José Pimentel, em 24105100

A .. Requerimentos:

C - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

REQUERIMENTO, doe Sm. Ricardo Bel20lni e
Wel1lngton Diaa, solicitando informações ao Senhor
Ministro de EItado da Fazenda sobra o cronograma de
trabalho para o proceuo de reeatrutul'a9io cios bancos
oficlal8 federais
REQUERIMENTO Nll18/00, do Sr. Padro Eug6nio, para
que a Comlaslo convide o Sr, Daniel Luiz Gleizer,
Diretor de Alaunt08 Internacionais do Banco Central,
para esclarecer 08 procedimentos e rotlno utilizados na
conduylo de proce8lO8 administrativos do BACEN. e
para apurar o ocorrido na tramltaçio do processo
instaurado contra ex-adminl81radores do Banco Nacional
S/A.

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nll 564/99 • ela Sra. Maria Lúcia - que
"dá nova redação ao art. 5ll da Lei nll 9.496, de 11 de
setembro de 1997, que estabelece critérios para a
consolidação, assunção e o refinanciamento, pela
União, da divida pública mobiliária e outras que
especifica, de l'Ell!\POOS8billdade dos Estados e do
DiStrito Federal", (Apensado: PL nll 1.556199)
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e do PL ~ 1.556199, apensado, e, no mérito
pela aprovação do Projeto e pela rejeição do PL n2
1.556199, apensado
VISTA, ao Deputado José Ronalao, em 24105/00
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PROJETO DE LEI NR 1.270·Al99 - da Sra. Maria de
Lourdes Abadia - que "dispõe sobre a alienação dos
bens e direitos que integravam o acervo da extinta
Fundação Legião Brasilelra.de Assistência - LBA~..
RELATOR: Deputado JOSE RONALDO
PARECER: pela inaaequação financeira e orçamentária

AVISOS
PROPOSIÇOES

EM

FASE

DE

RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Substitutivos (Jlrt.119, 11 e § 1°)

Decurso: 3- Sessão
OltimoJdia: 02/06/00
A PROpos/ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI N" 3.11 5-AI97 • do Sr. Luiz carlos
Hauly· que "modltlca o art. 15 da Lei nQ 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que dispõ& sobre as socieclades por
ações'. (Apensados: PL's n"s 3.519197 e 1.000/99)
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR
PARECER: Peta não implicação da matéria em aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e. no mérito, pela aprovação
das emendas de nDs 21, 22. 50. 68. 75 e 83; pela
aprovação parcial das emendas de nOs 4, 7, 8, 11. 12,
13,23.24.25,26,33,36.42,43,48,49,55,56.71,72,
n, 86. 89,95,102, 104, 107, 111, 112, 114, 116. 117.
118,119,121,122 e 130; pela rejeição elas emendas de
n"s 1, 2, 3, 5. 6, 9, 10, 14. 15, 16. 17,18. 19,20,27.28,
29.30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,44.45,46,47,
51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65.66,67,
69.70,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,87,88,90,
91.92.93, 94. 96, 97, 98,99, 100, 101, 103, 105. 106,
10S, 109, 110, 113. 115. 120. 123.124.125,126.127,
128' e 129, apresentadas nesta Comissão; e pela
aprovação do Projeto de lei nll 3.115197 e dos PL's nOs
3.519197 e 1.000199, apensados. com SubstlbJtivo.

Projetos de Lei (art.

119, I e § 1°)
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B· Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e .do Mérito:
PROJETO DE LEI NII 3.80D-A/93 • do senado Federal.
que "altera o artigo ~ da Lei nll 8.134, de 27 de
~ezembro de 1990, para permitir novas deduções no
Im~to de renda das pessoas físicas". (Apensados:
PL s nas 273195. 322/95. 412195. 438195, 1.472/96,
1.623196,3.880197.4.563198,''152199 e 1.538199)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PROJETO DE LEI Nll 1.899-AI99 - do Sr. Luiz
Bittencourt • que ·aItera a Lei n" 7.827. de 27 de
setembro ele 1969. para dispor sobre a aplicação dos
recursos do Fundo Constitucional de Fmanciarnento do
Centro-Oeste ".
REtATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PROJETO DE LEI NR. 2.711/00 -do Sr. Milton Temer·
que "dispõe sobre a incidtncia do imposto de renela
sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial".
RELATOR: DepUtado MILTON MONTI
PROJETO DE LEI NR 2.822/00 • do Sr. Nela Rodolfo •
qUê 'concede remissão da taxa de fiscalização do
mercado de valores mobiliários nos casos que
especifk:a '.
RELATOR: Deputado MARCOS C1NTRA
PROJETO DE LEI NSI 2.872100· do Sr. Simão Sessim •
que "dlspae sobre o direcionamento dos recUI'S08
captados pelas entidades integrantes do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH. e dá outras
providências'•

RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PROJETO DE LEI Nll 2.862/00· do Sr. Milton Temer·
que "dê nova redação ao art. 12 da lei nQ 7.713, de 22
de dezembro de 1988, que dispõe sobre a Incld6ncia do
imposto de renda sobre os rendimentos reoebidos
acumuladamente '.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE
Local: Plenário 9, Anexo /I
Horário: 10 horas

De.curso: 4- Sessão

Último dia: 1% 6/00
A • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):
PROJETO DE LEI NlI 4.0Be-AI9B - do Sr. Enio BaCCi que "institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame de mamografia, custeados pelo SUS·.
(Apensados: Pl's nGs 848/99 e 441(99)
RELATOR: Deputado DR. EVILÂSIO

A - Requerimentos:
Do Sr. Hélio Costa, solicitando sejam convidados 8 Sra.
Selma Balbino. Presidenta do Sindfcato dos Aeroviários.

srà. Graziella Bagglo, Preeiclenta do Sindicato dos
Aeronautas e o Sr. Marcos Reina, Diretor do Sindicato
dos Aeronautas, para prestarem 8$clarecimemos sobre

a
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o protecionismo discriminatório concedido às empresas
aéreas estrangeiras que operam no Brasil, que
adquirem o combustível de seus aviões por preços
subsidiados.
Do Sr. Urslclno Queiroz, solicitando a constituição de
subcomissão especial para averiguar possíveis
irregularidades no desvio de recursos da Reforma
Agrária e para o financiamento da produção agrícola
pelo Movimento dos Trabalhadores sem Terra - (MST).

Da Subcomissão Especial do FAT solicitando ao Sr.
Secretário da Receita Federal lnfonnaçóes sobre as
receitas arrecadadas em função do PIs/PASEP.
Do Sr. Eliseu Moura, solicitando ao Tribunal de Contas
da União uma auditoria na Clínica de Especialidades de
Pedreiras - CLlNEPE, localizada no município de
Pedreiras, no Estado do Maranhão.
Do Sr. Eliseu Moura, solicitando informação ao Ministro
da Saúde sobre os desvios de recursos federais pela
Clfnica de Especialidades de Pedreiras - CLlNEPE,
localizada no município de Pedreiras, no Estado do
Maranhão.
Do Sr. Eliseu Moura, solicitando ao Tribunal de Contas
da União uma auditoria na Prefeitura Municipal de
Pedreiras, no Estado do Maranhão.

Do Sr. Eliseu Moura, solicitando informação ao Ministro
da Educação sobre o desvio de recursos do FUNDEF
pela Prefeitura Municipal de Pedreiras, no Estado do
Maranhão.
Do Sr. WeUington Dias, ,solicitando informações ao
senhor Ministro de Estado do Trabalho sobre projetos
desenvolvidos com recursos do FAT no munlcfpio de
São José do Rio Preto/SP.

B .. Proposição sujeita à
conclusiva das Comissões:

apreciação

REPRESENTAÇÃO N.ll 03/99 - dos Deputados
Estaduais pelo Estado do Ceará, Srs. João Alfredo,
Artur Bruno e Eudoro Santana, que "representam
perante a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle contra os atos do Governo do Estado do
Ceará, referentes às alterações do contrato para a
construção do Complexo Industrial e Portuário de
Pecém - OIPP-.
RELATOR: Deputado HÉLIO COSTA
RELATÓRIO: favorável (apresentado em 24.05.2000)
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COMISSÃO DE MINAS EENERGIA
Local: Plenárío 16· Anexo 11
Horário: 10 horas

A .. Requerimentos:
Do Sr. José Carlos Aleluia - solicitando:realização de
Audiência Pública para discutir as propostçl$ contidas no
PL nll 2.905/00, com a presença do Presidente da
Eletrobrás, Dr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, do
Presidente da ABRADEE, Dr. Wilson Pinto Ferreira
Júnior, e do Presidente da APINE, Dr. Eric Westberg.

B .. Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa.
PRIORIDADE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 84/98· do
senado Federal - que 'susta os efeitos da Nota ConJurMinfra nl2 24192, aprovada pelo Senhor Presidente da
República, segundo despacho publicado em 24 de
março de 1992, na Exposição de Motivos nll 19/92, do
Ministro de Estado da Infra-Estrutura:
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER: favorável
VISTA aos Deputados Ricardo Barros e Romel Anizio,
em 24/11199

c .

Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N" 3.661/97 - do Sr. Ricardo lzarque "altera o § 11:1 do art. 2" da Lei nl:l 8.001, de 13 de
março de 1990, que define os percentuais da
distribuição da compensação financeira de que trata a
Lei nll 7.990, de 28 de dezembro de 1989.w
RELATOR: Deputado GERVÃSIO SILVA
PARECER: favorável, com substitutivo
PROJETO DE LEI N" 623199 - do Sr. Ricardo Izar - que
"dispõe sobre a conservação e o uso sustentável das
florestas e demais formas de vegetação natural
brasileiras:
RELATOR: Deputado VADÃO GOMES
PARECER REFORMULADO: favorável
VISTA aos Deputados Pedro Bittencout1 e Gervásio
Silva. em 01/09/99
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COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA
NACIONAL
Local: Plenário 3, Anexo"
Horário: 10h

A - Requerimentos:
00 Sr. João Herrmann Neto • solicita seja expedida
correspondência
ao
Grupo
Parlamentar
de
Consolidação das Leis e ao Comando da Aeronáutica
solicitando o encaminhamento a este Colegiado.
respectivamente. do Projeto de Consolidação da
Legislação Aeronáutica e Espacial e de Relatório
referente a concessão de linhas aéreas à Companhia
Aérea São Paufo· VASP.
Do Sr. Cabo Júlio • solicita convite ao Sr. Ministro da
Defesa, a fim de dar esclarecimentos quanto a criação
da Guarda Nacional e o efetivo das Forças Annadas do

pais.

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nll 31811999- do Sr. Amaldo Faria de

Sá • que "dispõe sobre as aposentadorias e pensões
decorrentes do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N2 2.557/2000 • do Sr. Alberto Fraga
• que "acrescenta o art. 325·A ao Decreto-Jei n2 1.001,
de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, crime
de violação de banco de dados eletrônico, e dá outras
providências". Apensado: PL 2.55812000.
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PARECER: pela aprovação parcial do PL nll 2.557/00 e
a aprovação do PL 2.558100, na forma do substitutivo.

c .

Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJET~ O~ LEI NB 3.83311997 - do Sr. Inácio Arruda
- que d.spoe sobre a obrigatoriedade do uso do
aparelho sensor de vazamento de gás nos
~ele~i~entos comerciais e Industrials e prédios
reSidenCiaIS, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado WERNER WANDERER
PROJETO DE LEI N2 39/1999 • do Sr. Paulo Rocha _
que "dispõe sobre a atividade do Profissional em
Segurança Privada e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NlI 53311999 • do Sr. Enio Becei.
que "limita alienação ou concessão de terras públicas
na faixa de fronteira e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO
PARECER: contrárlo
VISTA: concedida ao Deputado AIRTON DIPP
PROJETO DE LEI N2 777/1999 - do Sr. Alberto Fraga.
que "institui as normas gerais do regime previdenciário
dos militares do Distrito Federal. dos Estados e
Territórios e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI
PARECER: favorável
VISTA: concedida aos Deputados PEDRO VALADARES
e AROlDO CEORAZ
PROJETO DE LEI NIl S65/1999 - do Sr. Cunha Buenoque Mrevoga o inciso IV do art. 49 e dá nova redação ao
art. 51 da Lei nll 8.815, de 19 de agosto de 1980.
Estatuto do Estrangeiro".
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N2 1.023/1999· do Sr. Eduardo Paes
- "dá nova redação ao § 111 do art. 611 da Lei n1l 9.519, de
26 de novembro de 1997".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER
PARECER: contrário
VISTA: concedida ao Deputado ALBERTO FRAGA
PROJETO DE LEI N2 1.49811999· do Sr. Alberto Fraga
• que "estabelece regras gerais para a aquisição de
viaturas policiais operacionais".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: favorável ao projeto e à emenda de nO 1.
PROJETO DE Ler Nll 2.097/1999 - do Sr. Mário
Negromonte • que "cria o Sistema Nacional de
Prevenção, Fiscalização e Repressão 80 Furto e Roubo
de Verou/os e Cargas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
PARECER: favorável
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíUA
Local: Plenário 7 • Anexo 11
Horário: 10 h

Maio de 2000

Do Senhor Deputado Raimundo Gomes de Matos que
req~er

"nos termos do disposto nos arts. 255 e 256, do

Regl~T1Emto Intemo da Câmara dos Deputados, seja

convidada a comparecer a essa Comissão. para ser
ouvida, em Audiência Pública, Ora. Helofsa Machado Coordenadora Nacional do Programa saade da FamOla

a fim de discutir questões relacionadas à Normatizaçã~

e Avaliação dos Programas Sallde da Famllla e Agente
Comunitário de Saúde."

A - Requerimentos:
Do Senhor Deputado Djalma Paes que requer
"realização de reunião e Audlêncla PÍlblica conjunta
oom as Comls8l5es de Defesa do Consumidor Melo
Ambiente e Minorias, e Seguridade Soclàl e F~mfila
com a finaUdade de debater acaroa do contencloec:

judlclal entre I indústria tabagista e fumantes, com a
presença dor; seguintes convldedos:
Representante da Souza Cruz;
Representante da Philip Monia do Brasil S/A;
Drs. Luiz cartos Mônaoo e Mário' Albaneee,
repreeentantes da A88oclaçio ele Defesa da.SaUde do
Fumante (AOESF)
Do Senhor Deputado Djalma Paes que requer
"reaizaçAo de reunião de Audiência PúblIca conjunta
com 88 ComissOes de Defesa do Consumidor, Melo
AmblE!"te e Minorias, Constltulçio e Justiça, e,
Segundade Social e Famíla, com a finalidade de
debater sobe a transferência de. gestAo dos serviços
pl1blicos de sal1de do município de II'ICê - BA, para
pessoas jurfdicas de direito privado, com a presença

dos segulntes convidados:
Dr. José Maria de Magalhães Neto - Secretário de
SaIlde do Estado da Bahia;
Or. Sérgio Augusto MoIsés - secretário de
Adrnfnfatraçlo do Estado da Bahia;
.
Or. Beta léUs - Prefeito de lrecê - BA
Or. José das Virgens - Deputado Estadual da Bahia
Representante do Instituto de Promoçlo da S&I1de e
Desenvolvimento Social da Micro Regifio de lreei •
PROMIR;
Ora. Aladilsen de Souza - Sindicato cios 8ervlcloi'ea da
Saúde da Bahia - SINDSAÚDE."

Do Senhor Deputado Raimundo Gomes de MaIos que
requer "com base no dIeposto no art 50 da ConstItuição
Federal e art. 219 do Regimento Intemo ela CAmara doa
Deputados, seja convocado a comparecer a essa
ComiBsAo, para ser ouvido, em Audiência ?óblica, o

Exmo. Sr. Min18tro Ovfdeo AntOnio de Angelis •
Secretário de Políticas Urbanas, a fim de prestar
esclarecimentos sobre o sistema de sll11eiUtHH1to no
Brasil, sob a ótlca ela saúde pública."
Do senhor Deputado Raimundo Gomes de "Matos que
requer -nos termos do ciSposto nos arts. 255 e 256, do
Regimento Interno da Câmara dOS Deputados, seja
convidado a comparecer a easa Comlsslo. pera ser

ouvido. em Audiência Pública, o Or. Gabriel Serrato doe
Santos • Coordenador do Programa de Reforço à
Reorganização do Sistema Único de SaIJde, a fim de
apresentar Relatório de Atividades de Investimentos do

REFORSUS".

Da Senhora Deputada Ângela Guadagnín e outros que
requer "noa termos do Art. 52, § 511, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a inclusão do
Projeto de lei do senado Federal n.1I 3.055197, que
altera o § 3G do art. Da Lei n.1I 8.742/93, que dispõe
sobre a organização da Assistência Soclal e dá outras
providências, na Ordem do Dia dessa Comissão,"

Do Senhor Deputado Remi Trinta que requer "nos
termos regimentais, a minha inclusão como membro da
Subcomisslo eepeclal para estudos das Tabelas de
Procedimentos cio SUS no âmbito desta Comissão."
PETIçÃO S/N1I - 99 do Sr. Sindicato dos Trab. no
Combate às Endemias no RJ - que "solicita à COmissão
de seguridade Socall e Famnia parecer sobre o
Prlncfpio de Continuidade e da Obrigatoriedade do
Desempenho da Atividade Pública, tendo em viste
decielo do Poder Executivo acerca da não-prorrogaçAo
dos contratos
de trabalho de
profisaionais
especializados no combate às endemias no Estado do
Rio de Janeiro. como também a possibilidade de
intervenção polítlcaljurídica.da Comissão".
RELATOR: Deputado JOSE CARLOS COUTINHO
PARECER: sugerindo que a COSSF encaminhe ao
Ministro da SaÍlde Indicação solicitando a retomada de
eIforços no sentido de manter as ações de prevenção.
erradicaçio e controle das doenças endêmicas,
proporcionando-se, BSSim, a continuidade da vigilância

epidemiológica.

Proposições Sujeitas à Apreclaçio
pelo Plenário da Casa:

B·

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI N.12 8047186 do Senado Federal (PLS
n'l 57/83) - que "obriga o registro dos estabelecimentos
hoepltalaree noe ConseIlos Regionais de Medicina."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favor'vel com 2(duas) emendas
VISTA CONJUNTA aos Deputados Daroísio Perondl e
Or. Rosinha, em 19/041.2000
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.12 132/96 da

Sra. Marlsa Serrano - que "dá nova redação ao art 27
da Lei Complementar nl! 31, de 11 de outubro de 19n,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NIL.TON BAIANO
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Eduardo Barbosa

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.1l179/97 do Sr.
José Aldemir - que "altera o art. 12 da Lei
Complementar nll 84, de 18 de janeiro de 1996, que
institui fonte de custeio para a manutenção da
Seguridade Social".(Apensados os PLC's nlls 222/98 e

245/98)
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
PARECER: contrário a este e ao PI.C nll 222198,
apensado, e favorável ao PLC nll 245198, também
apensado
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 26.10.99

ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.ll 72/99 do
Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "revoga a aplicação do
ano S8 e seus respectivos parágrafos do Decreto nll
3.048. de 6 de maio de 1999".(Apensados os PDl's nRa
73/99.74199 e 83/99)
RELATOR: Deputado RENllDO LEAL.
PARECER: contrário ao PDC oI! 83/99. e pela
prejudicialidade dos Projetos de Decreto Legislativo
72, 73 e 74199

nas

B· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comiss6es:

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI N.ll 3055/97 do Senado Federal (PLS
nll 55/96) • que "altera o § 3ll do art. 20 da Lei nll 8.742,
de 7 de dezembro de 1993. que dispõe sobre a
organização da Assistência Social e dá outras
providências".(Apensos OS PI..s nis 738/95, 883/95,
940/95, 1.063/95, 1.123195. 1.143195, 1.451/98,
1.4nI96, 1.519/96, 1.527196. 1.743196. 1.828/96,
2.057196, 2.058196. 2.151/96. 2.706197, 2.712/97.

3.108197,3.197197,3.459/97, 483f99. 788199, 1463199.
2.064199, 2.424/00 e 2.674/00).
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação parcial deste e dos Pl.'s n"s
738195, 1.063196, 1.123195, 1.143195. 1.4nl96,

1.627/96, 1.743/96, 1.828/96, 2.708197; 2.712197.
3.197/97, 3.459/97 e 2.424100, apensados; pela
aprovação integral dos PL's nlls 883/96, 1.451196,
1.51919S, 2.057/96, 2.058196, 2.151/96, 3.108197,
463/99, 788199,
1.463199, 2064199, 2.674/00,
apensados, com substitutivo; e contrário ao PL nll
940/95, também apensado.

ORDINÁRIA
PROJETO DE I.EI N.!! 4565194 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a concessão de adicionai de
Insalubridade
e
aposentadoria
especial
80s
trabalhadores em empresas metalúrglcas, de mecânica.
de materiais elétricos, de recuperação de veículos e de
máqUinas agrfcolas".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: favorável, com emenda
VISTA aos Deputados José l.inhares e Jorge Alberto,
em 12/04100
Encerrada a discussão em 17/05/2000
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PROJETO DE LEI N.ll 4573194 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre aposentadoria especial de barbeiro e
cabeleireiro.•
RELATOR: Deputado Arnaldo Faria de Sá
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso
PROJETO DE LEI N.!! 02195 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre salário-família e dá outras provldênoias",
RELATOR: Deputado Dr. Rosinha
PARECER: favorável, com substitutivo
PROJETO DE LEI N,ll 213/95 do Sr. João Fassarellaque "acrescenta parágrafos 62 e 61! ao artigo 57 da Lei
nP 8.213, de 24 de julho de 1991. que 'dispõe sobre os
Planos de Beneffcios da Previdência Social e dã outras
providências" ".(Apensado o PL nll 3.680/97)
RELATOR: Deputado Raimundo Gomes de Matos
PARECER: favorável a este, com substitutivo e contrário
ao PL nO 3.680/97. apensado

VISTA CONJUNTA aos Deputados Vicente Carpreso e
Lúcia Vània,
PROJETO DE LEI N,ll 2004/96 do Sr. Jair Bolsonaro que "dispõe sobre o valor da pensão deferido aos
beneficiários dos servidores públicos mortos em
consequência de ato ou fato relacionado com o
movimento de repressão, no período de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras

providências".
RELATORA: Deputada Jandira Feghali
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Costa e
Eduardo Jorge, em 01.12.99
PROJETO DE LEI N.!! 2071/96 do Sr. Eduardo Jorgeque "acrescenta parágrafo ao artigo 26 da Lei nll 8.0aO,
d$ 19 de sétembro de 1990, criando mecanismos de
prevenção contra fraudes e atos de desrespeito aos
direitos humanos no Sistema Único de Saúde".
RELATORA: Deputada A1cione Athayde
PARECE~: fãvorável,com substitutivo
PROJETO DE LEI N.ll 244S196 do Sr. Celso
Russomanno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
os estabelecimentos de saúde manterem amostras do
sangue das mães e das crianças. para fins de
identificação·,
RELATOR: Deputado Oarcísio Perondi
P~ECER:conuário

PRoJETO DE LEI N.g 3350197 do Sr. José Linhares -

qúe "dispõe sobre a instituição do Programa Nacional
de Apoio à Saúde - PRONASA. com a fmalidade de
captar e canalizar recursos para o setor
saúde".(Apansado: PL nl! 1.318/99)
RELATOR: Deputado Osmânio Pereira
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de
Lei nll 1.31B199, apensado
PROJETO DE LEI N.ll 3453·AI97 do Sr. Serafim Venz:on
- que "obriga as agências de viagem e turismo a
fazerem seguro para seus clientes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado José Unhares
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI N.ll 3491/97 do Sr. Gerson Peres que "dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades da
rede de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS,
reservarem a deficientes visuais, no mínimo, 10% das
vagas destinadas ao trabalho nas câmaras escuras do
setor de Radiologia".
RELATOR: Deputado Djalma Paes
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N.ll 3614197 do(a) Sr.(a) Luiz Alberto
- que "estabelece a obrigatoriedade da identificaçlo
étnico-racial nos serviços de saúde públicos e
privados"•(Apenso o PL nll 3.875197)
RELATOR(A): Deputado(a) Armando Abflio
PARECER: favorável a este e contráiio ao PL nO
3875/97, apensado
VISTA ao Deputado Jorge Costa
PROJETO DE LEI N.ll 3989197 do Sr. Enio BaccI- que
"dispõe sobre a impenhorabllldacle de máquinas e
equipamentos hospitalares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ursicino Queiroz
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N.lI 4026197 do Sr. Paulo Paim - que
"altera o art. 29 da Lei nl! 8.212, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado Darcfsio Parondi
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N.I! 4195-A/98 do Sr. luciano
Pizzatto - que "detennina que os meios utilizados por
deficientes físicos para garantir sua livre locomoção e
qualidade de vida não sofram restrições".
RELATORA: Deputada A1merinda de Carvalho
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N.o 4214198 da Sra. Lidia Quinan que "isenta os trabalhadores deficientes físicos e visuais
do imposto de renda e da contribuiçlo do INSS".
RELATORA: Deputada AIclone Athayde
PARECER: favorável. com emenda
PROJETO DE LEI N.lI 4713/98 do Sr. Paufo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de
1991 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Osmânlo Pereira
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N.ll4721-AI98 do Sr. S8rafim Venzon
- que "dispõe sobre a indicação. prescrição ou
adaptação de lentes de contato"•
RELATOR: Deputado Arnaldo Faria de Sá
PARECER: favorável a este e as emendas de ~ 01, 02
e 03, aprensentadas na Comissão.
Vista concedida ao Deputado Pedro Canedo em

1010512000
PROJETO DE LEI N.ll 4738198 da Sra. Veda Crusiusque "altera o inciso V do art. 88 da Lei 8.069. ele 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e
dá outras providências:"
RELATORA: Deputada Lidia OUjnan
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Dr. Rosinha, em
10.11.99

Maio de 2000

PROJETO DE LEI N.ll 169199 do Sr. José Pimentel que "concede isenção do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) Incidentes
sobre equipamentos e medicamentos destinados ao
tratamento de diabetes".
RELATOR: Deputado Ursicino Queiroz
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputad06 carlos
Mosconi, Dr. Rosinha, Jorge Alberto e Vicente
Caropreso, em 15/09199
PROJETO DE LEI N.\! 37B199 do Sr. Dr. Hélio - que
"altera o art. T7 da Lei nll 8.213, de 24 de julho de 1991,
que cisp6e sobre os Planos de Benefícios da
Prevldllncia Social, para permitir a percepção de pensA0
por portador de deficiência maior de vinte e um anos,
ainda que exerça atividade laborativa com rendimento

de até dois salários mínimos".
RELATOR: Deputado Arnaldo Faria de Sá
PARECER: favorável. com emenda
PROJETO DE LEI N.Q 554/99 do Sr. sampaio Dórla que "Institui remuneração salarial mfnima para o setor
privado da economia desvinculada do salário mfnimo".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N.ll 1020199 do Sr. Nelson
Marchezan - que "acrescenta parágrafo ao art. 42 da
Lei nll 8.213, de 24 de julho de 1991, para garantir a
conce88ão de aposentadoria por invalidez ao
trabalhador rural Incapaz de exercer a sua atividade".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N.ll 4891/99 da Sra. Zulaiê Cobraque "altera a Lei nll 8.212. de 24 de julho de 1991. e a
Lei nll 8.213, de 24 de julho de 1991, instituindo nova
categoria de segurado obrigatório da Previdência

SocáaI·.
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Angela Guadagnin

AVISOS
PROPOSIÇões

SUJEITAS

A

RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 01/06/00)
Projetos de Lei (Art.119, I e § 10)
PROJETO DE LEI Nll 2.539196 - do Sr. Amaldo Faria de
Sá - que "di8pOe sobre o rndice a ser aplicado nos
reajustes dos benefk:ioe da Previdência Social e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

Maio de 2000
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PROJETO DE LEI N2 3.994-AJ97· do Sr. Enio Sacci •
que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches
públicas para crianças portadoras de deficiência físicas
e mentais e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI NQ 2.335/00 • do Sr. Freire Júnior _
que "altera os arts. 1-49, 150 e 194 da Lei nll 8.069, de
13 de jUlho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente'.
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NlI S40-Al99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa· que "acrescenta disposItivo à Lei nll 8.242, de
12 de outrubro de 1991, destinando dois por cento da
arrecadação das loterias ao Fundo Nacional para a
Criança e o Adolescente".
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI NIl 2.383/00 • do Sr. Gastão Vieira _
que "altera o art, 180 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990 • Estatuto da Criança ~ do Adolescente - e dá
outras providências.
RELATORA: Deputada líDIA QUINAN

PR0JETO DE LEI NQ 1.721-A/99 • do Sr. Agnelo
Queiroz - que 'Dispõe sobre o funcionamento de
piscinas coleflvas e públicas e dá outras providênicss·.
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PROJETO DE LEI N!2 1.929/99 • da $"'. Lfdia Quinan que "acrescenta dispositivos à LeI n2 7.853, de 24 de
outubro de 1989, a fim de dispor sobre intermediação do
trabalho do deficiente físico por parte das entidades
assistenciais".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PROJETO DE LEI Nll 1,938199 - do Sr. Enio Baccl - que
"altera a Lei nl! 8.069, ele 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente, definindo a permanência
de internos nas FEBEMs, exclusivamente para menores
de 18 anos e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CELSO GIGLlO

PROJETO DE LEI Nll 2.566/00 - do Sr. Nilson Mourão.
que "acrescenta artigo à Lei nl! 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente"
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES
PROJETO DE LEI Nl! 2.608/00 - do Sr. Pedro
Fernandes • que "Dispôe sobre a adoção, pelas
instituições e profissionais de saúde, do Prontuário
Médico Obrigatório - PMO, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PROJETO DE LEI NI! 2.724100 - do Sr. Carlos Mosconi que "DIspõe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios
farmacêuticos colocarem os preços da medicamentos
em suas propagandas comerciais'.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PROJETO DE LEI N!2 2.726/00 - do Sr, Gustavo Fruet·
que "dispõe sobre a adequação do pessoal de
enfermagem nos hospitais privados".
RELATOR: Oeputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI NI! 2.054199 - do Sr, Wanderley
Martíns· que "introduz parágrafo no art. 74 e no inciso
VII do art. 81 da Lei nll 8.069, ele 13 de julho de 1990
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente'.
RELATOR: Deputado CELSO GIGLlO

PROJETO DE LEI NS2 2.740/00 • do Senado Federal
( PLS nl! 258/99) • que "institui a obrigatoriedade de
prestação de atendimento cirúrgico-plástico a
portadores de defeitos ffsicos causadores de sofrimento
moral relevante".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI N5I 2.119/99 • do Sr. Wagner
Salustiano - que 'dispõe sobre incentivo fiscal para
ajuda a crianças e famfllas carentes'.
RELATOR: Deputado CELSO GIGLlO

PROJETO DE LEI N1l2.aD2IOO - do Sr. Nelo Rodolto que "torna obrigatória a realização de exames para
detecçãó precoce do câncer de próstata nas unidades
que mantêm convênio com o Sistema Único de Saúde SUS".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI NIl 2.182199 - do Sr. Djalma Paes •
que "acrescenta parágrafo ao art. 103 da Lei n9 8.069,
de ,13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, dispondo sobre antecedentes delituosos
após os dezoito anos de idade".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
PROJETO DE LEI N!I 2.192199· da Sr'. Miriam Reid·
"altera artigos da Lei nll 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente • relativos
à orientação vocacional de adolescentes em conflito
com alei",
RELATORA: Deputada LíDIA QUINAN
qUê

PROJETO DE LEI NII 2.286/99 • do Senado Federal
(PLS 241199) - que "dispõe sobre a criação de selo
comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências'.
AELATORA: Deputada LfDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N!2 2.807/00 - do Bispo Wanderval que "Dispõe sobre a concessão de cesta básica mensal
aos aposentados e pensionistas que percebam até dois
salários mlnlmos mensais".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PROJETO DE LEI Nl! 2.816/00 • do Sr. Rubens Bueno que "Altera a redação do 8rt. 126 da Lei n1l 8.213, de 24
de julho de 1991, para idetermlnar prazo para
julgamento de recursos interpostos junto ao Conselho
de Recursos da Previdência Social".
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO
PROJETO DE LEI Nl! 2.821/00 - do Sr. Nelo Rodolfo »
que "Institui a Carteira de Prevenção do Câncer
Ginecológico e Mamário, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
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PROJETO DE LEI N~ 2.835/00 • do Sr. José Carlos
Coutinho - que "permite o desconto do Imposto de
Renda a pagar, de despesas com a manutenção de

excepcionais".
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PROJETO DE LEI N0 2.877/00 _ do Senado Federal
( PLS nll 327/99) • que "dispõe sobre a gratuidade da
reaIizaçAo de exames ele Código Genético (DNA) para
instruir processos de reconhecimento de paternidade"
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES
PROJETO DE LEI N2 2.879/00 - do Senado Federal
( PLS n" 474/99) - que "institui o Dia Nacional de
VaCinação contra Hepatite B".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PROJETO DE LEI N" 2.903100 - da S.... Luci Choinacki
• que "assegura ações de saúde no ambiente domiciliar"
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO
PÚBLICO
Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h

A.. Requerimentos:
Do Sr. Jovair Arantes, requerendo realização de
audiência pública para debater a situação dos
caminhoneiros no Brasil.
Da entidade não-governamental "Zumbi dos Palmares",
solicitando audiência pública sobre a legalidade e
constitucionalidade da adoção de mecanismos de
promoção de igualdade em prol da população negra no
Brasil.
Da Sra. Fátima Pelaes. requerendo audiência pública
para debater o Projeto de Lei nQ 3.156/92, que "elimina a
cobrança da taxa incidente sobre a AnotaçAo de
Responsabilidade Técnica· ART, referente a serviços
de engenharia, arquitetura e agronomia, instituída pela
Lei nll 6.496, de 7 de dezembro de 1977".

B .. Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nll 1.445/99 - da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio • que "altera
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho •
CLT. permitindo o parcelamento elas férias do
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trabalhador em até três perfodos de dez dias e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL
PARECER: favorável. com substitutivo
VISTA ao Deputado Avenzoar Arruda, em 24105/2000
PROJETO DE LEI N" 1.542199 • do Senado Federal
(PLS nJl134195) • que "regulamenta o § 311 do art. 8ll do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
dispondo sobre a reparação de natureza econOmlca
devida aos aeronautas e aeroviários, civis e militares,
Impedidos de exercer a profissão".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELW
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N" 2.037199 - do Sr. Medeiros - que
"cIspõe sobre o seguro de acidentes do t'rabalho de que
trata o inciso XXVIII do art. P da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Múclo Monteiro
e Avenzoar Arruda, em 17/0512000
PROJETO DE LEI NQ 2.295/00 - do Senado Federal
(PLS nll 161199) • que "dispõe sobre a jornada de
trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem". (Apensados: PL's n"s 969199 e 2.169199)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável ao Projeto de Lei n" 2.295/00 e
oontrário 806 Projetos de Lei n"s 969199 e 2.169199,
apensados

C - Proposições Sujeitas à Apreclaçio
Conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI NQ 6.131/90 • do Senado Federal
(PLS nll 082190) - que "dispõe sobre a fiscallzaçAo das
relações do trabalho e dá outras providências".
(Apensados: PL's n"s 1.369/88 (1.824/89, 3.853/89,
4.956190), 1.696189 (2.775J89), 4.412189, (5.872190).
28191,35191,134191,285191,345191,392/91,1.951191,
2.106191, 2.236191, 2.644192, 3.851193, 340/99 e
1.089199
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de
Lei na 6.131190 e aos Projetos de Lei n~ 1.369/88,
1.824/89,2.775/89.4.412/89.4.956/90,5.872190,35/91,
345191, 392191, 1.951191, 2.236191, 2.644/92, 3.851193,
340/99 e 1.089199, apensados, e às Emeooas de nlls 2,
3 e 4195; e contrário aos Projetos de Lei nlls 1.696189.
3.853189,28/91,134191,285191 e 2.106191, apensados,
e à Emenda nll 1195.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jair Meneguelll e
Pedro Corrêa. em 2410512000
PROJETO DE LEI N" 1.639-A/99 - do Senado Federal
(PLS n" 98199) • que "acrescenta inciso ao art. 473 do
Decreto-Lei nt 5.452, de 1" de maio "de 1943, que
"dlsp6e sobre a Consolidação das Leis do Trabalho, e
dá outras providências". (Apensado: PL nl' 1.764199)
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável ao Projeto de Lei n" 1.639-A199 8
contrário ao Projeto de Lei nIl 1.764/99. apensado
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PROJETO
DE LEI N2 1.856/99,- do Senado Federal
Q
(PLS n 267/99) - que "altera a Consolidação das Leis
do T~alhol aprovada pe!o Decreto-Lei nll 5.452, de 12
de maIo de 1943. para dIspor sobre a estabilidade do
empregado portador do vírus HIV e dá outras
providências". (Apensado: PL nl! 2.319/00)
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nl! 1.856199 e
contrário ao Projeto de Lei nIl 2.319/00, apensado

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N!l 124195 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera a redação dos artigos 47 e 120 da ConSOlidação
das Leis do Trabalho'. (Apensados: Pl's n!ls 1.322195 e
1.875/99)
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: favorável, com substitutivo. ao Projeto de
Lei nll124J95 e ao Projeto de Lei nll 1.875199, apensado;
e contrário ao Projeto de Lei nl! 1.322/95, apensado
PROJETO DE LEI N1l1.888-A/96 - da Sra. Rita Camata
- que "estabelece requisitos para a concessão, por
instituições públicas, de financiamento, crédito e
benefícios similares".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Leire Rosado, em 24105/2000
PROJETO DE LEI N~ 3.076/97 • da Sra. Fátima Pelaes que "dispõe sobre a licença parental".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Júlio Delgado, em 2410512000
PROJETO DE LEI NR 4.04Q-A/97 • do Sr. Paulo Paim que "altera dispositivo do art. 69 da Lei nR 8.212, ele 24
de julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável
VISTA à Deputada FátIma Pelaes, em 17/0512000
PROJETO DE LEI NR 4.810/98 - do Sr. Luiz Mainardi que "altera o art. 20 da Lei nQ 8.036, ele 11 de maio de
1990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e dá outras providãncias". (Apensado: PL nl!
1.195/99)
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: contnirio ao Projeto de Lei nll 4.810/98 e ao
Projeto de Lei nll 1.195199, apensado
PROJETO DE LEI Nll 8199 • do Sr. Paulo Paim - que
"acrescenta Inciso ao art. 20 da Lei nll 8.036, de 11 de
maio de 1990, para permitir a movimentação da conta
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS aos 50 (cinqOenta) anos de id.de". (Apensado:
PL nR 1.554199)
,
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nQ Bl99 e ao
Projeto de Lei nll 1.554199, apensado
PROJETO DE LEI N!! 77-AJ99 - do Sr, Enio Bacol - que
"acresce os incisoS XIII, XIV e XV ao art. 20 da Lei nll
8.036, de 11 de maio de 1990", (Apensados: PL's nlls
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93/99 179/99 378/99 557199 599/99 847199 850/99
940/99 e 1.485.t99) '
,
,
,
,
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrãrio
PROJETO DE lEI N!! 465199 - do Sr. Geraldo Magelaque "inclui inciso no art. 20 da Lei nQ 8.036, de 11 de
maio de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NQ 516199 - do Sr. Inocêncio Oliveira
- 9u~ "altera a Lei n2 7.542. de 26 de setembro de 1986,
e dispõe sobre a aplicação da Lei nll 8.656, de 21 de
junho de 1993".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: favorável, com emendas
VISTA ao Deputado Pedro celso, em 17/0512000
PROJETO DE LEI Nll617199 ~ do Sr. Miro Teixeira - que
"cria frentes produtivas de trabalho nas áreas que

esPecifica".
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NR 914/99 - do Sr. Vic Pires Franco que "dispõe sobre compensação de créditos tributários".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Pedro Corrêa, em 24/0512000
PROJETO DE lEI N2 1.083199· do Sr. Cabo Júlio· que
"dispõe sobre aplicação de regulamentos militares aos
policiais e bombeiros militares na situação de agregados
ou que estejam na reserva ou reformados".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com emenda
VISTA ao Deputado Pedro Corrêa, em 24/05/2000
PROJETO DE LEI N9 1.564199 - do Sr. Francisco Garcia
• que "altera o inciso 11 do art. 9!l da Lei n2 7.998, de 11
de janeiro de 1990. reduzindo o tempo mfnimo exigido
de. cadastramento do empregado junto ao Fundo de
Pal1icipação PIS-PASEP, para fins de recebimento do
abono salarial".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI Nll 1.726199 - do Sr. Dr. Hélio· que
"dispõe sobre indenização por acidente em rodovia
conservada pelo sistema de pedágio·.
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 17/05/2000
PROJETO DE LEI N2 1.891/99 - do Sr. Vivaldo BarbOsa
- que "displ5e sobre a obrigatoriedade do fornecimento
do registro de contribuições e recolhimentos
previdenciários pelas empresas empregadoras. públicas
e privadas, aos trabalhadores"•
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI NlI 2.193/99 - do Sr. Paulo Paim que "estende aos ferroviários da Rede Ferroviária
Federal S.A. e da Companhia de Trens Urbanos o
benefício de que trata a Lei nll 8.186, de 21 de maio de
1991, que "dispõe sobre a complementação de
aposentadoria de ferroviários'.
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR; Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI Nl! 2.315100 - do Sr. Alolzlo
Mercadante • que 'toma obrigatória a realização de
audiências públicas sobre 06 aumentos propostos nas
tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras
de selViços públicos antes que os mesmos sejam
autorizados pelas respectivas ag6ncias reguladoras
setoriais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável .
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 1710512000

PROJETO DE LEI N'l 2.428/00 • do Sr. Marçal Filho que "altera o art. 3l! da Lei nl! 7.998, de 11 de janeiro de
1990, a fim de estender o benefício do seguroDesemprego ao trabalhador temporário".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Babá, em 24/0512000
PROJETO DE LEI NlI 2.471100 • do Sr. Marcelo Barbieri
- que 'dispoo sobre proibição de cobrança de tarifa
bancária na ·conta·salário· de servidor público da
administração direta e indireta de qualquer dos poderes
da União", (Apensado: PL n Q 2.546100)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substltutlvo, ao Projeto de
Lei n 2 2.471/00 e ao Projeto de Lei nS! 2.546100,

PROPOSiÇÕES

EM

FASE

DE

RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Substitutivos (art 119,11 e § 1°)
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso:5a sessão
Última Sessão: 31/0512000
PROJETO DE LEI Nl! 873/99 • do Sr, Alberto Fraga •
que "institui a identificação genética aos mUltares e
servidores públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAíRE ROSADO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES
Local: plenário nll 11, anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:
Análise e discussão das privatizaçÕ8S de rodovias
federais.
CONVIDADOS:

apensado

VISTA ao Deputado Pedro Corrêa, em 24/05/2000

-

LíVIO RODRIGUES DE ASSIS - Diretor de
Concessões Ro'doviárias do Ministério dos
Transportes

-

MOACIR SERVILHA DUARTE • Diretor·Presidente
da Associação Brasileira de Concessionárias
Rodoviárias

RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE QUINTA.FEIRA (DIA 1% 6/2000)

-

CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA - secretário de

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

-

CLORALDINO
SEVERO
Assessor
Confederação Nacional dos Transportes

EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

-

ALUYZIO ANTONIO MaTA ASTI - Diretor da Área
de Projetos e Infra-estrutura do BNDES

PROJETO DE LEI NR 2.297/2000 - do Sr. Marcos Rolim
- que 'altera a Lei nl! 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
e a Lei nl! 9.472, de 16 de julho de 1997".
.
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

-

ADRIANO MURGEL BRANCO - Consultor da área
de transportes e ex-secretário de Transportes do
Estado de São Paulo

-

NICOLAU DIONíSIO FARES GUALDA • Professor
da Escola Porttécnica da USP

AVISOS
PROPOSiÇÕES

SUJEITAS

A

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA

Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda

da
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AVISOS
Decurso:4a sessão
Última sessão: 1°.06.00

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 137'-A/99 - SUBTETO
Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 14h30min

Substitutivo (art. 119, li, do RICD)

PAUTA

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Continuação da votação dos destaques.

PRG>JETO DE LEI NIl 2.676/00 - do Senado Federal
(PLS n9 572199) - que "dispõe sobre a gratuidade do
transporte coletivo urbano para crianças nos casos que
especifica" (apensados os PLs. nlls. 826199, 1.025199,
1.951199 e 2.769/99).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 137-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nQ 1.543199) - que
"estabelece limite para remuneração, subsídio, provento
ou pensão, aplicável aos três Poderes Públicos e ao
Ministério Público'.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

PARECER: favorável. com substitutivo.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 618-A/98
PATRIMONIO GENETlCO
....

COMISSÃO ESPECIAL
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
Local: Plenário 15, Anexo 11
Horério: 14h30min

PAUTA

<#

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA
Apreciação de Requerimentos:

- análise das proposições que foram apreciadas na
Comissão de Viação e Transportes sobre o Código de
Trânsito Brasileiro.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.

1. do Deputado Ricarte ele Freitas, convocando os
Senhores Ministros de Estado do Meio Ambiente. José
sarney Filho, e da Ciência e Tecnologia. Ronaldo Mota
Sardenberg;
2. do Deputado Jorge Costa, convidan~o o senhor
Ministro de Estado da Saúde, José Serra; e
3. do Deputado Valdeci Oliveira, convidando o Professor
Volney Garrafa, da Universidade de Brasnia - UnB.

COMISSÃO ESPECIAL
....
COMBATE A VIOLENCIA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 61S-A,
DE 1998 - do Poder Executivo (MSC nQ 977/98) - que
"acresce inciso ao art. 20 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS.

Assuntos internos:

~

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 14h30min \

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Convidado:
- Dr. OSCAR VILHENA VIEIRA. Secretário-Executivo
do Instituto Latino Americano das Nações Unidas para a
Prevenção do Delito e Tratamento cio Delinqi1ente ILANUD.
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 ... AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES
AVISO
PROPOSIÇÕES
RECEBIMENTO
SESSOES).

EM

DE

FASE

EMENDAS

DE
(5
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O/6ma sessão: 01.06.00
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PROJETO DE LEI NIl1.4S3, DE 1999· do Sr. Dr. Hélio •
que "institui a fatura eletrônica e a assinatura digital nas
transações de "comércio" eletrônico". (Apensado: PL nI'
1.589199).

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)
PROJETO DE LEI Nll 1.615·A, DE 1999 • do Poder
Executivo • que "dispõe sobre a criaçáo da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transportes, e dá outras providências".
(Apensado: PL nll 3.093/00).
RELATOR: Deputado ELISEU RESENDE.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 2.186196
ASBESTOIAMIANTO
Local: Plenário 6, Anexo /I
Horário: 14h3Omin

GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO
SÃO FRANCISCO
Local: Plenário 3 Anexo 11
Horário: 14h3Omln

AUDlaNCIA PÚBLICA
Convidados:

Dr. MÁRIO GARNEIRO, Presidente da Associação
das Naç6es Unidas - Brasil; e
-

General de Brigada MARCO ANTÔNIO LONGO,
Representante do exército Brasleiro.
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA.

PAUTA
Instalação da Comlssio e eJelção do
Presidente e dos Vice-Presidentes.
PROJETO DE LEI Nl2 2.186, DE 1996 • dos Srs.
Eduardo Jorge e Fernando Gabelra • que "dispõe sobre
a substttulç!o progressiva da produção e da
comercialização
de
produtos que contenham
asbesto/amianto, e dá outras providências". (Apensado:
PL nll 1.423/99).

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.483/99

COMÉRCIO ELETRONICO
Local: Plenário 8, Anexo li
Horário: 14h30min

PAUTA
1. Eleição do Primeiro Vice-Presidente;
2. Audiência PlÍbllca com os seguintes
convidados:
-

Sr. MICHAEL NELSON, Diretor de Tecnalogia e
Estratégia de Internet da IBM Corporation; e
Or. MARCOS DA COSTA, Presidente da Comis8io
de Informática Jurfdica da Ordem dos Advogados
de São Paulo.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472-G/96 - PRECATÓRIOS
(SUBSTITUTIVO DO SENADO)
Local: Plenário 15, Anexo"
Horário: 11 h

PAUTA
Instalaçlo da Comissio e eleiçio do
Presidente e dos Vice-Presidentes
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta de
Emenda à ConstItulçlo nll 472-G, de 1996 • que "altera
a redaçAo do artigo 100 da Constituição Federal".
RELATOR:

CPI - RECURSOS DO FINaR
Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h30mln

PAUTA
• AIIuntos Internos.
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111 • COMiSSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE
.. PLANOS,
.
ORÇAMENTOS PUBLlCOS E
FISCALIZAÇÃO
Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10 h

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA
COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL
REUNIÃO ORDINÁRIA
Horário: 15:00 h
Local: Plenário 16 • Anexo 1\

1 • Discussão e votação do Relatório à Mensagem nli
681/99 (do Poder Executivo) - que 'Submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul,
cone/urdo no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de
1998",

PAUTA
A· Relatórios:
Apresentação, discussão e votação do Relatório Final
do Plano Plurianual- PPA 2000/2003 (Projeto de Lei nll
019/1999-CN),

RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTO
RELATÓRIO: FAVORÁVEL
2 • Discussão e votação do Relatório ao Projeto de Lei
nli 910/99 (da Sra Udia Quinan) - que "dispõe sobre a
aquisição de produtos lá~eos pelo Govemo Federal",
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
RELATÓRIO: FAVORÁVEL
rJOri,:

rCJm\~ULArlJO PAriA ELlf::ND,'\S DISPONíVEL
W\S SECR=T;;t=:;A~::; DAS (;Ot'Jl~SSÕES.
HOflARIO: DE 0;].00 AS 12:00 E 13<)0 AS 18:30
(Encena~ease~ãoàs19homse46mmutosJ
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Ata da 991 Sessão, Extraordinária
Noturna, em 30 de maio de 2000
Presidência do Sr.: Michel Temer, Presidente
As 19 HORAS E 48 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:
Michel Temer

Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz

Heráclito Fortes

Luciano Castro

Severino Cavalcanti

Zé Gomes da Rocha

Ubiratan Aguiar

Gonzaga Patriota

Nelson Trad

Partido
RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Francisco Rodriaues
Luis Barbosa
Robério Araújo
Presentes de Roraima 6
AMAPÁ
Antonio Feijão
Sadu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Palaes
Sérgio Barcellos
PI'888nt&s de Amapá 6
PARÁ
Anivaldo Vale
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante

Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vlc Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes de Pará 1 2'

Bloco

PPS
PMDB
PPB

PMDBIPST/PTN

PFL

PFL
PL

psr
PSDB
PPB
PTB
PSDB
PFL

PSDS

PMDB
PPB
PMDB
PMDB

PSDB

PUPSL

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PSTIPTN
PMDB/PST/PTN
PSDBIPTB

PT
PFL
PTB

PSDB/PTB

PT
PFL

PSDB

PSDB/PTB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000

Quarta-feira 31 28551

Partido

Bloco

AMAZONAS
Arthur Virgflio
Álila Lins
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Luiz Femando
Paudemey Avelino
Vanessa Grazziolin
Presentes de Amazonas 1

PSDB
PFL
PFL
PFL
?PB
PFL
PCdoS

PSDB/PTB

RONDONIA
Agnaldo Muniz
Eurrpedes Miranda
Marinha Raupp
NUlon Capixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho
Presentes de Rondonia 6

PPS
PDT
PSDB
PTB
PFL
PSDB

ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
José A1eksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes de Acre 8

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PSOB
PFL

TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
João Ribeiro
KátiaAbreu
Osvaldo Reis
Paulo Mourão
Rainel Barbosa
Udson Bandeira
Presentes de Tocantins 8

PTB
PFL
PFL
PFL
PMOB
PSOB
PMOB
PMDB

PSDB/PTB

MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Gastão Vieira
João Castelo
José Antonio Almeida
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Roberto Rocha
Sebastii!lo Madeira
Presentes de Maranhlo 14

PMDB
PPB
PFL
PFL
P?B
PMDB
PSDB
PSB
POT
PFL
PFL
PMDB
PSOB
PSDB

PMDB/PST/PTN

PSB/PCDOB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PUPSL

PSOB/PTB

PMDB/PSTIPTN
PSDB/PTB
PMDBIPST/PTN
PMDBIPST/PTN

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSB/PCDOB

PMDB/PSTIPTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB

28552 Quarta-feira 31

Maio de 2000

OlÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Bloco

PSDB
PL
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
pedoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSB
PSDB

PSDB/PTB
PUPSL
PMDBIPST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDBIPST/PTN
PSBIPCDOB

PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PMOB
PT

PSDBIPTB
PSDBIPTB
PMDB/PSTIPTN
PMDB/PSTIPTN

PMOB
PFL
PPB
PFL
PMDB
PFL

PMOB/PSTIPTN

CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anlbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunfcio Oliveira
Inácio Arruda
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel 8alviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Sérgio Novais
Vicente Arruda

PSDBIPTB
PSDBIPTB
PMDB/PSTIPTN
PSDBIPTB
PMDB/PSTIPTN
PSDBIPTB
PSB/PCDOB
PSDBIPTB

Pmentes de cear4 20'
PlAul
Atlla Ura
B.Sé
Gessivaldo Isaias
JoAo Henrique
Paes Landim
Themfstocles Sampaio
Weflington Dias
Preeentes de Plluf 7

PMOB/PST/PTN

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina
Betrnho Rosado
Iberê Ferreira
Lavoisier Maia
MúcloSá
Ney Lopes
Prw•• ntas da Rio Grande do Norte 8
PARAfBA
Armando Abnlo

Avenzoar Arruda
Canos Dunga
Daml!o Feliciano
li1aldo Leltao
José Luiz Clerot
Ricardo Rlque
Wilson Braga
Preeent8s de P..afba 8

PMDB
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PFL

PMDB/PST/PTN

PMDB/PSTIPTN
PMDB/PSTIPTN
PMDB/PSTIPTN
PSDBlPTB
PMDBlPST/PTN
PSDBlPTB

Maio de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 31 28553

Partido

Bloco

PMD8
PSOB
PPS.
PSB
PSB
PT

PMOB/PST/PTN
PSDB/PTB

PMDB

PMDB/PST/PTN

PERNAMBUCO
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes

Eduardo Campos
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
JoêoColaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Mendonça Bezerra

PFL

PFL
PFL

PFL

José MOclo Monteiro

PFL

Luiz Piauhylino

PSDB
PSDB

Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Salatiel Carvalho
Sérgio Guerra

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

PFL

PSOB/PT8
PSOB/PTB

PPB
PPS
PFL

PMDB
PSDB

PMDB/PST/PTN

ALAGOAS
Albérico Cordeiro

PTB

PSOB/PTB

Augusto Farias

PPB

PSOB/PTB

Presentes de Pernambuco 20-

Helenildo Ribeiro
João Caldas
Joaquim Brito
José Thomaz NonO
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas 9

PSOB
PL
PT

PSOB/PTB
PUPSL

PFL
PST

PM08

PMDB/PST/PTN
PMOB/PST/PTN

PPS

SERGIPE
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Marcelo Déda
Pedro Valadares

PT
PSB

PSB/PCOOB

Sérgio Reis

PSDB

PSDB!PTB

Pl'888ntes de Sergipe 5

PSOB

PPB

PSDB/PTB

28554

Quarta~feira

3I

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Maio de 2000

Bloco

BAHIA

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
JaIro Azi
Jairo Carneiro

Joêo Almeida
Joêo Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro lrujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes de Bahia 35

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PT
PFL
pedoS
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
S.Part.
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT

PT

PMDB/PST/PTN
PUPSL
PSDB/PTB
PMDBIPST/PTN
PSB/PCDOB

PSDB/PTB
PSDBIPTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMD8IPST/PTN
PSDB/PTB

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000

Quarta·feira 31 28555

Partido

Bloco

PSOB
PSOB
PMOB
PFL
PSOB
PSOB
PFL
PSDB
PSOB
PSOB
PFL
PMOB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSOB
PMOB
PFL
PSL
PPB
PMOB
PT
PMDB
PFL
PMDB
PPB
POT
PMDB
PT
PL
PSOB
PFL
PPB
PSDB
PMDB
PCdoB
PMDB
PT
PSDB
PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

PSOB
PT
PTS
PTB
PSOB
PTB
PPB
PSOB

PSDS/PTS

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
AntOnio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danllo de Castro
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Femando Oiniz
Gllmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
Joêo Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Milita0
JCllio Delgado
Lael Varella
Uncoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
Mário Assad Júnior
Mário de Oliveira
Odelmo Leêo
Olimpio Pires
OsmAnio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizlo
Romeu Queiroz
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Sllas Brasileiro
Virgtlio Guimaraes
Vittorio MedioU
Walfrido Mares Gula

PSDB/PTB
PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB
PSOB/PTB
PMOB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PLlPSL
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMOB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
Pl/PSL
PSDB/PTB
PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSB/PCOOB
PMDB/PST/PTN
PSD8/PTB
PSDB/PTB

P....ntes de Minas Gel'lls 46
ESP(RITO SANTO
Feu Rosa
JoAo Coser
José Carlos Elias
Magno Malta
Marcus Vicente
Max Mauro
Nilton Baiano
Ricardo Ferraço

P.....ntes de Esplrlto Santo 8

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB

28556 Quarta-feira 3 t

Maio de 2000

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
AImerinda de Carvalho
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Celso Jacob
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Or. Helena
Eber Silva
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jandira Feghali
Joao Mendes
Jo!o Sampaio
Jorge Bittar
Jorge Wilson
José Carfos Coutinho
Laura Carneiro
Luis Eduardo
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Marcio Fortes
Mattos Nascimento
Miriam Reid
Miro Teixeira
Pastor Valdecl Paiva
Paulo Baltazar
Paulo de Almeida
Paulo Feij6
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simao Sesslm
Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins
Presentes de Rio de Janeiro 4Z

Partido

Bloco

PSOB
PSB
PSOB
PFL
PFL

PSOB/PTB
PSB/PCDOB
PSDB/PTB

PPS

PL
PT
POT
PSOB

PSOB
PSDB
POT
PTB
PPB
PTB
PMDB
pedoS

PMDB
PDT
PT
PMDB
PFL
PFL
POT
PSDB
PT
PSOB
PST
POT
POT
PSL
PSB
PPB
PSDB
PTB
PTB

PSOB
PFL
PPB
PDT

por

PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSB/PCDOB
PMOB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMOB/PST/PTN
PUPSL
PSBlPCOOB
PSOB/PTB
PSOB/PTB
PSOB/PTB
PSDB/PTB

Maio de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

SAOPAULO
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
A1olzlo Mercadante
André Benassl
Angela Guadagnln
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandlr
Antonio Palocci
Arlindo Chlnaglla
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
AryKara
Bispo Wanderval
CelsoGlgllo
Celso Russomanno
Clovis Volpl
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Evllásio
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edlnho AraOjo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelll
JOêoPaulo
J~rge Tadeu Mudalen
José Dirceu
José Genorno
José (ndlo
José Machado
José Roberto Batochlo
Lamarllne Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barblerl
Marcos Clntra
Medeiros
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neutan Lima
Paulo Kobayashl
Paulo Lima
Professor Luizlnho
Ricardo Berzolni
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan

Quarta-feira 31 28557

Partido

Bloco

PSDB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSOB
PT
PT
PPB
PSDB
PPB
PL
PTB
PPB
PSDB
PFL
PPB
PSL
PPB
PSB
POT
PTB
PPS
PT
PPS
POT
PFL
PT
PT

PSDB/PTB
PMDBIPST/PTN
PSB/PCDOB
PSDB/PTB
PSOl3/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PL/PSL
PSDBIPTB
PSDB/PTB
PL/PSL
PSB/PCDOB
PSDB/PTB

PT
PMDB

PMOBlPST/PTN

PT

PT
PMOB
PT
POT
PMOB
PTB
PSB
PFL
PMDB
PL
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSOB
PMDB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS

PMDB/PST/PTN
PMDB/PSTIPTN
PS08/PTB
PSBlPCOOB
PMOBIPST/PTN
PLlPSL
PMOB/PST/PTN
PMDB/PSTIPTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMOB/PST/PTN
\

PMDBlPST/PTN

28558 Quarta-feira 31

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000

Partido

Bloco

PSDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PL

PSDB/PTB
PSDBlPTB
PSDB/PTB

~Ao PAULO

Salvador Zlrrbaldi
Sampaio Dória
SHvio Torres
Teima de Souza
VadtloGomes
Valdemar Costa Neto
Wagner Salusliano
Xico Graziano
Zulai! Cobra
PretI8I1tes de Sio Paulo 66
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Pedro Hanry
Teté Bezerra
Wilson santos
Pl"888ntes de Mato Groeeo 5

PUPSL

PPB
PSDa
PSDB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PFL
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB

PSDB/PTB
PSDBIPTB
PMDBlPST/PTN
PMDBlPST/PTN

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Pedro Celso
WiGberto Tartuce
Pl"8II8ntes de Distrito Federal 7
GOlÃs
Euler Morais

Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Vilmar Rocha
PresenlBs de Goiás 1 :0'
MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Jo!lo Grandão
Marçal Filho
Mari~ Sen~no

Pedro Pedrossian
Waldem:r Moka
Presentes de Mato Grouo do Sul 6

PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PT
PPB

PMDBJPSTIPTN

PMDB
PSOS
PSDe
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PFL

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN

PT
PT
?MOS
PSDB
PFL
PMDB

PMDBJPSTIPTN
PSDB/PT8

PMDB/PST/PTN
PSDBIPTB
PMDB/PST/PTN

Maio de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PARANÁ
Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Roslnha
FlávioAms
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Irls Simões
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odflio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Renato Silva
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Presentes de Paraná 26
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlfto Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
Joao Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
P....ntes de S..ta Catarina 14

PFL
PSDS
PSDB

PSOB
PPB
PT
PSOB
PMDB
PMDB
PTB
PMDB
PTS
PPB
PFL
PSOB
PT
PMDB
PPB
PSDB
PSOB
PMOB
PT
PSDB

Quarta-feira 31 28559

Bloco
PSDBIPTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PMDBIPST/PTN
PSOB/PTB
PSDB/PTB
PMOB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PPB

PPS
PFL

PFL
PT
PMDB

PMOB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PFL
PT
PFL
PMDB

PDT

PMDB/PST/PTN
PMOB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMOBIPST/PTN

28560 Quarta-feira 31

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido
RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp
Alceu Callares
Augusto Nardes

Caio Riela
Darcisio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto

POT
POT
PPB
PTS
PMOS
POT
PT
PT
PPB
PMDB

Henrique Fontana

PT

Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gauvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli

PPB
PPB
PT
PMDS
PSOB
PMDB
PMDB
PL
PT
POT
PHS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSOB

Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius
Presentes de Rio Grande do Sul 28

Maio de 2000

Bloco

PSOB/PTB
PMDBIPST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
PSDBIPTB
PMOB/PST/PTN
PMDB/PSTIPTN
PUPSL

PMDBIPST/PTN
PMDBIPST/PTN
PSOB/PTB

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 446 Srs.
Deputados.
Está aberta a sessão.
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sões: de Minas e Energia; e de Constituição e Justiça e de Redação.
Tendo apensado o PL. nll. 1.300/91.
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

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

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei conforme orientação do partido.

11 - LEITURA DA ATA
O Sr. Marçal Filho, servindo como 2l1. Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual, sem observações, é aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se à leitura d,o expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
IV - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
PROJETO DE LEI NII.189-A, DE 1991
(Do Senado Federal)
Discussão, ~m turno único, do Projeto de Lei
nll. 189, de 1991, que dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a
fiscalização, os custos, a remuneração, a responsabilidade civil e as garantias dos depósitos de rejeitos radioativos e dá outras providências; tendo
pareceres das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (enquanto apensado ao PL nll. 239/87), pela aprovação, com
emendas, o Deputado Aldir Cabral apresentou
voto em separado (Relator: Sr. Ariosto Holanda);
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minoria, pela aprovação deste e das Emendas de nll.s
2, 4, 5, 7, 10, 14 e 16 da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, com
substitutivo, e pela rejeição do de n2 1.300/91,
apensado da Emenda nIl.1/92, apresentada na Comissão ao PL nll. 1.300/91, da Emenda nll. /95,
apresentada a este na Comissão, e das Emendas
de nsts 1,3,6,8,9,12,13,15 e 17 da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
com complementação de voto (Relator: Sr. Luciano Pizzatto). Pendente de pareceres das Comis-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Minas e Energia, concedo a palavra ao
Sr. Deputado Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos ter a oportunidade, ainda que no encaminhamento, de discutir o mérito do Projeto de Lei nE 189-A, em tramitação nesta Casa desde 1991, que dispõe sobre
o posicionamento que assumirá a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN em relação aos
Municlpios.
Quero realçar todo o esforço que a nossa bancada fez para que o projeto absorvesse principalmente a liberdade de manifestação da Comissão,
porque a matéria trata de tema a respeito do qual o
PaIs já experimentou conseqOências serilssimas vide o Césio-137 no Estado de Goiás - e, portanto,
exige regulamentação rigorosa.
Estamos tratando de algo que se relaciona
de forma muito veemente com a segurança da população. Não é matéria que pode ser, até pelo
nome de rejeito, tratada de maneira simplista, mas
sim à luz da importãncia da seleção dos locais
para a garantia dos depósitos de rejeitos radioativos.
Vou além: uma das emendas trata da possibilidade do financiamento à medida que ocorra a extinção ou a cessação das atividades de alguma empresa que atue nessa área.
Portanto, caberá à CNEN assumir custos e,
conseqOentemente, um dos aspectos importantes
que o projeto vai incorporar: a possibilidade de
percepção pelos municfpios do que convencionamos chamar de royalties, até pelo fato de serem
rejeitados por terem seu território usado para esse
depósito.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, achamos que a
matéria é de suma importância e carece de aprovaçlo, até para tratarmos do assunto de forma responsável, para enquadrar devidamente aspectos
como seleção dos locais, fiscalização, depósito, enfim, todas as regras de segurança que essa situação requer.
Portanto, opinamos pela aprovação da matéria, que é de suma importância e requer a aprovação por parte da Comissão e, obviamente, deste
Plenário nos termos do parecer da Comissão de
Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem
revido do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Deputado Walter Pinheiro emitiu o seu parecer em
substituição à Comissão de Minas e Energia.
O acordo é em função do substitutivo da Comisdo do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
adotado pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comisdo de Constituição e Justiça e de Redação,
concedo a palavra ao Sr. Deputado Osmar Serraglio.
O SR. OSMAR SERRAGLlO (Bloco/PMDB PRo Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o presente
Projeto de Lei nll. 189-A, de 1991, oriundo do Senado Federal, teve a ele apensado o Projeto de Lei nA
1.300, de 1991, cuja matéria de ambos foi analisada
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
Em março do corrente ano, a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, ao apreciar o mérito da matéria, aprovou o
Projeto de Lei nA 189, de 1991, na forma de substitutivo, e rejeitou o Projeto de Lei nA 1.300, de
1991, rejeitou a Emenda nA 1, de 1992, referente
ao Projeto de Lei nDo 1.300, de 1991, e a Emenda
nll. 1, de 1995, referente ao Projeto de Lei nll. 189,
de 1991, tendo sido aprovadas as Emendas nll.s 2,
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4, 5,7, 10, 11, 14 e 16, da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, e rejeitas
das as Emendas nll. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15 e 17,
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
Voto
Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, cumpre a esta Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pronunciar-se acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei nll. 189-A, de
1991, e do Projeto de Lei nA 1.300, de 1991, suas
emendas e substitutivo.

As proposições em comento atendem aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à iniciativa parlamentar.
Outrossim, não verificamos qualquer afronta
das proposições a nenhuma norma constitucional
material.
No mesmo sentido, nenhum reparo há a ser
feito quanto à juridicidade do projeto, que, a nosso
ver, está em conformidade com o ordenamento jurfdico em vigor.
A técnica legislativa e a redação utilizadas na
elaboração das proposições em análise estão corretas e obedecem às instruções da Lei Complementar
nll. 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração das
leis.
Isso posto, Sr. Presidente, nosso voto é pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nll. 189-A, de 1991, suas
emendas e substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, bem como
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Lei nll 1.300, de 1991, e
suas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa. No mérito, pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há oradores inscritos para discussão da matéria.
Quero saber se os Srs. Deputados mantêm a
inscrição, tendo em vista o acordo. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre a Mesa as seguintes Emendas de Plenário
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Acrescente-se ao artigo f5ll o seguinte parágrafo 1g:
§ 12 Para instalação de depósito de rejeitos
radioativos devem ser observados os seguintes cri·
térios de classificação para seleção das áreas disponíveis além do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano estabelecido no art. 182 da Constituição Federal:
I - Geofísicos;
11 - Densidade populacional;
111 - Proteção de espaços naturais;
IV - geomorfológicos;
V - (ndice de precipitação pluviométrica.
§ 22 Terão prioridade na seleção as áreas
para depósitos de rejeitos radioativos com as seguintes características:
I - Baixa densidade populacional;
11 - Solo argiloso com índice de permeabilidade variando entre 10·6cm/s a 10-9cmls;

111 - impossibilidade de contaminação das
águas subterrâneas e superficiais;
IV - Baixo índice de precipitação pluviométrica;
V - Estar enquadrada na Lei Municipal de Zoneamento e Uso do Solo;

§ 311 Devem ser assegurados aos funcionários
que trabalham no manejo de resíduos radioativos
dos depósitos:
I - uso de equipamento de proteção individual;
11 - treinamento especffico para as tarefas executadas com supervisão permanente;
111 - exames médicos semestrais dos trabalhadores, incluindo contratados por empresas prestadoras de serviços.
Justificação
Ressalte-se que os critérios para a escolha
de um "sítio para depósito de rejeitos" deve levar
em conta as características geomorfológicas, relevo e formação geológica, a densidade populacional os índices de precipitações pluviométricas da
área dentre outros fatores, para uma escolha segura da mesma. Vale também considerar os cuidados com a saúde dos trabalhadores que irão
operar os depósitos.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Jaques Wagner, PT - Luiz Sérgio, PT - Djalma
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Paes, Vice-Uder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
- José Roberto Batochio, Vice-Llder do PDT - Regis Cavalcante, Vice-Llder do PPS.
EMENDA ADITIVA NQ 2
Acrescente-se, no capítulo 11, o seguinte artigo
82 , renumerando-se os seguintes:
"Art. 811 Anualmente a CNEN irá proceder auditorias ambientais nos depósitos de rejeitos radioativos, iniciais, finais, provisórios e definitivos".

§ 12 Esta auditoria deverá observar, entre outros aspectos:
I - A compatibilidade da rotulagem e da simbologia utilizada nos depósitos em relação as resoluções e padrões internacionais de rotulagem e
simbologia nuclear em vigor a época da auditoria.
11 - As condições do solo e do subsolo dos depósitos de rejeitos radioativos.

111 - O mapeamento das mudanças climáticas
e a variação dos níveis pluviométricos da área;
IV - As condições de saúde dos trabalhadores
envolvidos nos processos de segregação, manejo,
transporte, estocagem e fiscalização dos rejeitos radioativos.
Parágrafo único. Para efeito desta lei entende-se por "Auditoria ambiental: "O exame periódico
ordenado dos aspectos legais, técnicos, ocupacionais, trabalhistas, ambientais e administrativos relacionados às atividades ambientais de todas as unidades produtoras de rejeitos ou de disposição final
de rejeitos."
Justificação
As auditorias ambientais, nos dias de hoje são,
imprescindíveis a uma boa gestão de resíduos sejam eles radioativos ou urbanos. Tal auditoria poderá monitorar com mais eficiência a operação dos depósitos de rejeitos.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Jaques Wagner, PT - Luiz Sérgio, PT - Djalma
Paes, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
- José Roberto Batochio, Vice-Líder do PDr - Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS.
EMENDA ADITIVA NQ 3
Acrescente-se no Capitulo 111, art. 82 , parágrafo
único:
Parágrafo único - "Será exigida a forma da lei,
para construção e instalação de depósitos, sejam
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eles, iniciais, intermediários ou finais, Estudo Prévio
de Impacto AmbientaL"

V - um representante das organizações nao
governamentais,

Justificação

VI - um representante da CONTREM, Confederação Nacional dos trabalhadores em Energia Nuclear,

Apesar da Constituição Federal em seu art. 225
inciso IV exigir o Estudo Prévio de Impacto Ambiental,
do modo que está concebido o dispositivo do PL, podemos vir a ter uma interpretação de dispensa do referido estudo para a construção de depósitos de rejeitas radioativos.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Deputado Jaques Wagner, PT/BA - Deputado Luiz Sérgio, PT/RJ - Djalma Paes, Vice-L1der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - José Roberto Batochio, Vice-Uder do PDT - Régia Cavalcante, Vice-L1der do
PPS
EMENDA ADITIVA Nil 4

Acrescente-se ao art. 10 o seguinte parágrafo
único:
Parágrafo único - "os critérios de segurança
aplicáveis nos depósitos iniciais e finais serão estabelecidos pela CNEN, na forma de regulamento, no prazo de 60 dias após a promulgação desta lei."
Juatlflcaçlo
No Brasil a tradição dos serviços públicos é de
movimentar-se através de prazos. Neste sentido esta
emenda visa dar um tempo, real, para que a CNEN
elabore as normas exigidas no caput do artigo.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Deputado Walter Pinheiro, PT/BA - Deputado Jaquea
Wagner, PT/BA - Deputado Luiz Sérgio, PT/RJ DJalma Pae., Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - José Roberto Batochio, Vice-L1der
do PDT - Régia Cavalcante, Vice-L1der do PPS
EMENDA ADITIVA NA 5

Acrescente-se no CapItulo V, como art. 14, renumerando-se os demais:
Art. 14 - "Fica criado o Conselho Nacional de
Acompanhamento da Gestao de Reslduos Nucleares com a seguinte composição":
I - um representante do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hldricos e da AmazOnia
Legal,
11 - um representante do Ministério da Saúde,
111 - um representante da CNEN, ComissAo
Nacional de Energia Nuclear,
IV - um representante da Sociedade Brasileira
Para o Progresso da Ciência,

VII - um representante do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente,
VIII - um representante da OAB, Ordem dos
Advogados do Brasil,
IX- um representante do CONFEA. Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura,
Parágrafo único: As atribuiçOes do conselho
constante no caput deste artigo serão regulamentadas por resolução da CNEN em 90 dias após a promulgação desta lei.

Justificação
O artigo 13 determina que a CNEN administrará e operará os depósitos de rejeitas intermediários
e finais. Entretanto se faz necessário um controle
social sobre estes depósitos pois a situação de "caixa preta" que envolve os projetos nucleares brasileiros padece de uma efetiva participação da sociedade com relação aos rumos da poHtica nuclear. Para
que isso ocorra se faz necessário que seja criado
um Conselho Nacional de Acompanhamento da
Gestão de Reslduos Nucleares com a participação
efetiva da sociedade através das Organizações
Não Governamentais, sindicatos, associações de
classes e de moradores.
Sala das sessOes, 16 de abril de 2000. - Deputado Jaques Wagner, PT/BA - Djalma Paes, Deputado - Luiz Sérgio, PT/RJ - Djalma Pae., Vice-Uder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - José Roberto
Batochio Vice-L1der do PDT - Regia Cavalcante, Vice-Uder do PPS.
EMENDA ADITIVA

Nll

6

Inclua-se, corno artigo 34, renumerando-se os
demais:
"Art. 34. "Fica expressamente revogado o artigQ
27il da Lei nll 6.453, de 17 de outubro de 1977".
Juatlficaçlo
A responsabilidade civil por danos nucleares é
regulada através da Lei nA 6.453 de 17 outubro de
1977 que dispõe sobre a responsabilidade civil por
danos nucleares e a responsabilidade' criminal por
atos relacionados com as atividades nucleares é dá
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outras providências. O que mais chama a atenção
nesta Lei é o seu artigo 27 que de maneira tácita considera crime o ato da sociedade, de maneira democrática e legítima, tentar impedir o funcionamento de
uma instalação nuclear ou o transporte de materiais
nucleares pelas imediações da sua cidade. Por entendermos que a manifestação pública e Ifcita apresentamos esta emenda.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Deputado Jaques Wagner, PT/BA - Deputado Luiz Sérgio PT/RJ - Djalma Paes, Vice-Uder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - José Roberto Batochio, Vice-Uder do PDT - Regis Cavalcante, Vice-Uder do
PPS.
-EMENDA ADITIVA NR 7
Acrescente-se como artigo 35 renumerando-se
os demais:
Art. 35. "Anualmente a CNEN irá publicar no
Diário Oficial da União um balanço sobre a situação
da geração de rejeitos radioativos.
Parágrafo único: o balanço contido no caput
deste artigo deverá contemplar as seguintes questões:
I - quantidade de resfduos radioativos gerados
no Brasil;
11 - a composição gravimétrica do resfduo;
111 - os locais de geração e de disposição final
destes.
Justificação
Para que exista uma verdadeira transparência
na gestão dos rejeitos radioativos no Brasil se faz necessário a publicação deste balanço por parte da
CNEN.
Sala das sessões, 16 de maio de 2000. - Jaques Wagner, PT/BA - Luiz Sérgio, PT/RJ - Djalma
Paes Vice-L1der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoBJosé Roberto Batochio, Vice-Uder do PDT - Regis
Cavalcante, Vice-Uder do PPS.
EMENDA ADITIVA NA 8
Acrescente-se no Capftulo XII, onde couber, o
seguinte artigo:
Art. renumerando-se os demais: "Os municfpios
que por ventura venham a abrigar depósitos de rejeitos radioativps sejam iniciais, intermediários ou finais
receberão a compensação financeiras na forma de
royalts." ,
§ 1.0. Para efeito de cálculo de compensação serão considerados, entre outros fatores:
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I - volume a ser depositado;
11 - ativo isotópico do volume recebido;
111 - tamanho da área ocupado para o depósito
considerando-se os limites de segurança.
§ 2.0. O royalt pago não poderá ser inferior a 15%
da dos custos pagos à CNEN pelos depositantes de
rejeitos nucleares.
Justificação
A compensação financeira para municípios que
abrigam terminais de petróleo, usinas hidroelétricas
ou outras atividades potencialmente perigosas ao
meio ambiente já é uma realidade. Para que os municípios hospedeiros de depósitos de rejeitos radioativos possam compensar a área que será utilizada para
o depósito se faz necessário o pagamento de royalts.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Deputado Jaques Wagner, PT/BA - Deputado Luiz Sérgio, PT/RJ - Deputado Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Deputado Djalma Paes, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Deputado José Roberto Batochio, Vice-Uder do PDT.
EMENDA ADITIVA NII 9
Acrescente-se o seguinte § 211 ao art. 18 do
Substitutivo ao PL nll 189, de 1991, renumerando-se
o parágrafo único para § 1.0..
Art. 18
.
§ 111
.
§ 211 Ficam dispensados do pagamento dos custos de que trata o caput os projetos vinculados à De"fesa Nacional.
Justificação
A presente emenda visa prestigiar os projetos
científicos na área nuclear, notadamente aqueles dedicados à consecução dos objetivos da Política de
Defesa Nacional, que vêm promovendo notável desenvolvimento de diversos setores da indústria nacional.
Tal tratamento propiciará que os recursos que
seriam transferidos para o órgão responsável pelo armazenamento final dos rejeitos, neste particular, sejam canalizados integralmente para aplicação direta
no projeto propriamente ditei.
:
Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Deputado Pauderney Avelino, Vice-Líder do PFL - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Deputado
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN - Deputado Antônio Carlos
Pannunzio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.
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EMENDA ADITIVA NA 10
Acrescente-se no Capftulo XII, onde couber, o
seguinte artigo:
Art. - "Os municfpios que abriguem depósitos
de rejeitos radioativos, sejam iniciais, intermediários
ou finais receberão mensalmente compensação financeira.
§ 112 A compensação prevista no caput deste artigo não poderá ser inferior a 10% dos custos pagos à
CNEN pelos depositantes de rejeitos nucleares.
§ 2A Caberá à CNEN receber e transferir aos
municfpios mensalmente os valores previstos neste
artigo, devido pelo titular da autorização para operação da instalação geradora de rejeitos.
§ 312 Nos depósitos iniciais e intermediários,
onde não haja pagamentos previstos no parágrafo 111
deste artigo, o titular da autorização da operação da
instalação geradora de rejeitos pagará diretamente
a compensação ao municfpio, em valores estipulados pela CNEN, levando em consideração valores
compatrveis com a atividade da geradora e os parAmetros estabelecidos no parágrafo único, artigo 18,
desta Lei.
Acrescente-se nas disposiçOes finais:
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a enviar
no prazo de 90 dias projeto de lei para criação do Fundo de gestão de rejeitos Nucleares, visando a manutenção dos depósitos e pagamentos de compensação a municfpios no periodo após o encerramento da
operação das instalaçOes geradoras de rejeitos.
Justificação
A compensação financeira para municfpios que
abrigam terminais de petróleo, usinas hidroelétricas
ou outras atividades potencialmente perigosas ao
meio ambiente já é uma realidade. Para que os municfpios hospedeiros de depósitos de rejeitas radioativos possam compensar a área que será utilizada para
o depósito se faz necefjl~ário o pagamento de compensação financeira.
Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Deputado Jaques Wagner, PT - Deputado Luiz Sérgio,
PT - Deputado Fernando Coruja, Vice-Llder do PDT
- Deputado José Antonio Almeida, Vice-Lider do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Deputado Bispo
Rodrigues, Vice-Llder do Bloco Parlamentar PLlPSL
- Deputado Luciano Pizzatto, Vice-Llder do PFL.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.
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O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em face da reunião realizada hoje à tarde com a Liderança do Governo e o Relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Deputado Luciano
pjzzatto, retiramos todas as emendas, mantendo as
de n.Ds 9 e 10, que fazem parte do acordo firmado na
referida reunião.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Subsistem apenas as Emendas nOs 9 e 10.
Em conseqUência, estão prejudicados os seguintes Requerimentos de Destaques.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, destaque para votação da emenda nA 01, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nA 189-A, de 1991.
Sala das Sessões, em. - Deputado Professor
Lulzlnho, Vice-Llder do PT.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, destaque para votação da emenda nA 02, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei n12 189-A, de 1991.
Sala das Sessões, em. - Deputado Professor
Lulzlnho, Vice-Llder do PT.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, destaque para votação da emenda nA 03, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nA 189-A, de 1991.
Sala das Sessões, em. - Deputado Professor
Luizlnho, Vice-Llder do PT.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, li, destaque para votação da emenda nA 04, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nA 189-A, de 1991.
Sala das SessOes, em. - Deputado Professor
Lulzlnho, Vice-Llder do PT.
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, e §
211, destaque para votação da emenda nA 05, apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nll189-A, de 1991.
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Sala das Sessões em. - Deputado Aloizio Mercadante, Uder do PT - Deputado Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

são de Minas e Energia, concedo a palavra ao Sr. Deputado Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Para emi-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, I, e § 211,
destaque para votação da Emenda nll 6, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nI1 189-A, de 1991.
. Sala das Sessões,
- Deputado Aloizio Mercadante, Uder do PT - Deputado Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Emenda nO 10 acresce ao
Capítulo XII artigo que trata do local onde os municípios vão abrigar os rejeitos radioativos; que "a compensação prevista no caput" do artigo "não poderá ser inferior a 10% dos custos pagos à CNEN" e que "caberá
à CNEN receber e transferir aos municípios mensalmente os valores previstos" no artigo, "devido pelo titular da autorização para operação da instalação geradora de rejeitos". Além disso, a emenda acrescenta, nas Disposições Gerais, a autorização para que o
Executivo envie a esta Casa projeto de lei para a criação de Fundo de Gestão de Rejeitos Nucleares, "visando à manutenção dos depósitos e pagamentos de
compensação a municípios no período após o encerramento da operação das instalações geradoras de
rejeitos".

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161,11, destaque para votação da Emenda n1l 7, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nll 189-A, de 1991.
Sala das Sessões,
- Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Deputado Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, I, e § 211,
destaque para votação da Emenda nll 8, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei nll 189-A, de 1991.
Sala das Sessões, - Deputado Aloizio Mercadante, Uder do PT - Deputado Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT.
REQUERIMENTO
Requeremos, nos termos regimentais, votação
em globo de todos os destaques simples apresentados ao PL nll 89/91.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Ricardo Barros, Vice-Líder do Governo.
O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO (PPB MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei "sim".
O SR. EULER MORAIS (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com a Liderança.
._ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para oferecer parecer às emendas, em substituição à Comis-

A Emenda nll 9 acrescenta ao § 211 do art. 18 do
substitutivo: "ficam dispensados do pagamento dos
custos que trata o caput os projetos vinculados à Defesa Nacional".
As emendas preenchem todos os requisitos
constitucionais e legais, além, obviamente, de serem
de suma importãncia quanto ao mérito.
Por isso, somos pela aprovação das referidas
emendas, que devem ser incorporadas ao texto ora
em discussão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela aprovação de ambas as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para oferecer parecer às emendas, em substituição à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, concedo a palavra ao Sr. Deputado Luciano
Pizzatto.
O SR. LUCIANO PIZZATIO (PFL - PRo Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as Emendas n1l5 9 e 1O
traduzem, como muito bem dito pela Comissão de Minas e Energia, um complemento ao projeto. Primeiro,
não oneram as ações de defesa nacional; segundo,
permitem a compensação aos municípios. Posteriormente, em nova lei, deverá ser tratado o pagamento
de royalties, mas de início uma compensação com o
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cuidado de não onerar os empreendimentos e ao
mesmo tempo já incidir desde o depósito inicial até o
final.
Nosso parecer é pela aprovação das Emendas
nA"g e 10.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Parecer
pela aprovação de ambas as emendas.
O SR. JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. JULIO SEMEGHINI (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar minha presença.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para oferecer parecer às emendas, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, concedo
a palavra ao Sr. Deputado Osmar Serraglio.
O SR. OSMAR SERRAGLla (Bloco/PMDB PRo Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quanto às
emendas apresentadas, de n~' 9 e 10, a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação se manifesta pela juridicidade, boa técnica legislativa e constitucionalidade. Apenas sugere ao § 3° a correção da
linguagem: em vez de "onde não hajam pagamentos previstos", "onde não haja pagamentos previstos".
É o nosso parecer.
a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Correto.
O parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa.
a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e
vou submeter a votos o seguinte
SUBSTITUTIVO

o Congresso Nacional decreta:
Capitulo I

DlsposlçOes Preliminares
Art. 111 Esta Lei estabelece normas para o destino final dps rejeitos radioativos produzidos em território nacional, incluídas a seleção de locais, a construção, a licenciamento, a operação, a fiscalização, os
custos, a indenização, a responsabilidade civil e as
garantias referentes aos depósitos radioativas.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, adotar-se-á nomenclatura técnica estabelecida nas nor-
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mas da Comissão Nacional de Energia NuclearCNEN.
Art. 2~ A União, com base nos arts. 21, inciso
XXIII, e 22, inciso XXVI, da Constituição Federal, por
meio da CNEN, no exercício das competências que
lhe são atribuídas pela Lei nI1 6.189, de 16 de dezembro de 1974, modificada pela Lei n~ 17.781, de27 de
junho de 1988, é responsável pelo destino final dos
rejeitos radioativos produzidos em território nacional.
Art. 311 São permitidas a instalação e a operação
dos seguintes tipos de depósitos de rejeitos radioativos:

I - depósitos iniciais;
11 - depósitos intermediários;
111- depósitos finais.
Art. 411 Os depósitos iniciais, intermediários e finais serão construídos, licenciado, administrados e
operados segundo critérios, procedimentos e normas
estabelecidos pela CNEN, vedado o recebimento nos
depósitos finais de rejeitas radioativos na forma líqUida ou gasosa.
§ 111 Os depósitos iniciais utilizados para o armazenamento de rejeitas nas instalações de extração ou
de beneficiamento de minério poderão ser convertidos em depósitos finais, mediante expressa autorizaçãoda CNEN.

§ 211 Nos casos de acidentes radiológicos ou nucleares, excepcionalmente, poderão ser construIdos
depósitos provisórios, que serão desativados, com a
transferência total dos rejeitos para depósito intermediário ou depósito final, segundo critérios, procedimentos e normas especialmente estabelecidos pela
CNEN.
Capítulo 11
Da Seleção de locais para depósitos de Rejeitos
Radioativos
Art. 5~ A seleção de locais para depósitos iniciais obedecerá aos critérios estabelecidos pela CNEN
para a localização das atividades produtoras de rejeitas radioativos.
Art. 611 A seleção de locais para instalação de
depósitos intermediários e finais obedecerá aos critérios, procedimentos e normas estabelecidos pela
CNEN.
Parágrafo único. Os terrenos selecionados para
depósitos finais serão declarados de utilidade pública
e desapropriados pela União, quando já não forem de
sua propriedade.
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Art. 70. Fica proibido o depósito de rejeitos ae
quaisquer natureza nas ilhas oceânicas, na prataforma continental e nas águas territoriais brasileiras.
Capitulo 111
Da construção de depósitos de
rejeitos radioativos
Art. 80. O projeto, a construção e a instalação de
depósitos iniciais de restos radioativos são de responsabilidade do titular da autorização outorgada
pela CNEN para operação da instalação onde são gerados os rejeitos.
Art. 9D. Cabe à CNEN projetar, construir e instalar depósitos intermediários e finais de rejeitos radioativos.
Parágrafo único. Poderá haver delegação dos
serviços previstos no caput a terceiros, mantida a responsabilidade integral da CNEN.
CapItulo IV
Do licenciamento e da
fiscalização dos depósitos
Art. 10. A responsabilidade pelo licenciamento
de depósitos finais, intermediários e finais é da CNEN
no que respeita especialmente aos aspectos referentes ao transporte, manuseio e armazenamento de rejeitos radioativos e à segurança e proteção radiológica das instalações, sem prejuizo da licença ambiental
e das demais licenças legalmente exigiveis.
Art. 11. A fiscalização dos depósitos iniciais, intermediários e finais será exercida pela CNEN, no
campo de sua competência especifica, sem prejuizo
do exercicio por outros órgãos de atividade de fiscalização prevista em Lei.
Capitulo V
Da administração e aeração dos depósitos
Art. 12. Constituem obrigaçOes do titular da autorização para operar a atividade geradora dos rejeitos a administração e a operação de depósitos iniciais.
Art. 13. Cabe à CNEN a administração e a operação de depósitos intermediários e finais.
Parágrafo único. Poderá haver delegação dos
serviços previstos no caput a terceiros, mantida a
responsabilidade integral da CNEN.
Capitulo VI
Da Remoção dos Rejeitos
Art. 14. A remoção de rejeitos de depósitos iniciais para depósitos intermediários ou de depósito iniciais para depósitos finais é da responsabilidade do ti-
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tular da autorlzaçao para operação da instalação geradora dos rejeitos, que arcará com todas as despesa
diretas e indiretas decorrentes.
Parágrafo único. A remoção de rejeitos prevista
no caput será sempre percebida de autorização especifica da CNEN.
Art. 15. A remoção de rejeitos dos depósitos intermediários para os depósitos finais é de responsabilidade da CNEN, que arcará com todas as despesas
diretas e indiretas decorrentes.
Parágrafo único. Poderá haver delegação do
serviço previsto no caput a terceiros, mantida a responsabilidade integral da CNEN.
Capitulo VII
Dos Custos dos Depósitos de
Rejeitas Radioativos
Art. 16. O titular da autorização para a operação
da instalação geradora de rejeitos arcará integralmente com os custos relativos à seleção de locais,
projeto, construção, instalação, licenciamento, administração, operação e segurança fisica dos depósitos
iniciais.
Art. 17. A CNEN arcará com os custos relativos
à seleção de locais, projeto, construção, instalação, licenciamento, administração, operação e segurança
flsica dos depósitos intermediários e finais.
Parágrafo único. A CNEN poderá celebrar com
terceiros convênios ou ajustes de mútua cooperação
relativos à efetivação total ou parcial do que trata o
caput, não se isentando, com isso, de sua responsabilidade.
Art. 18. O serviço de depósito intermediário e final de rejeitos radioativos terá seus respectivos custos indenizados à CNEN pelos depositantes, conforme tabela aprovada pela Comissão Deliberativa da
CNEN,' a vigorar a partir do primeiro dia útil subseqüente ao da publicação no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. Para a elaboração da tabela
referida no caput, a Comissão Deliberativa levará em
conta, entre outros, os seguintes fatores:
I - volume a ser depositado;
11 - ativo isotópico do volume recebido;
111 - custo de licenciamento, da construção, da
operação, da manutenção e da segurança frsica do
depósito.
.
Capitulo VIII
Da Responsabilidade Civil
Art. 19. Nos depósitos iniciais, a responsabilidade civil por danos radiológicos pessoais, patrimoniais
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e ambientais causados por rejeitos radioativos neles
depositados, independente de culpa ou dolo, é do titular da autorização para operação daquela instalação.
Art. 20. Nos depósitos intermediários e finais, a
responsabilidade civil por danos radiológicos pessoais, patrimoniais e ambientais, causados por rejeitos
radioativos neles depositados, independente de culpa ou dolo, é da CNEN.
Art. 21. No transporte de rejeitas dos depósitos
iniciais para os depósitos intermediários ou de depósitos iniciais para os depósitos finais, a responsabilidade civil por danos radiológicos, pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitos radioativos é
do titular da autorização para operação da instalação
que contém o depósito inicial.
Art. 22. No transporte de rejeitas dos depósitos
intermediários para os depósitos finais, a responsabilidade civil por danos radiológicos, pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitas radioativos é
da CNEN.
Parágrafo único. Poderá haver delegação do
serviço previsto no caput a terceiros, mantida a responsabilidade integral da CNEN.
CapItulo IX
Das Garantias
Art. 23. As autorizações para operação de depósitos iniciais, intermediários ou finais condicionam-se
à prestação da garantias previstas no art. 13 da Lei nll
6.453, de 17 de outubro de 1977.
Art. 24. Para a operação e o descomissionamenta de depósitos iniciais e de intermediários e finais, caso estes estejam sendo operados por terceiros,
o titular da autorização para operação da instalação
deverá oferecer garantia para cobrir as indenizaçOes
por danos radiológicos causados por rejeitas radioativos.
Art. 25. Nos depósitos intermediários e finais,
caso sejam operados por terceiros, consoante o art.
13 desta Lei, o prestador de serviços deverá oferecer
garantia para cobrir as indenizações por danos radiológicos.
CapItulo X
Dos Direitos sobre os Rejeitos Radioativos
Art. 26. Pelo simples ato de entrega de rejeitas
radiativos para armazenamento nos depósitos intermediários ou finais, o titular da autorização para operação da instalação geradora transfere à CNEN todos
os direitos sobre os rejeitos entregues.

Maio de 2000

CapItulo XI
Dos Depósitos Provisórios
Art. 27. Nos casos de acidentes nucleares ou radiológicos, a CNEN, a seu exclusivo critério, considerada a emergência enfrentada, poderá determinar a
construção de depósitos provisórios para o armazenamento dos rejeitas radioativos resultantes.
Art. 28. A seleção do local, projeto, construção,
operação e administração dos depósitos provisórios,
ainda que executadas por terceiros devidamente autorizados, são de exclusiva responsabilidade da
CNEN.
§ 1A A fiscalização dos depósitos provisórios
será exercida pela CNEN, no campo de sua competência especIfica, sem prejulzo do exerclcio por outros órgãos de atividade de fiscalização prevista em
Lei.
§ 2 AOS custos relativos aos depósitos provisórios, inclusive os de remoção de rejeitas e descomissionamento, sêo de responsabilidade da CNEN.
Art. 29. No caso de acidentes nucleares ou radiológicos que exijam a construção de depósitos provisórios, o Poder Executivo deverá consignar crédito
extraordinário à CNEN para fazer face às despesas
decorrentes das construção dos depósitos provisórios.
Art. 30. O Estado no território no qual ocorrer o
acidente e conseqOente instalação do depósito provisório será responsável peJo fornecimento de guarda
policial para a garantia da segurança flsica e inviolabilidade do referido depósito.
Art. 31. A responsabilidade civil por danos radio··
lógicos, pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitas nos depósitos provisórios ou durante
o transporte do local do acidente para o depósito provisório e deste para o depósito final é da CNEN.
Parágrafo único. A responsabilidade civil pelos
danos radiológicos causado por rejeitas armazenéldos em depósito provisório decorrente de falha na segurança frsica é do Estado.
CapItulo XII
Disposições Gerais
Art. 32. A responsabilidade civil por danos decorrentes das atividades disciplinadas nesta Lei será
atribulda na forma da Lei nA 6.453, de 17 de outubro
de 1977.
Art. 33. Fica assegurado à CNEN o direito de regresso em relação a prestadores de serviço na hipótese de culpa ou dolo destes.
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Art. 34. Os órgãos responsáveis pela fiscalização desta Lei enviarão anualmente ao Congresso Nacional relatório sobre a situação dos depósitos de rejeitos radioativos.
Art. 35. Fica proibida a importação de rejeitos
radioativos.
Capítulo XIII
Disposições Transitórias
Art. 36. A CNEN deverá iniciar estudos para a
seleção de local, projeto, construção e licenciamento
para a entrada em operação, no mais curto espaço de
tempo tecnicamente viável, de um depósito final de
rejeitas radioativos em território nacional.
Parágrafo único. Para atingir o objetivo fixado
no caput, a CNEN deverá receber dotação orçamentária específica.
Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Uderes?
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador) - O PPS vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já não era
sem tempo este projeto, que dispõe sobre rejeitas radioativos, ser votado pelo Plenário, já que o Brasil o
produz em grande quantidade. Até nos espanta não
haver legislação em torno da matéria.
Nós, do PL, votaremos "sim", desejando que o
projeto seja logo sancionado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".
Como vota o PDT?
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este projeto é importante - o PDT votará "sim" -, mas gostaria de fazer
uma pequena reclamação.
Muitos projetos aqui votados são objeto de acordo. Entretanto. a Oposição nesta Casa - e vai uma

Quarta-feira 31 28571

critica aos companheiros do PT, mas não só ao PT de repente faz um acordo com o Governo, o projeto
vem ao plenário, e nós outros somos atropelados: temos de votar conforme o acordo.
Então, sempre que houver um acordo, temos
de ter concordância dos outros partidos de oposição. Vejo isso na própria base de apoio do Governo.
Não podemos ser atropelados quando há um acordo. É preciso que esse acordo seja amplo, geral e
irrestrito.
No caso especifico deste projeto, votamos
"sim", mas deixamos a ressalva de que, se essa prática continuar, daqui a pouco vamos ter de obstruir em
função de que não participamos efetivamente do
acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "sim".
Como vota o PPB?
O SR. VADÃO GOMES (PPB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, felizmente temos o encaminhamento para os rejeitas radioativos.
O PPB vota "sim",
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "sim".
Como vota o PT?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, há trinta e oito anos deu-se
início à legislação sobre a atividade nuclear no Brasil
com a Lei nIl 4.118, de 1962.
E o Brasil avançou nesta área. No entanto, era
uma política incompleta. Não quer dizer única e exclusivamente rejeitos das usinas nucleares. uma
vez que o beneficiamento de areias monazíticas e a
utilização dos radioisótopos para a medicina nuclear têm como subprodutos rejeitos radioativos.
Então, havia carência de uma política que definisse
o tratamento desses elementos, e o Brasil pagou
um custo alto, uma vez que o acidente do Césio-137 em Goiânia foi em decorrência de não existir uma poUtica de tratamento dos rejeitos radioativos no País.
Inclusive, este projeto de lei tramita há onze
anos nesta Casa. Portanto, a votação no dia de hoje
significa completar, do ponto de vista da legislação,
o ciclo da política nuclear neste País, pois no que se
refere a políticas de rejeito, o País estava carente e
precisava indiscutivelmente tratar com seriedade
tanto a pesquisa e a utilização para medicina nuclear desses rejeitos quanto o próprio tratamento deles.
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Por fim, deixo minha saudaçao ao companheiro mineiro que me cerca, porque o projeto de lei que
trata do rejeito foi recebido em 1989 pelo então Senador Itamar Franco, hoje Governador de Minas
Gerais.
a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN?
a SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Bloco/PSDB - SP. Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSOB/PTB entende que
o projeto há muito deveria ter sido apreciado por esta
Casa, pois preenche terrfvellacuna em nossa legislaçêo.
Acidentes como o ocorrido em Goiânia talvez não tivessem acontecido se, na ocasião, a
CNEN tivesse perfeito controle sobre todo o equipamento que emite radioatividade, inclusive sobre a disposição final, e se, àquela época, tivéssemos aprovado lei que definisse os locais especfficos para a depositação de todo e qualquer rejeito radioativo.
Evidentemente, o projeto em pauta tem por
objetivo a deposição final desses rejeitos fruto do
processo tanto de enriquecimento de urânio como
de fissão nuclear, que acontecem não apenas nos
reatores experimentais das universidades, mas
sobretudo nos reatores de Angra I e Angra /I, que
brevemente deverão iniciar sua produçâo. Duas
cidades da nossa região têm depósitos desses rejeitos, Itu e Iperó, onde atualmente se processa o
enriquecimento de urânio.
Entendemos que esse projeto vem resguardar
o interesse do povo brasileiro. Entretanto, ele pode
ser aperfeiçoado. Associamo-nos às observações
feitas particularmente no que se refere à lei autorizativa, que entendemos ser inócua. O projeto de lei realmente é muito bom.
Neste momento, homenageamos o então Senador Mauro Benevides e o nosso companheiro
Mendes Thame, que teve um projeto de sua autoria
apensado, passando o mesmo a fazer parte do
substitutivo aprovado pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
Assim sendo, o Bloco PSDB1PTB vota "sim".
a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que
recomenda o Governo?
O SR. DUILla PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela importância do projeto e para o futuro dos aconteci-
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mentos nessa área, o Governo encaminha o voto
·sim".

o

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Ficam prejudicados: a proposiçêo inicial (Projeto de Lei nA 189/91) e as emendas a ele apresentadas; o Projeto de Lei nll 1.300191, apensado e a
emenda a ele apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer ) - Em
Plenário foram oferecidas e vou submeter a votos as
seguintes:
EMENDAS NAS 9 E 10, COM PARECER PELA
APROVAÇÃO:
NA9
Acrescente-se o seguinte § 2.1l ao art. 18 do
Substitutivo ao PL n.ll 189, de 1991, renumerando-se
o Parágrafo único para § 1.1l.
Art. 18
..
§ 1.1l
.
§ 2.1l Ficam dispensados do pagamento dos custos de que trata o caput os projetos vinculados à Defesa Nacional.
NIl10

Acrescente-ee no Capitulo XII, onde couber,
o seguinte artigo:
Art. - "Os municipios que abriguem depósitos
de rejeitos radioativos, sejam iniciais, intermediários
ou finais, receberão mensalmente compensação financeira.

§ 111 - A compensaçêo prevista no caput deste
artigo não poderá ser inferir a 10% dos custos pagos à CNEN pelos depositantes de rejeitos nucleares.

§ 2.1l - Caberá à CNEN receber e transferir aos
municipios mensalmente os valores previstos neste
artigo, devido pelo titular da autorizaçêo para operação da instalaçêo geradora de rejeitos.

§ 3.1l - Nos depósitos iniciais e intermediários,
onde não hajam pagamentos previstos no parágrafo 1 deste artigo, o titular da autorização da operação da instalação geradora de rejeitos pagará diretamente a compensação ao municipio l em valores
estipulados pela CNEN, levando em consideração
valores compatrveis com a atividade da geradora e
os parâmetros estabelecidos no parágrafo único,
art. 18, desta lei.
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Acrescente-se nas disposições finais:
Art. - Fica o Poder Executivo autorizado a enviar no prazo de 90 dias projeto de lei para criação do
Fundo de gestão de rejeitos Nucleares, visando a
manutenção dos depósitos e pagamentos de compensação a municrpios no perlodo após o encerramento da operação das instalações geradora de rejeitos.
O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Os Srs.
que .as aprovam queiram permanecer como estao.(Pausa.)
APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte:
REDAÇAo FINAL
REDAÇÃO FINAL DO SUBSTITUTIVO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS AO PROJETO DE
LEI N° 189-B, DE 1991, DO SENADO FEDERAL
(PLS N° 294/89 na Casa de origem)
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei n2 189-A, de 1991, do Senado Federal (PLS N2 294/89, na Casa de origem), que "Dispõe sobre a seleçao de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos,
a remuneração, a responsabilidade civil e as garantias dos depósitos de rejeitas radioativos e dá outras providências".
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Dispõe sobre a seleção de locais, a construção. o licenciamento, a operação, a fiscalização, os
custos. a indenização, a responsabilidade civil e as
garantias referentes à depósitos de rejeitas radioativos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
Disposições Preliminares
Art. 12 Esta lei estabelece normas para o destino final dos rejeitas radioativos produzidos em território nacional, incluldos a seleção de locais. a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização,
os custos, a indenização, a responsabilidade civil e
'as garantias referentes aos 'depósitos radioativos.
Parágrafo único. Para efeito c;iesta Lei, adotar-se-á a nomenclatura técnica estabelecida nas
normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN.
Art. 2ll. A União, com base nos arts. 21, inciso
XXIII. e 22, inciso XXVI. da Constituição Federal,
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por meio da CNEN, no exerclcio das competências
que lhe são atribuldas pela Lei nll. 6.189, de 16 de
2
dezembr~ de 1974, modificada pela Lei n 7.7~1,
de 27 de JU~~o de 19,89, .é responsá~el pelo dest~no
~nal d~s rejeitas radioativos produzidos em terntóriO nacional.
Art. 32 São permitidas a instalação e a operação dos seguintes tipos de depósitos de rejeitas radioativos:
I - depósitos iniciais;
11 - depósitos intermediários;
111- depósitos finais.
Art. 411 Os depósitos iniciais, intermediários e finais serão construidos, licenciados, administrados e
operados segundo critérios. procedimentos e normas
estabelecidos pela CNEN, vedado o recebimento nos
depósitos finais de rejeitas radioativos na forma liquida ou gasosa.
§ 1ll Os depósitos iniciais utilizados para o armazenamento de rejeitas nas instalações de extração ou
de beneficiamento de minério poderão ser convertidos em depósitos finais, mediante expressa autorizaçãoda CNEN.
§ 211 Nos casos de acidentes radiológicos ou nucleares, excepcionalmente, poderão ser construidos
depósitos provisórios, que serão desativados, com a
transferência total dos rejeitas para depósito intermediário ou depósito final, segundo critérios, procedimentos e normas especialmente estabelecidos pela
CNEN.
CAPiTULO 11
Da Seleção de Locais para Depósitios
de Rejeitos Radioativos
Art. 52 A seleção de locais para depósitos iniciais obedecerá aos critérios estabelecidos pela
CNEN para a localização das atividades produtoras
de rejeitas radioativos.
Art. 611 A seleção de locais para instalação de
depósitos intermediários e finais obedecerá aos critérios, procedimentos e normas estabelecidos pela
CNEN.
,Parágrafo único. Os terrenos selecionados
para depósitos finais serão declarados de utilidade
pública e desapropriados pela União, quando já não
forem de sua propriedade.
Art. 72 Fica proibido o depósito de rejeitas de
quaisquer naturezas nas ilhas oceânicas. na plataforma continental e nas águas territoriais brasileiras.
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CAPiTULO 111
Da Construção de Depósitos de
Rejeltos Radioativos
Art. 8A O projeto, a construção e a instalação de
depósitos iniciais de rejeitas radioativos são de responsabilidade do titular da autorização outorgada
pela CNEN para operação da instalação onde são gerados os rejeitas.
Art. gil Cabe à CNEN projetar, construir e instalar depósitos intermediários e finais de rejeitas radioativos.
Parágrafo único. Poderá haver delegação dos
serviços previstos no caput a terceiros, mantida a
responsabilidade integral da CNEN.
CAPiTULO IV
Do Licenciamento e da Fiscalização
dos Depósitos
Art. 10. A responsabilidade pelo licenciamento
de depósitos iniciais, intermediários e finais é da
CNEN rio que respeita especialmente aos aspectos
referentes ao transporte, manuseio e armazenamento de rejeitas radioativos e à segurança e proteção
radiológica das instalações, sem prejufzo da licença
ambiental e das demais licenças legalmente exigfveis.
Art. 11. A fiscalização dos depósitos iniciais,
intermediários e finais será exercida pela CNEN, no
campo de sua competência especifica, sem prejulzo
do exercfcio por outros órgãos de atividade de fiscalização prevista em lei.
CAPiTULO V
Da Administração e Operação dos Depósitos
Art. 12. Constituem obrigações do titular da autorização para operar a atividade geradora dos rejeitas a administração e a operação de depósitos iniciais.
Art. 13. Cabe à CNEN a administração e a
operação de depósitos intermediários e finais.
Parágrafo único. Poderá haver delegação dos
serviços previstos no caput a terceiros, mantida a
responsabilidade integral da CNEN.
CAPiTULO VI
Da RemoçA0 dos Rejeitos
Art. 14. A remoção de rejeitas de depósitos iniciais para depósitos intermediários ou de depósitos
iniciais para depósitos finais é da responsabilidade
do titular da autorização para operação da instala-
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ção geradora dos rejeitas, que arcará com todas as
despesas diretas e indiretas decorrentes.
Parágrafo único. A remoção de rejeitas prevista no caput será sempre precedida de autorização
especifica da CNEN.
Art. 15. A remoção de rejeitas dos depósitos intermediários para as depósitos finais é de responsabilidade da CNEN, que arcará com todas as despesas
diretas e indiretas decorrentes.
Parágrafo único. Poderá haver delegação do
serviço previsto no caput a terceiros, mantida a responsabilidade integral da CNEN.
CAPiTULO VII
Dos Custos dos Depósitos de
Rejeitos Radioativos
Art. 16. O titular da autorização para a operação da instalação geradora de rejeitas arcará integralmente com os custos relativos à seleção de Iccais, projeto, construção, instalação, licenciamento,
administração, operação e segurança flsica dos depósitos iniciais.
Art. 17. A CNEN arcará com os custos relativos à seleção de locais, projeto, construção, instalação, licenciamento, administração, operação e segurança ffsica dos depósitos intermediários e finais.
Parágrafo único. A CNEN poderá celebrar com
terceiros convênios ou ajustes de mútua cooperação
relativos à efetivação total ou parcial do que trata o
caput, não se isentando, com isso, de sua responsabilidade.
Art. 18. O serviço de depósito intermediário e
final de rejeitos radioativos terá seus respectivos
custos indenizados à CNEN pelos depositantes,
conforme tabela aprovada pela Comissão Deliberativa da CNEN, a vigorar a partir do primeiro dia útil
subseqüente ao da publicação no Diário Oficiai da
União.

§ 1A Para a elaboração da tabela referida no
caput a Comissão Deliberativa levará em conta, entre outros, os seguintes fatores:
I - volume a ser depositado;
11 - ativo isotópico do volume recebido;
111 - custo de licenciamento, da construção, da
operação, da manutenção e da segurança ffsica do depósito.
§ 211 Ficam dispensados do pagamento dos custos de que trata o caput os projetos vinculados à Defesa Nacional.
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CAPITULO VIII
Da Responsabilidade Civil

Art. 19. Nos depósitos iniciais, a responsabilidade civil por danos radiológicos pessoais, patrimoniais e
ambientais causados por rejeitas radioativos neles depositados, independente de culpa ou dolo, é do titular
da autorização para operação daquela instalação.
Art. 20. Nos depósitos intermediários e finais, a
responsabilidade civil por danos radiológicos pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitas radioativos neles depositados, independente de culpa
ou dolo, é da CNEN.
Art. 21. No transporte de rejeitas dos depósitos
iniciais para os depósitos intermediários ou de depósitos iniciáis para os depósitos finais, a responsabilidade civil por danos radiológicos, pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitas radioativos é
do titular da autorização para operação da instalação
que contém o depósito inicial.
Art. 22. No transporte de rejeitos dos depósitos
intermediários para os depósitos finais, a responsabilidade civil por danos radiol6gicos, pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitas radioativos é
da CNEN.
Parágrafo único. Poderá haver delegação do
serviço previsto no caput a terceiros, mantida a responsabilidade integral da CNEN.
CAPITULO IX
Das Garantias
Art. 23. As autorizações para operação de depósitos iniciais, intermediários ou finais condicionam-se
à prestação das garantias previstas no art. 13 da Lei
n1l.6.453, de 17 de outubro de 1977.
Art. 24. Para a operação e o descomissionamento de depósitos iniciais e de intermediários e finais, caso estes estejam sendo operados por terceiros,
o titular da autorização para operação da instalação
deverá oferecer garantia para cobrir as indenizaçOes
por danos radiológicos causados por rejeitas radioativos.
Art. 25. Nos dep6sitàs intermediários e finais,
caso sejam operados por terceiros, consoante o art.
13 desta,lei, o prestador de serviços deverá oferecer
garantia para cobrir as indenizações por danos radiológicos.
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mediários ou finais, o titular da autorização para operação da instalação geradora transfere à CNEN todos
os direitos sobre os rejeitos entregues.
CAPrTULO XI
Dos Depósitos Provisórios

Art. 27. Nos casos de acidentes nucleares ou
radiol6gicos, a CNEN, a seu exclusivo critério,
considerada a emergência enfrentada, poderá determinar a construção de dep6sitos provisórios
para o armazenamento dos rejeitos radioativos resultantes.
Art. 28. A seleçao do local, projeto, construção,
operação e administraçao dos depósitos provisórios,
ainda que executadas por terceiros devidamente autorizados, são de exclusiva responsabilidade da
CNEN.

§ 111. A fiscalização dos depósitos provisórios
será exercida pela CNEN, no campo de sua competência especffica, sem prejufzo do exercfcio por outros 6rgãos de atividade de fiscalização prevista em
lei.
§ 22 Os custos relativos aos dep6sitos provis6rios, inclusive os de remoção de rejeitos e descomissionamento, são de responsabilidade da CNEN.

Art. 29. No caso de acidentes nucleares ou radiológicos que exijam a construção de dep6sitos
provis6rios, o Poder Executivo deverá consignar
crédito extraordinário à CNEN, para fazer face às
despesas decorrentes da construção dos dep6sitos
provis6rios.
Art. 30. O Estado em cujo territ6rio ocorrer o
acidente e conseqUente instalação do depósito provis6rio será responsável pelo fornecimento de guarda policial para a garantia da segurança trsica e inviolabilidade do referido depósito.
Art. 31. A responsabilidade civil por danos radi016gicos, pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitos nos dep6sitos provis6rios ou durante o transporte do local do acidente para o depósito
provisório e deste para o depósito final é da CNEN.
Parágrafo único. A responsabilidade civil pelos
danos radiol6gicos causados por rejeitos armazenados em depósito provis6rio decorrente de falha na
segurança ffsica é do Estado.

CAP fTULO X

CAPITULO XII

Dos Direitos sobre os Rejeitos Radioativos

Disposiç6es Gerais

Art. 26. Pelo simples ato de entrega de rejeitos
radioativos para armazenamento nos dep6sitos inter-

Art. 32. A responsabilidade civil por danos decorrentes das atividades disciplinadas nesta lei será

28576 Quarta-feira 31

DIÁRIO DA CÂMARA. DOS DEPUTADOS
2

atribuída na forma da Lei n 6.453, de 17 de outubro
de 1977.
Art 33. Fica assegurado à CNEN o direito de regresso e'm relação a prestadores de serviço na hipótese de culpa ou dolo destes.
Art. 34. Os municípios que abriguem depósitos
de rejeitos radioativos, sejam iniciais, intermed~ário~
ou finais, receberão mensalmente compensaçao flnanceira.
,
§ 112 A compensação prevista no caput deste artigo não poderá ser inferio~ a dez por~~to dos custos pagos a CNEN pelos depositantes de reJeitos nuclear:es.
§ 2.ll Caberá à CNEN receber e transferir aos
municípios mensalmente os valor~s p!evistos neste
artigo, devidos pelo titular da aut~n~açao para operação da instalação geradora de rejeltos.
§ 3.ll Nos depósitos inici~is e intermediários,
2
onde não haja pagamentos previstos no_§ 1 d~ste artigo. o titular da aut"o~ização da op.eraçao da Instalação geradora de rejeltos pagará dlretaf!1ente a compensação ao município, ,em va~ores estipulados pe!a
CNEN, I~v~ndo em conslderaçao valores compatlvels
co,:" a atlvldad2e da geradora e os parâmetros estabelecldos no § 1 do a~. 18 desta lei. ,
",
_ Art. 35: Os "ór~aos responsáveiS pela flscallzaç~o desta lei .envlarao an,ualm~nte ao ConQ,fesso Naclonal
relatóno
' .
d" f sobre a sltuaçao dos depóSitos de reJeitos ra loa IV?S. , , "
_
, ,
, ,Art. 36. Fica prOIbida a Importaçao de rejeltos radloatlvos.
CAPíTULO XIII
Disposições Transitórias
Art. 37. A CNEN deverá iniciar estudos para a
seleção de local, projeto, construção e licenciamento
para a entrada em operação, no mais curto espaço de
tempo tecnicamente viável, de um depósito final de
rejeitos radioativos em território nacional.
Parágrafo único. Para atingir o objetivo fixado no
caput, a CNEN deverá receber dotação orçamentária
específica.
Art. 38. Fica o Poder Executivo autorizado a enviar
no prazo de noventa dias projeto de lei para criação do
Fundo de Gestão de Rejeitos Nucleares, visando a manutenção dos depósitos e pagamentos de compensação a municípios no período após o encerramento da
operação das instalações geradoras de rejeitos.
Art. 39. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
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APROVADA
A matéria vai ao Senado Federal.
,
,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica ,retlrada da pauta "de ofício" o Projeto de Lei nº
2.868-A/2000.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExD a palavra.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL _
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na v~tação anterior, votei de acordo com a recomendaçao
do partido.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
Exa. registre que votei "sim".
O SR. MÚCIO SÁ (Bloco/PMDB - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com
a orientação do partido na votação anterior.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB _ BA.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei "sim"
na votação anterior.
O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB _ CE.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a orientação do meu partido.
A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB _ MG.
Sem revlsao
' - da oradora)
Sr Presidente , na votação
._ .
anterior, meu voto foi "sim".
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Bloco/PSDB _ CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
O SR. JOSÉ TELES (Bloco/PSDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do meu partido.
O SR. LUCIANO CASTRO (PFL _ RR. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação anteriar, votei seguindo a orientação do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lembro aos
Srs. Deputados que amanhã à noite votaremos o segundo turno da reforma do Poder Judiciário. Peço aos Srs.
Parlamentares que venham preparados para permanecerem na Casa pelo menos até a 1 hora da manhã.
A inscrição dos oradores e a entrega dos destaques para a proposta de emenda constitucional da reforma do Judiciário poderão ser efetuadas amanhã,
em plenário, a partir das 14 horas.
O SR. WALTER PINHEIRO _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - À guisa do que foi
dito pelo Deputado Fernando Coruja, por quem te-'
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nho O maior respeito, e devido a nossa prática de
atuação conjunta com a Oposição, esclareço que a
convocação para a reunião de hoje à tarde foi feita
pelo Relator da matéria, Deputado Luciano Pizzatto,
no plenário desta Casa.
O Sr. Deputado convocou os partidos, para
que pudéssemos, às 15 horas de hoje, na Liderança
do Governo, buscar uma redação de acordo. Se não
chegássemos a acordo, iríamos para a votação.
Portanto, foram convocados todos os partidos para
essa reunião na Liderança do Governo.
O Partido dos Trabalhadores tem a prática
de, em todos os assuntos, destacar Parlamentares para acompanhar fidedignamente as matérias, apresentando emendas e discutindo a questão. Na realidade, o chamamento foi feito às claras, anunciado neste plenário, assim como na
matéria relativa aos crimes contra a Previdência.
Também em plenário foram chamados todos os
partidos para discussão e negociação na Liderança do Governo.
Acredito que os partidos devam ter, nas suas
Lideranças, certo nível de acompanhamento dessas
matérias, para que não ocorra esse tipo de falha.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual o horário da reunião da
Comissão da Reforma do Judiciário com as Lideranças?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Amanhã, às 11h.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - V. Exa.
disse que os destaques poderão ser entregues à
Mesa a partir das 14h. Quero, então, sugerir à
Mesa que solicite aos Líderes levarem, na reunião
das 11 h, os destaques para que possa ser costurado o acordo para votação à noite, a fim de que
não tenhamos surpresas com relação a alguns
dispositivos que estão sendo apresentados à reforma do Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
observação de V. Exa. A Mesa tomará providências.
~
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB _
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pedir a compreensão da Mesa.
Ontem, conversei longamente com o Ministro Evandro Lins e Silva, que coordenou uma comissão. S.
Exa. me sugeriu a leitura desses nomes para elaborar o esboço do anteprojeto do Código Penal, em
1995, quando foi encaminhado ao Ministério da Justiça.
Essa comissão era formada por Francisco de
Assis Toledo, Vicente Cernicchiaro, Aené Ariel Dott,
Alberto Silva Franco, João Marcello de Araújo Júnior, Juarez Tavares, Jair Leonardo Lopes, Luíza Nagib, Paulo Sérgio Pinheiro, Hélio Bicudo e Wandenkolk Moreira.
O Ministro Evandro Lins e Silva disse-me: "Deputado, não tive nenhuma resposta. Esse material
não teve publicidade, para que fosse debatido. E es·
tou vendo a preocupação do Ministro da Justiça em
promover uma reforma do Código Penal, falando-se
na extinção da Lei de Segurança Nacional".
Quando S. Exa. propôs o anteprojeto da parte
especial do Código Penal, acrescentou essa proposta. Inclusive, o Ministro Vicente Cernicchiaro,
quando produziu nova proposta, teve a revisão do
Ministro Evandro Lins e Silva.
Deixo claro que em momento algum o Ministro
Evandro Lins e Silva quis divulgar esse material. A
sociedade se sente um pouco prejudicada por não
ter conhecimento dele. E a Câmara Federal poderá
dar contribuição importante ao País, divulgando
esse documento, que considero fundamental para
toda essa transformação.
Peço a V. Exa. que, ao passar à Mesa esse
esboço do anteprojeto, faça-o publicar no Diário
da Câmara dos Deputados. É documento extremamente valioso, que dará subsídio relevante a
essa proposta do Governo à Lei de Segurança
Nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O trabalho é seguramente da melhor envergadura inte~
lectual e teórica.
A Presidência acolhe o pleito de V. Exa. e o
fará publicar.
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ESBOÇO DE
ANTEPROJETO DE LEI
Altera dispositivos do C6digo
Peool e dá outras providillcias.

Art. 1º

O Código Penal (Decreto-lei niZ 2.848, de 7 de
dezembro de 1940) passa a vigorar com as seguintes alterações:
PARTE ESPECIAL
TíTULO 1
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Homicfdio

Art. 121. Matar alguém:

Pena· Reclusão, de seis a vinte anos.
Forma qualifica-

§ 1º Se o crime é cometido:

da

I - mediante paga, promessa de recompensa, ou por
outro motivo torpe:
II - por motivo fútil;

In -

por preconceito de raça, cor, condição física ou
social, religião ou origem;
IV - com emprego de veneno, fogo, explosivo, a.~fixia,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que
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possa resultar perigo comum;

v -à

traição, de emboscada,
ou
mediante
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou tome

impossível a defesa do ofendido;
VI - para assegurar a execução, a ocultação,
impunidade ou vantagem de outro crime:

a

Pena - Reclusão, de doze a trinta anos.
Diminuição

de

pena

§ 22 A pena é diminuída de um sexto a um terço, se o
agente comete o crime impelido por motivo de
relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de
violência emoção, logo em seguida a injusta provação
da vítima.
§ 32 Se o autor do crime agiu por compaixão, a
pedido da vítima, imputável e maior, para abreviar
- lhe sofrimento físico insuportável, razão de doença
grave:

Pena - Reclusão, de dois a quatro anos.
Isenção de pena

É isento de pena o médico que, com o
consentimento da vítima, ou, na sua impossibilidade, de
ascendente, descendente, CÔnjuge ou innão, para
eliminar-lhe o sofrimento, suprime terapia destinada a
prolongar artificialmente a vida, havendo atestação de
dois outros médicos.

Homicfdio culpo-

§ 52 Se o homicídio é culposo:

§ 42

SO

Pena - Detenção, de um a três anos.
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§ 62 A pena privativa de liberdade é aumentada a até
metade:

I - se a conduta indicar maior reprovabilidade;
II - se o agente:
a) deixa de prestar socorro à vítima, quando possível, e
sem risco pessoal;

b) comete o crime em estado de embriaguez, pelo
álcool ou substância de efeitos análogos;

c) não procura diminuir as consequências do crime;
d) viola regras sobre a prevenção de acidente do
trabalho.
Perdão judicial

§ 72 O juiz pode, no homicídio culposo, deixar de
aplicar a pena, se a vítima for ascendente, descendente,
cônjuge, companheiro em união estável, innão ou
pessoa a quem o agente esteja ligado por estreitos laços
de afeição e o próprio agente tenha sido atingido, física
ou psiquicamente, pelas consequências da infração, de
forma grave.

Induzimento, instigação ou auxilio a suicídio

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou
prestar auxílio para que o faça:

Pena - Reclusão, de seis meses a três anos, se o
suicídio se consuma; ou reclusão de três meses a um
ano, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal
de natureza grave.
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Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto até
um terço, se o crime é cometido:
I) por motivo egoístico;

ll) contra menor ou contra quem tenha a capacidade de
resistência diminuída, por qualquer causa;
Infanticfdio

Art. 123. Matar o próprio filho, durante ou logo após
o parto, sob a influência pertubadora deste.

Pena • Detenção, de seis meses a três anos, podendo o
juiz deixar de aplicar a pena.
Aborto provocado pela gestante

Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir
que outrem lho provoque.

ou com seu consentimento

Pena - Detenção de um a três meses, ou multa,
podendo o juiz deixar de aplicar a pena.

Aborto

consen-

sual provocado
por terceiro

Art. 125.

Provocar aborto com o

con.~entirnento

da

gestante:
Pena • Detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Aumento da pe-

§ 12 A pena é aumentada até a metade se:

na
I - a gestante é menor de 14 anos, alienada ou débil
mental;

11 - o crime é cometido com fim de lucro.

§ 22 A pena será aplicada no triplo se resultou lesão

grave à gestante, e no quádruplo se resultou morte.
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Aborto provoca-

Art. 126.

do por terceiro

gestante:

Quarta-feira 31 28589

Provocar aborto sem o consentimento da

Pena - Reclusão, de dois a quatro ancs.
Forma qualiftcada pelo resultado

Art. 127. No caso do artigo anterior, se resulta:
I - lesão corporal grave à gestante:

Pena - Reclusão, de três a cinco anos.
11 - morte da gestante:

Pena - Reclusão, de quatro a oito anos.
Exclusão de ilicitude
Aborto
rio

necessá·

Art. 128. Não constitui crime o aborto praticado por
médico se:
I - não há outro meio de salvar a vida ou preservar
a saúde da gestante;

Aborto ético

11· a gravidez resulta de estupro ou do emprego não
consentido de técnicas de reprodução as~istida:

Aborto piedoso

111 - há fundada probabilidade, atestada por dois outros

médicos, de que o nascituro venha a nascer com graves
, e irreversíveis anomalias físicas ou mentais.

Parágrafo único. No caso dos números 11 e 1I1 e da
.segunda parte do número I, o abono deve ser precedido
de consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de
'..seu representante legal, ou do cônjuge.
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CAPITULO 11
DOS CRIMES CONTRA A INTEGRIDADE
CORPORAL E A SAÚDE

Lesão
leve

Corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de

outrem:
Pena - DetençãOt de um a três meses t ou multa.

Lesão
grave

corporal

§ 12 Se resultar e o agente quis ou assumiu o risco de
produzir:

I - incapacidade para
mais de trinta dias;

a~

ocupações habituais, por

II .. debilidade permanente de membro, sentido ou
função;
IH - aceleração de parto;
IV - perigo de vida pela probabilidade concreta atual
da morte.
Pena .. Reclusão, de um a quatro anos.
§ 22 Se resultar e o agente quis ou assumiu o risco de
produzir:

I - defonnidade pennanente;
II - incapacidade pennanente para o trabalho;

IH .. enfennidade incurável;
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IV - perda ou inutilização de membro ou sentido ou

função;
Pena - Reclusão, de dois a oito anos.
Lesão
corporal
seguida de abor·

to

32 Se, resulta aborto e as circunstâncias evidenciam
que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco
de produzi-lo:
Pena - Detenção, de um a três anos.

Lesão

corporal
seguida de morte

§ 42 Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam

que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco
de produzi-lo:
Pena - Detenção, de dois a quatro anos.

Diminuição
pena

de

§ 52 A pena é diminuída de um sexto a um terço, se o
agente comete o crime, impelido por motivo de

relevante valor social ou moral ou sob o domínio de
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação

da vítima.
Perdão judicial

§ 62

O juiz pode deixar de aplicar a pena, se ocorre

qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, sendo as
lesões recíprocas ou leves.
Lesão

corporal

§ 7º Se a lesão é culposa:

culposa

Pena - Detenção, de um a seis meses., ou multa.

na

A pena é aumentada até a metade, se ocorre
qualquer das hipóteses do art. 121 § 6~.

Perdão jUdicial

§ 9't Aplica-se à lesão culposa o disposto no art. 121 §

Aumento de pe-

§8º

79..
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Art 130. A ação penal depende de representação, no
caso de lesão corporal leve ou de lesão corporal
culposa, se não ocorre nenhuma das hipóteses dos §§
12 e 22 do art. 129.

CAPíTULO UI

DOS CRIMES DE PERIGO CONTRA

A VIDA E A SAúDE

Perigo de contá..
gio moléstia gra·

Art. 131.

Praticar ato capaz de transmitir a outrem
moléstia grave de que sabe estar contaminado:

ve

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.
Aumento de pe·

§ 1º A pena é aumentada até a metade, se o agente

na

quis transmitir a moléstia.

Ação Penal

§ 22 Somente se procede mediante representação.

Perigo para a vi·
da ou a saúde de
outrem

Art 132. Expor a vida ou a salÍde de outrem a perigo

direto e iminente:
Pena - Detenção, de três meses a um ano.

Abandono de in·
capaz

Art. 133.
Abandonar pessoa que está sob o seu
cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por
qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos
resultantes do abandono:

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.
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§ 1Q Se o crime é cometido:

da

I - em lugar ermo;
11 - por ascendente, descendente, cônjuge, innão tutor
ou curador da vítima;
111 - por funcionário pl1blico no exercício de
funções:

sua.~

Pena - Detenção, de um a dois anos.
Forma qualificada pelo resultado

§ 22 Se resulta lesão corporal grave:

Pena - Reclusão, de um a três anos.
§ 32 Se resulta morte;

Pena - Reclusão, de dois a quatro anos.
Exposição
ou
abandono de recém-nascido

Art. 134. Expor ou abandonar o próprio filho, recém
nascido, por motivo relevante ou para ocultar desonra
própria:

Pena - Detenção, de três meses a um ano.
Forma qualifica-

§ 1g Se resulta lesão corporal grave:

da pelo resultado

Pena - Detenção, de um a três anos.
§ ,22 Se resulta morte:

Pena - Detenção, de dois a quatro anos.
Omiuio de

corro

50-, '

135.
Deixar. de prestar assistência, quando
possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança
Art.
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abandonada ou extraviada. ou a pessoa inválida ou
ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo;
ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade
pública.
Pena - Detenção, de três meses a um ano.
Forma qualifica.
da pelo resultado

§ 1º Se resulta lesão corporal grave:

Pena - Detenção, de um a três anos.
§ 22 Se resulta a morte:

Pena - Detenção, de dois a quatro anos.
Maus tratos

Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa

sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de
educação, ensino, tratamento ou custódia, privando-a de
alimentação ou cuidados indispensáveis, sujeitando-a a
trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando de
meios de correção ou disciplina.
Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.
Fonna qualificada pelo resultado

§ 12 Se resulta le..."ão corporal grave:

Pena - Reclusão, de um a três anos.
§

2~

Se resulta a morte:

Pena • Reclusão, de dois a quatro anos.
Rixa

Art. 137.

Participar de rixa, salvo para separar os

contendores:
Pena - Detenção, de três meses a um ano, ou multa."

Maio de 2000

Forma qualificada pelo resultado

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 31 28595

Parágrafo único. Se resulta lesão corporal grave ou
morte:
Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.
CAPÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA A HONRA

Calúnia

Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente
fato definido como crime:

Pena - Detenção, seis meses a dois anos ou multa:
Incorre na mesma pena quem, sabendo falsa a
imputação, a propala ou divulga.
§ 12

Exceção da verdade

§ 32 Admite-se a prova da verdade, salvo se:

I - constituindo o fato imputado crime de ação de
iniciativa privada, o ofendido não foi condenado por

sentença irrecorrível;
11 - do crime imputado, embora de ação de iniciativa
pública, o ofendido foi absolvido por sentença
irrecorrível.
Difamação

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo

:,à sua reputação:

Pena - Detenção, de três meses a um ano ou multa.
Ofensa à pessoa

§ 1SI Propalar fatos,' que sabe inverídicos, capazes de

jUl'idica

abalar o conceito ou o crédito de pessoa jurídica:
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Pena - Detenção, de três meses a um ano ou multa.
Exceção da ver·
dade
Injúria

§ 2g Admite-se a prova da verdade.

Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade
ou o decoro:
Art. 140.

Pena - Detenção, de um a três meses ou multa.
PerdAo judicial

§ 12 O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I - quando o ofendido, de fonna .reprovável,
provocar diretamente a injúria;
II -

no caso de retorsão imediata, que consista em

outra injúria.
Inj úria real

§ 22 Se a injúria consiste em violência ou

de fato,
que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se
considerem aviltantes:
via.~

Pena - Detenção, de três meses a um ano, além da
pena correspondente à violência
Ofensa à memó·
ria de pessoa

Art. 141. Ofender a memória de pessoa morta:

morta

Pena - Detenção, de três meses a um ano.

Aumento de pe-

Art. 142.

ll8

As penas cominadas neste capítulo slo
aumentadas de um sexto, se qualquer dos crimes é

cometido:
I • contra o Presidente da Repllblica, chefe de Estado

ou de governo estrangeiro;
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II - contra funcionário público, em razão de suas
funções;

IH .. na presença de

vária.~

pessoas, ou por meio que
facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da
injúria.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade até o
dobro, se o crime é cometido mediante paga ou
promessa de recompensa.

Exclusio de ilici·
tude

Art. 143. Não constituem difamação ou injúria:
I.. a ofensa irrogada em juízo, na discussão da
causa, pela parte ou por seu procurador;
II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística
ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de
injwiar ou difamar;

1I1.. o conceito desfavorável emitido por funcionário
público, em apreciação ou informação que preste no
cumprimento de dever de ofício.

Extinção da punibilidade

§ 2º Extingue-se a punibilidade se o querelado, antes
da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da

difamação.

Explicação
Juizo

Ação Penal

em

Art. 144.

Se, de referências, alusões ou frases, se

infere calúnia, difamação ou injória, quem se julga
.~fendido pode pedir explicação em juízo. Aquele que
se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não a.~ dá,
satisfatórias, responde pela ofensa.

Art. 145. A ação penal, nos crimes previstos neste
capítulo, é promovida mediante queixa, salvo no caso
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violência resulta lesão

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do
Ministro da Justiça, no caso do inciso I, do art. 142, e
mediante representação. no caso dos incisos II a UI do
mesmo artigo, se o ofendido não preferir exercer o
direito de queixa.
CAPiTULO V

DOS CRIMES CONTRA A LmERDADE
SEÇÃO I
DOS CRIMES CONTRA A LmERDADE PESSOAL

Constrangimento
ileaal

Art. 146. Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por
qualquer outro meio. a capacidade de resistência, a não
fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não
manda:

Pena - Detenção, de três meses a um ano ou multa.
Aumento de pe-

na

§ 1Q A pena é aumentada em dobro,

se o crime é
cometido por mais de três pessoas ou a mão armada.
§ 22 Além da pena cominada,
correspondentes à violência.

Exclusão de ilici-

aplicam-se

as

§ 32 Não constituem qime:

tude

I - a intervençAo médica ou cirórgica, sem o
consentimento do paciente ou de seu representante
legal, se justificada por iminente perigo de vida~
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11 - a coação exercida para impedir o suicídio.

Ameaça

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto,
'ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe, ou à
sua família, mal injusto e grave:
Pena - Detenção, de um a seis meses ou multa.
Somente

se

procede

mediante

Ação Penal

Parágrafo único.
representação.

Sequestro e cárcere privado

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante
sequestro ou cárcere privado:
Pena - ~~lusão, de dois a cinco anos.

Forma qualitica..
da

§ 1Q Se o crime é cometido:

I - contra ascendente, descendente, cônjuge ou innão;

11 - contra menor de dezoito anos ou doente mental;
IH • inflingindo grave sofrimento físico ou moral;
IV .. privando o sequestrado de sua liberdade por mais
de três dias;

V .. por funcionário público, com abuso de poder
inerente a seu cargo.
Pena .. Reclusão, de três a seis anos.

Fonna qualifica-

§ 22 Se resulta lesão corporal grave:
I,'

da' pelo resultado

,Pena .. Reclusão, de quatro a oito anos.
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§ 3C2 Se resulta morte:

Pena - Reclusão, de seis a vinte anos.

Reduçio à condi·
ção an4lop à de

Art. 149.
escravo:

Reduzir alguém à condição análoga à de

escravo

Pena - Reclusão, de dois a oito anos e multa.
SEÇÃO fi
DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE
DO DOMICíLIO E DA VIDA PRIVADA

Violaçio de do-

miemo

Art. 150.
Entrar ou permanecer, clandestina ou
astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita
de quem de direito, em casa alheia ou em

sua.~

dependências:
Pena - Detenção, de um a três meses ou multa.
Aumento de pena

§ 12 A pena é aumentada de metade até o dobro se o

crime é cometido:
I - durante a noite;
11 - em lugar ermo;
lU - com emprego de violência à pessoa ou a mão
armada;

IV - por duas ou mais pessoas;

v - por

funcionário

público, prevalecendo-se

da
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função.

§ 22

No caso do inciso UI, do parágrafo anterior, é
aplicada também a pena correspondente à violência.

Exclusão- de ilicitude

§ 32 Não constitui crime a entrada ou permanência em
ca.<;a alheia ou em sua.lit dependência.lit:

1 ~ durante o dia, com observância das formalidades
legais, para efetuar, prisão ou outra diligência;
II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando
algum crime está sendo ali praticado ou na iminência
de o ser;

111 - em caso de desastre ou de prestração de socorro.
Casa por' equipa~
ração

§ 42

Considera~se

casa, para os efeitos penais,
aposento ocupado de habitação coletiva, barraco ou
moradia congênere, companimento habitado ou não
aberto ao público,' onde alguém exerce profissão ou

atividade, e estabelecimento aberto ao pl1blico, fora das
horas de funcionamento.
Violação de intimidade

Art. 151.
Violar, mediante processo técnico ou
qualquer outro meio, o resguardo sobre fato, imagem,
escrito ou palavra que alguém queira manter na esfera
da vida privada:

Pena - Detenção, de um a três meses ou multa.
Crimes

asseme-

lhados à violação
da intimidade

Parágrafo úníco. Na mesma pena incorre quem
indevidamente revela, propala ou divulga imagem,
escrito, palavra ou fato, obtidos, por si ou por outrem,
ainda que deles tenha 'participado.
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Abuso de infor·
mática

Art.
152.
Fonnar,
indevidamente,
fichário
automatizado, com elementos pessoais de outrem:
Pena - Detenção, de três meses a um ano. ou multa.

Parágrafo l1nico. Na mesma pena incorre quem:,
I - acrescenta. altera, suprime indevidamente dados

pessoais em fichário automatizado;
II - fornece, indevidamente, a alguém elementos do

fichário previsto neste artigo:
Aumento de pe·

na

As penas cominadas nesta seção são
aplicadas em dobro~ se o agente atua com fim de lucro,
ou com abuso de função.
An.

153.

Parágrafo único. A ação penal, nos crimes previstos
nesta seção depende de representação, salvo no caso do
art. 150, § p;l, incisos In e V.

Ação penal

SEÇÃO 111
DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE
DAS COMUNICAÇÕES
Violação de cor·

respondência

Art. 154.
Devassar indevidamente o conteúdo de
correspondência fechada, dirigida a outrem:

Pena - Detenção, de um a três meses ou multa.
Sonegação
destruição

ou
de

§

l~

Na mesma pena incorre quem:

correspondência

I - se

apossa

indevidamente

de

correspond~i~
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alheia, embora não fechada e. no todo ou em parte, a
sonega ou destrói;
Violação de comunicação telelnifica radioelé·
trica ou telefôni-

Il - indevidamente intercepta. divulga, transmite a

outrem ou utiliza comunicação telegráfica ou
radioelétrica, dirigida a terceiro, ou conversação
telefônica entre outras pessoas;

ca

IH - impede ou interrompe a comunicação ou a
conversação referidas no número anterior;

se

Aumento de Pe-

§ 22 A_pena é aumentada de um terço até metade,

Da

há dano para outrem, o agente comete o crime com

abuso de função em serviço postal, telegráfico.
radioelétrico ou telefônico.
Correspondência
comercial

Art. 155.

Abusar da condição de diretor, membro de
conselho. sócio ou empregado de empresa comercial,
industrial ou civil para, no todo ou em parte, desviar,
sonegar, subtrair, ou suprimir correspondência, ou
revelar a estranho o seu conteúdo:
Pena - Detenção, de um a três meses ou multa.

Ação Penal

Parágrafo único.

Nos crimes previstos nesta seção, a

ação penal depende de queixa.

SEÇÃO IV
DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE

DOS SEGREDOS

Dlvutaação de se·

An. 156.

Divulgar a alguém, sem justa causa,
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particular
ou
de
correspondência confidencial, de que é destinatário ou

vedo!

de
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documento

detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a
outrem:
Pena - Detençio, de um a três meses ou multa.
Violação de seIredo pronssional

§ 111

Revelar a alguém, sem justa causa. segredo de
que tem ciência em razão de função, ministério, ofício
ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a

outrem:
Pena - Detenção, de três meses a um ano ou multa.
Ação Penal

§ 2f.l

Nos crimes previstos nesta seção, a ação penal

depende de queixa.
mULO 11

DOS CRIMES CONTRA O PATRIM~NIO
CAPITULO I
DO FURTO

Arl 157. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia
m6vel:

Furto

Pena - Reclusão, de seis meses a dois anos e multa.
Furto

de energia

Forma qualIficada

Equipara-se à coisa móvel a energia que tenha
valor econômico, bem como o gás e a água fornecidos
por empresas ptiblicas ou privadas.
§ 1g

§ 22 Se o crime é cometido:
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I - com abuso de confiança ou fraude;

II - em casa habitada;
III .. durante o repouso noturno;

IV - mediante destreza ou arrombamento;

v - em acasião de incêndio, naufrágio, inundação,
calamidade pública, ou de desgraça particular do
ofendido;

VI - mediante o concurso de duas ou mais. pessoas.
Pena - Reclusão, de um a quatro anos, e multa
Diminuição
ou
isenção de pena

§ 32 A pena é diminuída até a metade, ou somente de
multa, podendo o juiz deixar de aplicá-la se o agente

tem bons antecedentes e a coisa é de pequeno valor e,
especialmente, se se tratar de comestível ou produto
agrícola, em pequena quantidade para utilização
pessoal, de seu cônjuge ou de parentes ou afins até o
terceiro grau.
Furto de

comum

coisa

§ 42 Subtrair o condômino, co-herdeiro, ou s6cio, para
si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a

coisa comum, cujo valor exceda a sua quota:

Pena - Detenção de seis. meses a um ano ou multa.
§ 52 , Nos crimes definidos neste Capítulo somente se

procede mediante representação.
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CAPÍTULO 11

no ROUBO E DA EXTORSÃO
Roubo

Art. 158. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para
outrem, mediante violência ou grave ameaça à pessoa,
ou, depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência:
Pena - Reclusão, de quatro a dez anos e multa.

Roubo impróprio

§ 12

Incorre na mesma pena quem, logo depois da
subtração, emprega violência ou grave ameaça contra
pessoa, a fim de assegurar a detenção da coisa ou a
impunidade do crime.

Roubo qualifica-

§ 2º Se o crime é cometido:

do

I - com crueldade ou torpeza;
II - em lugar habitado:

lU - durante o repouso noturno ou em lugar enna;
IV - a mão armada;

v - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
Pena - Reclusão, de seis a doze anos e multa.
Formas qualifica.
du pelo resulta·
do

§ 32

Se da violência resulta lesão corporal grave, as
penas são de seis a quinze anos de reclusio e multa; se
resulta morte, as penas são de quinze a trinta anos de
reclusão e multa
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An. 159.

Constranger

alguém~

mediante violência ou

grave ameaça, com o intuito de obter~ para si ou para
outrem, indevida vantagem econômica, a fazer.. tolerar
que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Forma qualificada

Extorsão m~ian.
te sequestro

Pena - Reclusão, de quatro a dez anos e multa.
,
Parágrafo Unico. Aplica-se à extorsão a qualificação e
as penas previstas nos § § 22 e 3º do artigo anterior.
Art. 160. Sequestrar pessoa com o fim de obter. para

si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição
ou preço do resgate:
Pena - Reclusão, de seis a quinze anos e multa.
§ 1º Se o sequestro dura mais de vinte e quatro horas,
se o sequestrado é menor de dez.oito anos, QU se o
crime é cometido por bando ou quadrilha:

Pena - Reclusão. de oito a vinte
§ 22

anos~

e multa.

Se do fato resulta lesão corporal de natureza

grave:
Pena - Reclusão, de doze a vinte e quatro anos e

multa.
§ 32 Se resulta a morte:

Pena - Reclusão, de vinte a trinta anos e multa.

§ 4g Se o crime é cometido por quadrilha 0U bando,·o.
,.' co-autor ou partícipe que denunciá-lo à autoridade,'"
facilitando a libertação do sequestrado. terá sua pena
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reduzida de um a dois terços.
Extorsio Indireta

Art. 161. Exigir ou receber, como garantia 'de dívida,
abusando da situação de alguém, documento que pode
dar causa a processo criminal contra a vítima' ou contra
outrem:

Pena .. Reclusão, de seis meses a dois anos e multa.
cAPiTULom
DA USURPAÇÃO

Alteração de li·
mites

Art. 162. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou
qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para

apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel
alheia:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
§ 1Q Se o agente:

I - desvia ou represa, em proveito pr6prio ou de
outrem, águas alheias;

11 - invade. com violência à pessoa ou grave ameaça,
ou mediante concurso de outrem, terreno ou edifício
alheio para o fim de esbulho possessório:

Pena .. Detenção, de seis meses a dois anos além da
pena correspondente à violência.
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Supressão ou ai·

Art. 163. Suprimir ou alterar. indevidamente, em gado

teração de marCá

ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de
propriedade:

em animais

Art. 164. Se a propriedade é particular e não há grave
ameaça ou violência à pessoa, nos crimes definidos

Ação Penal

neste Capítulo, somente se procede mediante queixa.
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

CAPÍTULO IV
DO DANO

Dãno

Art. 165.

De~truir,

inutiliz.ar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - Detenção, de um a seis meses ou multa.
§ 1º Se o crime é cometido:

Dano qualificado

I - com grave ameaça ou violência à pessoa;
11 - com emprego de substância inflamável ou
explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;
IH - conlra o patrimônio da União, Estado, Município,
Distrito Federal, autarquia, sociedade de economia
,

mista, empresa póblica, fundação instituída pelo Poder
Pl1blico·,
-

IV - com prejuízo considerável à vítima.
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Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, e multa,
além da pena correspondente à violência, "no caso do
inciso I.
Introdução
ou
abandono de ani·
mal em propriedade alheia

Art. 166. Introduzir ou deixar animal em propriedade
alhei~ sem consentimento de quem de direito, desde
que do fato resulte prejuízo:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Ação Penal

Parágrafo Único. Somente se procede mediante queixa.

Dano em coisa
ou valor artísti·
co~ arqueológico
ou histórico

Art 167. Destruir, inutilizar, deteriorar ou desfigurar
coisa tombadà ou especialmente protegida pela
autoridade competente em virtude de valor artístico,
arqueológico ou histórico:

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

CAPITuLO V
DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Apropriação
débita

in·

Art 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que
tem a posse ou a detenção:

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos e multa.
Diminuição

pena

de

Se o agente não é reincidente em crime doloso e
é de pequeno valor a lesão patrimonial:
§}2

Pena - Detenção, de seis meses a um ano ou multa,
podendo o juiz deixar de aplicá-l~.
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§ 22 Se o agente recebe a coisa:

I - em depósito necessário;

da

11 - na qualidade de tutor, curador, síndico,
comissário, inventariante, testamenteiro ou depositário
judicial;
IH - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Pena - Reclusão, de um a quatro anos e multa.
Apropriação
coisa comum

de

Apropriar-se o condômino, co-herdeiro ou o
sócio de coisa móvel comum, de que tem posse ou
detenção, cujo valor exceda sua quota:
Art. 169.

Pena - Detenção, de seis meses a um ano ou multa.
Apropriação de
coisa havida por
erro, caso fortuito
ou
força
maior
Apropriação de
tesouro

Art. 170. Apropriar-se de coisa alheia vinda ao seu
poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
§ 1º Achar tesouro em prédio alheio e apropriar-se, no"

todo ou em parte, da quota a que tem direito o
proprietário do prédio:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Apropriação
coisa achada

de

§ 22

Achar coisa alheia perdida e dela se apropriar
total ou parcialmente, deixando de restituí·la ao dono
o~ ,Jegítimo possuidor, ou de entregá-la à autóridade
competente, no prazo de quinze dias:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
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§ 3!:l

Nos crimes previstos neste capítulo, somente se
procede mediante representação, salvo nos casos do §

Ação penal

2 2 do art. 168.
CAPITULO VI
DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil. ou qualquer
outro meio fraudulento:

Estelionato

Pena • Reclusão, de um a três anos e multa.

§ 1Q

-

Incorre na mesma pena quem:

Disposição
de
coisa alheia como
própria

I - promete vender, mediante pagamento em
prestações, vende, recebendo total ou parcialmente o
preço, permuta, dá em pagamento, em locação ou em
garantia coisa alheia como própria;

Alienação
ou
OIleraçio fraudulenta de coisa
própria

II - promete vender, mediante pagamento em
prestações, vende, recebendo total ou parcialmente o
preço. permuta, dá em pagamento, ou em garantia coisa
própria inalienável, gravada de ônus, litigioso, ou
imóvel compromissado a outrem, silenciando sobre
qualquer dessas circuntâncias;

Defraudação

IH - defrauda, mediante alienação não consentida pelo
credor ou por outro modo, a garantia pignorática,
quando tem a posse do objeto empenhado;

penhor

de
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IV - defrauda, substância, qualidade ou quantidade de
coisa que deve entregar a alguém;

v . destrói,

Fraude para re·
cebimento de in·
denização ou va·
lor de seguro

total ou parcialmente, ou oculta coisa
própria ou lesa o próprio corpo ou saúde, ou agrava as
consequências da lesão ou doença, com o intuito de
haver indenização ou valor de seguro.

Aumento da pe-

§ 29

na

cometido contra a União, Estado, Município, autarquia,

A pena é aumentada até um terço se o crime é

sociedade de economia mista, empresa pública ou
fundação instituída pelo Poder Público.
da

§ 39 A pena é diminuída de um terço até a metade, ou
somente de multa, se o agente tem bons antecedentes e
o prejuízo é de pequeno valor.

Duplicata simula·

Art. 172.
Emitir ou aceitar duplicata que não
corresponda, juntamente com a fatura respectiva, a uma
venda efetiva de bens ou a uma real prestação de
serviço:

Diminuição
pena

da

Pena - Reclusão, de um a três anos e multa.

Parágrafo Único.

Incorre na mesma pena quem

falsifica ou adultera a escrituração de duplicata, exigida

legalmente.
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Art. 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de
necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da
alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo
qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir
efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de outrem:

Pena - Reclusão, de dois a quatro anos e multa
Induzimento

a

especulação

Art. 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da
inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade
mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou
aposta, à especulação com títulos ou mercadorias, ou
outra operação ruinosa:
Pena - Reclusão, de um a três anos e multa.

Recebimento in·
devido

Art. 175.

Receber, na qualidade de administrador de
sociedade comercial.. civil.. associ~ão ou fundação, para
si ou para outrem, direta ou indiretamente, indevida
vantagem econômica, com infração a dever legal,
estaturário ou regulamentar:
Pena - Reclusão, de um a três anos e multa
Art. 176. Incorre na pena do artigo anterior quem
comete o crime na qualidade de acionista controlador,
de membro de conselho de administração ou fiscal.

Administrador
innel

Art. 177. Deixar o administrador de sociedade
comercial, civil, associação ou fundação de praticar ato
pr6prio da administração de interesse da entidade, com
o :fim de obter, para si ou para outrem, indevida
vantagem econÔmica:

Pena - Reclusão, de seis meses a dois anos e multa.
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J

Fraude· e abusos
na fundação ou
administração de
sociedade
por
ações

Art. 178.
Promover a fundação de sociedade por
ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao
público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a
constituição
por
sociedade,
ou
ocultando,
fraudulentamente, fato a ela relativo:
Pena .. Reclusão, de um a quatro anos e multa.

Art. 179.

Incorre na pena do artigo anterior o
administrador, acionista controlador ou membro do
conselho de administração ou fiscal de sociedade por
ações que:
I .. em propecto, relatório, parecer, balanço ou
comunicação ao público ou à assembléia, faz afinnação
falsa sobre as condições econômicali da sociedade, ou
oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a

elas relativo;
II .. promove, por qualquer artifício, falsa cotação das
ações ou de outros títulos da sociedade;

IH .. toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito
próprio ou de outrem, bens ou haveres sociais, sem
prévia autorização da assembléia geral;
IV .. compra ou vende, por conta da sociedade, ações
por ela emitidas, salvo quando a lei o pennite;

v . aceita,

corno garantia de crédito social, em penhor
ou em caução, ações da própria sociedade;
VI .. distribui lucros ou dividendos fictícios, na faJta
de balanço, em desacordo com este, ou mediante
balanço falso;
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VII - consegue a aprovação de conta ou parecer, por
interposta pessoa, ou conIuiado com acionista;

VIII - omite comunicação, à diretoria ou ao conselho
de administração, da existência de interesse seu,
conflitante com o da sociedade;
IX - o liquidante, nos casos dos nQs I, 11, IH, IV, V e

VII;

x - o representante da sociedade anônima estrangeira,
autorizada a funcionar no país, que pratica os atos
mencionados nos nQs I e lI, ou dá falsa infonnação ao
Governo.
Negociação
voto

de

Art. 180.
Negociar, o acionista, o voto nas de
deliberações de a~sembléia geral, com o fim de obter
indevida vantagem econômica.

Pena - Detenção, de sete meses a dois anos e multa.
Lucro fictício

Art. 181. Distribuir ou receber, na falta de balanço,
em desacordo com este, ou mediante balanço falso,
lucros ou dividendos fictícios de sociedade de economia
mista ou de empresa póblica:
Pena - Reclusão, de um a quatro anos e multa.

Emissão irregu.
lar de conheci·
mento de depósi.
to ou "warrant"

conhecimento de depósito ou
"warrant", em desacordo com disposição legal.

Art 182.

Emitir

Pena· Reclusão, de um a quatro anos e multa.

Maio de 2000 "
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CAPiTuLO VII
DA RECEPTAÇÃO

Receptação

Art. 183. Adquirir, receber ou ocultar, em proveito
próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
ou
influir para que outrem, de boa fé, a adquira,
receba ou oculte:
Pena - Reclusão, de dois a quatro anos e multa.

Condutas equipa-

§ 12 Na mesma pena incorre quem:

radas

I - em razão de ofício ou profissão, tem o dever de
conhecer a origem dos objetos adquiridos, recebidos ou
ocultados e omite essa verificação, assumindo o risco
da procedência ilícita desses objetos;

11 - adquire ou recebe, nos termos do inciso anterior,
veículos a motor, ciclomotores ou ciclos, acidentados
ou não, para a remontagem ou desmanche de seus
componentes.
Aumento de pena

§ 22 A pena é aumentada:

I - de um terço até metade
a) se o crime é cometido contra a União, Estado,

Município, autarquia, empresa pública, sociedáde de
economia mista ou fundação instituída pelo Poder
Póblico;

,: Maio de 2000
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b) por funcionário público no exercício de suas
funções;
II - de metade até o dobro, se o agente destina sua
ca..~a ou dispõe, na qualidade de proprietário, gerente
ou encarredo, de estabelecimento comercial, industrial
ou, de algum modo, aberto ao público, como locais
para a aquisição, recebimento ou ocultação de coisas de

procedência criminosa.
InabiJitação especial

Receptação privilegiada

§ 39

hipóteses dos incisos I e II do § 12 e do
inciso II do § 22 , a pena de reclusão pode ser
substituída ou cumulada com a inabilitação:" para o
exercício de profissão, ofício ou atividade, por dois a
quatro anos.
Nas

§ 4º Se o agente não é reicindente em crime doloso e
exígua é a lesão patrimonial, o Juiz pode deixar de

aplicar a pena se houver ressarcimento do dano, ou
somente a pena de multa.
Receptação

cul·

posa

§ 52 Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza
ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela

condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida
por meio criminoso:
Pena - Detenção de um a seis mese ou multa, podendo
o juiz deixar de aplicar a pena se houver ressarcimento
do dano ao lesado.
Punibilidade

receptação

da

§ 6g A receptação é punível, '!inda que desconhecido,
ou isento de pena, o autor do crime de que proveio a

coisa.

"

Maio de 2000

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 31 28619

Favorecimenta

Art. 184.

real

concurso de pessoas ou de receptação, auxílio destinado

Prestar o autor de crime, fora do caso de

a tornar seguro o proveito da infração:
Pena - Detenção de três a seis meses e multa.

CAPiTULO VIII

DISPOSiÇÕES GERAIS

Exclusão de pu·
nildlidade

Art. 185. É isento de pena quem comete qualquer dos
crimes previstos neste Título, em prejuízo de:
I - cônjuge, na constância da sociedade conjugal ou

de companheiro, no caso de união estável;
11 - ascendente ou descendente. seja o parentesco civil
ou natural.
Ação penal

Art. 186. A ação penal depende de representação, se o
crime~ previsto neste Capítulo, é praticado em prejuízo:
I - do cônjuge judicialmente separado ou divorciado;

II - de irmão;
11I - tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.
Casos de IDapll.
caçA0

Art. 187. Não se aplica o disposto nos dois artigos
anteriores:
I - se, no crime, há o emprego de violência ou grave
ameaça à pessoa;
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II - ao estranho que participa do crime.
TíTULO DI
OOS CRIMFS CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL
CAPíTULO I
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE

INTELEl."TUAL

Violaçio de Di·
reito Autoral

Art. 188. Violar direito autoral:
Pena - Detenção de três meses a um ano, ou multa.

§ 12
Se a violação consistir na reprodução" por
qualquer meio, de obra intelectual, no todo ou em
parte, para fins de comércio, sem autorização expressa
do autor ou de quem o represente, ou consistir na

reprodução de fonograma e videofonograma, sem
autorização do produtor ou de quem o represente:
Pena - Detenção de um a quatro anos e multa.
§ 2º

Na mesma pena do parágrafo anterior incorre

quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire,
oculta ou tem em depósito, para o f101 de venda,

original ou cópia de obra intelectual, fonograma. ou
videofonograma, produzidos com violação de direito
autoral.
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Usurpação
de
nome ou pseudônimo alheio

Art. 189.

Atribuir falsamente a alguém, mediante o

uso de nome, pseudônimo ou sinal por ele adotado para
designar seus trabalhos, a autoria de obra literária,
científica ou artística:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Alteração
obra de
alheia

de
c~iação

Art. 190. Modificar ou mutilar obra de criação alheia,
prejudicando a reputação do autor:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Conceito de di·
reito autoral

Art. 191. Considera-se, para fins penais, como direito
autoral. o resultado de atividade intelectual, individual

ou em grupo, realizado por processo pessoa) ou por
processo

tecnológico, 'na

área

literária,

artística ou áreas correlatas com
exploração econômica.

cientffica,

ou sem o fim de

CAPITULO 11

nos CRIMES CONTRA AS MARCAS E PATENTES
Violação de pa-

Art. 192. Fabricar ou reproduzir produto com violação.

tentes

total ou parcial, de patente de invençio ou de modelo
de utilidade, ou usar meio ou processo patenteado, sem
autorização do titular.

'iPena .. Detenção de um a seis meses ou multa.
:tondutas equiv.~"
lentes

. § 1g Incorre na mesma pena quem:
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I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda•. tem em
estoque, oculta ou recebe, para utlização com fins
econômicos, produto fabricado com violação de patente
de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por
meio ou processo patenteado;
II - ímporta produto que seja objeto de patente de
invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por
meio ou processo patenteado no País. para os fins
previstos no inciso anterior, desde que não tenha sido
colocado no mercado externo diretamente pejo titular
da patente ou com o seu consentimento.
Aumento de pe-

§ 2º

na

se:

A pena é aumentada de um sexto até um terço,

I - o agente é ou foi representante, mandatário,
preposto, sócio ou empregado do titular ou cessionário
da patente;

II - o agente entrou em conluio com representante.
mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular ou
cessionário da patente, para conhecer seu objeto, modo
de emprego ou fabricação.
Fornecimento de

componente
produto
teado

de

paten-

Art.

193.

Fornecer componente de um produto
patenteado~ ou material, ou equipamento para realizar
um processo patenteado. desde que a aplicação final do
componente induza, necessariamente, à exploração do
objeto da patente:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
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Violação de dese-'
obo industrial
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Art. 194. Fabricar ou reproduzir, sem autorização do
titular, produto com base em desenho industrial
registrado, ou que o imite de tal modo que induza em
erro ou provoque confusão.

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Condutas. equiparadas

§ 12 Incorre na mesma pena quem:

1 - expona, vende, expõe ou oferece à venda, tem em
estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins
econômicos, produto fabricado, sem autorização do
titular, com base em desenho industrial registrado, ou
que o imite de tal modo que possa induzir em erro ou
provocar confusão, desde que não tenha sido colocado,
no mercado externo, diretamente pelo titular da patente,
ou com seu consentimento.

11 - importa, para fins previstos no InCISO anterior,
produto fabricado com base em desenho industrial
registrado no País, ou que o imite de tal modo que
possa induzir em erro ou provocar confusão, desde que
não tenha sido colocado, no mercado externo,
diretamente pelo titular da patente, ou com seu

consentimento.
Aumento de pena

Reproduçio
devida

in-

. § 22 A pena é aumentada de um sexto até um terço,
nas hipóteses do § 22 do art. 192.

Art. 195.

Reproduzir indevidamente, no todo ou em
parte, marca registrada de outrem ou imitá-la,

Majo de 2000
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induzindo terceiro a engano:
Pena· Detenção de um a seis meses ou multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

I - usa marca reproduzida ou imitada;

11 - usa marca registrada de outrem em produto ou
Artigo que não é de sua fabricação;
IH - vende, expõe à venda ou tem em depósito. com o
fim de alienar, artigo ou produto revestido de marca
registrada, abusivamente imitada ou reproduzida. no
todo ou em parte;
IV - vende, expõe à venda ou tem em depósito, com o
fim de alienar, artigo ou produto, que tem ,'marca

registrada de outrem,
Uso indevido de
expressão ou sinal de propagamda

ma..~

não

~

de fabricação deste.

Art. 196.
Usar ou imitar, expressão ou sinal de
propaganda alheios, devidamente registrados. de modo a
criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos.
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Reprodução

ou

imitaçio indevi·
das de insfanias
oficiais

Reproduzir ou imitar, no todo ou em parte,
imitação sem a necessária autorização, com o fim de

An. 197.

induzir em erro ou provocar confusão, arma.~, brasões
ou distintivos oficiais, nacionais, estrangeiros ou
internacionais, em marca, título de estabelecimento,
insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas

reproduções ou imitações com fins econÔmicos:
Pena - Detenção de seis meses a um ano ou multa.
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Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem exporta,
vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em
estoque, produtos assinalados com essas reproduções.

CAPITULO 111

DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 198.
Desviar, mediante fraude, em proveito
próprio ou alheio, clientela de outrem:

Concorrência
desleal.

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:
Propaga~,da

des-

I - publica, por qualquer meio, presta ou divulga,

leal

com o fim de obter vantagem, falsa informação em
detrimento de concorrente;

Aposição arbitrária de nome ou

11 - substitui, pelo próprio nome ou razão social, em
produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem
o seu consentimento;

razão social

Uso ou, imitação

IH - usa expressão ou sinal de propaganda alheio ou

de expressão ou
sinal de propa·
poda alheio

os imita, de modo a criar confusão entre os produtos
ou estabelecimentos:

Uso indevido de,
nome, tftulo de
estabelecimento
ou insfanias

IV - usa, indevidamente, nome comercial, título de
estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou
oferece à venda ou tem em estoque, produto com essas
referências.
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Utilização fraudulenta de reci.
piente ou invólu-

ero

v - atribui-se.

como

meio
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de

propaganda,

recompensa ou distinção que não obteve;

VI - vende, expõe ou oferece à venda, em recipiente
ou invólucro de outrem, produto adulterado ou
falsificado, ou dele se utiliza para negociar com
produto da mesma espécie, embora não adulterado ou
falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

Cormpção
preposto

de

empregado de concorrente, para que faltando a dever
do emprego, lhe proporcione vantagem indevida;

Vantagem indevi·

da ao concorren·
te

FAplonagem

in·

dustrial
mercial

co·

ou

VII - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a

Violação de se·
Iredo de negócio
ou de fábrica

VIII - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita
promessa de paga ou recompensa para proporcionar,
faltando ao dever de empregado, vantagem a
concorrente do empregador;
IX - espiona atividade industrial ou comercial, com
o fim de utilizar-se do respectivo segredo ou
transmiti-lo a outrem;

x - divulga,

explora ou se utiliza, sem autorização,
de segredo de negócio ou de fábrica, obtido por meios
ilícitos, ou a que teve acesso mediante relação
contratual ou empregatícia, ou que lhe foi confiado~ ou
de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo
após o término do contrato ou depois de haver deixado

o serviço.
Falsa atribuição
de patente ou de

Xl - vende, expõe ou oferece à venda produto
declarando falsamente ser objeto de patente depositada,
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desenho
industrial registrado

ou concedida, ou de desenho industrial registrado ou,
mencioná-lo, na mesma circunstância, em anúncio ou
papel comercial, comQ depositado, patenteado ou
registrado.
-

Uso não ressalva.

XII • usar em produto, recIpiente, invólucro, cinta,
r6tulo, fatura, circular~ cartaz ou em outro meio de
divulgação ou propaganda, tennos retificativos, tais
como
"tipo",
"espécie",
"gênero",
"sistema",
"semelhante", "sucedâneo", idêntico11 , ou equivalente,
não ressalvando a verdadeira procedência do produto.

do de termos
re·
1.'
tificativos·'
~

CAPÍTULO IV

DISPOSiÇÃO GERAL

Ação penal

Nos crimes previstos neste Titulo. somente
se procede mediante queixa, salvo no caso do ano 197
e nos crimes praticados em prejuízo da União, Estado,
Município. Distrito Federal, autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou fundação instituída
pelo Poder Público.
Art. 199.

TITULO IV

DOS CRIMES CONTRA o SENTIMENTO RELIGIOSO E
CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS
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CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGiOS'()

Ultraje a culto

Art. 200. Escarnecer de alguém, publicamente. por
motivo de crença ou função religiosa:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Impedimento ou

Art. 201. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de

pertubação
culto

culto religioso:

de

Pena - Detenção de um a seis meses ou

Aumento de pena

multa~

Parágrafo único. A pena é aumentada até a metade, se

o crime é praticado mediante violência

ou grave

ameaça, além da correspondente à violência.

CAPíTULO 11
DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS

Impedimento ou
pertubação
de
cerimônia fune·
niria

.

Aumento de pe.

Art. 202.

Impedir ou perturbar enterro ou

.

...

.

cenrnoma

funerária:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Parágrafo l1nico. A pena é aumentada até a metade, se
o crime é praticado mediante violência ou grave
ameaça. além da correspondente à violência.

Maio de 2000, ; :

Violaçio de se·

pultura

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 31 28629

Art. 203. Violar ou profanar sepultura ou uma
funerária:

Pena - Detenção, de nove meses a três anos.
na

Parágrafo único. A pena é aumentada até um terço,
cumulada com a de multa, se o crime é cometido
com o fim de lucro.

Destruiçio, sub·

Art. 204.

tração, au ocul·

dele ou suas cinzas:

Aumento de pe·

Destruir. subtrair ou ocultar cadáver; parte

tação de cadáver

Pena - Detenção, de nove meses a três anos.

Vilipêndio de ca·
dáver

Art 205.

Vilipendiar cadáver, parte dele. ou suas

cinzas:
Pena - Detenção, de nove meses a três anos.
TÍTUI..O V
DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES
CAPITULO I

DOS CRIMES CONTRA A LmERDADE SEXUAL

Estupro

Constranger mulher a conjunção carnal,
mediante violência ou grave ameaça:
Art. 206.

Pena - Reclusão, de três a oito anos.
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Atentado Violento ao Pudor
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Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se
Art. 207.

pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
Pena .. Reclusão, de dois a seis anos.
AumeDto de PeDa

Art. 208. Nos casos dos dois artigos anteriores, a pena
é aumentada:
I - de metade até o dobro;
a) se a vítima é maior de doze e menor de dezesseis
anos;
b) se a vítima é alienada ou débil mental;
c) se o crime é cometido por quem se aproveita do fato
de a vítima estar presa, ou internada em
estabelecimento hospitalar, ou sob sua guarda ou
custódia;
d) se o agente é ascendente ou descendente, padastro,
madrasta, irmão, tutor, curador, empregador ou que, por
qualquer título, tem autoridade sobre a vítima;
11 - do dobro até o triplo, se o crime é cometido por
duas ou mais pessoas.

Formas quallftca..
das pelo resulta·
do

Parágrafo dnico. Se resulta lesA0 corporal grave, a pena
é de reclusão, de oito a doze anos; se resulta morte, a
pena é de reclusão, de doze a vinte anos:

Corrupçlo sexual

Art. 209. Corromper ou facilitar a corrupçlo de pessoa
maior de doze e menor de 16, com ela praticando ato
de libidinagem, ou· induzindo-a a praticá-lo ou
presenciá-lo.

de menor

Maio de 2000.,,·
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Pena • Reclusão, de sete meses a três anos.
Violação sexual
de menor

Art. 210. Praticar conjunção carnal com menor de
doze anos de idade:
Pena -' Reclusão, de cinco a dez anos.

Aumento de pe·
na

Parágrafo único. A pena é aumentada:
I - De um terço até metade:
a) se o crime é cometido com violência ou grave
ameaça;

b) se o agente é ascendente ou descendente, padrasto,
madrasta,. irmão, tutor, curador, empregador ou, por
qualquer título, tenha autoridade sobre à vitima;

c) se o crime é cometido por quem se aproveita do fato

de estar a vítima internada em estabelecimento
adequado a menores, hospitalar, ou sob sua guarda ou
cust6dia; ,

II • De metade até o dobro, se o crime é cometido por
duas ou mais pessoas.
Abuso sexual de
menor

Art. 211. Praticar com menor de doze anos de idade,
ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

. Pena - Reclusão, de três a seis anos.
Aumento de. ·pe.

na

, Parágrafo único. Aplicam-se ao abuso sexual de menor
,.asi caúsas de aumento de pena do parágrafo único do
artigo anterior.
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Art. 212. Praticar na presença de menor de doze anos
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ou
induzindo-a a presenciá-lo:

Pena - Detenção, de um a dois anos.
Rapto

Art. 213. Raptar alguém, mediante violência ou grave
ameaça, ou fraude, para fim libidinoso:
Pena - Reclusão, de dois a quatro anos.

Concurso
com
outro crime

único.
As
penas
são
aplicadas,
cumulativamente, se o agente, ao efetuar o rapto, ou
em seguida a este, pratica outro crime contra a pessoa
raptada.

AçAo penal

Art. 214. Somente se procede mediante queixa nos
crimes definidos neste capítulo.

Parágrafo

§ 12 A ação penal torna-se, no entanto, pública, se:

I - resulta lesão corporal grave ou morte;
II - o crime é cometido com abuso de pátrio poder, ou
da qualidade de padrasto, madrasta, tutor ou curador;

111 - o crime é cometido contra doente mental, cujo
consentimento seja irrelevante;
§ 22 Procede-se mediante representação, se a vítima
ou seus pais ou quem sobre ela tem autoridade não
podem prover as despesas do processo, sem privar-se
de recursos indispensáveis à manutenção própria ou -da

familia.
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CAPITUI..O 11

no ULTRAJE PÚBLICO
Ato obsceno

AO PUDOR

Art. 215. Praticar em lugar público, aberto ou exposto
ao público, ato obsceno que cause escândalo:

Pena - Detenção, de três meses a um ano ou multa.
Escrito on objet(J

obsceno

Art. 216. Produzir, distribuir, vender, expor a venda,

exibir publicamente, imponar, exportar, adquirir ou ter
em depósito para o fim de venda, distribuição ou
exibição pública, livros, jornais, revistas, filmes,
fotografias, desenhos ou qualquer outro objeto de

caráter obsceno;
Pena - Detenção, de seis meses a dois anos e multa.

Representação
espe~culos
pornográficos obscenos

Fazer ou promover representações teatrais,
circenses ou cinematográficas, efetuar transmissões
radiofônicas ou televisivas ou realizar em lugar público
ou acessível ao público, qualquer espetáculo de caráter
obsceno ou contrário à moral e aos bons costumes.
Art. 217.

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos e multa.
Aumento de pe-

na

§ 1º A pena é aumentada de metade até o dobro, se,
em qualquer dos espetáculos obscenos, tomar parte

menor de idade, incorrendo, na mesma sanção o maior
que, com ele, contracena ou o dirige.
y
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CAPÍTULO III
DO LENOcíCNIO E DO
TRÁFICO DE PESSOAS

Mediação
para
satisfazer a lascívia de outrem

Art. 218.

Induzir pessoa, menor de dezesseis anos,
motivo
ou sujeita à sua autoridade ou por qualquer
incapaz de consentir, a satisfazer a lascívia de outrem:
Pena - Reclusão, de dois a quatro anos e multa.

~ediação

co~

abuso de estado
da

vfti~a

Art. 219.

Induzir pessoa a satisfazer a lascívia de
outrem, abusando de seu estado de abandono ou de
extrema necessidade econômica:
Pena - Reclusão, de um a três anos e multa.

Induzimento

ou

facilitação
prostituição

à

Art. 220.

Induzir ou atrair alguém à prostituição,
facilitá-la ou impedir que alguém a abandone:
Pena - Reclusão, de um a três anos e multa.

Aumento de pe-

na

Rufianismo

Parágrafo único. A pena é aumentada até um terço,
além da correspondente à violência, se o agente
impede, mediante violência ou
grave ameaça que
alguém abandone a prostituição.

Art. 221. Tirar proveito, mediante violência ou grave
ameaça, da prostituição alheia, participando diretamente
de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em
parte, por quem a exerça:

Pena - Reclusão, de um a quatro anos e multa.
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Art. 222. Promover ou facilitar entrada, no território
nacional, de pessoa que venha exercer a prostituição,
ou sua saída para exercê-la no estrangeiro:
Pena - Reclusão, de três a seis anos e multa.

Aumento de pena

Parágrafo único. A pena é aumentada até um terço, se
há emprego de violência ou grave ameaça.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Aumento de pe·

na

Art. 223. A pena é aumentada até um terço, nos
crimes definidos neste capítulo, salvo quando as
circunstâncias constituirem elemento do crime, se:
I - a vítima é menor de dezesseis anos, ou incapaz
de consentir por qualquer motivo;
11 - a vítima está sujeita à autoridade do agente;
III - o agente comete o crime com fim de lucro;
IV - o agente abusa de estado de abandono ou de
extrema necessidade econômica da vítima.

Forma qualificada pelo resultado

Art. 224. Se resulta:
I - lesão corporal grave.

Pena - Reclusão, de três a oito anos.

11 - morte.
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Pena - Reclusão, de cinco a doze anos,

TÍTULO VI

DOS CRIMES CONTRA A IDENTIDADE GENÉTICA
CAPíTULO I

DA INSEMINAÇÃO ARTIFICiAL

Inseminação arti·

Art. 225. Praticar inseminação artif1dal

ftcial ou transfe·
rência de em·
brião

ou a transferência de embrião para

SI~U

em mulher,
útero, sem o

seu consentimento.

Pena -

Recl~~

de dois a quatro anos,

CAPITULO 11
DOS TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E DA
MANIPULAÇÃO OENÉTICfL

Desobediência a
normas regula.
mentadoras das

Art. 226. Praticar, no exercício de atividade ou de
pesquisa biomédica sobre o homem!l nascido ou a
nascer, transplante de órgãos, medicina de procriação

experiências blo·
médicas

ou manipulação genética, contra nonnas legais.
Pena - Reclusão de um a tres anos e rnulta além de
inabilitação para o exercício profissional por dois a
quatro anos, se for o caso.
!I
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TITULO VII
DOS CRIMES CONTRA A FAMaIA
CAPITULO I
DOS CRIMES CONTRA O CASAMENTO

Bigamia

Art. 227.
casamento:

Contrair alguém, sendo casado, novo

Pena - Reclusão, de seis meses a dois anos, podendo o
juiz deixar de aplicar a pena.
§ 1Q Aquele que, não sendo casado, contrai caSamento

com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é
punido com reclusão ou detenção, de um a três anos.
Anulado por qualquer motivo o primeiro
casamento; ou o outro por motivo que não a bigamia,
considera-se inexistente o crime.
§ 22

Simulação de autoridade para ce·
lebração de casa·
mento

Art. 228. Atribuir-se falsamente
celebração de casamento:

autoridade

para

Pena - Detenção, de nove meses a três anos, se o fato
não constitui crime mais grave.

CAPÍTULO 11
OOS CRIMES CONTRA O ESfADO DE FILIAÇÃO

Realstro de nas·

Art. 229.

Promover no registro civil a inscrição de
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nascimento inexistente:
Pena - Reclusão, de dois a seis anos.

Parto suposto SUpressAo ou alteraçio de direito
inerente ao Estado Civil de recém-nascido

Art. 230.
Dar parto alheio como próprio; registrar
como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou
substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao

Isenção de Pena

Parágrafo Único. É isento de pena o agente que
pratica o fato por motivo de conhecida nobreza e em
benefício do menor.

Sonqação de Estado de Filiação

Art. 231.
Deixar em asilo de expostos ou outra
instituição de assistência filho próprio ou alheio,
ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outrc:l, com o
fim de prejudicar direito inerente ao estado civil:

estado civil:

Pena - Reclusão, de dois a seis anos.

Pena - Reclusão, de nove meses a cinco anos, e multa.

CAPITuLO UI
DOS CRIMES CONTRA A ASSISTÊNCIA FAMILIAR

Abandono material

Art. 232.
Deixar, sem justa causa, de prover à
subsistência do cônjuge, ou de filho menor de dezoito
anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente
inválido ou valetudinário, não lhes proporcionando os
recursos necessários ou faltando ao pagamento· de
pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou
majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer

descendente ou ascendente, gravemente enfenno:
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Pena .. Detenção, de nove meses a quatro anos, e
multa.
Parágrafo Único. Nas mesmas penas incide quem,
sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo,
inclusive por abandono injustificado de emprego ou
pensão alimentícia
função, o pagamento de
judicialmente acordada, fixada ou majorada.
Entrega de filho
menor a ,pessoa
inidônea .

Art. 233. Entregar filho menor de dezoito anos a
pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o
menor fica moral ou materialmente em perigo:
Pena .. Detenção, de nove meses a dois anos.
§ 12 A pena é de nove meses a quatro anos de
reclusão, se o agente pratica delito para obter lucro, ou
se o menor é enviado para o exterior.
§ 22

Incorre, também, na pena do parágrafo anterior
quem, embora excluído o perigo moral ou material,
auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor
para o exterior, com o fito de obter lucro.
Abandono

Inte-

lectual

Art. 234. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução
primária de filho em idade escolar:
Pena .. Detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Abandono Moral

Art. 235. Pennitir alguém que menor de dezoito anos,
sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou
vigilância:
I .. freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou
conviva com pessoa viciosa ou de má vida;
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11 - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de
ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de
igual natureza;
111 - resida ou trabalhe em casa de prostituição;
IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a

comiseração pública:
Pena - Detenção, de um a três meses, ou multa.

CAPITuW IV

DOS CRIMES CONTRA A GUARDA DE INCAPAZES

Induzimento
a
fuga, entrega ar·
bitrária ou sone·
gação de incapa·

zes

Art. 236.
Induzir menor de 18 dezoito anos, ou
interdito, a fugir do lugar em que se acha por
detenninação de quem sobre ele exerce autoridade, em
virtude de lei ou de ordem judicial; confiar a outrem,
sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum
menor de dezoito anos ou interdito, ou deixar, sem
justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o
reclame:

Pena - Detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Subtração de incapazes

Art. 237. Subtrair menor de dezoito anos ou interdito
ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de
lei ou de ordem judicial:

Pena - Detenção, de dois meses a dois anos, se o fato
não constitui elemento de outro crime.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000

Quarta-feira 31 28641

§ 12 O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou

curador do interdito não o exime de pena, se destituído
ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela,
curatela ou guarda.

Perdão Judicial
",-o

J,

§ 22 No caso de restituição do menor ou do interdito,
se este não sofreu maus-tratos ou privações, o juiz

pode deixar de aplicar pena.

TíTULO VIII

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA
CAPÍTULO I
DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

Incêndio

Art. 238. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a
integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - Reclusão, de três a seis anos, e multa.
Aumento de Pe..
na

§ 1g As penas aumentam-se até um terço:

I - se o crime é cometido com intuito de obter
vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;

11 - se o incêndio é:
a) em casa habitada ou destinada a habitação;
b) em edifício p4blico ou destinado a uso póblico ou a
obra de assistência social ou de cultura;
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c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de
transporte coletivo;
d) em porto, aeródromo ou estação de transporte

coletivo;
e) em estaleiro, fábrica ou oficina;
f)

em

depósito

de

explosivo,

combustível

ou

inflamável;
g) em poço petrolífero, galeria de mineração, oleoduto,

gasoduto ou instalações de transporte ou transferência
de produto inflamável;
h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Incêndio culposo

§ 2º Se culposo o incêndio, a pena é de detenção, de
seis meses a dois anos.

Explosão

Art. 239. Expor a perigo a vida, a integridade física
ou o patrimônio de outrem, mediante explosão,
arremesso ou simples colocação de engenho de
dinamite ou de substância de efeitos análogos:
Pena - Reclusão, de três a seis anos, e multa.
§ 12 • Se a substância utilizada não é dinamite ou
explosivo de efeitos análogos:

Pena - Reclusão, de nove meses a quatro anos, e multa.
Aumento de Pena

As penas aumentam-se de um terço, se ocorre
qualquer das hipóteses previstas no § 1Sl , I, do artigo
anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas
enumeradas no nº 11 do mesmo parágrafo.
§ 22
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§ 32

Se culposa, se a explosão, é de dinamite ou
substância de efeitos análogos, a pena é de detenção,
de seis meses a dois anos e nos demais casos, é de
detenção, de três meses a um ano.

Art. 240. Expor a perigo a vida, a integridade física
ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou
asfIXiante:
Pena - Reclusão, de nove meses a quatro anos, e multa

Modalidade cul·
posa

Parágrafo Único. Se o crime é culposo:
Pena - Detenção, de três meses a um ano.

Fabrico, forneci·
mento, aquisição,
posse ou trans-

porte de explosi.
vos ou gás tóxi·
COt ou asfixiante
Inundação

Art. 241.

Fabricar, favorecer, adquirir, possuir ou
transportar, sem licença da autoridade, substância ou
engenho explosivo, gás tóxico, asfixiante ou radioativo,
ou material destinado à sua fabricação:
Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 242. Causar inundação, expondo a perigo a vida,
a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena - Reclusão, de três a seis anos, e multa, no caso
de dolo, ou detenção, de seis meses a dois anos, no
caso de culpa.

Perigo de inun·
dação

Parágrafo único. Remover, destruir ou inutilizar, em
prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a
integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo
natural ou obra destinada a impedir inundação:
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Pena - Reclusão, de nove meses a três anos, e multa.
Desabamento ou

desmoronamento

Art. 243. Causar desabamento ou desmoronamento,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimÔnio de outrem:
Pena - Reclusão, de nove meses a quatro anos, e multa

Modalidade cul·
posa

Parágrafo Único. Se o crime é culposo:

Pena - Detenção, de seis meses a um ano.
SubtraçiOt ocul..
taçio ou inutili..

zação de mate·
rial de salvamen·
to

,

Art. 244. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de
incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou
calamidade, aparelho, material ou qualquer meio
destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro
ou salvamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal
natureza:
Pena - Reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Falso alarme

Parágrafo Único. Provocar alanne, anunciando desastre
ou perigo inexistentes, ou praticar ato capaz de
produzir pânico ou tumulto onde houver aglomeração
de pessoas:

Pena - Detenção, de três a seis meses, se o fato não
constitui crime mais grave.
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CAPITULO

n

DOS CRIMES CONTRA OS MEIOS DE TRANSPORTE E
COMUNICAÇÃO

Perigo de desas·
tre

Art. 245. Impedir ou dificultar o transporte por terra,
por água ou pelo ar, expondo a perigo a vida, a
integridade corporal, a saúde ou o patrimônio de
outrem:
Pena - Reclusão, de dois a cinco anos e multa.
§ 12

na

A pena é aumentada até a metade, se resulta
desastre.

Crime culposo

§ 2° Se o crime é culposo:

Aumento de pe-

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.
Perigo para vei·
culo de transpor..
te

Art. 246.

Impedir ou dificultar o funcionamento de
veículo destinado ao transporte público por terra, por
água ou pelo ar, ou praticar qualquer ato contrário a
sua segurança, expondo a perigo a vida, a integridade
corporal, a saúde ou o patrimônio de outrem:
Pena - Reclusão, dois a cinco anos e multa.

Aumento de pelO

§ 19 •

A pena é aumentada até a metade, se resulta

na

desa.~tre.

Crime culposo

§ 22 • Se o crime é culposo:

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.

28646 Quarta-feira 31

Atestado contra
a seaurança de
meio de comuni·
cação

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000

Art. 247.
Atentar contra a segurança ou o
funcionamento de serviço de água, de energia ou
qualquer outro de utilidade pública:

Pena - Reclusão, de um a cinco anos e multa.
IntelTllpção ou
perturbação de
meio de comunicaçio

Art. 248. Interromper ou perturbar serviço dos meios
de comunicação, impedir ou dificultar-lhe o
restabelecimento:

Pena - Detenção, de nove meses a três anos.
Aumento de pena

Parágrafo Único. A pena é aumentada até o dobro se
qualquer dos crimes definidos neste capítulo é cometido

com fim de lucro ou por ocasião de calamidade
páblica.

CAPITULOm

DOS CRIMES CONTRA A SAúDE PÚBLICA

Epidemia

Art. 249. Causar epidemia, mediante a propagação de
germes patogênicos:
Pena - Reclusão, de dez a quinze anos.

Modalidade cul-

§ 12 • Se o crime é culposo:

posa
Pena - Detenção de um a três anos.
Infração de me·
dida
sanitária

Art. 250. Infringir determinação do poder pl1blico,
destinada a impedir introdução ou propagação de

preventiva

doença contagiosa:
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Pena - Detenção, de nove meses a um ano, e multa.
Parágrafo Único. A pena é aumentada de um terço, se
o agente é funcionário da saóde póblica ou exerce a
profissão de médico, farmacêutico, dentista ou
enfermeiro.

Omissão de noti-

Art. 251. Deixar o médico de denunciar à autoridade

ficação de doen-

pública doença cuja notificação é compulsória:

ça

Pena . . Detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Envenenamento
de água potável

ou de substância
alimentícia
ou
medicinal

Art 252. Envenenar água potável, de uso comum ou
particular, ou substância alimentícia ou medicinal
destinada a consumo:

Pena - Reclusão, de dez a quinze anos.
~

\\1. Bstá c.mjeito à mesma pen.a quem entrega a
consumo ou tem em dep6sito, para o fim de ser
distribuída, a água ou a substância envenenada.
Modalidade
posa

cul·

§ 22 • Se o crime é culposo:

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.
Corrupção
ou
poluição de água
potável

Art. 253. Corromper ou poluir água potável, de uso
comum ou particular, tornando.. a imprópria para
consumo ou nociva à saúde:

Pena - Reclusão, de dois a cinco anos.
Modalidade
posa

cul-

Parágrafo Único. Se o crime é culposo:
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Pena - Detenção, de dois meses a um ano.
Corrupção, adul·
teração ou falsifi·
cação de substância alimenticia
ou medicinal

Art. 254. Corromper, adulterar ou falsificar substância
alimentícia ou medicinal destinada a consumo~
tornando-a nociva à saúde:
Pena - Reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§ 12 • Está sujeito à mesma pena:

a) quem vende, expõe à venda, tem em depósito para.

vender ou, de qualquer fonna, entrega a consumo a
substância corrompida, adulterada ou falsificada;
b) quem adultera, falsifica, vende, expõe à venda, tem

em depósito para vender ou, de qualquer fonna, entrega
a consumo bebida alc60lica adulterada ou falsificada.
Modalidade cul·
posa

§ 22 • Se o crime é culposo:

Pena - Detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Alteração
de
substância
ali·
mentfcia ou me·
dicinal

Art. 255. Alterar substância alimentícia ou medicinal:
I - modificando-lhe a qualidade ou reduzindo-lhe o

valor nutritivo ou terapêutico;
11 - suprimindo, total ou parcialmente, qualquer
elemento de sua composição nonnaI, ou substituindo-o
por outro de qualidade inferior:

Pena - Reclusão, de nove meses a três anos, e multa.
§ 12 •

Na mesma pena incorre quem vende, expõe à

venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer

fonna, entrega a consumo a substância alterada nos
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termos deste artigo.
Modalidade cul..
posa

§ 2º. Se o crime é culposo:

Pena - Detenção, de dois a seis meses, e multa.
Emprego de pro.
cesso proibido ou
de
substância
não permitida

Art. 256. Empregar, no fabrico de produto destinado a
consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria
corante, substância aromática, anti-séptica, conservadora
ou qualquer outra não expressamente permitida pela
legislação sanitária:

Pena - Detenção, de um a seis meses e multa.
Invólucro ou re·
cipiente com fal·
sa indicação

Parágrafo Único. Inculcar, em invólucro ou recipiente
de produto alimentício ou medicinal, a existência de
substância que não se encontra em seu conteúdo ou que
nele existe em quantidade menor que a mencionada:
Pena - Detenção, de um a seis meses, ou multa.

Produto ou subs·
tância nas condi·
ções dos dois ar·
tigos anteriores

Art. 257. Vender, expor à venda, ter em depósito para
vend~r ou, de qualquer forma, entregar a consumo
produto nas condições dos arts. 254 a 256.
I

Pena - Detenção, de um a seis meses ou multa.
Substância destinada à falsifica·
ção

Art. 258.

Vender, expor à venda, ter em depósito ou

ceder substância destinada à falsificação de produto
alimentício ou medicinal:
Pena - Detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Outras substâncias nocivas à
sal\de p\iblica

Art. 259. Fabricar, vender, expor à venda, ter em
depósito para vender ou, de qualquer fonna, entregar a

consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que
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não destinada à alimentação ou a fim medicinal:
Pena - Detenção t de nove meses a três anos, e multa.

Modalidade cul.

Parágrafo Único. Se o crime é culposo:

posa

Pena - Detenção, de dois meses a um ano.

Medicamento em
desacordo
com
receita médica

Art 260. Fornecer substância medicinal em desacordo
com receita médica:

Pena - Detenção, de nove meses a três anos, ou multa.
Modalidade culposa

Parágrafo Único. Se o crime é culposo:

Pena - Detenção, de dois meses a um ano.
Exercido ilegal
da medicina, arte

dentária ou far·
macêutica

Art. 261.

Exercer, ainda que a título gratuito, a
profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem
autorização legal ou excedendo-lhe os limites:
Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo Único. Se o crime é praticado com o fim de
lucro, aplica-se também multa.
Charlatanismo

Art. 262.

Inculcar ou anunciar cura por meio secreto

ou infalível:
Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Curandeirismo

Art. 263. Exercer o curandeirismo:
I - prescrevendo,

ministrando

habitualmente, qualquer substância;

ou

aplicando,
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II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;
TIl - fazendo diagn6sticos:

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.
§ 12 Se o crime é praticado mediante remuneração,
agente fica também sujeito à multa.

<)

§ 22 Nio há crime se o agente pratica o fato com boa

fé. sem contraprestação econômica e sem perigo
concreto para a vida ou a saúde da pessoa.

CAPITULO IV
DISPOSIÇÃO GERAL

Formas qualifica-

Art. 264. Nos crimes definidos neste Título, se resulta:

das pelo resulta-

do

a) lesão corporal grave:

Pena - A cominada ao crime, aumentada até a metade;
b)

morte:

Pena - A cominada ao crime, aumentada até o dobro;

Parágrafo Único. Nos crimes culposos, se resulta:
a) lesão corporal grave:
Pena - A cominada ao crime, aumentada até a metade;
b) morte:
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Pena - A cominada ao crime de homicídio culposo,
aumentada até o dobro.
TtruLO IX
DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA

Incitação ao cri..
me

Art 265. Incitar, publicamente, à prática de crime:

Pena - Detenção, de três a seis meses, ou multa.
Apologia de cri..

me ou criminoso

Fazer, publicamente, apologia de fato
criminoso ou de autor de crime:
Art. 266.

Pena - Detenção, de três a seis meses, ou multa.
Quadrilha
bando

ou

Associarem-se mais de três pessoas, em
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Art. 267.

Pena - Reclusão, de um a três anos.
§ IQ A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou
bando é armado ou tem por fim a prática de crimes
com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa,
contra a Administração Pt1blica, de tráfico ilícito de

substância entorpecente ou que cause dependência física
ou psíquica.
§ 22
O partícipe que denunciar à autoridade a
quadrilha
ou
bando,
possibilitando
seu

desmantelamento:
a) ficará isento de pena, se não chegou a contribuir

para a consumação de crime;
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b) terá a pena reduzida de um a dois terços, nos
demais casos.

TITULO X

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PúBLICA
CAPITULO I
DA MOEDA FALSA

Moeda Falsa

Art. 268.
Falsificar, fabricando-a ou alterando-a,
moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no pais
ou no estrangeiro:

Pena - Reclusão, de três a doze anost e multa.
§ 12

Nas mesmas penas incorre quem, por conta
própria ou alheia, importa ou exporta, adquire t vende,
troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação
moeda falsa.
§ 22
Quem, tendo recebido de boa fé t como
verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à

circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido
com detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
§ 32 É punido com reclusão, de três a quinze anos, e

multa, o funcionário público ou diretor, gerente ou
fiscal de banco de emissão que fabrica t emite. ou
alltoriza a fabricação ou emissio:
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título
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ou peso inferior ao

detenninado em lei;
11 - de papel-moeda em quantidade

superior

à

autorizada.

§ 42

Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz
circular moeda, cuja circulação não estava ainda
autorizada.
Crimes assimila·
dos ao de moeda
falsa

Art. 269. Formar cédula, nota ou bilhete representativo
de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes
verdadeiros; suprimir, em nota, cédula ou bilhete
recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal
indicativo de sua inutilização; restitui à circulação
cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já

recolhidos para o fim de inutilização:
Pena - Reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Parágrafo único. O máximo da reclusão é elevado até
doze anos se o crime é cometido por funcionário que
trabalha na repartição onde o dinheiro se achava
recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do

cargo.
Petrechos
falsificação

para
de

moeda

Art. 270. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso
ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho,
instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado
à falsificação de moeda:

Pena - Reclusão, de dois a seis anos, e multa.
Eínissão de titulo
ao portador sem

Art. 271. Emitir, sem permissão legal, notat bilhete t
ficha, vale ou título que contenha promessa de

permiaio leaal

pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte
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indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago:
Pena - Detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro
qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre
na pena de detenção, de quinze dias a três meses, ou

multa.
CAPITULO 11
DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação

de
documento público ou particular

Art 272. Falsificar, fabricando ou alterando, no todo
ou em parte, documento público ou particular:

Pena - Reclusão, de dois a seis anos e mult~ se o
documento é páblico, e reclusão, de um a cinco anos e
multa, se o documento é particular.
Falsificação

de
selo ou sinal público

§ 12 Incorre na pena cominada à falsificação de
documento póblico quem falsifica selo póblico ou sinal,
destinado a autenticar atos oficiais, ou de tabelião.

Aumento de pe-

§ 2º A pena é aumentada até a metade, se o agente
falsifica documento representativo de valores ou de
prestação de serviços, expedido ou de responsabilidade
da União, do Bstado't do Município. de autarquia.
sociedade de economia mista, empresa pública ou
fundação instituída pelo poder público.

na

§ 32

A pena é aumentada até um terço, se o agente

fa1s~fica

programação de dados automatizados.
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Art. 273. Falsificar, fabricando-os ou a1terando-os:

papéis públicos

I - selo postal, estampilha, papel selado ou qualquer
papel de emissão legal, destinado à arrecadação de
imposto ou taxa;
II - papel de crédito público que não seja moeda de
curso legal;
IH - vale postal;

IV - cautela de penhor;

v-

recibo, guia, alvará ou qualquer outro
documento relativo a arrecadação de rendas pl1blicas ou
a depósito ou caução por que o poder pdblico seja
responsável;
talão,

VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de
transporte administrada pela União, por Estado ou por
Município:

Pena - Reclusão, de dois a oito anos, e multa.
§ 12 Incorre na mesma pena quem usa qualquer dos

papéis falsificados a que se refere este artigo.
§ 251 Suprimir, em qualquer desses papéis, quando

legítimos, com o fim de tomá-los novamente
utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua
inutilização:
Pena - Reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 3R Incorre na mesma pena quem usa, depois de
alterado, qualquer dos papéis a que se refere ti
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parágrafo anterior.

§ 42 Quem usa ou restitui à circulação, embora
recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou
alterados, a que se refere este artigo e o seu § 22,
depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na
pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
Petrechos de falsificação

Art. 274.

Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou
guardar objeto especialmente destinado à falsificação de
qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:
Pena - Reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e
comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a
pena de sexta parte.

Falsidade ideolóBica

Art. 275. Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante:
Pena - Reclusão, de um a cinco anos, e multa se o
documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa se o documento é particulàr.
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e
comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a
falsificação ou alteração é de assentamento de registro
civil, aumenta·se a pena de sexta parte.
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Art. 276.

Reconhecer, como verdadeira, no exercício
de função páblica, finna ou letra que o não seja:

ou letra

Pena - Reclusão, de nove meses a cinco anos, e multa,
se o documento é póblico; e de seis meses a três anos,
e multa, se o documento é particular.
Certidio ou atestado ideologicamente falso

Art. 277. Atestar ou certificar falsamente, em razão de
função pública, fato ou circunstância que habilite
alguém a obter cargo póblico, isenção de ônus ou de
serviço de caráter pliblico, ou qualquer outra vantagem:
Pena - Detenção, de dois meses a um ano.

Falsidade material de atestado
ou certidão

§ 12
Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou
certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado

verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que.
habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus
ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra
vantagem:

Pena - Detenção, de três meses a dois anos.
§ 22 Se o crime é praticado com o fim de lucro,
aplica-se além da pena privativa de liberdade, a de

multa.
Falsidade
de
atestado médico

Art. 278.

Dar o médico, no exercício da sua
profissão, atestado falso:

Pena - Detenção, de um mês a um ano.
Parágrafo t1nico. Se o crime é cometido com o fim de
lucro, aplica-se também multa.
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Art. 279. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica
que tenha valor para coleção, salvo quando a
reprodução ou a alteraçio está vlcqv,J.mente anotada na
face ou no verso do selo ou peça:
Pena - Detenção, de nove meses a três anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para
fms de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica.

Uso de
to falso

d~umen·

Art. 280.

Fazer uso de qualquer dos ·papéis

falsificados ou alterados, referidos neste Título:
Pena - A cominada à falsificação ou à alteração.

Supressão de do·
cumento

Art. 281.

Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício
próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio,
documento público ou particular verdadeiro, de que não
podia dispor:
Pena - Reclusão, de dois a seís anos, e multa se o
documento é público, e reclusão, de nove meses a
cinco anos, e multa, se o documento é particular.

do
sinal empregado
Falsificação

no contraste de
precioso
metal
ou oa fiscaliza·
ção alfandegária,

Art. 282. Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca

ou sinal empregado pelo poder público no contraste de
metal precioso ou na fiscalização alfadegária, ou usar
marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem:

Pena - Reclusão, de dois a seis anos, e multa.

ou para outros
fios

Parágrafo único. Se a marca ou sinal falsificado é o
que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização
sanitária, ou para autenticar ou encerrar detenninados
objetos ou comprovar o cumprimento de fonnalidade
legal:
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Pena - Reclusão ou detenção, de nove meses a três

anos, e multa.
Falsa Identidade

Art. 283.

Atribuir·se ou atribuir a terceiro falsa
identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou
alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - Detenção, de três meses a um ano, ou multa, se
o fato não constitui elemento de crime mais grave.
Art. 284. Usar, como próprio, passaporte, título de
eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento
de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele
se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de
terceiro:
Pena - Detenção, de quatro meses a dois anos, e multa,
se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Fraude de lei sobre estraDleiros

Art. 285.
Usar o estrangeiro, para entrar ou
permanecer no território nacional, nome que não é o
seu:
Pena - Detenção, de nove meses a três anos, e multa.

Art. 286. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade, para
promover-lhe a entrada em território nacional:
Pena - Reclusão, de nove meses a quatro anos, e multa.
Falsidade

em

preJufzo da na·
cionallzaçio
lOdedade

de

Art. 287.

Prestar-se a figurar como proprietário ou

possuidor de ação, título ou valor penencente a
estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a
propriedade ou a posse de tais bens:
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Pena .. Detenção de seis meses a três anos e multa.

CAPíTULO DI
DAS OUTRAS FALSIDADES

Art 288. Falsificar, fabricando ou alterando, no todo
ou em parte:

I.. declaração destinada a provar fato juridicamente
relevante, registrada em disco, fita gravada ou qualquer
outro meio técnico;
11 .. sinal ou inscrição destinada a identificar coisa

móvel ou a provar- fato juridicamente relevante:
Pena .. Reclusão, de dois a seis anos, e multa.
Falsidades rela·
cionadas
com
veiculos motori.
zados

Art. 289. Adulterar número original de chassi de
veículo motorizado:
Pena .. Reclusão de dois a seis anos e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
a) remarca chassi de veículo sem licença da autoridade;

b) desmonta veículo que sabe ou deve saber ser
produto de crime ou remonta veículo com peças de
outro, produto de crime;
c) comercializa veículo que sabe ser produto de crime;
d) vende ou fornece impresso, preenchido ou não de
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utilização pela Administração Póblica, com intuito de
facilitar a circulação ou o comércio de veículo produto
de crime.

CAPíTULO IV

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 290. Considera-se documento a declaração escrita,

de autoria identificável,
juridicamente relevante.

idÔnea

a

provar

fato

§ 1º Equipara-se a documento o impresso, a cópia ou

a reprodução de documento, devidamente autenticado
por pessoa ou processo mecânico legalmente
autorizado, bem como o dado, instrução ou programa
de computador constante de processamento ou
comunicação de dados ou de qualquer suporte físico.
§ 2º Equipara-se a documento pl1blico o emanado de

entidade autárquica ou de fundação instituída pelo
poder público.

TITULO XI
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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CAPÍTULO I
DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO
PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
EM GERAL

Improbidade administrativa

Art:' ;' 29 i.
Praticar o funcionário público ato de
improbidade administrativa, definido em lei como tal,
lesivo ao patrimônio público:
,

,

Pena - Detenção, de dois meses a um ano e multa, se o
fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. A pena aplica-se independentemente
das,~~ções civis ou administrativas.
Peculato

Art.' . '292.

Apropriar-se o funcionário público de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
o~lparticular, de que tem a posse em razão do cargo,
,ou ~esviá~lo, em prove~to próprio ou alheio:
Pena - Reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ )Q
,Aplica-se." a mesma pena, se o funcionário
pú1;>lico, e.mbora, não tendo a posse do dinheiro, valor
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraido,
em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade
que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo

§ 22 Facilitar o funcionário culposamente a prática de
qualquer dos crimes previstos neste artigo:

Pena - Deíénção, 'de três meses a um ano.

Reparação
dano
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do

§ 32 No caso do parágrafo anterior a reparação do
dano, se precede a sentença irrecorrível extingue a
t

t

punibilidade; se lhe é posterior reduz de metade a pena
t

imposta.

Peeulato mediante erro de ou-

trem

Art. 293.
Apropriar-se o funcionário pt1blico de
dinheiro ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, que, no exercício da função, recebeu por
erro de outrem:
t

Pena - Reclusão de um a quatro anos, e multa.
t

Extravio, lOoeaaçio ou inutilizaçAo de livro ou
documento

Art. 294.
Extraviar livro oficial ou qualquer
documento de que tem a guarda em razão do cargo;
sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - Reclusão de um a quatro anos, se o fato não
constitui crime mais grave.
t

Emprego irreau-

Art. 295.

lar de verbas ou

diversa da estabelecida em lei:

Dar às verbas ou rendas pdblicas aplicação

rendas pl1blicas

Pena - Detenção de um a três meses, ou multa.
t

Concussão

Art. 296. Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - Reclusão, de dois a oito anos, e multa.
Excesso de euçio

§ 12 Se o funcionário exige tributo ou contribuição
social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou
gravoso, que a lei não autoriza:
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Pena - Detenção de nove meses a três anos, e muIta.
§ 22 Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou
de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher
aos cofres públicos:

Pena - Reclusão, de dois a doze anos, e multa.
Corrupção passi·

Art. 297. Solicitar ou receber, para si ou para outrem,

va

direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - Reclusão, de um a oito anos, e multa.

Facilitação
contrabando

de

Art. 298. Facilitar, com infração de dever funcional, a

ou

prática de contrabando ou descaminho:

descaminho
Pena - Reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Prevaricação

Art. 299.
Retardar ou· deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo, por
sentimento pessoal, para prejudicar ou beneficiar
alguém:
Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Condescendência
criminosa

Art. 300.

Deixar o funcionário, por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo, ou quando lhe falte competência,
não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente:

Pena - Detenção de quinze dias a um mês, ou multa.
Patrocfnio

inde·

Art. 301. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse
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privado perante a administração pública, valendo-se da
qualidade de funcionário público:

vida

Pena - Detenção, de três meses a um ano.

Aumento da pe·

A pena é aumentada até o dobro, se o interesse é

na

ilegítimo.

Abuso de autoridade

Art. 302. Praticar abuso de autoridade, definido em lei
como tal, no exercício da função ou a pretexto de
exercê-la:
Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa,
além da pena correspondente à violência.

§ 12 A pena aplica-se independentemente
civis ou administrativas.

da~

sanções
"

<

§ 22 Considerando a gravidade do fato ou a reiteração

do agente na prática do crime, poderá o juiz decretar,
na sentença, a perda do cargo ou da função pública,
qualquer que seja o montante da pena privativa, da
liberdade aplicada.
Abandono
de
cargo público

Art 303. Abandonar cargo, fora dos ca~os permitidos
em lei, causando prejuízo à administração:

Pena - Detenção, de três meses a um ano.
Parágrafo dnico. A pena é aumentada até a metade, se
o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de
fronteira.
Exercfcio funcio·

Art. 304. Entrar no exercício de função pública antes

nal

de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a

ilegalmente

antecipado

ou

exercêala~

sem autorização, depois de saber oficialmente
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que toi exonerado, removido, substituído ou suspenso:
Pena - Detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Violação de sigilo
funcional

Art. 305. Revelar fato de que tem ciência em razão do
cargo e que deva pennanecer em segredo, ou
facilitar-lhe a revelação:
Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa,
se o fato não constitui crime mais grave.

Falta de licitação

Art. 306. Adquirir ou alienar bens, ou realizar serviços
e obras, sem licitação exigida em lei:
Pena - Detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Fraude em licita·
ção

Violação de sigilo
de proposta de
licitação

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem frauda
licitação, estabelecendo condições para favorecer
licitante.
Art. 307. Devassar o sigilo de proposta de licitação,
ou proporcionar a outrem fazê-lo:
Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

CAPíTULO 11
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Usurpaçio
de
lançio pública

Art. 308. Usurpar o exercício de função pública:

Pena - Detenção, de três meses a dois anos, e multa.
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Parágrafo único. Se do fato o agente anfere vantagem:
Pena - Reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Art. 309. Opor-se à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça a funcionário competente para
executá·lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Resistência

Pena - Detenção, de dois meses a dois anos.
§ 12 Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - Reclusão, de um a três anos.
§ 22 As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo
das correspondentes à violência.

Art. 310.

Desobediência

Desobedecer a ordem legal de funcionário

páblico:

Pena - Detenção, de quinze dias a seis meses ou multa.

Art. 311. Desacatar funcionário público no exercício
da função ou em razão dela:

Desacato

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
Exploração

prestfgio

de

Art. 312.

Obter, para si ou para outrem, vantagem ou

promessa de vantagem, a pretexto de influir em
funcionário público no exercício da função:
Pena - Reclusão, de um a cinco anos, e multa.
Parágrafo óníco. A pena é aumentada de um terço, se o
agente alega ou insinua que a vantagem é também
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destinada ao funcionário.

Corrupção ativa

Art. 313. Oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício:

Pena - Reclusão, de um a oito anos, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se,
em razão da vantagem ou promessa, o funcionário
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo
dever funcional.
Impedimento,

pertubação
fraude de
corrência

ou
con-

Art. 314.

Impedir, pertubar ou fraudar concoJTência
pública ou venda em hasta pública, promovida pela
administração federal, estadual ou municipal, ou por
entidade paraestadual; afastar ou procurar afastar
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa,
além da pena correspondente à violência.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se
abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem
oferecida.

InutilizaÇão' de
edital ou de sinal

Art. 315. Rasgar ou, de qualquer fonna, inutilizar ou
conspurcar edital afixado por ordem de funcionário
público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado,
por determinação legal por ordem de funcionário
público, para identificar ou cerrar qualquer objeto:
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Pena - Detenção, de um mês a um ano, ou multa.
OU

Art. 316. Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente,

inutilização de livro ou documen·

livro oficial, processo ou documento confiado à
custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de
particular em serviço público:

Subtraçio

to

Pena - Reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não
constitui crime mais grave.
Reingresso de estrangeiro expulso

Art. 317.
Reingressar no território nacional
estrangeiro que dele foi expulso:

o

Pena - Reclusão, de um a quatro anos.

CAPITULO UI
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Denunciaçio ca·

luniosa

Art. 318. Dar causa a instauração de investigação
policial ou de processo judicial contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente:
Pena - Reclusão, de dois a oito anos, e multa.
§ 1!2 A pena é aumentada de sexta parte, se o agente

se serve de anonimato ou de nome suposto.
§ 2~ A pena é diminuída de metade, se a imputação é
de prática de contravenção.
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Art 319.
Provocar a ação de autoridade,
comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de
contravenção que sabe não se ter verificado:
Pena - Detenção, de um a seis meses, ou multa.

Auto-acusação
falsa

Acusar-se, perante a autoridade, de crime
inexistente ou praticado por outrem:
Art. 320.

Pena - Detenção, de três meses a dois anos, ou multa.
Falso testemunho
ou talsa perícia

Fazer afirmação falsa, negar ou calar a
verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete
em inquérito policial ou parlamentar, em sindicância,
processo administrativo ou judicial ou em juízo arbitral:
Art. 321.

Pena - Reclusão, de um a três anos.
Aumento de pe·
na

§ 12 A pena é aumentada até ·um terço, cumulada com
multa, se o crime é praticado mediante suborno e até a
metade, se cometido com o fim de obter prova

destinada a produzir efeito em processo penal.
§ 22 Extingue-se a punibilidade, se antes da sentença,

Extinção da punibilidade

o agente se retrata ou declara a verdade.

Corrupção ativa

Art. 322. Dar, oferecer ou prometer vantagem indevida

de
testemunha
ou perito

a testemunha, perito, tradutor ou intérprete, para fazer
afinnação falsa, negar ou calar à verdade em
depoimento, perícia, tradução ou interpretação:
Pena - Reclusão, de um a cinco anos, e multa.
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Parágrafo único. A pena é aumentada até a metade, se
o crime é cometido com o fim de obter prova destinada

a produzir efeito em processo penal.
Coação no curso
do processo

Art. 323. Usar de violência ou grave ameaça, com o
fim de favorecer interesse pr6prio ou alheio, contra a
autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que
funciona ou é chamada a intervir em inquérito policial
ou parlamentar, sindicância, em processo administrativo
ou judicial, ou em juízo arbitral:
Pena - Reclusão, de um a cinco anos e multa, além da
pena correspondente à violência.

Coação

indireta
no curso do processo

Art. 324.

Publicar matéria através de jornal, rádio,
televisão ou qualquer outro meio de comunicação ao
público, antes de decisão definitiva em processo
judicial, com o fim de constranger testemunha ou

autoridade judiciária:
Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa.
Exercício

arbitrário das pró.
prias razões

Art. 325.
Fazer justiça pelas próprias mãos, para
satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a
lei o permite:
Pena - Detenção, de quinze dias a um mês, ou multa,
além da pena correspondente à violência.
Parágrafo t1nico. Se não há emprego de violência,
somente se procede mediante queixa.

Art. 326. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa
própria. que se acha em poder de terceiro por
detenninação judicial ou convenção:
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Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Fraude

proces-

sual

Art. 327. Inovar artificiosamente, na pendência de
processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de
coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz
ou o perito:
Pena - Detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir
efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as
penas aplicam-se em dobro.

Favorecimento
pessoal

Art. 328. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade
pública autor de crime a que é cominada pena de
reclusão:
Pena - Detenção, de um a seis meses, e multa.
§ 12 Se ao crime não é cominada pena de reclusão:
Pena - Detenção, de quinze dias a três meses ou multa.
§ 22
Se quem presta o auxílio é ascendente,
descendente, cônjuge ou innão do criminoso, fica isento
de pena.

Favorecimento
real

Art. 329. Prestar a cnnunoso, fora dos casos de
co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar
seguro o proveito do crime:
Pena'- Detenção, de um a seis meses, e multa.
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Art. 330.

Promover ou facilitar a fuga de pessoa
legalmente presa ou submetida a medida de segurança
detentiva:
Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.
§ 12

Se o crime é praticado a mão armada, ou por
mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a
pena de reclusão é de dois a seis anos.
§ 22

Se há emprego de violência contra pessoa,
aplica-se também a pena correspondente a violência.
§ 32 A pena é de reclusão, de um a quatro anos, se o
crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou

guarda está o preso ou o internado.
§ 42

No caso de culpa do funcionário incumbido da
custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de
três meses a um ano, ou multa.
Evasão mediante
violência contra
a pessoa

Evadir-se ou tentar evadir~se o preso ou o
indivíduo submetido a medida de segurança detentiva,
usando de violência contra a pessoa:
Art. 331.

Pena - Detenção, de três meses a um ano, além da
pena correspondente a violência.
Arrebatamento
de preso

Art. 332. Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do
poder de quem o tenha sob custódia ou guarda:
Pena - Reclusão, de um a quatro anos, além da pena
correspondente a violência.

Motim de presos

Art. 333. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem
(lU

disciplina da prisão:
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Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, além da
pena correspondente à violência.
Patroclnio innel

Art. 334.

Trair, na qualidade de advogado ou
procurador, o dever profissional prejudicando interesse,
cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:
Pena - Detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Patrocfnio simul-

tineo OU tergiversação
Sonegação de papei ou objeto de
valor probatório

Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o
advogado ou procurador judicial que defende na mesma
causa, simultânea ou' sucessivamente, partes contrárias.
Art. 335. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de
restituir autos, documentos ou objeto de valor
probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou
procurador:
Pena: Detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Fraude à execução

Art. 336. Fraudar execução, alienando, desviando,
destruindo, danificando bens ou simulando dívidas:
Pena - Detenção, de sete meses a dois anos, e multa.

Violência

ou
fraude em arrematação judicial

Art. 337.

Impedir, pertubar ou fraudar arrematação
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude
ou oferecimento de vantagem:
Pena - Detenção, de dois meses a um ano, ou multa,
além da pena correspondente à violência.
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Art. 338. Deixar o funcionário público ou o particular
de cumprir mandado judicial de que seja destinatário,
ou retardar seu cumprimento:
Pena: Detenção, de sete meses a dois anos.

Desobediência a
decisão Judicial
sobre perda ou
supensão de direito

Art. 339. Exercer função, atividade, direito, autoridade
ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão
judicial:

Pena - Detenção, de três meses a dois anos, ou multa

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

pú-

Art. 340. Considera-se funcionário póblico, para os
efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

Funcionário público por equiparação

Art. 341. Equipara-se a funcionário póblico quem
exerce cargo, emprego ou função em entidade
autárquica ou fundação instituída pelo Poder póblico.

Funcionário
blico

Art. 342.

A Pena é aumentada de um terço se o
funcionário público comete o crime valendo-se da
condição de ocupante de cargo em comissão, função de
direção e ou assessoramento ou no desempenho de
mandato eletivo.
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TfruLO XII
DOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E
FINANCEIRA
CAPITuLo I
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE, A LIBERDADE,

A SEGURANÇA E A HIGIENE DO TRABALHO

Atentado contra
a dignidade do
trabalho

Art. 343. Submeter alguém a trabalho em condições
desumanas ou degradantes:
Pena - Reclusão de um a três anos e multa.

Frustração, restrição ou supresdo' de direito assegurado por lei
trabalhista
ou

Art. 344. Frustrar, restringir ou suprimir mediante
violência, grave ameaça, fraude ou abuso de uma
situação de necessidade, direito assegurado pela
legislação do trabalho, da Previdência Social ou
convenção coletiva de trabalho:

previdenciária

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos e multa,
além da pena correspondente à violência.
Discriminação no
trabalho
<

Art. 345. Discriminar trabalhador em razão de sexo,
origem, estado civil, idade, raça, condição social,
convicção política ou religiosa, filiação sindical ou
relação de parentesco com outro trabalhador:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
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Art. 346. Omitir a anotação de contrato de trabalho na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou anotar
falsamente a data do início desse contrato ou o valor
da remuneração:
Pena - Detenção de seis meses e dois anos e multa.

Prestação de informações falsas
ou desabonadoras

Art. 347. Prestar informações inverídicas que denigram
a imagem da pessoa para dificultar ou impedir sua
admissão, como empregado ou prestador de serviço:

Pena - Detenção de seis meses e dois anos e multa.
Induzimento
a
esterilidade
ou
dispensa da gestante

Art. 348.

Induzir mulher a tomar-se estéril ou exigir

comprovação

de

esterilidade

para obtenção ou
manutenção de emprego; dispensá-la do emprego,
exclusivamente, por estar grávida:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Mediação ilepI

Art. 349.

Empreitar, com o fim de obter injusta
vantagem a dano do trabalhador, mão de obra alheia,
ou intervir, com a mesma finalidade, como mediador na
estipulação de contrato de trabalho:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Conduta equiparada

§ IV Incorre na mesma pena o empregador que, com a
mesma finalidade do mediador, recebe a vantagem ou
concorda com o contrato de trabalho.

Emprqo de me-

Art. 350.
Empregar menor de dezoito anos em
trabalho perigoso ou insalubre ou que contribua
negativamente para a sua fomação moral, técnica ou
profissional:

nor em atividades laborativas
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Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Recrutamento
para
território
estrangeiro

Art 351. Recrutar trabalhadores, oferecendo emprego
ou condições de trabalho enganosas ou falsas, ou
mediante outro meio fraudulento, com o fim de levá-los
para território estrangeiro:
Pena - Detenção de um a três anos e multa.

Aumento de pena

Parágrafo único. A pena de detenção é aumentada de
um terço até metade, se a pessoa recrutada é menor de
idade.

Recrutamento
para outra localidade do território nacional

Art. 352.

Recrutar trabalhadores, oferecendo emprego
ou condições de trabalho enganosas ou falsas ou
mediante outro meio fraudulento, com o fim de levá-los
de uma para outra localidade do território nacional: ,Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Aumento de pena

Parágrafo único. A pena de detenção é aumentada de
um terço até metade, se ocorrer a hipótese do parágrafo
único do artigo anterior.

Omissão de medidas de higiene
ou antiinfortunísticas

Art. 353.

Omitir a colocação, remover ou tomar
inservíveis instalações, aparelhagens, dispositivos,
equipamentos ou serviços, prescritos por lei ou por
medidas administrativas, para prevenir riscos,
infortónios no trabalho ou doenças profissionais, para
assegurar o socorro do acidentado ou para garantir a
higiene do trabalho:
Pena· Detenção, de seis meses a dois anos e multa.

Dano em apare·
Ibagem ou servi·

§ I!! Incorre na mesma pena quem danifica instalação,
aparelhagem, equipamento ou serviço destinado a
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ço destinado a
assegurar higiene
e segurança

assegurar higiene e segurança do trabalho ou, de
qualquer modo, impossibilita ou dificulta seu uso.

Exercicio ilegal
de proftssAo ou
atividade

Art. 354. Exercer profissão ou atividade econômica ou
anunciar que a exerce, sem preencher as condições a
que~ por lei~ está subordinado o seu exercício:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

CAPITULO 11
DOS CRIMES DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO
E CONTRA A LIVRE CONCORRÊNCIA, A ECONOMIA
POPULAR E AS RELAÇÓES DE CONSUMO.

SEÇÃO I
DO CRIME DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
CONTRA A LIVRE CONCORRÊNCIA

Abuso do poder
econômico

Art. 355.
Abusar do poder econômico, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, com
o fim de dominar mercado, eliminar a concorrência,
provocar alteração de preço ou aumentar arbitrariamente
o lucro~

Pena - Reclusão de um a cinco anos e multa.
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SEÇÃO fi
DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR

Violação de regime legal de con·
trole de preços

Art. 356. Violar, por qualquer meio, regime legal ou
regulamentar de controle de preços de produtos ou
serviços:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Usura

Art. 357. Cobrar, solicitar ou receber juros, comissão

ou outra remuneração, em operação de crédito, superior
ao permitido em lei ou regulamento:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

SEÇÃO In
DOS CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO

Omissão de in·
formação

Art. 358.

Deixar de alertar o consumidor, em

embalagem, invólucro, recipiente ou publicidade, para a
nocividade ou periculosidade do produto:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
§ 1º Na mesma pena incorre quem deixa. de alertar o
consumidor,
mediante
recomendações
escritas
ostensivas, para a nocividade ou periculosidade do
serviço a ser prestado.
Omissão de comunicação

Deixar de comunicar à autoridade
competente e de alertar os consumidores, para a

Art.

359.
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nocividade ou periculosidade de produto ou serviço,
cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no

mercado de consumo:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Desobediência a
ordem legal de
retirada de produto ou serviço
do mercado de
consumo

Art. 360. Deixar de retirar imediatamente do mercado
de consumo, quando determinado pela autoridade
competente, produto ou serviço declarado proibido:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Invólucro ou recipiente com fal.
sa indicação

361.
Inculcar, em propaganda, embalagem,
inv6lucro, recipiente, bula, manual de instruções ou
qualquer outro indicador assemelhado, informação falsa
ou inverídica sobre a natureza, característica, qualidade,
quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço,
garantia, ou a existência de substância que não se
Art.

encontra no conteúdo do produto:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Parágrafo único.
expõe à venda,
qualquer forma
produto referido
Produto avariado

Na mesma pena incorre quem vende,
tem em depósito para vender, ou de
coloca no mercado de consumo, o
neste artigo.

Art. 362. Vender, expor à venda, ter em depósito para
vender, ou de qualquer forma colocar no mercado de
consumo, produto avariado:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
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Fraudar pesos ou medidas padronizados em
lei ou regulamento, usá-los ou mantê-los para fins de
uso em estabelecimento industrial ou comercial:
An. 363.

Pena .. Oetenção de um a seis meses ou multa.
Fraude na quali.

Art. 364. Vender, expor à venda, ter em depósito para

dade de produto

vender, ou de qualquer forma colocar no mercado de
consumo, corno puro ou genuíno, produto resultante da
mistura de outros de espécies diferentes ou qualidades
desiguais:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Omissão do for·

necilDento de do·
cumento de ven·

da

Deixar, quando obrigado por lei ou
regulamento, ou solicitado pelo consumidor, de fornecer
nota fiscal ou documento de venda, de prestação de
An. 365.

serviço, ou termo de garantia, ou fornecê-lo em
desacordo com a verdade:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Serviço perigoso

An. 366.

Executar serviço perigoso, contrariando

determinação da autoridade competente:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Publicidade
pnosa

en-

Art. 367. Fazer ou promover publicidade enganosa ou
abusiva, capaz de induzir em erro o consumidor:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
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Art. 368. Recusar a venda de produto ou a prestação
de serviço a quem estava em condições de efetuar
pagamento à vista:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

CAPITULO DI
DOS CRIMES FALIMENTARES

Falência
cada

provo-

Art. 369. Causar ou agravar o devedor crise financeira

de empresa pública ou privada, com o fim de provocar
a falência:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Art. 370. Praticar quando concorrer com a falência:

I - gastos pessoais ou de família manifestamente

excessivos em relação ao seu cabedal;
11 - despesas gerais do negócio ou da empresa
injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao
capital., ao gênero do negócio, ao movimento das
operações e a outras circunstâncias análogas;
111 - emprego de meios ruinosos para obter recursos e
retardar a declaração da falência, como vendas nos seis
meses a ela anteriores, por menos do preço corrente, ou
a sucessiva reforma de título de crédito;
IV - abuso de responsabilidade de mero favor;
V - prejuízos vultosos em operações aniscadas,
inclusive de jogos de Bolsa;
VI - simulação de capital para obtenção de maior
crédito;
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VII - pagamento antecipado de uns dos credores em
prejuízo de outros;
VIII - desvio de bens, inclusive pela compra em nome
de terceira pessoa, ainda que cônjuge ou parente;
IX - simulação de despesas de dívidas ativas ou
passivas e de perdas;
X - perdas avultadas em operações de puro acaso,
co~o jogos de qualquer espécie;
XI - falsificação material, no todo ou em pane, da
escrituração obrigatória ou não, ou alteração da
escrituração verdadeira;
XII - omissão, na escrituração obrigatória ou não, de
lançamento que dela devia constar, ou lançamento falso
ou indevido do que nela deveria ser feito;
XIII - destruição, inutilização ou supressão, total ou
parcial, dos livros obrigatórios.
Pena - Reclusão de um/á dois anos e multa.
/'

Desvio .de bens
de massa falida

Art. 371. Desviar ou ocultar bens de massa falida:

Pena - Reclusão de seis meses a três anos e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem:
I - adquire, recebe ou oculta bem desviado de massa
falida;

11 • deixa de, no prazo e nas condições legais,
fornecer ao síndico as informações, declarações e
documentos de que tenha a posse ou detençio.
DeclaraçAo falsa

Art. 372.
Fazer afmnação falsa em habilitação,
declaração, retificação ou impugnação de crédito ou em
pedido de restituição de bem na falência:
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Pena - Reclusão de seis meses a três anos e multa.
Parágrafo único.
Na mesma pena incorre quem
reconhece como verdadeiro crédito que sabia falso.
Art. 373. A ação penal nos crimes definidos neste
Capítulo está condicionada à declaração da falência.

Da ação penal

CAPITULO IV

DOS CRIMES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO

Incorporação in·
devida

Art. 374.
Promover incorporação imobiliária em
desacordo com determinação legal, mediante omissão,
falsidade, conluio, artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento.

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Fraude imobiliária

Art. 375. Fazer, em proposta, qualquer comunicação
ao pliblico ou aos interessados, ou em contrato,
afmnação falsa ou omitir aquela que deveria constar,
sobre incorporação imobiliária, alienação das frações
ideais de terreno ou construção de edificações.

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
InftdeUdade
rendal

ge-

Art. 376.

Desviar, em proveito próprio ou alheio,
dinheiro, bem ou valor destinado a empreendimento
imobiliário, do qual é incorporador, construtor ou
admiIÚ~trador de fato ou de direito:

Pena - Reclusão de seis meses a dois anos e multa.
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Art. 377. Promover loteamento ou qualquer outra
fonna de parcelamento do solo urbano sem autorização
dos órgãos competentes, ou em desacordo com a
autorização concedida:
Pena • Reclusão de seis meses a dois anos e multa.

Fràude em loteamento ou parcelamento do solo
urbano

Art. 318. Fazer, em proposta, qualquer comunicação
ao público ou aos interessados, ou em contrato,
afinnação falsa ou omitir aquela que deveria constar,
sobre a legalidade de loteamento ou de qualquer outra
fonna de parcelamento do solo urbano.
Pena - Reclusão de uma quatro anos e multa.

Construçio clandestina

An. 379. Promover construção urbana em solo não
edificável ou especialmente protegido em virtude de seu
valor paisagístico, artístico, cultural, arqueológico ou
histórico ou monumental, sem autorização das
autoridades competentes:
Pena - Reclusão de um a três anos e multa.

Demolição
autorizada

não

Art. 380. Alterar o aspecto de local ou demolir
edificação urbana especialmente protegida em razão de
seu valor paisagístico, artístico, cultural, arqueológico,
histórico ou monumental, sem autorização da autoridade
competente.
Pena - Reclusão de um a três anos e multa.

Licença ilegal

Art. 381. Conceder licença para edificação, demolição,

alteração, loteamento.
parcelamento do
solo,
incorporação imobiliária ou qualquer outra fonna de
ocupação do solo urbano, em manifesta contrariedade
às nonnas legais de ordenamento urbano.
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Parágrafo Único.

Na mesma pena incorre quem ·faz

uso da licença a que se refere este artigo.

CAPITULO V
DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA DE TRATAMENTO
AUTOMÁTICO DE DADOS

Acesso indevido

Art. 382. Obter ou tentar obter, indevidamente, acesso
a sistema de tratamento automático de dados alheio.
acionando-o por qualquer forma.
Pena • Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Formas qualificadas

§ 12 Se com o acesso indevido o agente causar dano a
outrem ou obtiver qualquer vantagem para si ou para

terceiro.
Pena - Reclusão de um a três anos e multa.
§ 22

Se com o acesso indevido o agente produz
alteração temporária ou permanente, em infonnação ou
no funcionamento do sistema de tratamento automático
de dados.

Pena - Reclusão de dois a quatro anos e multa.
Atentado contra

Art.

a integridade de

instrução ou programa de computador, capaz de

sàtema de trata·

destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir

383.

Desenvolver

ou

introduzir comando,
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dado, instrução ou programa de computador ou
provocar qualquer outro resultado diverso do esperado,
em sistema de tratamento automático de dados, com o
fim de causar dano a outrem, obter indevida vantagem
ou satisfazer sentimento ou interesse pessoal.

Pena - Reclusão de dois a quatro anos e multa.
Trilico de infor.
mações pessoais

Destinar infonnação de caráter pessoal,
constante de sistema de tratamento automático de
dados, a pessoa não autorizada ou a fim diverso
daquele ao qual a infonnação se destina, sem pennissão

Art. 384.

do interessado:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Parágrafo Único. Na mesma pena incorre quem obtém
a informação de caráter pessoal referida neste artigo.
Violação do de·
ver de informar

Art. 385. Deixar, indevidamente, de dar conhecimento
ou de retificar informação pessoal constante de sistema
de tratamento automático de dados de entidade
governamental ou de caráter público, quando exigido
pelo interessado.

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
CAPíTULO VI

DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

28690 Quarta-feira 31

Maio de 2000

SEÇÃO I
DOS CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO
DO SISTEMA FINANCEIRO

InstituÇlo finan·
ceira clandestina

Art. 386.

Exercer ou explorar. sem autorização da
autoridade competente, atividade ou serviço privativo
de instituição financeira.

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 387. Exercer, de fato ou de direito, atividade de

Administração
indevida

empresário financeiro, controlador, administrador ou

membro de conselho de instituição financeira ou
companhia aberta estando proibido, impedido ou
inabilitado para tal, por força de lei, regulamento,
sentença ou decisão administrativa.

Pena - Detenção de um a seis me.'ies ou multa.
Simulação

controle

de

Art. 388.
Figurar como empresário financeiro,
controlador, administrador ou membro de conselho de
instituição financeira ou companhia aberta. para ocultar
quem estava proibido. impedido ou inabilitado para tal,
por força de lei regulamento, sentença ou decisão
administrativa:
t

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
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SEÇÃO 11
DOS CRIMES CONTRA A REGULARIDADE DOS
INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Emissão irregular de valor mo·
biliário ou título
de responsabilidade de institui·"

Art. 389. Emitir qualquer título ou valor mobiliário
que possa ser criado, aceito ou garantido por instituição

financeira, ou compan1Ua abe~, sem satisfazer os
requisitos legais ou regulamentares:

ção financeira '
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
,

.

.

Parágrafo Umco.
Na mesma pena Incorre quem
celebra qualquer negócio jurídico tendo por objeto,
título de responsabilidade de instituição financeira ou
valor mobiliário criado ou emitido nas condições deste

artigo.
Art. 390. Distribuir no mercado, sem prévio registro
no órgão competente, valor mobiliário de emissão

Distribuição
clandestina

pública:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Parágrafo Único.
Na mesma pena incorre quem
distribui no mercado valor mobiliário de emissão
pública, em condições ou quantidade diversas das
constantes do registro no órgão competente.
Simulação
propriedade
posse

de
ou

Art. 391. Figurar como proprietário ou possuidor de
tíwl0 de responsabilidade de instituição financeira ou
valor mobiliário, com o fim de ocultar o verdadeiro
titular:
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Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Parágrafo Único. Na mesma pena incorre o verdadeiro
proprietário ou possuidor do t(tuIo de responsabilidade
de instituição financeira ou valor mobiliário a que se
refere este anigo.
SEÇÃO 111

DOS CRIMES CONTRA A CONFIANÇA NO SISTEMA
FINANCEIRO

Divulgar, em prospecto ou em qualquer

Falsidade de co-

Art. 392.

municação p4bli.

outra comunicação pública de divulgação de título de
responsabilidade de instituição financeira ou valor
mobiliário, informação falsa ou omitir aquela que dele
deveria constar:

ca

Pena
Condições artifi·

eiais de mercado

~

reclusão de um a três anos e multa.

Divulgar notícia falsa, ou fato verdadeiro
truncado ou deturpado, com o fim de criar condições
anificiais de oferta, demanda, preço ou cotação de
título de responsabilidade de instituição financeira,
valor mobiliário ou moeda:
Art. 393.

Pena • Recluslo, de um a três anos e multa.
Piolco ftnanceiro

Art. 394. Divulgar notícia falsa ou fato verdadeiro
truncado ou deturpado, com o fim de obter indevida
vantagem para si ou para outrem, ou para satisfazer

interesse ou sentimento

pessoal~

expondo a perigo a

confiança no sistema financeiro ou o crédito de
instituição financeira ou companhia aberta:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000

Quarta-feira 31 28693

Pena • Reclusão, de um a três anos e multa.
Informaçio

pri-

vileaiad.

Obter ou tentar obter, para si ou para

Art. 395.

outrem, qualquer vantagem, valendo-se de informação
que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento
público e capaz de influir nas condições de oferta,
título
de
demanda, preço ou cotação de
responsabilidade de instituição financeira, valor
mobiliário ou moeda, conseguida em razão do exercício
de cargo ou função pública, ou na condição de
empresário fmanceiro, controlador, administrador,
membro

de

conselho

ou

órgão

técnico, auditor,
acionista, sócio, procurador, auditor independente ou
empregado de instituição financeira ou companhia

aberta:
Pena - Reclusão, de um a quatro anos e multa.
Omissão de de·
ver de informa·
ção

Art. 396. Deixar de prestar aos órgãos competentes da
administração pública, ou prestá-la falsa ou incompleta.
ínfonnação a que a instituição financeira ou companhia
aberta estava obrigada por força de lei, regulamento,
sentença ou decisão administrativa:
Pena -

Simulação de ne·

Rócio

Detenção~

de seis meses a dois anos.

Art. 397. Promover negócio simulado tendo por objeto
título de responsabilidade de instituição financeira,
valor mobiliário ou moeda, ou dele participar, com o
fim de criar condições artificiais de oferta. demanda.

preço ou cotação de título de responsabilidade de
instituição financeira, valor mobiliário ou moeda ou
para encobrir a real origem de dinheiro ou qualquer
outro bem ou valor:
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Pena - Reclusão, de um a três anos e multa.
Defraudaçio
subvençio

de

Ar!. 398.
Defraudar financiamento, transferência,
subvenção ou incentivo concedido por órgão da
administração póblica direta ou indireta, ou por
Q1'ganismo sob seu controle direto ou indireto,
desviando-o ou aplicando-o, em finalidade diversa.

daquela para a qual foi destinado:
Pena - Reclusão, de dois a quatro anos e multa.
Violaçio de siRilo

Art. 399. Divulgar indevidamente informação relativa a
instituição financeira ou a seus negócios, ou a
companhia aberta. da qual tomou conhecimento em
razio de cargo, função, emprego, ofício, ministério ou

profissão, e que, por força de lei ou regulamento, deva
permanecer em sigilo:
Pena - Detenção. de seis meses a dois anos.
Lavagem de di·

Art. 400. Prestar qualquer serviço financeiro destinado

nhelro

a encobrir a real origem de dinheiro ou de qualquer
outro bem ou valor:

Pena • Reclusão, de um a quatro anos e multa.

Partgrafo Único.

Na mesma pena incorre quem se

beneficia do serviço financeiro referido neste artigo.
SEÇÃO IV
DOS CRIMES CONTRA Ao SEGURANÇA OOS
NEGOOOS FlNANCEBlOS

Balanço fraudu-

Art. 401. Elaborar, subscrever, apresentar à

assembl~a
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geral ou fazer publicar balanço ou qualquer outra
demonstração contábil de instituição financeira ou
companhia aberta, material ou ideologicamente falso:
Pena - Reclusão, de um a quatro anos e multa.
Parágrafo Único.
Na mesma pena incorre quem,
conhecendo a falsidade, concorre para a aprovação ou
publicação do balanço ou demonstração de que trata
este artigo.

Ope~çãO'

com
pessóa proibida

Art. 402. Aprovar ou autorizar operação financeira
com pessoa que, para tal está proibida, impedida, ou
inabilitada, por força de' lei, regulamento, sentença ou
decisão administrativa:
Pena - Reclusão, de um a três anos e multa.

Parágrafo Único. Na mesma pena incorre quem se
beneficia da operação financeira referida neste artigo.
Sub~~di~ação

de

operação

Art.. 403. Subordinar a contratação ou prestação de
serviço financeiro à aquisição ou contratação de outro.
a ser prestado por instituição financeira ou por empresa
integrante do mesmo grupo, ou à compra ou subscrição
de título de responsabilidade de instituição financeira
ou de valor mobiliário:

Pena - Reclusão, de um a três anos e multa.
Operação de, pura especulação

Contratar a venda de títuio de
responsabilidade de instituição financeira ou de valor
mobiliário, com a declaração de ficar em poder do
vendedor, custodiado em nome do comprador, o
certificado· objeto da venda quando, ao tempo da

Art. ,404.
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contratação, a instituição financeira não tinha
propriedade do título ou valor mobiliário vendido:

a

Pena - Reclusão, de um a três anos e multa
GeItlo temerária

Expor instituição financeira ao perigo de
liquidação forçada, mediante a prática de qualquer dos
seguintes atos de gestão temerária:

Art. 405.

I - realizar operação, ativa ou passiva, arriscada. de
pura especulação ou de mero favor de que resulte perda

elevada;

n - aprovar políticas

ou operações, ativas ou passivas,
que violem normas legais ou regulamentares sobre
diversificação de riscos, limites operacionais e de
imobilização;

IH - contratar operação de crédito sem exigir as

garantias prescritas em lei ou regulamento;
IV - realizar de.~pesas gerai~ ou imobilizações
excessivas em relação à escala e ao resultado
operacional da entidade financeira;

v - pagar

juros notoriamente superiores aos legais ou
empregar qualquer outro meio ruinoso, para obter
recursos e retardar a decretação da liquidação forçada:

Pena .. Reclusão, de um a quatro anos e multa.
Forma qualflka·
da

Parágrafo Único. Sobrevindo a liquidação forçada da
instituição financeira, em razão da gestão temerária:
Pena .. Reclusão, de dois a oito anos.
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Art. 406. Expor instituição financeira ao perigo de
liquidação forçada, mediante a prática de qualquer dos
seguintes atos de gestão fraudulenta:

I - desviar bem ou direito pela compra em nome de
terceiro;
11 - simular despesa, dívida ativa ou passiva, ou perda;

IH - fraudar execução, destruindo, inutilizando ou
deteriorando bem, ou praticando qualquer negócio
jurídico, capaz de gerar obrigação, ou que importe em
alienação patrimonial:

Pena - Reclusão, de dois a quatro anos e multa.
Forma qualificada

Parágrafo Único. Sobrevindo a' liquidação forçada da
instituição financeira. em razão da gestão fraudulenta:
Pena - Reclusão, de três a oito anos e multa.

Desvio de bens
de massa liqui-

Art. 407. Desviar ou ocultar bem de massa liquidanda
de instituição financeira:

danda

Pena - Reclusão, de dois a quatro anos e multa.
Atividade de ter·
ceiro

Art. 408.

Figurar como proprietário ou possuidor de
bem desviado de entidade financeira, receber crédito
em detrimento de outro credor, ou participar de ato
simulado de que possa resultar prejuízo para a entidade
financeira ou seus credores:
Pena - Reclusão, de um a quatro anos e multa.

Sonegação de in·
formação ou do-

Art. 409. Deixar o ex-administrador de instituição
financeira de apresentar ao interventor, liquidante ou
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síndico, nos prazos e condições estabelecidos em Iei as
informações, declarações ou documentos de que tenha a
posse ou disposição:
t

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Declaração

de

crédito falsa

Art. 410.
Fazer afirmação falsa em habilitação.,
declaração, retificação ou impugnação de crédito ou
pedido de restituição de bem, em liquidaçãO forçada de
instituição financeira:
Pena - Reclusão, de seis meses a três anos e multa.
Parágrafo Único.
Na mesma pena incorre quem
reconhece, como verdadeiro. crédito que sabia falso.

Desvio de finali·
dade

An. 41 J.
Constituir instituição financeira ou
companhia aberta, ou dela valer-se, para o fim de
assegurar ou facilitar a execução, a ocultação ou a

impunidade de crime:
Pena - Reclusão, de dois a quatro anos e multa.

CAPITULO VII
DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

Sonegação fiscal

no todo ou em parte~ o pagamento de
tributo, empréstimo compulsório ou contribuição social
mediante falsidade, conluio, artifício, ardia, ou qualquer
outro meio fraudulento.

Art. 412.

Iludir~

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
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§ 19 Se o b'ibuto cujo pagamento foi iludido era
devido pela entrada ou saída de mercadoria do território
nacional:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
§ 22 Nas mesmas penas incorre quem vende, expõe à
venda, mantém em depósito para vender, adqüire,
recebe ou oculta, no exercício de atividade comercial
ou industrial, mesmo que irregular, mercadoria que sabe
ter sido introduzida no país sem o pagamento do
tributo devido.
Apropriação do
tributo e contribuição previdenciária

Deixar de recolher no prazo legal tributo,
empréstimo compulsório, contribuição trabalhista
previdenciária ou social, retido, descontado ou cobrado,
e que deveria ter feito entrar para os cofres públicos:
Art. 413.

Pena - Reclusão, de nove meses a três anos e multa.
Defraudação de
fiscal
incentivo
ou de fomento

Art. 414. Deixar de aplicar no prazo legal ou aplicar
em desacordo com o estatuído, o valor correspondente
a incentivo fiscal ou parcela de tributo, empréstimo
compuls6rio ou contribuição social de que foi
beneficiário:
Pena - Reclusão, de nove meses a três anos e multa.

Extinção de punibilidade

Art. 415.
Extingue-se a punibilidade nos crimes
previstos neste Capítulo, se o agente promover o
pagamento do tributo, empréstimo compulsório ou
contribuição social acrescido de todos os encargos
legais, até o recebimento da denúncia.
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Art. 416. O juiz pode deixar de aplicar a pena, se o
agente paga o tributo, empréstimo compuls6rio ou
contribuição social acrescido de todos os encargos
legais antes da sentença.

CAPíTULO VDI
DOS CRIMES CAMBIAIS E ADUANEIROS

ContrabandG

Art. 417. Importar ou exportar mercadoria proibida:
Pena .. Reclusão de um a três anos e multa.
§ lQ Nas

mesma.~

penas incorre quem vende, expõe à
venda, mantém em depósito para vender, adiqüire,
recebe ou oculta, no exercício de atividade comercial
ou industrial, mesmo que irregular, mercadoria cuja
importação era proibida.
§ 22 A pena aplica-se em dobro se o crime de
contrabando é praticado por meio de transpone aéreo.

Remessa clandestina de moeda

Art 418. Fazer sair do País moeda, nacional ou
estrangeira, ou qualquer outro meio de pagamento ou
instrumento de giro de crédito, sem a devida
autorização ou em desacordo com a concedid~ com o
fim de evasão de divisa.~:

Pena - Reclusão de um a três anos e multa.
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Defraudação
cambial
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Destinar moeda estrangeira, licitamente adquirida.
a fun diverso daquele para o qual a autorização de
aquisição foi concedida:
§

}2

Pena • Detenção de três meses a um ano e multa.
,

Agio ilegal

§ 22 Exigir, cobrar ou receber ágio superior à taxa
oficial de câmbio, sobre quantia pennutada por moeda

estrangeira:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
TíTULO XIII
DOS CRIMES CONTRA O AMBIENTE
CAPiTULO I

DA DEGRADAÇÃO. AMBIENTAL
SEÇÃO I

DA POLUIÇÃO DA ÁGUA, DO AR E
Da Poluição de
águas

no SOLO

Causar poluição de águas interiores, de
superfície ou subterrâneas, expondo a perigo a
incolumidade humana, animal ou vegetal, ou tomando
mais grave situação de perigo exístente:

Art. 419.

Pena - Detenção de dois meses a dois anos e multa.
Aumento de pe-

na

§ 1s! A pena é aumentada até o dobro, se:

I - a água serve ao consumo humano;
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II - a poluição decorre de atividade industrial ou de

transporte.
Crime culposo

§ 22 Se o crime é culposo:

Pena - Detenção de um a seis mese ou multa.
Poluição de estuário ou quas
litorinus

Art. 420. Causar poluição de estuário, mangue, água.~
litorâneas, ou de mar territorial, expondo a perigo a
incolumidade humana, animal ou vegetal, ou tomando

mais grave situação de perigo existente:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Aumento de pe-

§ 12 Aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 1v

na

do artigo anterior.

Crime culposo

§ 22 Se o crime é culposo:

Pena .. Detenção de um a seis mese ou multa.
Poluição do ar

Art. 421.

Causar poluição do ar, expondo a perigo a

incolumidade humana, animal ou vegetal. ou tomando
mais grave situação de perigo existente:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Aumento de pena

§ 1g A pena é aumentada até o dobro, se:

I - a poluição atinge lugar habitado;
11 - a poluição decorrre de atividade industrial ou de

transporte.
Crime cuIpose

§ 29 Se o crime é culposo:
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Pena - Detenção de um a seis mese ou multa.
Poluição do solo

Art. 422.
Causar poluição do solo de forma a
prejudicar seu uso ou ocupação:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Aumento de pe·

§ 1º A pena é aumentada até o dobro, se a poluição

na

decorre de atividade comercial ou industrial.

Crime culposo

§ 22 Se o crime é culposo:

Pena. - Detenção de um a seis mese ou multa.
Poluição do sub·

solo

Art. 423. Causar poluição do subsolo de forma a
prejudicar seu uso:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Aumento de pe·

§ 1~ A pena é aumentada até o dobro, se a poluição

na

decorre de atividade comercial ou industrial.

Crime culposo

§ 22 Se o crime é culposo:

Pena - Detenção de um a seis mese ou multa.
Aplicação indevi·
da de agrotóxi.
cos, componentes
e afins

Art. 424.
Produzir, comercializar, transportar, ou
prestar serviços na aplicação de agrotóxicos, seus
componentes e afins, descumprindo exigências legais: .
P~na - Detenção de três meses a um ano e muIta.

Parágrafo l1nico. Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a seis mese ou multa.
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SEÇÃO 11

DOS CRIMES CONTRA A FLORA E A FAUNA

Atentado contra
a nora

Art. 425. Fazer, indevidamente, queimada, derrubada de
mata ou florestas ou causar dano a outra forma de
vegetação de preservação permanente:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Aumento de pena

§ 12 A pena é aumentada até a metade, se;

I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a
erosão do solo ou a modificação do regi~ climático;
11 - o crime é cometido no período de queda das
sementes ou de fonnação dai vegetações prejudicadas;

IH - durante a noite. em domingo ou dia feriado, em
época de seca ou inundação.
Crime culpoS{)

§ 2º Se o crime é culposo:

Pena - Detenção de um a seis mese ou multa.
Omissão de replantio

Art. 426. Deixar de promover o replantio a que está
legalmente obrigado:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
Impedimento de
regeneração de

12 Impedir ou dificultar, sem justa causa,· a
regeneração natural de floresta ou outras fonnas de

floresta

vegetação~

§
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Pena - lJetenção de seis meses a dois anos e multa.

Atentado contra
a fauna silvestre

An. 427. Destruir, perseguir, caçar, utilizar ou apanhar,
indevidamente, animais da fauna silvestre ou nativa:

Pena - Detenção de três meses a dois anos e multa.
§ 1li! Incorre na mesma pena quem, destr6i ou apanha

Atentado euntra
ninho, abrigo ou
criadouro

ninho, abrigo ou criadouro natural.

Aumento de pe·

§ 22 A pena é aumentada até a metade, se:

na
I - a espécie é considerada sob ameaça de extinção
I

pela autoridade competente;
11 - o crime é praticado:

a) em período defeso à caça ou durante a noite;
b) com abuso de licença.

§ 32

A pena é aumentada até o triplo, se o crime é
praticado com o fim de lucro.
Fundear embarcação em banco
de molusco

Art. 428. Fundear embarcação ou lançar detritos sobre
bancos de moluscos ou corais demarcados pela
autoridade competente:
'Pena - Detenção de um a seis meses.

Pesca predatória

Art. 429'. Pescar, utilizando explosivo, substância
tóxica, tarrafa, ou qualquer outro meio proibido:

Pena - Detenção de sete meses a dois anos, e multa.
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Art. 430. Deteriorar ambiente de mangue mediante
aterro ou outro meio capaz de por em risco a fauna:
1

Pena - Reclusão, de nove meses a tres anos e multa.
Difusão de doen·
ça ou praga

Art. 431. Difundir doença ou praga que possa causar
dano a campo, mata, floresta, plantações ou animais
silvestres:
Pena: - Reclusão de um a três anos e multa.

aos animais

§ 1º Incorre na mesma pena quem fabrica, adultera,
corrompe, falsifica ou distribui substância alimentícia
ou medicinal destinada ao consumo dos animais
tomando-a nociva à saúde.

Crime culposo

§ 22 Se o crime é culposo:

Substância
ali·
mentícia ou medicinal
nociva

1

Pena • Detenção de um a seis mese ou multa.

mULO XIV
DOS CRIMES CONTRA OS VALORES CULTURAIS
CAPITULO I
DOS CRIMES CONTRA

Dano à memória
cultural

o

PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 432. Destruir, inutilizar, deteriorar, ocultar, colocar
em lugar inacessível, fazer desaparecer ou de qualquer

outro modo danificar monumento público ou bem
tombado:

Pena - Reclusão de três a seis anos e multa.
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Crimes
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asseme-

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem
danifica documento ou objeto de valor científico~
artístico arqueológico~ ou literário e componente de
coleção ou arquivo, do domínio ou sob tutela da União,
Estado, Município, autarquia, empre~a pública,
sociedade de economia mista ou fundação instituída
pelo Poder Público.

Falsificação de
coisa de valor
e
arqueolólico

An. 433. Falsificar, alterando ou reproduzindo, pintura,

lhados

histórico

escultura, obra gráfica ou outro objeto de' valor
arqueológico e histórico, na situação descrita no
parágrafo único do artigo anterior:
Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.

asseme-

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem,
ilicitamente, vende, expona, troca, cede, empresta,
guarda, introduz no comércio ou adquire as coisas
referidas neste artigo.

Falsa autenticação de coisa de
valor arqueológico eu hist6rico

Art. 434. Autenticar, por qualquer meio ou forma,
sabendo falsas, as coisas referidas nos artigos
anteriores:

Crimes
lhados

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Crimes

asseme-

Parágrafo único.

lhados

sabendo

Atentado contra

Art. 435.

monumento
bem ellltural

Incorre na mesma pena quem,

falsas,

mediante declaração, publicação.
aposição de timbres, etiquetas, períc~a ou qualquer
outro modo, induz outrem em erro quanto à
autenticidade das coisas referidas nos artigos anrenores.

ou

Alterar ou macular monumento ou bem de
valor histórico, religioso, artístico ou científico,
mediante pintura ou qualquer outro processo ou meio
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graifico.

Pena - Reclusão de um a três anos e multa.
CAPITULO 11
DISPOSIÇÕES GERAIS

Aumento de pena

Art. 436. A pena é aumentada até:

I - um terço, se o crime é praticado com o fim de
lucro;
11 - a metade, se praticado por funcionário público,

prevalecendo-se do cargo.
Concurso
de
bens
Jurfdicos
ofendidos

Bens das Bibliotecas Ptiblicas

Art. 437. Se outro crime previsto neste Código ou em

lei especial, ofende monumento, documento ou coisa
integrante do patrimônio cultural, na forma referida
neste Título, a pena aplicável será aumentada até um
terço.
Parágrafo único. Compreendem-se na disposição deste

artigo, os crimes de funo, dano e apropriação indébita
de livros ou outros objetos de valor científico, artístico
ou literário sob a guarda de bibliotecas públicas da
administração direta, indireta ou fundacional da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

TÍTULO XV

DOS CRIMES CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO
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CAPiTULO I
Dos Crimes Contra a Soberania Nacional
Atentado à soberania
Art. 438. Tentar submeter o território nacional, ou
parte dele, ao domínio ou à soberania de outro pais.
Pena - Reclusão de quatro a doze anos. § 1°Na mesma pena incorre quem:
I - empreende ação armada para ofender a integridade ou a independência nacional;
11 - executa no território brasileiro qualquer
ordem ou determinação de governo estrangeiro
que ofenda ou exponha a perigo a soberania do
Pais.
Diminuição pena
§ 2° Os atos preparatórios que tenham relação
direta com a execução do fato são punidos com a
pena do crime consumado, diminufda de um terço até
a metade.
Traição
Art. 439. Entrar em entendimento ou negociação com governo estrangeiro ou seus agentes, Induzindo-os instingando-os a empreenderem guerra de
conquista ou atos de hostilidade contra o Brasil, ou
prestando-lhes auxflio para que o façam:
Pena - Reclusão de oito a quinze anos.
§ 1°. Na mesma pena incorre quem incita, publicamente, ato de governo estrangeiro a promover
guerra ou hostilidade contra o Brasil.
§ 2° Se a guerra é declarada, ou desencadeados os atos de hostilidade, a pena é aumentada de
metade até o dobro.
§ 3° Os atos preparatórios que tenham relação
direta com a execução do fato são punidos com a
pena do crime consumado diminuída de três quartos.
Aliciamento à invasão

Art. 440. Aliciar individuos de outro pais ou a
pátridas para invasão do território nacional:
Pena - Reclusão de três a oito anos.
Parágrafo único - Se a invasão ocorre, a pena
é de reclusão de seis a vinte anos.
Violacão do Território
Art. 441. Violar o território nacional com o fim de
explorar riquezas naturais ou nele exercer atos de soberania de outro pais:
Pena - Reclusão de três a oito anos.
Parágrafo único. Se ocorre a exploração ou a
prática de atos de soberania, a pena e aumentada de
metade.
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Atentado à Federação
Art. 442. Tentar desmembrar parte do território
nacional, mediante violência ou grave ameaça, para
constituir pais independente:
Pena - Reclusão de três a seis anos, além da
pena correspondente à violência.
Espionagem
Art. 443. Remeter, ceder, ou entregar a governo
ou grupo polltico estrangeiro ou a seus agentes, dados, documentos ou suas cópias, planos, cifras ou assuntos classificados pelo Brasil como sigilosos, ou comunicar ou facilitar a comunicação de seu conteúdo:
Pena - Reclusão de dois a quinze anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem:
I - com o objetivo de realizar os atos previstos
neste artigo, mantém serviço de espionagem ou dele
participa;
11 - com o mesmo objetivo, realiza atividade aerofotográfica ou sensoreamento remoto em qualquer
parte do território nacional;
III - oculta ou presta auxilio a espião, conhecendo essa circunstância, para subtrai-lo à ação da autoridade pública;
IV - obtém ou revela, para fim de espionagem,
desenhos, projetos, fotografias, noticias ou informações acerca de técnicas ou tecnologias, componentes, equipamentos, instalações ou sistemas de processamento de dados, em uso ou em desenvolvimento no país, considerados essenciais para a sua defesa, integridade, independência, ou soberania, e que
por isso devam permanecer em segredo.

CAPiTULO"
Dos Crimes contra a Estabilidade Democrática
Sedição
Art. 444. Constituir ou tentar constituir grupo civil
ou militar, ou dele participar, para o fim de promover,
mediante violência ou grave ameaça, a alteração da
estrutura do Estado democrático ou da ordem constitucional estabelecida:
Pena - Reclusão de dois a oito anos.
§ 1°. Na mesma pena incorre quem:
1- com idêntico objetivo, importa, fábrica, prepara, guarda, mantém em depósito, compra, vende,
cede, detém, distribui, transporta, remete ou usa armas proibidas, substências explosivas, radioativas ou
próprias para a produção de gases tóxicos ou asfixiantes;
11 - mediànte violência ou grave ameaça, impede, dificulta ou torna impossível o regular funciona-
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menta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal;
111- mediante violência ou grave ameaça, impede a realizaçao de eleições para cargos públicos;
IV - mediante violência ou grave ameaça, executa diretamente atos dirigidos a substituir o governo
constitucionalmente constituldo, a derrogar, suspender ou modificar total ou parcialmente a Constituição,
a alterar a forma republicana e federativa ou a destituir o Chefe de Governo de suas prerrogativas;
V - pratica atentado à vida, à integridade flsica,
à liberdade ou ao patrimônio de outrem, para a obtenção de fundos à constituição ou manutenção de grupo armado ou organizaçao polltica destinados a alterar a estrutura do Estado democrático, a forma republicana ou a ordem constitucional.
§ 2° A pena prevista neste artigo é aplicada cumulativamente com as penas correspondentes à violência.

Incitamento à guerra civil
Art. 445 - Incitar, publicamente, a prática de
guerra civil ou dos previstos no artigo anterior.
Pena - Reclusêo de um a três anos.

Sabotagem
Art. 446. Destruir, inutilizar, impedir o funcionamento, ou desviar de seus fins regulares, total ou
particialmente, definitiva ou temporariamente, meios
de comunicação ou transporte, portos, aeroportos,
estações ferroviárias ou rodoviárias, instalações públicas ou estabelecimentos destinados ao abastecimento de água, luz, gás ou alimentos, ou à satisfaçao de necessidades gerais e impreteriveis da populaçêo, com o fim de ofender, alterar ou tentar alterar
a estrutura democrática do Estado, a ordem constitucional ou a forma republicana, ou substituir o Chefe de Governo:
Pena - dois a seis anos.
Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de quatro a oito anos;
se resulta morte, reclusêo de seis a quinze anos.

Atentado a chefe de poder
Art. 447. Matar, ofender a integridade corporal
ou a saúde ou privar da liberdade, mediante seqúestro ou cárcere privado, por motivo de facciosismo polltico ou com o fim de alterar a estrutura do Estado democrático ou a ordem constitucional, o Chefe de Governo ou o Presidente do Senado Federal, da Cêmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal:
Pena - Reclusão de doze a trinta anos, em caso
de homicldio, e reclusão de quatro a dez anos nos demais casos.

CAPiTULO 111

Dos Crimes contra a Cidadania
Atentado a direito de manifestaçlo
Art. 448. Impedir ou tentar impedir, mediante violência ou grave ameaça, o livre e pacIfico exerclcio
de manifestaçao autorizada de partidos ou grupos pcIIticos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos:
Pena - Reclusão de um a três anos.
§ 1° Se do fato resulta lesão corporal grave, a
pena éde reclusão de dois a seis anos; se resulta
morte, reclusão de quatro a doze anos.
§ 2° Se o agente é funcionário público, ou de
qualquer forma exerce funções de autoridade pública, a pena éaumentada de um terço.

Obstáculo a jurisdição
Art. 449. Impedir ou dificultar, mediante violência ou grave ameaça, por motivo de facciosismo poUtico, a prestaçao de jurisdiçêo em causa que envolva
direitos coletivos ou interesses difusos:
Pena - Reclusão de um a três anos, além da
pena correspondente à violência.
Parágrafo único - Na mesma pena incorre o
funcionário público que omite ou retarda, injustificadamente, ato de oficio ou o pratica contra expressa
disposição de lei em causa relativa aos direitos ou interesses mencionados neste artigo.

violação discriminatória de direito ou garantia fundamental
Art. 450. Impedir ou dificultar, por motivo de preconceito de raça, cor, condiçllo fisica ou social, religiêo ou origem, o livre exercfcio de direito ou garantia
fundamental assegurados na Constituiçllo:
Pena - Reclusão de dois a quatro anos.

Associação discriminatória
Art. 451. Organizar ou tentar organizar associação, ou dela participar, com o fim de pregar a discriminação ou o preconceito de raça, cor, condição ffsica
ou social, religião ou origem:
Pena - Reclusão de dois a quatro anos.
CAPITULO IV

Dos Crimes contra a humanidade
Genocídio
Art. 452. Exterminar ou tentar exterminar, parcialmente, grupo nacional, étnico, racial, cultural ou religioso:
I - matando membros do grupo;
11 - ofendendo gravemente a integridade flsica
ou a saúde de membros do grupo;
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111 - submetendo o grupo a condições de existência capazes de produzir sua destruição física;
IV - impondo medidas tendentes a impedir o
nascimento no seio do grupo, ou
V - transferindo coercitivamente crianças de
um grupo para outro:
Pena - Reclusão de oito a quinze anos, além da
pena correspondente à violência.

Associação para a prática de genocídio
Art. 453. Associarem-se duas ou mais pessoas
para a prática de qualquer dos crimes mencionados
no artigo antenor:
P
Re I ã d '
d
ena c us o e CinCO a ez anos.

Tortura

..

.
Art. 454. Ofender a !nte~ndade corp~ral ou a saude de alguém, com o intUitO de obter Informação,
confissão ou qualquer outra prova ou declaração, em
investigação ou inquérito policial, ou em procedimento judicial ou administrativo em curso ou ainda não iniciado:
Pena - Reclusão de três a seis anos.
§ 1° Na mesma pena incorre quem:

1- dispensa à pessoa presa ou submetida a medida de segurança tratamento cruel, desumano ou
que importe injustificado sofrimento físico ou mental;
11 - com o mesmo objetivo do artigo, utiliza aparelhos, instrumentos ou substãncia proibidos ou que
impliquem sofrimento físico ou mental, ou risco acentuado à saúde da vítima.
§ 2°. Se do fato resulta lesão corporal grave, a
pena é de reclusão de cinco a dez anos; se resulta
morte a pena é de reclusão de seis a vinte anos.

Condescedência com a tortura
Art. 455. Deixar o funcionário público de responsabilizar o autor de tortura ou, faltando-lhe competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente:
Pena - Reclusão de dois a quatro anos.

Desaparecimento de pessoa
Art. 456. Deixar o carcereiro ou a autoridade encarregada da investigação ou custódia de comunicar
ao juiz competente a transferência de pessoa presa
ou submetida a medida de segurança para outro estabelecimento ou local diverso daquele no qual estava originariamente custodiada:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único - Na mesma pena incorre
quem, com a qualidade dos agentes referidos neste
artigo, sonega à autoridade judiciária ou ao Ministério
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Público informação acerca de pessoa presa ou submetida a medida de segurança.

Associação terrorista
Art. 457. Constituir ou tentar constituir, mediante
o concurso de duas ou mais pessoas, associação terrorista, ou dela partícipar, para o fim de cometer
c~m~s contra a vida, a liberdade ou a incolumidade
publica:
Pena - Reclusão de quatro a oito anos.
§ 1° O juiz pode dimi~uir a pena de um terço até
~ metade, ou deIxar de aphcá~la, se o agent~, volunt~na e cabalmente, dá conhecImento à autondade publica da atividade criminosa e de seus agentes, de
modo que ainda possa ser evitada.
§ 20 A pena prevista neste artigo é aplicada cumulativamente com as penas correspondentes aos
crimes praticados.
CAP[TULOV

Dos Crimes contra a Comunidade Indígena
Invasão possessória
Art. 458. Invadir, mediante violência, grave ameaça ou fraude, ou com o concurso de mais de duas
pessoas, terras ou reservas indígenas demarcadas,
para o fim de esbulho possessório:
Pena - Reclusão de dois a seis anos, além da
pena correspondente à violência.

Lavra ou pesquisa proibida
Art. 459. Realizar, sem autorização, lavra OU,"
pesquisa de recursos minerais em terras ou reservas
indígenas demarcadas, ou nelas manter equipamento ou maquinário especialmente destinado à realização dessas atividades:
Pena - Reclusão de dois a quatro anos.
Parágrafo único - Na mesma pena incorre
quem explora, por qualquer meio ou recurso, as riquezas do solo, rios ou lagos de terras ou reservas indígenas demarcadas ou estimula seus habitantes a
explorá-Ias ou negociá-Ias.

Ultraje aos costumes
Art. 460. Escarnecer, publicamente, de índio,
por motivo de sua origem, língua, costume, crença ou
cultura; vilipendiar ato ou objeto de crença, costume
ou tradição cultural indígena, ou impedir ou perturbar
a sua prática:
Pena - Detenção de seis meses a um ano.
Parágrafo único. A pena aumenta-se da sexta
parte, se o fato é cometido através da imprensa.

Corrupção de costumes
Art. 461. Induzir ou instigar membros de comunidade tribal, ou índios não integrados à aquisição ou
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ao uso de bebida alcoólica, ou à corrupção de seus
costumes ou tradições:
Pena - Reclusão de um a três anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem
utiliza imagem de membro de comunidade indígena,
ou de índio não integrado, mesmo com seu consentimento, como objeto ou exibição de caráter obsceno.
Aumento de pena
As penas previstas neste capítulo são aumentadas de um terço, se o agente é funcionário público ou
empregado de órgáo de assistência ao índio, ou se o
fato é praticado na faixa de fronteira.
CAPíTULO VI
Dos Crimes contra as Relações Internacionais
Atentado
Art. 462. Matar Chefe de Estado ou de Governo
estrangeiro, ou qualquer das pessoas internacionalmente protegidas em virtude de tratado, convenção
ou ato internacional em vigor no Brasil e que se encontrem em território nacional:
Pena - Reclusão de oito a trinta anos.
Parágrafo único. Privar da liberdade, mediante
seqúestro ou cárcere privado, ou ofender a integridade fisica ou a saúde de qualquer das pessoas mencionadas neste artigo:
Pena - Reclusão de quatro a dez anos.
Destruição de bens culturais
Art. 463 Destruir, total ou parcialmente, bens
culturais ou locais de culto religioso, claramente identificáveis, que constituam patrimônio cultural ou espiritual dos povos, ou locais especialmente protegidos
em virtude e tratado, convenção ou ato internacional
em vigor no Brasil.
Pena - Reclusão de três a seis anos.
Apoderamento ilícito de aeronave
Art. 464. Apoderar-se ou exercer o controle de aeronave em vôo, mediante violência, grave ameaça ou
fraude, ou depois de haver, de qualquer modo, reduzido
a tripulação à impossibilidade de resistência:
Pena - Reclusão de quatro a doze anos.
Uso ilícito do correio
Art. 465. Utilizar o sistema postal nacional ou internacional para a prática de atos de terrorismo, tráfico de drogas ou contra a vida, a integridade ffsica ou
a saúde de outrem:
Pena - Reclusão de dois a seis anos além da
pena correspondente ao crime praticado.

CAPíTULO VII
Disposições Gerais
Crime político
Art. 466. Consideram-se políticos os crimes previstos neste título, excluídos os crimes contra a humanidade, contra a comunidade indígena e os de violação discriminatória de direito ou garantia fundamental
e associação discriminatória.
Isenção de pena
Art. 467. Na hipótese do art 440, é isento de
pena o agente que, sem ter praticado qualquer outro crime, abandona o grupo ou a associação, ou, na hipótese
do § 12 , I, quando o armamento ou material bélico évoluntariamente entregue à autoridade pública ou posto à
sua disposição antes que o fato se torne descoberto.
Obediência Hierárquica
Art. 468. Nos crimes contra a humanidade, a prática do fato em estrita obediência a ordem de superior
hierárquico não exclui a responsabilidade penal.
DISPOSiÇÕES FINAIS
Disposições finais
Art. 469. Ressalvada a legislação especial sobre
crimes de responsabilidade, eleitorais, militares, de
imprensa e informação, e a que dispõe sobre tráfico e
uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, revogam-se as
disposições em contrário.
Art. 470. Este Código entra em vigor após seis
meses de sua publicação.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
nominal, votei com a Liderança do PMDB.
O SR. YVONILTON GONÇALVES (PPB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei segun~
do a orientação do PPB.
O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com a orientação do PPB.
V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
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COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido
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Bloco

BAHIA
PPB

Yvonilton Gonçalves

Presentes de Bahia : 1
RIO DE .JANEIRO

PFL

Almerínda de Carvalho
Presentes de Rio de Janeiro : 1
SÃO PAULO
Celso Russomanno
Julio Semeghini

PPB
PSOB

PSOB/PTB

PSOB

PSOB/PTB

pedoS

PSB/PCDOB

PrellBntes de Silo Paulo : 2
MATO GROSSO
Welinton Fagundes

Presentes de Mato Grosso : 1
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz

Preeent8s de Distrito Federal : 1

•
DEIXAM DE COMPARECER OS BRB.:
RORAIMA
SalomAo Cruz
Total de Au.entes: 1
AMAPÁ
Evandro Mllhomen
Jurandll Juarez
Total de Ausente.: 2

Partido

Bloco

PPB

PSB
PMOB

PSB/PCOOB
PMOB/PST/PTN

PARÁ
Babê

PT

Deusdeth Pantoja

PFL

Josué Bengtson

PTB

PSOB/PTB

Nieias Ribeiro
Total de Ausentes: 4

PSOB

PSOB/PTB

PTB

PSOB/PTB

Confúelo Moura

PMOB

PMOB/PST/PTN

Expedito Júnior
Total de Ausentes: 2

PFL

AMAZONAS
SlIas Cêmara

Total de Au••ntes: 1
RONDONIA

MARANHÃO
Francisco Coelho
Mauro Fecury

Paulo Marinho
Remi Trinta
Total de Ausentes: ..
CEARÁ
Rommel Feijó
Total de Ausentes: 1

PFL
PFL
PFL
PST

PMOB/PST/PTN

PSOB

PSDB/PTB

PlAul
Ciro Nogueira

PFL
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Bloco

PlAul
Mussa Demes

PFL

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves

PMDB

PMDB/PST/PTN

Laire Rosado

PMDB

PMDBIPST/PTN

Total de Ausentes: 2
PARA[BA
Adauto Pereira

PFL

Domiciano Cabral

PMDB

Marcondes Gadelha

PFL

PMDB/PST/PTN

Total de Aus.ntes: 3
PERNAMBUCO
PSDB/PTB

Carlos Batata

PSDB

José Chaves

PMDB

PMDB/PST/PTN

Luciano Bivar

PSL

PL/PSL

Total de Aus.mee: 3
SERGIPE
Adelson Ribeiro

PSC

Jorge Alberto

PMDB

PMDB/PST/PTN

José Teles

PSDB

PSDB/PTB

Geddel Vieira Lima

PMDB

PMDB/PST/PTN

Nelson Pel/egrino

PT

Total de AluIBntes: 3
BAHIA

Total de Ausentes: 2
MINAS GERAIS
Cabo Júlio

PL

Edmar Moreira

PPB

Narcio Rodrigues

PSDB

Nilmário Miranda

PT

Ronaldo Vasconcellos

PFL

Zalre Rezende

PMOB

Zezé Perrella

PFL

PL/PSL
PSDB/PTS

PMDB/PST/PTN

Total de Ausentes: 7
ESplRITO SANTO
Alofzlo Santos

PSOS

PSDB/PTB

Rita Camata
Total de Au.entes: 2
RIO DE JANEIRO

PMDB

PMD8/PST/PTN

Alcione Athayde

PPB

Femando Gabeira

PV

Jair Bolsonaro

PPB
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'artldo
RIO DE JANEIRO
Milton Temer
Total de Ausentes: ..
SAOPAULO
Joio Herrmann Neto
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Bloeo

PT

PPS

José de Abreu
Total de AUlent.: 2
MATO GROSSO

PTN

PMDB/PST/PTN

Osvaldo Sobrinho

PTB

PSDBIPTB

Rlcarte de Freitas
Total de Ausentes: 2
GoIÁs

psoe

PSOB/PTB

Barbosa Neto

PMOB

PMDB/PST/PTN

Geovan Freitas

PMOB

PMDB/PST/PTN

Jovair Arantes

PSDB

PSDB/PTB

Lírcia VAnia

PSDS

PSDBIPTB

Ronaldo Calado

PFL

Total de Au••nt.: 5
MATO GROSSO DO SUL
Flávio Derzi
Total de Ausent.. : 1
PARANÁ
Max Rosenmann

PMDB

PMDBIPSTIPTN

PSOS

PSDB/PTB

Rafael Greca

PFL

Wemer Wanderer
Total de Ausent.: 3
SANTA CATARINA

PFL

Pedro Bittencourt

PFL

Vicente Caropreso

PSDB

Total de ALlsent.. : 2
RIO GRANDE DO SUL
Adio Pretto

PT

Cezar Schlrmer

~Dfi

Luiz Mainardi

PT

Total de Ausentei: 3

PSOB/PTB

PMOB/PST/PTN
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ATOS DO PRESIDENTE
Apostila
Com Base no Ato da Mesa n1l 47, de 7 de outubro de 1992, convalidado pela Resolução n2 21 , de 4
de novembro de 1992, Otávio Rocha Menezes Filho
passa a ser considerado aposentado no cargo da Categoria Funcional de Inspetor de Segurança Legislativa, CD-AL-014, Classe Especial, Padrão V, com os
proventos aumentados de 20%, nos termos do artigo
193, item 11, da Resolução nll 67, de 9 de maio de
1962, a partir de 1l! de setembro de 1992.
Diretoria Administrativa, 24 de maio de 2000. José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.
Apostila
Com Base no Ato da Mesa nº 195, de 21 de fevereiro de 1990, Otávio Rocha Menezes Filho
passa a ser considerado aposentado no cargo da
Categoria Funcional de Inspetor de Segurança Legislativa, CD-AL-014, Classe 1" Padrão V, com os
proventos correspondentes ao vencimento da Clas-

o
DEPUTADOS,
artigo 1°, item I,
junho de 1990,

Maio de 2000

se Especial, Padrão 11I, da mesma Categoria Funcionai, nos termos do artigo 193, item I, da Resolução
n1l 67, de 9 de maio de 1962, a partir de 12 de novembro de 1989.
Diretoria Administrativa, 24 de maio de 2000. José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

Apo.tUa
De acordo com a Resolução nll 36, de 24 de
outubro de 1983, publicado no Oiario do Congresso
Nacional do dia 1II do mês subseqüente, combinado
com o Ato da Mesa nll 19, de 9 de novembro de
1983, Ot'vfo Rocha Meneze. Filho passa a ser
considerado aposentado no cargo de Inspetor de
Segurança Legislativo, CO-AL-014, Classe Especial,
Referência NS 21, com os proventos aumentados
de 20%, nos termos do artigo 193, item li, da Resolução n1l 67, de 9 de maio de 1962, a partir de III de
novembro de 1983.
Diretoria Administrativa, 24 de maio de 2000. JoH Witaon Barboaa Jdnior, Diretor Administrativo.

PRESIDENTE

DA

CÂMARA

no uso das atr:i.buiçOes que
alínea "a", do Ato da Mesa nO

~he

205,

DOS

con~ere

o
de 28 de

RESOLVE exonerar, de acordo· com o artigo 35,
Lei
n°
8.112,
de
11
de
dezembro
de
1990,
ARQU~ARIANO
BITES
LZAo,
ponto
n°
112.251,
do.
cargo
de
Assistente Técnico de Comissao Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Camara dos Deputados,
que exerce na Cornissao de
Ciência
e
Tecnologia,
Comunicaçao
e
Informática,
da
Coordenaçao
de
Comissões
Permanentes,
do
Departamento
de
Comissões.
item

I,

da

CÂMARA DOS

em

DEPUTADOS,

30

de

mai.o

~ ';;

ao:

Pr

2:Di&R

:i.dente

de 2000.
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A-

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPO'1'ADOS ,

no' uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
I

junho de 1990,

RESOLVE
35~

exonerar, de acordo com o artigo

item I, da Lei' nO 6.112, de 11 de dezembro de 1990, ARY

ANTONIO

MOSCBBTTA,

ponto

n°

12.625,

do

cargo

de

Assessor

Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce na Comissão de Agricultura e Politica
Rural,
da
Coordenação
de
Comissões
Per.manentes,
do
Departamento de Comissões.
CÂMARA.DOS DEPUTADOS, em 30 de

m~in

de 2000.
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o

PRESIDENTE

DA

Maio de 2000

....

CAMARA

DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 10, item r, alinea "ali, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nO 8.112, de
11
de
dezembro
de
1990,
LOCIENE CÂNDIDO DO NASCDMENTO, ponto n° 113.188, do cargo de
Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em 3O de maio

de 2000.

Maio de 2000
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O PRESIDENTE DA
DEPO'l'ADOS,
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...

~

DOS

no uso das atribuições que lhe confere 'o
1 "

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DE CAMARGO VON ZUBEN,

~COS

ponto n° 12.930, do cargo de Assessor

Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Lider do Partido Popular Socialista.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 30 de

maio

de 2000.
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O PRESIDENTE DA
DEPUTADOS, no uso das atribuições

...

CAMARA DOS

que lhe confere o
artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WESLEY DE
SOUSA ~S,
ponto nO 113.012, do cargo de Assistente
Técnico de Comissao Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Seguridade
Social e Família, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em

30 de

maio

de 2000.
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A-

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS,

no uso das atribuições

que

lhe

confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de

1990,

e

o

artigo

6°

da Lei

nO

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,
11,

da Lei n°

exercer,

FRANCIO

SAJCAH:)TO para

na Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e

Informática,

8.112,

da

citada,

item

Coordenação

ARILDES

de

Comissões

Permanentes,

do

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto
C,

CNE-12,

do

Quadro

de

Pessoal

da

Câmara

dos

transformado pelo artigo 4° do Ato da Mesa nO 04,

Deputados,
de 20 de

fevereiro de 1991, combinado com o parágrafo único do artigo
1° do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 30

de maio

\=l
L '1'BNER

sidente

.

de 2000.
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O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho de

1990,

e o artigo 6°

da Lei nO

8.112,

de

11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE
II,

da

Lei

nO

8.112,

nomear, na forma do artigo 9°, item
ARQUIAR~O

citada,

BITES

LEÃO para

exercer, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática,

da

Coordenação

de

Comissões

Permanentes,

do

Departamento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de

Comissão Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 20, de 06
de junho de 1995, combinado com o parágrafo único do artigo l°

do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em

30

de maio

idente

de 2000.
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O PRESIDENTE

DA
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"

,..

~

DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item II,
da Lei nO 8.112, citada, ELAlNE DE SOUZA ARANTES SELOU para
exercer,
na Comissão de Seguridade Social e Família,
da
Coordenação de Comíssões
Permanentes,
do Departamento de
Comissões, o cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 1° do Ato da Mesa nO 20, de 06 de junho de 1995, combinado
com o parágrafo único do artigo 10 do Ato da Mesa nO 01, de 24 'de
fevereiro de 1999.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 30

de

maio

\~
~

MIe EL TEMER

Pr

idente

I

de 2000.

Maio de 2000
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o
DEPU'l'ADOS,
artigo l°, item

....

PRESIDENTE DA CAMARA DOS
no uso das atribuições que lhe confere o

r, alínea na",

junho de 1990, e
dezembro de 1990,

o

artigo

RESOLVE

do Ato da Mesa nO 20S,'de' 28 de
6°

da

Lei

nO

8.112,

de

11

de

nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, FERNANDA GIAVARXNA ALCÂNTARA para
exercer,

na

Coordenação

Comissão

de

de

Comissões

Agricultura

Permanentes,

e

Política

do

Rural,

da

Departamento

de

Comissões, o cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto
D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo 10 do Ato da Mesa nO 20, de 06 de junho de
1995, combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da

Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 30 de

m.=.1..~O

de 2000.
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....

O PRBSIDENTE DA CAMARA DOS
DBPUT~OS ,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, .item,.!, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de

1990,

dezembro de

e

o

artigo

6°

da

Lei

nO

8.112,

de

11 de

1990~

'RESOLVE

nomear,

na forma do artigo 9 0

,

item II, ~a Lei nO 8.112, citada, FRANCISCO NÚNCIO CERIGNONI
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Popular
Socialis.ta, o cargo de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de
Pessoal daCamara dos Deputados, nos termos da lotaç~o fixada
do Ato da Mesa nO 33, de 24 de fevereiro de 2000.

CÀMARA

DOS DEPUTADOS,

em 30 de mi.".io

de

2000.
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o
DEPUTADOS,

PRBSIDBNTB DA CÂMARA DOS
no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de

1990,

e o artigo 6° da Lei n° 8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item
lI, da Lei nO 8.112, citada, LOUISK LUY7ZOTTO para exercer, na
Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicaç~o

da Coordenaç!o de Comissões Permanentes,

e Informática,

do Departamento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 4° do Ato da Mesa nO 04, de 20 de fevereiro de 1991,
combinado com o parágrafo único do artigo l° do Ato da Mesa nO
01, de 24 de fevereiro de 1999.
cAMARA DOS DEPUTADOS, em 30

de maio

de 2OOO.
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O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho

de

1990,

e

o

c

artigo

6°

da

Lei

nO

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
11,

da Lei nO

Permanentes,

item

citada, MARIA DAS GRAÇAS ROSA VEIGA DE

exercer, . na 'Comissão de Ciência e Tecnologia,

OLIVEIRA para

Comunicação

8.112,

nomear, na forma do artigo 9°,

e

Informátíca,
do

da

Departamento

de

Coordenação

de

Comissões,

o

Comissões
cargo

de

Assistente Técnico de Comissão Adjunto C, 'CNE-13, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo l° do Ato
da

Mesa

n°

20,

de

06' 'de

junho

de' 1995,

combinado

com

o

parágrafo único do artigb 10 do Ato da Mesa n° 01, de 24 de
fevereiro de 1999.

'cÂMARA DOS DEPUTADOS ~ em' 30 de

<

maio

de 2000.
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,.

o PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DBPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de

1990,

e

o artigo

6°

da Lei

nO

8.112,

de

11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE
item 11, da Lei nO 8.112,

nomear,
citada,

na forma do artigo 9°,
RICARDO

SANCSEZ

DE

SOUZA

para exercer, na Comissão de Agricultura e Política Rural, da
Coordenaçao de Comissões Per:manentes, do Departamento de
CornissOes, o cargo de Assessor Técnico Adjunto Cf CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformado pelo

artigo 4 0 do Ato da Mesa nO 04, de 20 de fevereiro de 1991,
combinado com o parágrafo único do artigo 10 do Ato da Mesa n°

01, de 24 de fevereiro de 1999.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 30 de

m~io

de 2000.
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O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das

atribuições que lhe

confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho

de

1990,

e

o

6°

artigo

da

Lei

8.112,

nO

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
11,

para

da Lei

n°

exercer,

8.112,
no

nomear,

citada,

Gabinete

na forma do artigo 9°,

LUCIENE

do

Líder

CÂNDIDO DO

do

Partido

item

NASCIMENTO

da

Social

Democracia Brasileira, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14,

do

Quadro

de

Pessoal

transformado pelo artigo 2 o
agosto de 1988,

da

Câmara

dos

do Ato da Mesa nO

88,

Deputados,
de

08

de

combinado com o parágrafo único do artigo 1°

do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 30 de

maio

~LTEMER
-p~~'tidente

de 2000.
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PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho

de

1990,

e

o

artigo

6°

da

Lei

n°

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
11,

da Lei

exercer,

nO

8.112,

nomear, na forma do artigo 9°, item
citada,

WESLEY

DE

SOUZA

na Comissão de Ciência e Tecnologia,

Informática,

da

Coordenação

Departamento de Comissões,

de

Comissões

para

ARANTES

Comunicação e

Permanentes,

do

o cargo de Assistente Técnico de

Comissão Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados,

criado pelo artigo la do Ato da Mesa n° 20,

de 06

de junho de 1995, combinado com o parágrafo único do artigo lQ

do Ato da Mesa na 01, de 24 de fevereiro de 1999.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 30

de

maio

de 2000.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 20 horas e 22 minutos.)

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 2.217, DE 2000
(Do Senhor Pedro Pedrossian)
Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado de Minas e Energia, Rodolpho
Tourinho Neto, sobre as contratações firmadas pela Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, no período de gestão da
atual diretoria da empresa.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e na forma dos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro de
Minas e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, o seguinte
pedido de informações:
1) Relação completa dos contratos firmados pela
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, com dispensa do respectivo processo Iicitat6rio, a partir da data
que assumiu a presidência da empresa o Sr. Henri PhiIippe Reichstul, dando início à gestão da atual diretoria, até a presente data. Para cada contrato relacionado, deverão constar as seguintes informações:
- número e data de assinatura do contrato;
- razão social/nome e endereço completo do
contratado;
- representante legal do contratado, signatário
do contrato;
- objeto do contrato;
- valor do contrato;
- prazo do contrato;
- data de início de vigência do contrato (se diferente da data de assinatura).
2) Relação completa de contratações em andamento, mas que ainda não tiveram seus contratos firmados, com as mesmas informações detalhadas solicitadas no item anterior.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Deputado Pedro Pedrossian (PFLlMS).
Voto
Estando de acordo com o art 50 § 2° da Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.
Sala de Reuniões, 30 de maio de 2000. - Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.
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Defiro, ad refendum da Mesa.
Em 30-5-2000. - Deputado Heráclito
Fortes, 1° Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
COMISSÕES
ATA DA COMISSÃO
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
51 a Legislatura - 2a Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 25a Reunião Ordinária realizada
em 30 de maio de 2000
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil, às
quinze horas e trinta e três minutos, no Plenário 01 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, sob a Presidência do Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, estando presentes os Senhores Membros Titulares, Deputados Inaldo Leitão, lédio Rosa,
Ary Kara, Vice-Presidentes; Deputados André Benassi, AntOnio Carlos Konder Reis, Augusto Farias,
Ayrton Xerêz, Caio Riela, Coriolano Sales, Darci Coelho, Eduardo Paes, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Geraldo Magela, Jaime Martins, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batoehio, Júlio Delgado,
Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Marcelo Déda, Mendes
Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Nelson Marehezan,
Nelson Otoeh, Paulo Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Sérgio Miranda, Vilmar
Rocha, Waldir Pires e Zulaiê Cobra e os Senhores
Membros Suplentes, Deputados Dr. Benedito Dias,
Gustavo Fruet, José Ronaldo, Luís Barbosa, Mauro
Benevides, Pedro Irujo, Pompeo de Mattos, Professor
Luizinho, Robson Tuma, Rubens Furlan e Themístoeles Sampaio. Deixaram de registrar suas presenças
os Senhores Membros Titulares, Deputados Bispo
Rodrigues, Cezar Schirmer, Ciro Nogueira, Edmar
Moreira, Geovan Freitas, Henrique Eduardo Alves,
Ibrahim Abi-Ackel, José AntOnio Almeida, Luciano Bivar, Moroni Torgan, Ney Lopes, Osmar Serráglio,
Osvaldo Sobrinho, Vicente Arruda e Zenaldo Coutinho. Abertura: Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, passando ao
exame da Ata da Vigésima Quarta Reunião Ordinária,
realizada no dia vinte e cinco do corrente mês. A requerimento do Deputado Léo Alcântara, foi dispensada a leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Ata. Ordem Do
Dia: 1) Redação Final Do Projeto De Decreto Legislativo N° 334/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnolo-
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gia, Comunicaçao e Informática (MSC nO 955/1999) que "aprova o ato que outorga permissêo à Paranfil
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusêo sonora em freqOência modulada, na localidade de São
José de Ribamar, Estado do Maranhão". Relator: Deputado José AntOnio Almeida. Não houve discussão.
Em votaçao, foi aprovada por unanimidade a redaçao
final. 2) Projeto De Decreto Legislativo N° 311/1999 da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (MSC N°231/1999) - que "aprova os textos do
XXI Congresso da UPU, que são os seguintes: Quinto
Protocolo Adicional à Constituição da União Postal
Universal (UPU); Regulamento Geral da União; Convenção Postal Universal e seu Protocolo Final; Acordo referente às Encomendas Postais Internacionais e
seu Protocolo Final; acordo referente aos Vales Postais e Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso, concluldos em Seul, em 14 de setembro de 1994". Relator: Deputado José Dirceu. Parecer: pela constitucionalidade juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator 03) Projeto De Decreto Legislativo N° 415/2000 - da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (MSC
N° 945/1999) - que "aprova o texto da Convenção nO
174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação nO
181, adotadas em Genebra, em O e 22 de junho de
1993, respectivamente".Relator: Deputado Dr. Rosinha. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votaçao, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relatoro 04) Projeto De Lei N° 1.438-8/1996 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre a pesca em represas
construldas em águas interiores de dominio público,
e dá outras providências". Relator: DeputadoZenaldo
Coutinho. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de Agricultura e Polrtica Rural, com emendas.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do Relator. 05) Projeto De Lei
N° 1.736-B/1996 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "proibe
o uso de vocábulos estrangeiros nos casos que especifica". Relator: Deputado Renato Vianna. Parecer:
pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição.
O Deputado lédio Rosa apresentou requerimento de
adiamento de discussfilo, tendo o plenário anurdo à
solicitação. 06) Projeto De Lei N° 1.922/1996 - do Sr.
Sérgio Miranda e outros 10 - que "altera os prazos
para os pedidos de reconhecimento de pessoas desaparecidas previstos na Lei nO 9.140, de 04 de dezembro de 1995, que "reconhece como mortas pes-
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soas desaparecidas em razão de participaçao, ou
acusaçao de participação, em atividades políticas no
perlodo de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, e dá outras providências". Relator: Deputado
José Dirceu. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relatoro 07) Projeto De Lei N° 2.795/1997 - do Sr. Pedro
Wilson - que "altera o parágrafo único, transformando-o em § 1°, e acrescenta o § 2° ao art. 81 da Lei nO
6.015, de 31 de dezembro de 1973, proibindo o sepultamento em valas comuns e dá outras providências".
Relator: Deputado Augusto Farias. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovaçfilo, nos termos do substitutivo. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. 08) Projeto De
Lei N°3.277/1997-doSr. Jair Bolsonaro-que"estabelece o direito de o parlamentar comunicar-se, pessoai e reservadamente, com o cidadão, quando este
se achar preso". Relator: Deputado José Dirceu. Parecer: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. O Deputado lédio Rosa apresentou requerimento de adiamento de discussão, tendo o plenário anuldo à solicitação. 09) Projeto De Lei N° 3.511/1997 do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "institui o Dia Nacional do Idoso a ser comemorado, anualmente, no dia
1° de outubro". Relator: Deputado Fernando Coruja.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. Nfilo houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator. 10) Projeto De Decreto Legislativo N°
441/2000 - da Comissfilo de Ciência e Tecnologia,
Comunicaçao e Informática (MSC N° 1.120/1999) que "aprova o ato que autoriza a Associaçfilo Comunitária de Comunicação e Cultura Lasafá a executar
serviço de radiodifusêo comunitária, na localidade de
Caeté, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado
Jaime Martins. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussfilo.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator. 11) Projeto De Lei N° 3.010-A/1997 - do
Senado Federal (PLS N° 181/1996) _ que "dispõe sobre áreas de preservação permanente situadas ao redor de represas hidréletricas". Relator: Deputado ViImar Rocha. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas. Nfilo houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 12) Projeto De Lei N°
3.159-A/1997 - do Senado Federal (PLS N°
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102/1995) - que "altera dispositivos da Lei nO 7.210,
de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, referentes a tratamento médico de presos". Relator: Deputado Bispo Rodrigues. Parecer: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, falta de técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
Relator. 13) Projeto De Lei N° 3.602-A/1997 - Do Senado Federal (PIs N° 11/1997) - que "dispõe sobre os
acordos judiciais trabalhistas que tratem da concessão de Seguro-Desemprego e da movimentação do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e
dá outras providências". Relator Deputado José Dirceu. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
com emenda e subemenda. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator. 14) Projeto De Lei N° 1.866-B/1996 - do
Sr. Corauci Sobrinho - que "assegura aos adquirentes de móveis em construção o direito de exigir dos
responsáveis pelo empreendimento a comprovação
de recolhimento aos cofres do INSS e da CEF". Relator: Deputado Osmar Serráglio. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emendas. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 15)
Projeto De Lei Noo2.083-A/1996 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização dos exames para diagnóstico precoce da fenilcetonúria e do hipotiroidismo congênito do recém-nascido". Relator: Deputado Fernando Coruja.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Famflia, com emendas e subemenda. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 16) Projeto De Lei N°2.123-A/1996-doSr. Paulo Feijó-que
"dispõe sobre o abono do dia em que o empregado
comprovar a vacinação de filho ou dependente menor
de cinco anos". Relator: Deputado Bispo Rodrigues.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 17)
Projeto De Lei N° 2.521/1996 - do Sr. Airton Dippque acrescenta dispositivo à Lei nO 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que "dispõe sobre o condomfnio
em edificações e as incorporações imobiliárias", no
capitulo referente à convenção-de condomfnio". Relator: Deputado Geovan Freitas. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé-
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rito, pela aprovação, com emenda. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 18) Projeto De Lei N° 2.534/1996 do Sr. Serafim Venzon - que "faculta às gestantes o
acesso a ônibus, cinemas e outros locais sem a utilização da catraca ou roleta, quando assim o exigir".
Relator: Deputado Roland Lavigne. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 19)
Projeto De Lei N°2. 758-A/1997 - do Sr. Pedro Wilson
- que "dá nova redação ao § 3°, do art. 26, da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996". Relator: Deputado Ciro Nogueira. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo. O Deputado André Benassi apresentou requerimento de retirada de pauta, tendo o plenário
anuldo à solicitação. 20) Projeto De Lei N°2.984/1997
- do Sr. Airton Dipp - que "altera o art. 132 da Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente, permitindo a recondução de Conselheiros Tutelares, sem restrições". Relator: Deputado
Caio Riela. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de Seguridade Social e Família, com emenda.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do Relator. 21) Projeto De Lei
N° 3.220-B/1997 - do Sr. Betinho Rosado - que "dá
nova redação ao caput do art. 2° e acrescenta parágrafo ao art. 7° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério". Relator: Deputado Darci Coelho. Parecer: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e da emenda da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 22) Projeto D~ Lei N° 3.334-A/1997 - do S~. Paulo
Paim - que acrescenta parágrafo único ao art. 31 do
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, proibindo anotações
desabonadoras na Carteira de Trabalho e Previdência Social". Relator: Deputado Marcelo Déda. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
com subemendas. O Deputado Mendes Ribeiro Filho
solicitou vista da matéria, tendo esta sido concedida
pelo Senhor Presidente. 23) Projeto De Lei N°
-3.418-A/1997 - do Sr. Júlio Redecker - que "altera os
arts. 464 e 465 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
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dispondO sobre o pagamento de salário mediante dep6sito bancário·. Relator: Deputado lédio Rosa. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
Relator. 24) Projeto De Lei N° 3.478-B/1997 - do Sr.
Enio Bacci - que "institui o Programa de Diagnóstico
e Prevenção de Anomalias Fetais, e dá outras providências". Relator: Deputado Fernando Coruja. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas. O Deputado lédio Rosa solicitou vista da matéria, tendo esta sido concedida pelo
Senhor Presidente. 25) Projeto De Lei N°
3.480-N1997 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe sobre
o Atendimento Preferencial e Obrigatório ao Idoso
nos diferentes níveis de atenção à saúde, e dá outras
providências". Relator: Deputado Fernando Coruja.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Famllia, com subemendas. O Deputado Coriolano Sales solicitou vista da
matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente. 26) Projeto De Lei N°3.528/1997 -do Sr. Jair
Bolsonaro - que "altera dispositivos da Lei n° 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporaçOes imobiliárias·. Relator: Deputado Ciro Nogueira. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com emendas. O Deputado Mendes Ribeiro Filho solicitou vista da matéria,
tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente.
27) Projeto De Lei N°3.531/1997 - do Sr. Airton Dipp
- que "dá nova redação ao § 2° do art. 1° da Lei n°
7.433, de 18 de dezembro de 1985, que dispõe sobre
os requisitos para a lavratura de escrituras públicas e
dá outras providências". Foi apensado a este o Projeto de Lei n0174/1999. Relator: Deputado Inaldo Leitão.
Parecer: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e,
no mérito, pela rejeição do apensado. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
pareceu do Relator. O Senhor Presidente declarou a
prejudicialidade da proposição. 28) Projeto De Lei N°
3.635-N1997 - do Sr. Airton Dipp - que "dispõe sobre
a prioridade a ser dada aos processos e julgamentos
de açOes trabalhistas e indenizatória contra o Estado
e a Fazenda Pública cujos autores sejam portadores
de soropositivo (HIV)". Relator: Deputado Fernando
Coruja. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
nos termos do substitutivo. O Deputado André Benassi apresentou requerimento de retirada de pauta, tendo o plenário anuldo à solicitação. 29) Projeto De Lei
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N° 1.461/1996 - do Poder Executivo (MSC N°
85/1996) - que denomina "Rodovia Governador
AntOnio Mariz· o trecho federal da BR-230, entre as
cidades de Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da
Paralba". Relator: Deputado Inaldo Leitão. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. O Deputado Jutahy Júnior exaltou o ex-Deputado e Governador AntOnio Mariz enquanto homem público, tecendo diversos comentários elogiosos a este. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do Relator. 30) Projeto De Lei
N° 588-A/1 995 - da Sr- Rita Camata - que "altera dispositivos da Lei n07.644, de 18 de dezembro de 1987,
que "dispõe sobre a atividade de mãe social", adequando-a a Lei nO 8.069, de 13 de junho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente". Relatora: Deputada Nair Xavier Lobo. Parecer: pela constitucionaIidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos
do substitutivo. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 31)
Projeto De Lei N° 2.787-A/1997 - do Sr. Eduardo Jorge - que "estabelece que o porte de armas de fogo legal será exclusivo para militares". Foram apensados
a este os Projetos de Lei nOs 392/99, 400/99, 479/99,
581/99, 752/99, 796/99, 849/99, 851/99, 888/99,
894/99, 946/99, 982/99, 995/99, 998/99, 1.028/99,
1.038/99, 1.044/99, 1.061/99, 1.073/99, 1.153/99,
1.154/99, 1.156/99, 1.227/99, 1.245/99, 1.269/99,
1.486/99, 1.505/99, 1.566/99, 1.591/99, 1.811/99,
1.850/99, 1.862/99, 1.879/99, 1.959/99, 2.171/99,
2.298/00, 2.306/00, 2.387/00, 2.404100, 2.482/00,
2.505/00, 2.506/00, 2.679/00, 2.725/00 e 4.411198.
Relator: Deputado Luiz AntOnio Fleury. Parecer: pela
aprovação parcial dos Projetos de Lei nOs 2.679/00,
2.404/00,2.387100 e 2.402100; pela rejeição dos Projetos de Lei nOs 2.506/00 e 2.725/00; e pela desapensação dos Projetos de Lei nOs 2.306/00 e 2.505/00, todos apensados a este. Pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e dos demais apensados, nos termos do
substitutivo. Os Deputados lédio Rosa e José Genoíno solicitaram vista da matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente. 32) Projeto De Lei N°
120/1995 - do Sr. Fernando Gabeira e Marta Suplicy
- que "revoga o art. 240 do Decreto-Lei n° 2.848, de
07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro·.
Foi apensado a este o Projeto de Lei nO 2.928/1997.
Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação deste, com emendas. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. O Senhor Presidente
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declarou a prejudicialidade da proposição apensada.
33) Projeto De Lei N° 629/1995 - do Sr. Enio Bacci que "modifica o art. 484 do Decreto-Lei n° 3.689, de
03 de outubro de 1941 ..: Código de Processo Penal".
Relator: Deputado Marcos Rolim. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição. Os Deputados lédio Rosa e
Mendes Ribeiro Filho solicitaram vista da matéria,
tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente.
34) Projeto De Lei N° 1.952/1996 - do Sr. Luiz Mainardi - que "altera dispositivo da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1984, que "institui a Lei de Execução Penai". Relatora: Deputada Zulaiê Cobra. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição. O Deputado lédio Rosa solicitou vista da matéria, tendo esta sido concedida pelo
Senhor Presidente. 35) Projeto De Lei N°4.317/1998
- do Sr. Remi Trinta - que "acrescenta inciso ao art.
13 do Decreto-Lei n° 3.689, de 03 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal". Relator: Deputado Luciano Bivar. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. O Deputado lédio Rosa procedeu
à leitura do parecer, em substituição ao Relator. O
Deputado Mendes Ribeiro Filho solicitou vista da matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente. 36) Projeto De Lei N° 1.075-A/1995 - da Srll
Esther Grossi - que "dispõe sobre a responsabilidade
do Estado em educação pública, e dá outras providências". Relator: Deputado Vicente Arruda. Parecer:
pela inconstitucionalidade. Foi concedida vista ao Deputado José Genoíno, no dia dezoito de abril do ano
em curso. Este apresentou voto em separado, no dia
dois de maio do corrente ano. O Deputado José Genoíno discorreu sobre seu voto em separado, manifestando-se pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição. O Deputado André
Benassi apresentou requerimento de adiamento da
discussão, tendo o plenário anuído à solicitação.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a presente reunião às dezesseis
horas e trinta e cinco minutos, convocando outra para
a próxima quarta-feira, às dez horas. E para constar,
eu, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho.
"'PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 128-C, DE 1995
Redação Para o Segundo Turno de
Discussão da Proposta de Emenda à
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Constituição N° 128-B, de 1995, que Altera a Alinea "c" do Inciso XVI tio art. 37 da
Constituição Federal.
*Proposta inicial publicada no OCO de 8-8-95
- Pareceres da CCJR e da Comissão Especial publicados no OCO do dia 17-1-97

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único. A alínea "c" do inciso XVI do art.
37 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art 37

.

XVI-

..

c) a de dois cargos privativos de médico e de cirurgião dentista;"
Saia das Sessões, em 30 de maio de 2000.
"'PROJETO DE LEI N° 120-A, DE 1995
(Dos Srs Fernando Gabeira E Marta Suplicy)
Revoga o artigo 240 do Decreto-Lei
n_o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas (relator:
DEP. IBRAHIM ABI-ACKEL).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
*Projeto inicial publtcado no OCO de 29-3-95

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
-

parecer do Relator
emendas oferecidas pelo Relator (2)
parecer da Comissão
emendas adotadas pela Comissão (2)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OS deputados Fernando Gabeira e Marta Suplicy apresentaram o Projeto de Lei nO 120, de 1995,
que revoga o art. 240 do Código Penal, de forma a
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excluir das figuras delitivas nele descritas o crime de
adultério.
Ao Projeto de Lei em questão foi anexado o de
n° 2.928, de 1997, subscrito pelo deputado Wigberto
Tartuce, também composto de um s6 artigo, no qual
pretende, como no primeiro, a revogação do mencionado art. 240 do Código Penal.
As Justificativas de ambos os Projetos de Lei
coincidem em seus argumentos. Ambos dão ênfase
não só ao fato de que a fidelidade conjugal é uma
obrigação de natureza civil como à impropriedade
da interveniência do poder punitivo do Estado na esfera intima do relacionamento dos casais.
Lembra a Justificativa do Projeto apresentado pelos deputados Fernando Gabeira e Marta
Suplicy as discrepâncias doutrinarias sobre a tipificação do adultério, assinaladas por Damásio E.
de Jesus, e a errônea suposição de que "a ameaça de prisão contribua para a manutenção da paz
conjugal".
A inclusão do adultério no rol de condutas criminosas, quando da elaboração do Código Penal,
procedeu-se à margem do critério objetivo que informa, como principio cardeal, a exaustiva definição
das figuras delitivas. De fato, o art. 240 do Código
não define o adultério, silenciando o legislador sobre
a conduta, o ato, a ação que o caracteriza. Ficou,
assim, a cargo da doutrina a significação do conceito, definido por Carrara como a "violação da fé conjugai consumada corporalmente alieni fori violatio".
Não tardaram, porém, as diferenciações. Entre nós,
Heleno Claúdio Fragoso, seguindo a lição de Carrara, entende ocorrer adultério tão somente quando
haja conjunção carnal de uma pessoa casada com
outra diversa da de seu cônjuge ("Lições de Direito
Penal", VOI. 2/109). Para Nelson Hungria, Romão
Cortes de Lacerda e Magalhães Noronha qualquer
ato sexual, independentemente da conjunção carnal, "é o crime na plenitude da sua configuração"
("Comentários ao Código Penal", Romão Cortes de
Lacerda, vol. VII1/370,371; "Direito Penal", Magalhães Noronha, vol. 111/311: "a ação flsica delituosa
não reside apenas na conjunção carnal, ou seja, na
união dos sexos, mas também em equivalentes fisiológicos ou sucedâneos. "Há, por fim, autores
(como Magiori) que entendem consumado o adultério com a realização de qualquer tipo de ato de libidinagem. Assim como na doutrina, varia o entendimento da jurisprudência, sendo comuns não só
acórdãos adstritos à concepção primordial do adultério como resultante da conjunção carnal (despre-
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zados, para os fins de sua tipificação, os demais
"atos sexuais inequívocos"), como os fundados em
presunção, bastando, para tanto, encontrar-se o casai em circunstâncias que autorizem supor, necessariamente, a prática do delito (Decisão do Tribunal
de Alçada do Estado de São Paulo, RT 486/318).
Desta forma, à antiga e reiterada controvérsia
sobre o descabimento da infidelidade conjugal na
esfera punitiva do direito penal, somou-se o debate
sobre a conduta que na esfera criminal a caracteriza. As incertezas e subjetividades que distinguem a
configuração do delito, as variações conceituais sobre o valor da prova de sua existência, o desuso do
processo respectivo, tudo leva a crer que a permanência do adultério dentre os crimes descritos no
Código Penal se deve mais à inércia que à convicção de sua necessidade como medida de proteção
social.
Para os fins deste parecer não é necessário
remontar à antiga e acesa polêmica doutrinaria sobre a necessidade da discriminalização de tal conduta, que teve em Manzini convincente defensor.
Basta-nos examinar as razões que levaram o legislador brasileiro a inclui-Ia no rol das figuras delitivas
codificadas em 1940. Segundo o eminente autor da
Exposição de Motivos do Código Penal (fonte segura de orientação para o intérprete da codificação penai), Ministro Francisco Campos,
"o projeto mantém a incriminação do
adultério, que passa, porém, a figurar entre os crimes contra a família, na subdasse
dos crimes contra o casamento. Não há
razão convincente para que que se deixe
tal fato á margem da lei penal. ~ incontestável que o adultério ofende um indeclinável interesse de ordem social, qual seja o
que diz com a organização ético-jurrdica
da vida familiar. O exclusivismo da reciproca posse sexual dos cônjuges é condição de disciplina, harmonia e continuidade
do núcleo familiar".
Essas razões continuam válidas nos dias atuais, pois o adultério certamente ofende a organização
ético-jurldica da vida familiar, assim como o exclusivismo da reciproca posse sexual dos cOnjuges continua sendo condição de disciplina, harmonia e continuidade do núcleo familiar. O que o tempo evidenciou claramente é que o apelo ao processo criminal
pelo delito de adultério já é em si prova suficiente da
ruptura do núcleo familiar, sendo impossivel, após
esse apelo extremo, salvo nas hipóteses do perdão
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ou indiferença do COnjuge ofendido, a manutenção
da harmonia da vida conjugal.
Reconhecendo ser inútil a -tipificação do adultério como escudo protetor da organização ético-jurrdica da familia e tendo em vista sua notória
incapacidade para proteger, em função de sua potenciál ameaça, o exclusivismo da recrproca posse
sexual dos cOnjuges, o parecer é favorável à revogaçao do art. 240 do Código Penal, de modo a excluir a figura delitiva do adultério do elenco de crimes tipificados na Parte Especial do Código Penal.
Ocorre, no entanto, que o Projeto de Lei nO
120, subscrito pelo deputados Fernando Gabeira
e Marta Suplicy, ao qual compete o mérito da precedência. impõe a necessidade de emenda que
suprima a sua parte final, referente á renumeração
dos artigos subseqüentes ao de nO 240. A renumeração importaria, dentre outros inconvenientes. na
adaptação de toda a bibliografia alusiva aos delitos tratados nos artigos seguintes do Código PenaI.
Nestas condições, considerando prejudicado o
Projeto de Lei de idêntico objeto subscrito pelo deputado Wigberto Tartuce, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei nO 120, de 1995 (considerada, quanto
à boa técnica legislativa, a emenda que vai adiante)
e, quanto ao mérito, pela aprovaçao.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1999. Ibrahim Abi-Ackel, Relator.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 120, DE 1995
Suprima-se, no texto do art. 1° do Projeto as expressões:
"renumerando-se os artigos seguin-
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho Presidente, Inaldo Leitao,
lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando
Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson
Marchezan, Nelson otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano
Sales, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo,
Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos
Konder Reis, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo
Magalhães, Ricardo Fiúza, Rôland Lavigne, Vilmar
Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoino, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias,
Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio
Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themistocles Sampaio, José
Ronaldo, Lm's Barbosa, Robson Tuma, Professor
Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho Presidente
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 1
Suprima-se, no texto do art. 1° do projeto as
seguintes expressões:
"renumerando-se os artigos seguintes".
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho Presidente
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 2
Suprima-se o artigo 3° do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho Presidente.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 120, DE 1995
Suprima-se, no texto do art. 1° do Projeto as
expressões:

tes".

"renumerando-se os artigos seguin-

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1999. Ibrahim Abi-Ackel, Relator.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 120, DE 1995
Suprima-se o artigo 3° do Projeto.
Sala das Sessões. 25 de agosto de 1999. Ibrahim Abi-Ackel, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituiçao e Justiça e de Redaçao, em reuniao ordinária realizada hoje. opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas, do Projeto de Lei nO 120/95, nos termos do
par~cer do Relator, Deputado Ibrahim Abi-Ackel

tes".
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1999. Ibrahim Abi-Ackel, Relator.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 120, DE 1995
Suprima-se o artigo 3° do Projeto.
Renumerando-se os artigo de 1999.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1999. Ibrahim Abi-Ackel, Relator
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicida-
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de, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com emendas, do Projeto de Lei nO 120/95, nos termos do parecer do Relator, Deputado Ibrahim
Abi-Ackel
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho Presidente, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcantara, Nelson Marchezan, Nelson otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato
Vianna, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis,
Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Rôland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo
Magela, José Dirceu, José Genoino, Marcelo Déda,
Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José
Roberto Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet,
Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themistocles Sampaio, José Ronaldo, Lm's Barbosa, Robson Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho Presidente

EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 1
Suprima-se, no texto do art. 1° do projeto as
seguintes expressões:
"renumerando-se os artigos seguintes".
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho Presidente
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 2
Suprima-se o artigo 3° do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho Presidente
*PROJETO DE LEI N° 588-B, DE 1995
(Da Sra. Rita Camata)
Altera dispositivos da Lei nO 7.644,
de 18 de dezembro de 1987, que "dispõe
sobre a atividade de mãe social", adequando-a à Lei nO 8.069, de 13 de junho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; tendo pareceres: da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (Relatora: Deputada Fátima
Pelaes); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo (P9Iatora:Deputada
Nair Xavier Lobo).
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(As Comissões de Seguridade SocIal e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54, RI) - art. 24, 11.)
*Projeto inicis/ publicado no OCO de 5-8-95

(parecer da Comissão de Seguridade Social e Família publicado no DCD de 20-9-95)
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas - 1995
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do Relator
substitutivo oferecido pelo Relator
termo de recebimento de emendas ao substitutivo
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissão
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

N° 588-A/95
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Camara dos Deputados,alterado pelo art.
1°, I, da Resolução nO 10/91, o Sr. Presidente determinou o abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas o partir de 19-9-95, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995.
- Sérgio Sampaio de Almeida, Secretário.
REQUERIMENTO N° , de 1999
Da Sra. Rita Camata)
Requer o desarquivamento de proposições.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Camara dos Deputados, requeiro a V. Exa o desarquivamento das proposições a seguir relacionadas, que são de minha autoria:
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PL nO 1.712/89
PL nO 1.743/96
PL nO 1.888/96
PL n° 2.417/89
PL nO 2.998/89
PL nO 3.395/97
PL nO 3.650/89
PL nO 3.727/93
PL nO 3.872/97
PL nO 4.259/98
PL n° 4.716/98
PL nO 4.823/98
PL nO 4.967/90
PLP nO 004/9 5
PLP nO 029/95
PLP nO 035/95
PLP nO 050/95
PLP nO 060/91
PL nO 4.649/98
(co-autora)

PEC nO 26/95
PEC nO 28/95
PEC nO 4295
PEC nO 43/95
PL n° 50/95
PL nO 51/95
PL n° 52/95
PL nO 53/95
PL nO 56/95
PL n° 60/95
PL nO 61/95
PL n° 588/95
PL nO 590/95
PL n° 592/95
PL nO 810/95
PL nO 909/95
PL n° 910/95
PL nO 927/91
PL nO 1.041/95
PL nO 1.699/89
PL nO 1.700/89

vamento das seguintes proposições: PEC 28/95;
PEC 42/95; PEC 43/95; PL 1.699/89; PL 2.417/89; PL
927/91; PL 3.727/93; PL 50/95; PL 52/95; PL 53/95
PL 56/95; PL 61/95; PL 588/95; PL 590/95; PL
592/95; PL 810/95; PL 909/95; PL 910/95; PL
1.041/95; PL 1.888/96; PL 3.872/97; PL 4.259/98; PL
4.716/98; PL 4.823/98; PL 4.649/98; PLP 60/91; PLP
04/95; PLP 29/95; PLP 35/95; PLP 50/95. Indefiro,
contudo, o pedido quanto às proposições a seguir relacionadas, porquanto não foram objeto de arquivamento: PEC 26/95; PL 1.700/89; PL 1.712/89; PL
2.998/89; PL 3.650/89; PL 4.967/90; PL 51/95; PL
60/95; PL 1.743/96; PL 3.395/97.
Oficie-se à requerente e, após, publique-se.
Em 25-2-99. Michel Temer, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 588-A/95

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. Rita Camata, PMDB/ES.
SGM/P n° 156
Brasflia, 5 de abril de 1999.
A Sua Excelência a Senhora
Deputada Rita Camata
Anexo IV, Gabinete 905
Nesta
Senhora Deputada,
Em atenção ao Requerimento de sua autoria,
datado de 25 de fevereiro do corrente ano, no sentido
do desarquivamento de proposições propostas por
Vossa Excelência em legislaturas passadas, faço encaminhar, em anexo, cópia da Decisão que exarei sobre o assunto.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Decisão da Presidência
A Senhora Deputada Rita Camata formulou, em
25 de fevereiro de 1999, requerimento de desarquivamento de proposições de sua autoria, com fulcro no
art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
Considerando presentes os requisitos constantes do citado dispositivo regimental, defiro o desarqui-

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 1, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para apresentação de emendas
a partir de 26-5-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nao foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 1° de junho de 1999. - Sérgio Sampaio de Almeida, Secretário.
I - Relatório
O Projeto de Lei nO 588, de 1995, de autoria da
nobre Deputada Rita Camata, tem a intençã.o de ad~ _
quar a Lei n° 7.644, de 18 de dezembro de 1987, que
regulamenta a atividade de mãe social, ao Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei nO 8.069, de 13 de
julho de 1990).
Justifica que a Lei n° 7.644, de 18 de setembro de
1987, naofoi expressamente revogada, nem pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nem pela Lei da Previdência Social. Precisa, no entanto, ser alterada, sobretudo quànto à nova terminologia técnica do Estatuto.
Deve-se excluir termos como "menor" e "menor abandonado" e substituI-los por "criança e adolescente em
situação de risco". A expressão "casas-lares" deve ser
substiturda por "lares substitutos institucionais".
Na Comissão de Seguridade Social e FamUia, o
Projeto de Lei n° 588, de 1995, foi aprovado por unanimidade, em 23 de agosto de 1995.
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Terminada a legislatura, foi o Projeto arquivado.
Em 25 de fevereiro de 1999, por solicitação de sua
autora, foi desarquivado, nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno.
Nesta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, foi aberto o prazo regimental de cinco sessOes para o recebimento de emendas, findo o qual
nenhuma foi apresentada.
Devemos pronunciar-nos, em caráter conclusivo sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a técni~ legislativa da Proposição.
É o relatório.
11 - Voto do Relator

o Projeto de Lei nO 588-A, de 1995, atende aos
pressupostos de constitucionalidade, referentes à
competência legislativa da União (art. 22, I, da Cf), à
atribuição do Congresso Nacional (art. 48 da Cf), a
legitimidade de iniciativa (art. 61, da Cf) e à elaboração de lei ordinária (art. 59, 111, da Cf).
Está atendido o pressuposto de juridicidade.
A técnica legislativa deve ser adequada à Lei
Complementar nO 95, de 26 de fevereiro de 1998,
quanto à supressão da cláusula revogatória genérica e à colocação de "NR" nos artigos modificados. Na ementa, houve necessidade de correção
da data da Lei nO 8.069, que é de 13 de julho de
1990 e não de junho, bem como de colocar a
ementa da Lei n° 7.644, de 18 de dezembro de
1987, por extenso.
Por essas razões apresentamos Substitutivo ao
Projeto.
Assim, votamos pela aprovação do Projeto de
Lei nO 588-A, de 1995.
Sala da Comissão, 11 de agosto de 1999. - Deputada Nair Xavier Lobo, Relatora.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 588-A, DE 1995.
Altera dispositivos da Lei nO 7.844,
de 18 de dezembro de 1987, que "dispõe
sobre a regulamentação da atividade de
mãe social e dá outras providências",
adequandoooél à Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 1°,2°,3° 4°, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18 e 20 da Lei n° 7.644, de 18 de dezembro de
1987, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 1°. As entidades sem fim lucrativo, que estejam registradas no Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente do
municrpio onde são sediadas, poderão funcionar pelo modelo de lares substitutos institucionais, dirigidos por mães sociais. (NR)
§ 1° Cada lar substituto institucional
será dirigido por uma mãe social e abrigará
crian~s e adol~scentes de ambos os sexos
e de diferentes Idades até treze (13) anos.
§ 2° Poderão constituir-se lares substitutos institu~ionais para abrigar adolescentes com mais de treze (13) anos até os dezoito (18) anos, masculinos ou femininos, dirigidos por um casal em que a mulher desempenhará o papel de mãe social.
§ 3° A entidade mantenedora de lar
substituto institucional, com base em critérios biopsrquico-sociais, determinará a transferência do adolescente que completar treze
(13) anos para o lar especffico.
Art. 2° Considera-se mãe social, para
efeito desta lei, a mulher que se dedique
profissionalmente à função de responsável
por um lar substituto institucional. (NR)
§ 1° A guarda das crianças e adolescentes será concedida pela autoridade judiciária competente à mãe social, na forma do
disposto no § 2° do art. 33 da Lei nO 8.069,
de 13 de julho de 1990.
§ 2° A entidade mantenedora do lar
substituto institucional responderá solidariamente com a mãe social pelos encargos e
deveres da guarda.
Art. 3° Entende-se como lar substituto
institucional a famflia substituta constitulda
da mãe social e das crianças e adolescentes entregues aos seus cuidados em número máximo de nove (9). (NR)
§ 1° O lar substituto institucional para
maiores de treze (13) anos poderá abrigar
até dez (10) adolescentes. (NR)
§ 2° O lar substituto institucional poderá funcionar isolado ou agrupado, formando
neste caso uma vila ou aldeia de lares substitutos institucionais. (NR)
§ 3° O lar substituto institucional é um
programa de regime de colocação familiar
previsto no inciso 111 do art. 90 da Lei nO
8.069, de 13 dejulho de 1990. (NR)
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§ 4° Para efeito dos beneffcios previdenciários as crianças e os adolescentes integrantes de lar substituto institucional são
considerados d~pendentes da respectiva
mãe social. (NR)
Art. 4° São atribuições da mãe social:
I - propiciar o surgimento de condições próprias de uma famf1ia, orientando e
assistindo as crianças e adolescentes colocados sob seus cuidados. (NR);
11 -

111 - dedicar-se, com exclusividade, às
crianças e adolescentes e aos lares substitutos
institucionais que lhes forem confiados. (NR)
Parágrafo único. A mãe social, enquanto
no desempenho de suas atribuições, deverá
residir, juntamente com as crianças e adolescentes que lhe forem confiados, no lar substituto institucional que lhe for destinado. (NR)
..............................................................
Art. 11. A entidade mantenedora de lar
substituto institucional manterá unidades de
aprendizagem profissional para os adolescentes ou os encaminhará para cursos profissionalizantes na comunidade. (NR)
...........
Art. 12. Cabe à entidade mantenedora
de lar substituto institucional encaminhar os
adolescentes para o mercado de trabalho
como empregado, estagiário ou aprendiz,
podendo firmar contrato de trabalho coletivo
com empresas. (NR)
Parágrafo único. As retribuições percebidas pelos adolescentes nas condições
mencionadas no caput deste artigo serão
~ssim distribufdas e destinadas: (NR)
I - até 40% (quarenta por cento) para o
lar substituto institucional a que estiverem vinculados, revertidos no custeio de despesas
com manutenção do próprio adolescente; (NR)
11 - 40% (quarenta por cento) para o
adolescente,
destinados a despesas pessoais; (NR)
111 - até 30 (trinta por cento) para depósito em caderneta de poupança ou equivalente, em nome do adolescente, com assistência da instituição mantenedora, e que
poderá ser levantado pelo titular a partir dos
dezoito (18) anos de idade. (NR)
Art. 13. Extinto o contrato de trabalho,
a mãe social deverá retirar-se do lar substituto institucional que ocupava, cabendo à
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entidade empregadora providenciar a imediata substituição. (NR)
.
Art. 15. Os lares substitutos institucionais e as aldeias assistenciais serão mantidas exclusivamente com rendas próprias,
doações, legados, contribuições e subvenções de entidades públicas ou privadas, vedada a aplicação em outras atividades que
não sejam de seus objetivos. (NR)
Art. 16. Fica facultado a qualquer entidade manter lares substitutos institucionais, desde que cumprido o disposto nesta lei. (NR)
Art. 17. Serão admitidos nos lares
substitutos institucionais crianças e adolescentes em situação de risco e que não estejam inclufdos em programa de adoção.
(NR)
Art. 18. As instituições que mantenham
ou coordenem o sistema de lares substitutos institucionais para o atendimento gratuito de crianças e adolescentes em situação
de risco, registradas como tais no Conselho
Nacional de Assistência Social, ficam isentas de recolhimento dos encargos patronais
à previdência social. (NR)
Art. 20. Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho e
Emprego e do Ministério da Previdência e
Assistência Social, observadas as áreas
de atuação, a fiscalização do disposto
nesta lei, competindo à Justiça do Trabalho dirimir as controvérsias entre empregado e empregador. (NR)"
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 11 de agosto de 1999. Deputada Nair Xavier Lobo, Relatora.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 588-A/95
Nos termos do art. 119, caput e inciso II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para apresentação de
emendas a partir de 7-12-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
substitutivo.
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Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1999. Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituiçao e Justiça e de Redaçao, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei nO 538-A/95, nos termos do parecer da Relatora,
Deputada Nair Xavier Lobo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themístocles
Sampaio, José Ronaldo, Luís Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
Altera dispositivos da Lei nO 7.644,
de 18 de dezembro de 1987, que "dispõe
sobre a regulamentação da atividade de
mãe social e dá outras providências",
adequando-a à Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 1°, 2°, 3°,4° 11,12,13,15,16,17,
18 e 20 da Lei nO 7.644, de 18 de dezembro de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redaçao:
"Art. 1° As entidades sem fim lucrativo,
que estejam registradas no Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do
municfpio onde são sediadas, poderão funcionar pelo modelo de lares substitutos institucionais, dirigidos por mães sociais. (NR)
§ 1° Cada lar substituto institucional
será dirigido por uma mãe social e abrigará
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crianças e adolescentes de ambos os sexos
e de diferentes idades até treze (13) anos.
§ 2° Poderão constituir-se lares substitutos institucionais para abrigar adolescentes com mais de treze (13) anos até os dezoito (18) anos, masculinos ou femininos, dirigidos por um casal em que a mulher desempenhará o papel de mãe social.
§ 3° A entidade mantenedora de lar
substituto institucional, com base em critérios biopsíquico-sociais, determinará a transferência do adolescente que completar treze
(13) anos para o lar especifico.
Art. 2°. Considera-se mãe social, para
efeito desta lei, a mulher que se dedique
profissionalmente à funçêO de responsável
por um lar substituto institucional. (NR)
§ 1° A guarda das crianças e adolescentes será concedida pela autoridade judiciária competente à mãe social, na forma do
disposto no § 2° do art. 33 da Lei nO 8.069,
de 13 de julho de 1990.
§ 2° A entidade mantenedora do lar
substituto institucional responderá solidariamente com a mãe social pelos encargos e
deveres da guarda.
Art. 3° Entende-se como lar substituto
institucional a famflia substituta constituída
da mãe social e das crianças e adolescentes entregues aos seus cuidados em número máximo de nove (9). (NR)
§ 1°, O lar substituto institucional para
maiores de treze (13) anos poderá abrigar
até dez (10) adolescentes. (NR)
§ 2° O lar substituto institucional poderá funcionar isolado ou agrupado, formando
neste caso uma vila ou aldeia de lares substitutos institucionais. (NR)
§ 3° O lar substituto institucional é um
programa de regime de colocação familiar
previsto no inciso 111 do art. 90 da Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990. (NR)
§ 4° Para efeito dos benefícios previdenciários as crianças e os adolescentes integrantes de lar substituto institucional são
considerados dependentes da respectiva
mãe social. (NR)
Art. 4° São atribuições da mãe social:
I - propiciar o surgimento de condições próprias de uma famflia, orientando e
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assistindo as crianças e adolescentes colocados sob seus cuidados. (NR);
11 111 - dedicar-se, com exclusividade, às
crianças e adolescentes e aos lares substitutos institucionais que lhes forem confiados. (NR)
Parágrafo único. A mãe social, enquanto no desempenho de suas atribuições,
deverá residir, juntamente com as crianças
e adolescentes que lhe forem confiados, no
lar substituto institucional que lhe for destinado. (NR)
..............................................................
Art. 11. A entidade mantenedora de lar
substituto institucional manterá unidades de
aprendizagem profissional para os adolescentes ou os encaminhará para cursos profissionalizantes na comunidade. (NR)
.....
Art. 12. Cabe à entidade mantenedora
de lar substituto institucional encaminhar os
adolescentes para o mercado de trabalho
como empregado, estagiário ou aprendiz,
podendo firmar contrato de trabalho coletivo
com empresas. (NR)
Parágrafo único. As retribuições percebidas pelos adolescentes nas condições
mencionadas no caput deste artigo serão
assim distribuldas e destinadas: (NR)
I - até 40% (quarenta por cento) para o
lar substituto institucional a que estiverem vinculados, revertidos no custeio de despesas
com manutenção do próprio adolescente; (NR)
11 - 40% (quarenta por cento) para o
adolescente, destinados a despesas pessoais; (NR)
11I - até 30% (trinta por cento) para depósito em caderneta de poupança ou equivalente, em nome do adolescente, com assistência da instituição mantenedora, e que
poderá ser levantado pelo titular a partir dos
dezoito (18) anos de idade. (NR)
Art. 13. Extinto o contrato de trabalho,
a mãe social deverá retirar-se do lar substituto institucional que ocupava, cabendo à
entidade empregadora providenciar a imediata substituição. (NR)
Art. 15. Os lares substitutos institucionais e as aldeias assistenciais serão mantidas exclusivamente com rendas próprias,

Quarta-feira 31 28743

doações, legados, contribuições e subvenções de entidades públicas ou privadas, vedada a aplicação em outras atividades que
não sejam de seus objetivos. (NR)
Art. 16. Fica facultado a qualquer entidade manter lares substitutos institucionais,
desde que cumprido o disposto nesta lei.
(NR)
Art. 17. Serão admitidos nos lares
substitutos institucionais crianças e adolescentes em situação de risco e que não estejam incluldos em programa de adoção. (NR)
Art. 18. As instituições que mantenham
ou coordenem o sistema de lares substitutos institucionais para o atendimento gratuito de crianças e adolescentes em situação
de risco, registradas como tais no Conselho
Nacional de Assistência Social, ficam isentas de recolhimento dos encargos patronais
à previdência social. (NR)
Art. 20. Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho e Emprego e
do Ministério da Previdência e Assistência Social, observadas as áreas de atuação, a fiscalização do disposto nesta lei, competindo à
Justiça do Trabalho dirimir as controvérsias
entre empregado e empregador. (NR)"
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 1.438-C, DE 1996

(Do Sr. Silas Brasileiro)
Dispõe sobre a pesca em represas
construldas em águas interiores de domlnio
público, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela rejeição (Relatora: Deputada Raquel Capiberibe);
da Comissão de Agricultura e Política Rural,
pela aprovação, com emenda (Relator: Deputado Valdir Colatto); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emendas e da Emenda
da Comissão de Agricultura e Polltica Rural
(Relator: Deputado Zenaldo Coutinho).
(As Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Agricultu-
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ra e Polrtica Rural; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, li, "g")
·Projeto inicial publicado no OCO de 27-1-96

(Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente publicado no OCO de 20-8-96)
SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLlTICA RURAL
-

termo de recebimento de emendas
parecer do relator
emenda oferecida pelo relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

-

parecer do Relator
emendas oferecidas pelo Relator (2)
parecer da Comissão
emendas adotadas pela Comissão (2)
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLlTICA RURAL
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1.438-A/96

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 9-8-96, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao proje-

to.
Sala da Comissão, 20 de agosto de 1996. Moizes Lobo da Cunha, Secretário.
PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POL(TICA RURAL
I - Relatório
O Projeto de Lei nO 1.438/96 propõe a proibição da pesca profissional nas represas construfdas
em águas interiores de domfnio público nos cinco
anos seguintes ao enchimento dos reservatórios; a
partir do 6° ano, essa atividade é permitida, mediante a utilização de redes de emalhar com distância
mfnima de 10cm entre nós opostos da malha esticada e outros petrechos que assegurem a não-captura
ou a devolução à água, em perfeitas condições de
sobrevivência, de espécimes de tamanho inferior ao
mrnimo, estabelecido em regulamento.
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O objetivo do autor da proposição, nobre Deputado Silas Brasileiro, claramente expresso em sua
Justificação, é impedir os abusos praticados pelos
profissionais da pesca em um momento particularmente delicado tanto para o ecossistema da área
alagada, quanto para a população ribeirinha e inúmeros proprietários rurais, afetados pelo alagamento de extensas áreas.
Conforme despacho da Mesa da Câmara dos
Deputados, o projeto foi inicialmente apreciado pela
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, cabendo agora a esta Comissão de
Agricultura e Polftica Rural também examiná-lo
quanto ao mérito, na forma do art. 24, li, do Regimento Interno. Em seqOência, caberá à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação apreciá-lo
quanto aos aspectos previstos no art. 54 do Regimento. No decorrer do prazo regimental, nesta Comissão, não foram apresentadas emendas ao projeto.
~ o relatório.

11 - Voto do Relator
No mérito, concordamos com o ilustre Deputado Silas Brasileiro, que pretende garantir às populações das cidades e áreas rurais vizinhas às novas
represas uma mfnima compensação para os grandes prejulzos que têm sofrido em conseqClência do
alagamento de extensas glebas, em que submergem fazendas (geradoras de emprego e renda) e
até áreas urbanas. Em muitos casos, a expectativa
de pesca abundante dessas populações tem sido
duramente frustrada, com a chegada de levas de
pescadores profissionais, provocando intensa degradação ambiental, com a morte de um grande número de espécimes jovens de peixes.
Entretanto, temos que reconhecer a procedência de algumas das ponderaçdes da nobre Deputada Raquel Capiberibe, em seu parecer submetido à
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, que em 25-6-96 concluiu - a nosso
ver, equivocadamente - peta rejeição do projeto. A
questão relevante é o prejufzo que a proibição da
pesca profissional por cinco anos poderia causar a
trabalhadores que tiram da pesca, em moldes artesanais, o seu sustento diário. Na realidade, não é
esta a intenção do projeto, mas sim impedir o afluxo
de grupos de pescadores profissionais estranhos à
região onde se construiu a barragem para dela extrair, em curto espaço de tempo, grandes quantidades de pescado, assim exaurindo os recursos que
deveriam ser aproveitados pela população local.
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Temos a convicção de que o problema acima
exposto poderia ser adequadamente solucionado
através de uma emenda - proposta em anexo - em
que se restringe a proibição aos pescadores profissionais não cadastrados pelo órgão competente. O
cadastramento, realizado anteriormente à conclusão
da barragem, asseguraria o direito dos pescadores
artesanais da região, aos quais se aplicariam as
mesmas regras válidas para todos a partir do 60
ano.
Com base no acima exposto, votamos pela
aprovação do PL nO 1.438-A, de 1996, com uma
emenda.
Sala da Comissão, 29 de agosto de 1996. - Deputado Valdir Colatto, Relator.
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° Fica proibida a pesca profissional por pessoas não cadastradas nas represas construídas em águas interiores de domrnio público, nos 5 (cinco) anos que se seguirem à conclusão das obras das respectivas barragens e o conseqüente enchimento
dos reservatórios.
§ 10 O Poder Público, através de órgão
competente, anteriormente à conclusão das
obras de construção das represas de que
trata o caput, procederá ao cadastramento
dos pescadores artesanais (pessoas ffsicas)
que vivem e exercem sua atividade profissional nas respectivas regiões.
§ 2° Os pescadores artesanais cadastrados na forma do parágrafo anterior poderão pescar nas represas imediatamente
após a sua conclusão, observadas as condições estabelecidas no art. 2°.
Sala da Comissão, 20 de agosto de 1996. - Deputado Valdir Colatto, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura e Polfiiea Rural, em
Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei nO 1.438-A/96,
nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hugo Biehl - Presidente, Nelson Meurer e Roberto Pessoa - Vice-Presidentes, Abelardo Lupion,
Adauto Pereira, Alexandre Ceranto, Carlos Melles,
Elton Rohnelt, Roberto Fontes, Wilson Cunha,
Armando Costa, Ivo Mainardi, Moacir Micheletto,
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Orcino Gonçalves, Roberto Paulino, Valdir Colatto, B.
Sá, Ezfdio Pinheiro, Marinha Raupp, Odflio Balbinotti,
Olávio Rocha, Ronaldo Santos, Adão Pretto, Alcides
Modesto, Carlos Cardinal, Enio Bacci, Geraldo Pestana, Lufs Mainardi, Waldomiro Fioravante, Cleonâncio
Fonseca, Dilceu Sperafico, Romel Anizio, Wagner do
Nascimento, Félix Mendonça, Etevalda G. de Menezes, Augusto Carvalho, e, ainda, José Rocha, Adelson Salvador, Adelson Ribeiro, Salomão Cruz, Dercio
Knop e Muniz Domingos.
Sala da comissão, 9 de abril de 1997. - Deputado Hugo Biehl, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
"Art. 10 Fica proibida a pesca profissional por pessoas não cadastradas nas represas construfdas em águas interiores de domínio público, nos 5 (cinco) anos que se seguirem à conclusão das obras das respectivas barragens e o conseqüente enchimento
dos reservatórios.
§ 1° O Poder Público, através de órgão
competente, anteriormente à conclusão das
obras de construção das represas de que
trata o caput, procederá ao cadastramento
dos pescadores artesanais (pessoas frsicas)
que vivem e exercem sua atividade profissional nas respectivas regiões.
§ 2° Os pescadores artesanais cadastrados na forma do parágrafo anterior poderão pescar nas represas imediatamente
após a sua conclusão, observadas as condições estabelecidas no art. 2°."
Sala da Comissão, 9 de abril de 1997. - Deputado Hugo Biehl, Presidente.
Indefiro, por falta de amparo regimental, o desarquivamento dos PL 1.018/95,
2416/96, 2.417/96, 2.418/96, 2.420/96,
3.492197, 3.193/97, 4.556/98. Defiro, nos termos do art. 105 do RICD, o desarquivamento
dos demais projetos e proposições apensadas, esclarecendo que o n° 73/96 refere-se a
Projeto de Resolução. Oficie-se ao requerente
e, após, publique-se.
Em 31-3 99
R

REQUERIMENTO
(Dep. Silas Brasileiro)
Requer o desarquivamento de proposições.
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, o desarquivamento dos
Projetos de Lei, a seguir relacionados, que são de
minha autoria:
PL nO 1.018/95
PL nO 1.340/95
PL n° 1.437196
PL nO 1.438/96
PL n° 1.439196
PL nO 1.690/96
PL nO 1.691/96
PL nO 1.692/96
PL n° 1.693/96
PL nO 2.415196
PL nO 2.416196
PL nO 02.417196
PL nO 02.418/96
PL nO 02.420196
PL n° 03.016197
PL nO 03.017197
PL nO 03.018197
PL nO 03.019/97
PL n° 03.020/97
PL nO 3.021197
PL n° 3.022197
PL nO 3.492197

PL nO 3.193/97
PL nO 3.494197
PL nO 3.495197
PL nO 3.496/97
PL n° 3.498/97
PL nO 3.972/97
PL n° 3.973/97
PL nO 3.974/97
PL nO 3.975/97
PL n° 4.079/98
PL n° 4.406198
PL nO 4.407/98
PL nO 4.408/98
PL nO 4.409/98
PL nO 4.410/98
PL nO 4.411/98
PL nO 4.655/98
PL nO 4.556/98
PL nO 4.658/98
PL n° 4.659/98
PRC n° 73/96

Sala das Sessões, 8 de março de 1999. - Silas
Brasileiro, Deputado Federal.
Em 31-3-99. - Michel Temer, Presidente.
I - Relatório
O Projeto de Lei nO 1.438/96 propõe a proibição da
pesca profissional nas represas construídas em águas
interiores de domínio público nos cinco anos seguintes
ao enchimento dos reservatórios; a partir do 6° ano, essa
atividade é permitida, mediante a utilização de redes de
emalhar com distancia mínima de 10cm entre nós opostos da malha esticada e outros petrechos que assegurem a não-captura ou a devolução à água, em perfeitas
condições de sobrevivência, de espécimes de tamanho
inferior ao mínimo, estabelecido em regulamento.
O objetivo do autor da proposição, o nobre Deputado SUas Brasileiro, claramente expresso em sua Justificação, é impedir 05 abusos praticados pelos profissionais da pesca em um momento particularmente delica-
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do, tanto para o ecossistema da área alagada quanto
para a população ribeirinha e inúmeros proprietários rurais, afetados pelo alagamento de extensas áreas.
Conforme despacho do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, o projeto em tela foi, inicialmente, apreciado pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (que o rejeitou), havendo também a Comissão de Agricultura e Polltica
Rural o examinado quanto ao mérito, na forma do art.
24, 11, do Regimento Interno.
Essa Comissão opinou pela aprovação do projeto com emenda, que altera o art. 1°, de modo que a
pesca profissional nas represas, nos citados cinco
anos, seja permitida apenas aos pescadores artesanais cadastrados que vivem e exercem sua atividade
profissional na região.
Vem a matéria, agora, aesta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação para que se manifeste sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Apreciando o Projeto de Lei nO 1.438, de 1996,
verificamos que estão obedecidos os preceitos constitucionais cujo exame cabe a esta douta Comissão, a
saber: a) competência legislativa da União (art. 22,
IV); b) atribuição do Congresso Nacional, com posterior pronunciamento do Presidente da República
(artA8); c) legitimidade da iniciativa parlamentar concorrente (art. 61, caput).
No entanto, temos a reparar a redação do caput
do artigo 4°. A fixação de prazo para a regulamentação
da lei, pelo Executivo, é inconstitucional, conforme já decidiu esta CCJR na sua Súmula da Jurisprudência nO 1.
Para elidir tal problema, sugerimos a adoção da
emenda apresentada, em anexo.
Outra emenda suprime o art. 6° do projeto, que
contém cláusula revogatória, o que é vedado pela
Lei Complementar nO 95198.
Quanto à emenda da Comissão de Agricultura
e Política Rural, nada há a opor.
Finalmente, as proposições se ajustam perfeitamente à técnica legislativa, não merecendo reparos.
Assim, opinamos pela constitucionalidade, jurídicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
nO 1A38-A, bem como da emenda apresentada pela
Comissão de Agricultura e Polftica Rural.
Sala da Comissão 23 de fevereiro de 2000. Zenaldo Coutinho, Relator.
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"'PROJETO DE LEI N° 1.461-B, DE 1996
(Do Poder Executivo)

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 6° do projeto.
Sala da Comissão, 23 de fevereiro de 2000. Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

MENSAGEM N° 85/96
Denomina "Rodovia Governador
Antônio Mariz" o trecho federal da
BR-230, entre a cidade de Cajazeiras e
Joio Pessoa, no Estado da Paraíba; tendo pareceres: da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação (Relator:
Dep. Paulo Gouvêa); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda (Relator:
Dep.lnaldo Leitão).
(As Comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24,11)
"'Projeto inicial publicado no OCO de
10-2-96
- Parecer da Comissão de Viação e
Transportes publicado no OCO de 15-6-96

EMENDA N°1
Dê-se ao caput do art. 4° do projeto a seguinte
redação:
"Art. 4° Serão regulamentados:"
Sala da Comissão, 23 de fevereiro de 2000. Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.
111 - Parecer da Comissio
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de lei nO
1.438-B/96 e da Emenda da Comissão de Agricultura
e polrtica Rural, nos termos do parecer do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo leitão, lédio Rosa e Ary Kara - vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, léo Alc:ãntara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhaes, Ricardo Fiúza, Roland lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genorno, Marcelo Déda, waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro lrujo, Themrstocles
Sampaio, José Ronaldo, lurs Barbosa, Robson
Tuma, Professor luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas - 1996
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do Relator
emenda oferecida pelo Relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 1
Dê-se ao caput do art. 4° do projeto a seguinte
redação:
"Art 4° Serão regulamentados:"
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 2
Suprima-se o art. 6° do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.461/96
Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 23-5-96, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 31 de maio de 1996. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1.461/96

Nos termos do art. 119, caput inciso I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das ComissOes, prazo para apresentação de
emendas a partir de 1°-12-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
I - Relatório

O presente Projeto de Lei, de autoria do Poder executivo, tem por escopo denominar de "Rodovia Governador Antônio Mariz" o trecho da BR-230, entre as cidades
de Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da Paralba.
Ao justificar a iniciativa legislativa, o então Senhor Ministro de Estado dos Transportes, através da
Exposição de Motivos nO 005/MT. destaca as qualidades pessoais e de homem público do ex-govemador
da Paralba Antônio Mariz, qualificando-o como "pos_
suidor de uma extraordinária competência pública e de
uma fé inabalável nos ideais de justiça social, acreditando a vida inteira na capacidade do homem de reverter pelo trabalho e pela organização os destinos do
Pafs, sendo essa disposição inquebrantável a marca
indelével de sua atuação enquanto constituinte".
Salienta, ainda, a Mensagem que "precocemente identificado com as aspiraçOes e ideais do homem
paraibano, principalmente do sertão, onde a pobreza e
a miséria forjam as demandas e os sonhos, o Governador Mariz soube se preparar para ser um importante
operador político da causa de sua terra e de sua gente,
na luta por uma sociedade mais solidária e fraterna".
De fato, o ex-govemador Antônio Mariz, falecido
aos 57 anos em pleno exerclcio do mandato de Governador da Paralba, fixou definitivamente a imagem emblemática de um homem público decente. austero, idealista, solidário e humano em todos os cargos que exerceu: Prefeito da Sousa - PB (1963/69), Secretário de
Estado da Educação - PB (1969170), Deputado Federal
(19'71175,1975179,1979/83,1987/91), Senador da República (1991/95) e finalmente Govemador (1995).
A matéria foi distribulda inicialmente à Comissão de Viação e Transportes que, à unanimidade de
seus ilustres membros, opinou por sua aprovação
quanto ao mérito, nos termos do parecer do relator.
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Encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, o parecer, de autoria do então
Deputado Ivandro Cunha Lima, não foi apreciado.
Cabe a esta douta Comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade, ajuridicidade e a técnica legislativa da proposição sob exame, a teor do art. 32,
111, 8, do Regimento Interno.
~ o relatório.
11- Voto

Incorre, na hipótese vertente, qualquer ofensa à
Constituição Federal. A iniciativa do Presidente da
República é legitima (CF, art. 61, § 1° ,1/, e).
Doutro lado, a matéria inscreve-se na esfera da
competência legislativa da União e das atribuiçOes do
Congresso Nacional (CF, arts. 22, XI e 48, caput).
Não há, igualmente, conflito material entre a
presente proposição e os preceitos legais em vigor.
Estão, com efeito, atendidos os requisitos previstos
na Lei nO 6.682179, no que se refere a este tipo de homenagem.
Quanto à técnica legislativa adotada, observa-se ofensa ao art 9° da Lei Complementar n° 95/98,
ante a previsão de cláusula de revogação genérica
(Pl, art. 3°) impondo-se a emenda supressiva em
anexo.
Pelas razões expostas, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO 1.461, de 1996, nos termos da emenda
supressiva apensada.
Sala da Comissão, 28 fevereiro de 2000. - Deputado Inaldo Leitão, Relator.
EMENDA SUPRESSIVA N° 1
Suprima-se o art. 3° do projeto.
Sala da Comissão, 28 de fevereiro de 2000. Deputado Inaldo Leitão, Relator.
111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
nO 1.461-N96, nos termos do parecer do Relator, Deputado Inaldo Leitão.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; Inaldo leitão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes;
André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson
Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano
,
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::saleS, MenCles Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder
Reis, Darci Cóelho, Jaime Martins, Paulo MagaIMes, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genorno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themfstocles Sampaio, José Ronaldo, Lufs Barbosa, Robson Tuma, Professor luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDA ADOTADA - CCJR
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PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO E INTERIOR
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
-

termo de recebimento de emendas - 1997
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do Relator
emendas oferecidas pelo Relator (2)
parecer da Comissão
emendas adotadas pela Comissão (2)

Suprima-se o art. 3° do projeto.
Sala da Comissão, ao de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

*PROJETO DE LEI N° 1.866-C, DE 1996
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

PROJETO DE LEI N° 1.866/96

Assegura aos adquirentes de imóveis em construção direito de exigir dos
responsáveis pelo empreendimento a
comprovação de recolhimento aos cofres
do INSS e da CEF; tendo pareceres: da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação (Relatora: Deputada Ana Júlia); da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, pela aprovação (Relator: Deputado Nedson Micheleti); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas (Relator: Deputado Osmar Serrraglio).
(As Comissões de Defesa dO'Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Desenvolvimento Urbano e Interior; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11).
*Projeto inicial publicado no DCO de
28-5-96

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
' .
I~ ,parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões de prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no perrodo de 7 a
14-6-96. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.
Sala da Comissão, 18 de junho de 1996. - Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.
I - Relatório
Aos 5 dias do mês de maio próximo passado, o
ilustre Deputado Couraci Sobrinho apresentou o Projeto de Lei n° 1.866 com a finalidade de assegurar aos
adquirentes de imóveis em construção o direito de
exigir dos responsáveis pelo empreendimento, e em
relação a este, comprovação de que efetuaram regularmente, os respectivos recolhimentos às contas do
INSS -Instituto Nacional de Seguridade Social, e ao
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Ao justificar a proposição afirma o autor que
com o esgotamento das fontes de recursos lastreadoras dos empréstimos habitacionais, cadernetas de
poupança e FGTS, tem proliferado em todo o Pafs os
empreendimentos autofinanciáveis, tornando-se imperiosa a fiscalização, quanto aos recolhimentos devidos pela realização das obras aos cofres do INSS e
da Caixa Econômica Federal, por parte dos compradores, a fim de evitar-se a ocorrência de situações em
que o comprador apesar de haver quitado sua unidade habitacional não consegue recebê-Ia por conta
dos débitos contrafdos pelo não-recolhimento por
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parte das construtoras ou incorporadoras das contribuições devidas.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

11 - Voto da Relatora

I - Relatório

Como, com propriedade menciona o nobre autor, nas obras financiadas com recursos do Sistema
Financeiro da Habitação os agentes financeiros exercem um papel fiscalizador daquelas contribuições,
sendo portanto legftimo e justo que os compradores,
até por serem passíveis de sofrer prejuízos por conta
da existência de débitos para os quais nao contribufram através da manifestaçi!lo de sua vontade, são os
mais indicados para exercer a fiscalizaçao desses recolhimentos em defesa de seus próprios interesses.
Assim é que manifesto-me favoravelmente ao
projeto votando por sua aprovação.
Sala da Comissao, 18 de julho de 1996. - Deputada Ana Júlia Carepa, Relatora.

Aos 5 dias do mês de maio de 1996, o ilustre Deputado Corauci Sobrinho apresentou o Projeto de Lei
nO 1.866, com a finalidade de assegurar aos adquirentes de imóveis em construção o direito de exigir dos
responsáveis pelo empreendimento - e em relaçi!lo a
este - a comprovação de que foram efetuados regularmente os respectivos recolhimentos devidos ao
1NSS -Instituto Nacional de Seguridade Social e ao
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
O autor afirma, na justificativa da proposição,
que os empreendimentos autofinanciáveis têm proliferado em todo o Pafs, em decorrência do esgotamento das fontes de recursos que lastreiam os empréstimos habitacionais (cadernetas de poupança e
FGTS). Torna-se imperiosa, desse modo, a fiscalizaçi!lo, por parte dos compradores, dos recolhimentos
devidos aos cofres do INSS e da Caixa Econômica
Federal, em funçi!lo da realizaçi!lo de obras. O objetivo do autor é evitar a ocorrência de situações nas
quais o comprador, apesar de ter quitado sua unidade, nao consegue recebê-Ia, por conta dos débitos
contrardos com o nao-recolhimento das contribuições
pelas construtoras e incorporadoras.

m-

Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em It:luniâo ordinária realizada,
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
1.866/96, nos termos do parecer da relatora.
Estiveram presentes os Senhores Deputados GiIney Vlélna, Presidente, Ivan Valente, Luciano Pizzatto e
celso Russomanno - Vice-Presidentes; Laura Carneiro,
Albérico Filho, Wilson Branco, Expedito Júnior, lilden
Santiago, Wigberto Tartuce, Pimentel Gomes, Sérgio
Carneiro, Raquel Capiberibe, Fernando Gabeira, Sarney
Filho, José Coimbra, Osmir Lima, Marcos Lima, Valdir
Colatto, Pedro Wilson, Inácio Arruda, Alceste Almeida,
Salomão Cruz, Zulaiê Cobra, Fernando Ferro.
Sala da Comissão, 9 de outubro de 1996. - De·
putado Gilney Viana, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1.866-A196
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regirnento
Interno da Cêmara dos Deputados o Sr. Presidente de.
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas,
a partir de 21-10-96 por cinco sessões. Esgotado o prazo, nao foram apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 30 de outubro de 1996. Ronaldo de Oliveira Noronha, Secretário.

11 - Voto do Relator
Se nas obras financiadas com recursos do Sistema Financeiro de Habitação - SFH - os agentes financeiros exercem um papel de fiscalizaçi!lo daquelas contribuições, éjusto e legftimo que os compradores de imóveis autofinanciáveis, passfveis de sofrer
prejulzos causados por débitos para os quais nao
contribufram, exerçam a fiscalização desses recolhimentos, na defesa de seus próprios interesses.
Assim, manifesto-me favoravelmente ao projeto, votando por sua aprovação.
Sala da Comissêo, 29 de outubro de 1997. - Deputado Nedson Micheleti, Relator.

UI - Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, em reuniao ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei de nO 1.866-A/96, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Nedson Micheleti.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Simão Sessim, Presidente; Antônio Carlos Pannunzio
e Fernando Zuppo, Vice-Presidentes; Eliseu Moura,
Simara Ellery, Nedson Micheleti, Valdeci Oliveira, Murilo Pinheiro, José Chaves, Welson Gasparini, Mauro
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Fecury, Antônio Brasil, Robério Araújo, Airton Dipp,
Eduardo Coelho, Antônio Geraldo, Emrlio Assmar, Ricardo Sarros e Raimundo Gomes de Matos.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 1997. Deputado Simão Sessim, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 1°, I, da Resolução n010/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões, prazo para apresentação de
emendas a partir de 26-5-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas
ao projeto.

PROJETO DE LEI N° 1.866-B/96
Nos termos do art. 119, caput, I,do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°,
I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a
partir de 18-1-97, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Corauci Sobrinho)
Requer o desarquivamento de proposições.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos
de lei, a seguir relacionados e em anexo, que são de
minha autoria.
PLC nO 62, de 1995
PL nO 556-A, de 1995
PL n° 779-A, de 1995
PL nO 965, de 1995
PL n° 1.866-S, de 1996
PL nO 1.964, de 1996
PL n° 3.812, de 1997
PL nO 3.850, de 1997
PL n° 3.870, de 1997
PL n04.208-A, de 1998
PL n° 4.784, de 1998
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. Corauci Sobrinho, PFUSP.
Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PLP nOs 62/95,
PL 556/95, 779/95, 965/95, 1.866/96,
1.964/96, 3.812/97, 3.850/97, 3.870/97,
4.208/98, 4.784/98. Publique-se.
Em 25-2-99. - Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.866-B/96

Sala da Comissão, 1° de junho de 1999. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório
Trata-se de projeto de lei apresentado na Legislatura anterior visando assegurar aos adquirentes de
imóveis em construção o direito de exigir dos responsáveis pelo empreendimento e em relação a este,
comprovação do recolhimento das verbas devidas ao
INSS e á CEF (mais especificamente o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
A proposição foi distribulda, inicialmente, à
CDCMAM - Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, onde logrou aprovação
nos termos do Parecer da Relatora, a nobre Deputada Ana Júlia Carepa.
Após, o projeto foi submetido ao crivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, onde
igualmente foi aprovado, e nos termos do Parecer do
Relator, ilustre Deputado Nedson Micheletti.
A seguir foi o projeto distribuldo a esta Comissão, onde ofereceu Parecer o Deputado Osmir lima,
mas que não chegou entretanto a ser apreciado pela
Comissão à época.
Desarquivado no inIcio da presente Legislatura,
volta o projeto à análise desta douta CCJR - Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, que deverá
cingir sua análise aos aspectos da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do mesmo, e no prazo
previsto para o regime ordinário de tramitação.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
Inicialmente, note-se que o projeto de lei epigrafado não contém vIcio de iniciativa, uma vez que compete à União legislar, em caráter privativo, sobre o Direito Civil (art. 22, I, da CF).
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A proposição obedece aos demais mandamentos constitucionais, não sendo também reservada à
lei complementar.
No que toca à juridicidade da proposição, apresentamos emendas visando tão-somente adequar o
projeto aos preceitos da Lei Complementar n° 95/98.
Frise-se que a lei terá grande repercussão se aprovada, razão pela qual institufmos uma vigência especial
de 90 (noventa) dias.
Nosso voto é assim pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa, com a redação dada pelas emendas em anexo, do PL n°
1.866/96.
~ o voto.
Sala da Comissão, 22 de junho de 1999. - Deputado Osmar Serraglio, Relator.
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rêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themfstocles
Sampaio, José Ronaldo, Lufs Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Relator.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 1
Dê-se ao art. 30 do projeto a seguinte redação:
"Art. 3° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação."
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Relator.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 2

EMENDA N° 1 DO RELATOR

Suprima-se o art. 4° do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Dê-se a seguinte redação ao art. 30 do projeto
de lei:

*PROJETO DE LEI N° 1.922-A, DE 1996
(Do Sr. Sérgio Miranda e Outros 10)

"Art. 3° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação. li
Sala da Comissão, de
Osmar Serraglio, Relator.

Altera os prazos para 08 pedIdos de
reconhecimento de pessoas desaparecidas previstos na Lei nO 9.140, de 4 de dezembro de 1995, que "reconhece como
mortas pessoas desaparecidas em razlo
de participação, ou acusação de partIcipação, em atividades poUticas no perlodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979, e dá outras providências"; tendo parecer da Comlssio de
Constituição e Justiça e de Redaçio pela
constitucionalidade, jurldicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovaçlo,
com emenda (Relator: Deputado José
Dirceu).
(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
*Projeto inicial publicado no OCO de
8-6-96

de 1999. - Deputado

EMENDA N° 2 DO RELATOR
Suprima-se o art. 4° do projeto de lei.
Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Osmar Serragllo, Relator.

111 - Parecer da Comisaio
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
nO 1.866-B/96, nos termos do parecer do Relator, Deputado Osmar Serraglio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Piela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genofno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xe-

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMARIO
-

parecer do Relator
emenda oferecida pelo Relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão
Brasflia(DF), 4 de março de 1999

Oficio GP017/99
Ao Exmo. Sr.
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Deputado Micre! Te .-':",:
DO. Presidente
Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo,' aproveito a oportunidade
para solicitar a Vossa Excelência o desarquivamento
de minhas proposições - PL n01.922/96 e PEC nO
584/98 - apresentadas na última legislatura, nos termos do art. 105 do Regimento Interno, publicadas no
Diário da Câmara de 3-2 p. p.
Agradeço antecipadamente a atençao dispensada, e despeço-me renovando protestos de elevada
estima e distinta consideraçao. - Atenciosamente. Deputado Sérgio' Miranda, PCdoB/MG.
Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único, domRICD, o desarquivamento da
PEC nO 584/96 e do PL nO 1.922. Publique-se.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.
I - Relatório
Através do projeto de lei em epígrafe, os ilustres autores querem ampliar o prazo para que os familiares dos desaparecidos políticos dêem entrada
nos requerimentos para reconhecimento do fato,
bem como querem que a Comissao Especial, destinada a proceder ao reconhecimento de pessoas desaparecidas, localizar os seus restos mortais e emitir parecer so~re requerimentos de indenização,
volte a--f-uncionar.
Ao projeto, no prazo, não foram apresentadas
emendas.
Cabe a esta Comissao analisar a proposta sob
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Não há vlcios de natureza constitucional, juridica ou de técnica legislativa, salvo inadequação à Lei
Complementar nO 95/98, pois o artigo 3° do projeto
traz cláusula de revogação genérica.
No mérito, temos que o prazo que foi dado para
que os familiares dessem entrada nos requerimentos
de indenização, juntando as provas que fossem necessárias ao reconhecimento dos desaparecidos, é
extremamente exíguo.
Muitas são as dificuldades encontradas pelos
familiares dos desaparecidos para recolher os dados' comprobatórios de grau de parentesco, daí que
merece toda a acolhida a intenção desse projeto de
lei.
As profundas feridas nunca cicatrizadas do
regime militar precisam ser relembradas a todo ins-
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tante, a fim de que nunca mais se repita a série de
barbaridades que macularam a história do País.
Voto, portanto, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa - com a emenda supressiva do artigo 3° - do Projeto de Lei nO 1.922, de 1996,
e no mérito pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 21 de fevereiro de 2000. Deputado José Dirceu, Relator.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 3° do projeto.
Sala da Comissão, 21 de fevreiro de 2000. - Deputado José Dirceu, Relator.
11I - Parecer da Comissão
A Comissao de Constituiçao e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela de aprovação,
com emenda, do Projeto Lei nO 1.922/96, nos termos
do parecer do Relator, Deputado José Dirceu.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitao, lédio Rosa e Ary Kara- Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themístocles
Sampaio, José Ronaldo, Luís Barbosa. Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDA ADOTADA - CCJR
Suprima-se o art 3° do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 2.083-B, DE 1996
(Do Sr. Agnelo Queiroz)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização dos exames para diagnóstico
precoce da fenilcetonúria e do hipotiroidismo congênito do recém-nascido; tendo pareceres: da Comissão de Segurida-
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de Social e Família, pela aprovação, com
emenda (Relator: Dep. Darcísio Perondi);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e
da emenda da Comissão de Seguridade
Social e Família, com emendas e subemenda (Relator: Dep. Fernando Coruja).
(As Comissões de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, 11)
*Projeto inicial publicado no DCD de

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMiLlA
termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
emenda oferecida pelo Relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
-

I - Relatório
O projeto sob análise obriga a rede hospitalar e
as maternidades públicas e privadas a realizar exames para diagnóstico precoce da fenilcetonúría e do
hipotiroidismo congênito.
As instânci~s gestoras do SUS, em cada esfera
de governo, deverão adotar as medidas necessárias
à viabilização dessa medida.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.

11 - Voto do Relator

9-7-96.

-
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termo de recebimento de emendas - 1997
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do Relator
emendas oferecidas pelo Relator (2)
subemenda oferecida pelo Relator
parecer da Comissão
emendas adotadas pela Comissão (2)
subemenda adotada pela Comissão
COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMiLlA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

A iniciativa do ilustre colega Agnelo Queiroz merece nosso aplauso. Sem dúvida, a adoça0 desta medida evitará o sofrimento de milhares de pessoas em
todos os locais do País.
Anteriormente realizado apenas em alguns estados, estamos convictos que sua extensão para todos os municípios brasileiros permitirá que mais crianças cresçam sadias, sem o risco das mazelas do
retardo mental.
Os benefícios são, pois, indiscutíveis, como bem
constata o projeto em sua justificativa. Todavia há que
se pensar nas possibilidades reais de se concretizar.
Sabe-se que os custos são altos. Faz-se necessário,
portanto, que haja previsão de fonte para financiar
mais esta relevante atividade que o sistema de saúde
público e privado prestará.
A inclusão na tabela de pagamento de serviços
do SUS parece-nos a altemativa mais adequada,
desde que em valores capazes de cobrir efetivamente as despesas com os exames.
Diante do exposto, manifestamos nosso voto favorável ao projeto, com uma emenda aditiva.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 1996. Deputado Darcisio Perondi, Relator.
EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

PROJETO DE LEI N° 2.083/96
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgaçao na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 9 de agosto de 1996, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 19 de agosto de 1996. - Miriam Maria Bragança Santos, Secretária.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 2°, renumerando-se os demais:
"Art. 2° As atividades previstas no caput do art. 1° serão inclufdas na tabela de
procedimentos e valores do Sistema Único
de Saúde."
Sala da Comissão, 13 de novembro de 1996. Deputado Darcisio Perondi, Relator.

Maio de 2000

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 2.083/96, com emenda,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Darcisio
Perondi.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vicente Arruda, Presidente; Tuga Angerami,
Cláudio Chaves e Alcione Athayde, Vice-Presidentes;
Carlos Alberto Campista, Carlos Magno, Iberê Ferreira, Marcos Vinicius, Ursicino Queiroz, Armando Abília, Darcfsio Perondi, Elcione Barbalho, Lidia Quinan,
Rita Camata, Saraiva Felipe, Teté Bezerra, Ceci Cunha,
Dalila Figueiredo, Fátima Pelaes, Pimentel Gomes, Cidinha Campos, Eduardo Jorge, Humberto Costa, José
Augusto, Marta Suplicy, Serafim Venzon, Alcione
Athayde, Arnaldo Faria de Sá, Jair Soares, Jorran Frejat, José Unhares, Nilton Baiano, Sérgio ArouC8, Fernando Gonçalves e Luiz Buaiz, titulares; Ademir Cunha, Alexandre Ceranto, Laura Carneiro, Colbert Martins, Pedro Yves, Elias Murad, Agnelo Queiroz, Pedro
Correa e Etevalda Grassi de Menezes, suplentes.
Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997. Deputado Vicente Arruda, Presidente.
EMENDA ADOTADA - CSSF
Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 2°, renumerando-se os demais:
"Art. 2° As atividades previstas no caput do art. 1° serão inclufdas na tabela de
procedimentos e valores do Sistema Único
de Saúde."
Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997. Deputado Vicente Arruda, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.083-A/96
Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos D~putados, alterado pelo art. 1°
, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas
a partir de 4-11-97, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 12 de novembro de 1997.Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
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Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nOs 202/95,
385/95, 1.813/96, 2.083/96, 2.143/96,
2.391/96, 2.654/96, 2.655/96, 3.126/97,
3.263/97, 3.264/97, 3.268/97, 3.632/97,
3.849/97, 4.678/98, 4.679/98, 4.905/99,
PDC nOs 241/96, 264/96, PLP nO 88/96,
PRC nOs 10/95,15/95,130/97. Publique-se.
Em 9-3-99. - Michel Temer, Presidente.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Agnelo Queiroz)
Requer o desarquivamento de proposições.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento dos projetos, a seguir re·
lacionados, que são de minha autoria:
PL nO 202 1995
PL nO 385 1995
PL nO 1.8131996
PL nO 2.083 1996
PL n02.1431996
PL nO 2.391 1996
PL n° 2.654 1996
PL n02.655 1996
PL n03.1261997
PL nO 3.263 1997
PL nO 3.264 1997
PL nO 3.268 1997
PL n° 3.632 1997
PL nO 3.849 1997
PL nO 4.678 1998
PL nO 4.679 1998
PL nO 4.905 1999
PDC n02411996
PDC n° 264 1996
PLP n° 88 1996
PRC nO 10 1995
PRC n° 151995
PRC nO 1301997
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Deputado Agnelo Queiroz.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.083-A/96
Nos termos do art. 119, caput, 1 do Regimento
Interno da Cêmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°,
I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a
partir de 3-S-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 1999. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
I - Relatório

Trata-se de projeto de lei apresentado na Legislatura anterior obrigando a rede hospitalar e as maternidades públicas e privadas a realizarem os exames
determinados que especifica.
Ainda, em 1996, foi o projeto distribuído à Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF, onde
foi aprovado, com emenda, nos termos do Parecer do
Relator, nobre Deputado Darcísio Perondi.
A seguir, foram o projeto e a proposição acessória distribuídos a esta Comissão, onde foram relatados pelo ilustre Deputado José Genoíno, cujo parecer, entretanto, não chegou a ser apreciado, à época.
Desarquivadas nos termos regimentais, no início da presente Legislatura, voltam as proposições a
esta douta Comissão de Constítuição e Justiça e de
Redação - CCJR, onde aguardam parecer acerca de
sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e no prazo previsto para o regime ordinário de
tramitação.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
A proposição possui iniciativa válida, já que
compete à União, em caráter concorrente com os
Estados e o Distrito Federal, editar normas gerais sobre "proteção e defesa da saúde" (art. 24, XII e § 1° da
CF). Apresentamos, entretanto, emenda e subemenda, alterando a redação do art. 2° e da emenda adotada pela CSSF, pois, estas cometem atribuiçOes a órgãos públicos vinculados ao Ministério da Saúde, o
que viola a prerrogativa do Chefe do Executivo Federal descrita no art. 51, § 1°, 11, 8, da CF.
Já no tocante à juridicidade das proposiçOes,
apresentamos igualmente, emenda visando adequar
a proposição principal aos preceitos da Lei Complementar nO 95/98.
Assim, em razão dos argumentos expostos,
nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e

Maio de 2000

boa técnica legislativa, com a redação dada pelas
emendas e subemenda, em anexo, do PL n02.0S3/96
e da emenda a este adotada pela Comissão de Seguridade Social e Famllia - CSSF.
É o voto.
Sala da Comissão, 20 de setembro de 1999. Deputado Fernando Coruja, Relator.
EMENDA N° 1 DO RELATOR
Dê-se a seguinte redação ao art. 2° do projeto:
"Art. 2° Cabe às instâncias gestoras
dos órgãos competentes do Poder Executivo, em cada esfera de governo, dispor sobre o planejamento, organização, fiscalização, terapêutica, orientação aos pais e demais aspectos indispensáveis ao cumprimento desta lei."
Sala da Comissão, 20 de setembro de 1999. Deputado Fernando Coruja, Relator.
EMENDA N° 2 DO RELATOR
Suprima-se o art. 4° do projeto.
Sala da Comissão, 20 de setembro de 1999. Deputado Fernando Coruja, Relator.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL
E FAMiLlA AO PROJETO DE
LEI N° 2.083, DE 1996
SUBEMENDA DO RELATOR
Dê-se a seguinte redaçao à nova redação proposta para o art. 2° do projeto pela emenda da CSSF:
"Art. 2° As atividades previstas no caput do art. 10 serão incluldas na tabela de
procedimentos e valores dos órgãos competentes do Poder Executivo."
Sala da Comissão, 20 de setembro de de 1999.
- Deputado Fernando Coruja, Relator.
111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçao, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nO
2.0S3-A/95 e da emenda da Comissão de Seguridade Social e Famflia, com emendas e subemenda,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo
Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes,
André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Femando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson
Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano
Sales, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder
Reis, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo MagaIhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Aynon Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themlstocles Sampaio, José Ronaldo, Luís Barbosa, Robson Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 1

filho ou dependente menor de cinco anos;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela rejeição (Relator: Deputado Manoel
Castro); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionaIidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com emendas
(Relator: Deputado Bispo Rodrigues).
(As Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação - Art. 24, 11, "g")
*Projeto inicial publicado no OCO de 16-7-96
SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

De-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação:
"Art. 2° Cabe às instências gestoras dos
órgãos competentes do Poder Executivo, em
cada esfera de governo, dispor sobre o planejamento, organização, fiscalização, terapêutica, orientação aos pais e demais aspectos indispensáveis ao cumprimento desta lei."
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 2
Suprima-se o art. 4° do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDA - CSSF
SUBEMENDA ADOTADA - CCJR
Dê-se a seguinte redação ao art. 2° do projeto
alterado pela emenda da CSSF:
"Art. 2° As atividades previstas no caput do art. 1° serão incluídas na tabela de
procedimentos e valores dos órgãos competentes do Poder Executivo."
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coe'ho, Presidente.
"PROJETO DE lEI N° 2.123-B, DE 1996
.. (Do Sr. Paulo Feijó)
Dispõe sobre o abono do dia em que
o empregado comprovar a vacinação de
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
-

termo de recebimento de emendas - 1997
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do Relator
emendas oferecidas pelo Relator (2)
parecer da Comissão
emendas adotadas pela Comissão (2)
COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.123196

Nos termos do art. 119, caput, " do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas,
a partir de 9-8-98, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 20 de agosto de 1996. - TaJita Veda de Almeida, Secretária.
PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRACÃO E SERVICO PÚBLICO
I - Relatório
O presente projeto de lei tem por escopo garantir ao empregado o direito ao abono da falta ao trabalho no dia em que, comprovadamente, comparecer lia
hospitais ou postos de saúde, públicos ou privados,
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para a vacinação de seus filhos ou dependentes menores, cujos nomes constem dos registros cadastrais
do empregado(art. 1°).
Para o abono dos dias, que nAo poderão exceder a dois por ano, o empregado deverá apresentar,
no prazo de setenta e duas horas, atestado em que
conste a identificacAo do menor vacinado e a discriminação das vacinas nele aplicadas{arts. 2° e 3°).
~ facultado ao empregador, nos dias de vacinação pública em massa, a liberação de seus empregados por turnos (art. 4°).

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Osvaldo Biolchi, Presidente; Arlindo Vargas, Jair Meneguelli e laire Rezendie, Vice-Presidentes; Paulo
Rocha, Arnaldo Madeira, Miguel Rossetto, José Pimentel, Valdenor Guedes, Manoel Castro, Valdomíro
Meger, Noel de Oliveira, Agnelo Queiroz, De Velasco,
Sandro Mabel, Luciano Castro, Osmir Lima, Chico VigUante, Jovair Arantes, Zila Bezerra, Milton Mendes e
Benedito Domingos.
Sala da Comissão, 25 de junho de 1997. - Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente.

São previstos, para o caso de descumprimento
das prescrições acima descritas, as penas de advertência e, no caso de reincidência, multa no valor de
cinco por cento do capital registrado da empresa por
infração autuada (art 5°).
Por fim, o projeto dispõe que o Ministério P(Jblico "poderá representar judicialmente contra os pais
ou responsáveis que se negarem a vacinar seus filhos ou dependentes menores de cinco anos devendo
o juiz competente aplicar, em caso de co~denação,
pena de prestação de serviço à comunidade em posto
de saúde ou em hospital onde se realizem programas
sistemáticos de vacinação de crianças" (art 60).
Justificando a medida, o autor alega que o projato visa a solucionar o impasse criado entre a necessidade do empregado e a intransigência do empregador.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
~ o relatário.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.123/96
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Cêmara dos Deputados, alterado pelo art.
JO , I, da Resoluçao nO 10/91, o Senhor Presidente determinou ~ abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comlss6es .- de prazo para apr~sentação de
emendas a partir de 15-8-97, po~ CIOCO sessOes.
E~otado o prazo, nAo foram recebidas emendas ao
proJeto.
.
Sala da ComiSsão, 25 de agosto de 1997. -.Sérglo Sampaio Contrel,.. de Almeida, Secretáno.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Paulo Feijó)
Requer o de.arqulvamento de pro-

11 _ Voto do Relator

poalç6es.
A proposição em análise, por supérflua, nAo traz
nenhum aperfeiçoamento ao nosso ordenamento jurldico.
Como é do conhecimento de todos, o sistema
de vacinação colocado em prática pelo SUS - sobretudo as campanhas de vacinação em massa, geralmente realizadas nos fins de semana - já oferece alternativas que dispensam iniciativas legislativas desse teor.
Somos, portanto, pela rejeição deste Projeto de
Lei nO 2.123, de 1996.
Sala da Comissão, 10 de abril de 1997. _ Deputado Manoel Castro, Relator.
111 - Parecer da Com_lo
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço P(Jblico, em reuniAo ordinária realizada hoje,
rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei nO 2.123/96,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Manoel
Castro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo (Jnico, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos de
lei a seguir relacionados, que são de minha autoria:
_ PL nO 864/95
D

- PL n 747/95
- PL nO 975/95
D

- PL n 2.123/96
- PL n02.187/96
- PL nO 3.356/97
- PLP nO 205/97
Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. - Paulo
Felj6, Deputado Federal, PSDB/RJ.

Defiro o desarquivamento das seguintes proposições: PL 975/95, PL 2123/96, PL
3356197, PLP 205/97 e apensados. Indefiro,
contudo, o pedido quanto ao PL 747/95, arquivado definitivamente nos termos do art.
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164, § 4°, do RICD, e quanto ao PL
2187/96, arquivado definitivamente nos termos do art. 133 do mesmo Regimento. Oficie-se ao requerente e, após, publique-se.
Em 14-4-99. - Michel Temer, Presidente.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.123-A/96
. Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões, prazo para apresentação de
emendas a partir de 29-6-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas
ao projeto.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 1999. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
I - Relatório
Nos termos do presente projeto de lei, de autoria do nobre Deputado Paulo Feijó, será abonado
pelo empregador o dia em que o empregado oomprovar, por atestado, que compareceu a hospitais ou a
postos de saúde para a vacinação de seus filhos ou
dependentes menores. Os dias abonados não poderão exceder a dois por ano, limitando-se aos filhos ou
dependentes menores de cinco anos de idade.
Em dias de vacinação pública em massa, será
facultado ao empregador liberar seus empregados
por turnos.
O empregador que se recusar a abonar o dia do
empregado, nas condições previstas pela proposição, será passível de advertência da Delegação Regional do Trabalho. Em caso de reincidência, será
passível de multa.
Os pais ou responsáveis que se negarem a vacinar seus filhos ou dependentes menores poderão
ser condenados à pena de prestação de serviços à
comunidade, em hospitais ou postos de saúde.
Na sua justificação, o ilustre autor salienta que:
"A insensibilidade patronal é algo estarrecedor
em se tratando de prejuízos que podem ser causados
à saúde futura dos infantes de hoje. Tàis patrões fazem os seus cálculos sobre o possfvel prejufzd'que a
ausência de pais e mães podem provocar em seus
serviços. Esquecem dos menores, que vacinados,
assegurarão aos pais maior tranqüilidade futura para
poderem trabalhar sossegados. Assim, a vacina po-

Quarta-feira 31 28759

deria e deveria ser considerada pelo patrão, como um
investimento."
O projeto foi distribuído, inicialmente, à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que o rejeitou, à unanimidade, nos termos do parecer do Relator, que o considerou supérfluo, porquanto o sistema de vacinação colocado em prática
pelo Sistema Único de Saúde - SUS, já ofereceria
alternativas que dispensariam iniciativas legislativas
desse teor.
Ao término da legislatura, restou arquivado, nos
termos do art. 105 do Regimento Interno, tendo sido
desarquivado, a requerimento do seu eminente autor.
A apreciação da presente proposição pelas Comissões pertinentes é conclusiva (art. 24, 11, RICO).
Cabe, agora, a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação examinar a matéria quanto aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, também, quanto ao mérito, nos termos regimentais.
É o relatório.
" - Voto do Relator
O projeto de lei em comento atende aos pressupostos constitucionais relativos à competência da
União para estabelecer normas gerais sobre proteção
e defesa da saúde no âmbito da competência concorrente (art. 24, VII), à atribuição do Congresso Nacional, com posterior pronunciamento do Presidente da
República (art. 48) e à legitimidade da iniciativa parlamentar (art. 61, caput).
A técnica legislativa e a redação utilizadas não
atendem a contento as normas da Lei Complementar
n° 95, de 1998. Eis por que oferecemos emenda supressiva ao art. 8°, visto que o referido diploma legal
veda expressamente a inclusão de cláusula de revogação genérica.
No que respeita ao mérito, reputamos de extrema importância a presente iniciativa legislativa, tendo
em vista os benefícios que traz ao País e a toda sociedade a regular vacinação de nossas crianças. Por
isso mesmo, é absolutamente procedente que sejam
abonados os dias em que o empregado se entregar a
esta tão nobre tarefa. A propósito, cumpre ressaltar
que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nO
8.064, de 1990), no parágrafo único de seu art. 14,
determina que: "É obrigatória a vacinação das crian.ças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias".
Quanto à repreensão penal dos pais ou responsáveis que deixaram de proceder à vacinação de
seus filhos ou dependentes menores, contudo, pare-
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ce-nos que o alt 6° deve ser reescrito, porquanto, na
sua redação original, não há a tipificação exata de um
crime, o que poderia levar ao descumprimento do preceito constitucional que reza: "Não há crime sem lei
anterior que defina, nem pena sem prévia cominação
legal", (art. 5°, XXXIX, CF). Assim, apresentamos
emenda modificativa ao art. 6°, anotando que a cominação de uma pena de prestação de serviços à comunidade está em consonência com a Carta Magna, a
teor do seu art. 5°, inciso XLVI, allnea d.
Ante o exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nO 2.123/96, nos
termos das emendas anexas, que integram o presente parecer.
Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. - Deputado Bispo Rodrigues, Relator.
EMENDA N° 1, DO RELATOR
Suprima-se o art. 8° do projeto.
Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. - Deputado Bispo Rodrigues, Relator.
EMENDA N° 2, DO RELATOR
Dê-se ao art. 6° do projeto a seguinte redação:
"Art. 6° Constitui crime, sujeito à pena
de prestação de serviços à comunidade em
hospitais ou postos de saúde, deixarem os
pais ou responsáveis, sem justa causa, de
levar seus filhos ou dependentes menores à
vacinação nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias.
Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. - Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas, do Projeto de Lei nO 2.123-A/96, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Bispo Rodrigues.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcêntara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fi-
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úza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themístocles
Sampaio, José Ronaldo, Luís Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 1
Suprima-se o art. 8° do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 2
Dê-se ao art. 6° do projeto a seguinte redação:
"Art. 6° Constitui crime, sujeito à pena
de prestação de serviços à comunidade em
hospitais ou postos de saúde, deixarem os
pais ou responsáveis, sem justa causa, de
levar seus filhos ou dependentes menores á
vacinação nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 2.521-A, DE 1996
(Do Sr. Airton Dipp)
Acrescenta dispositivo à Lei nO
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que
"dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias", no
capítulo referente à convenção de condomínio; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com emenda (Relator: Deputado Geovan
Freitas).
(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11.)
*Projeto feto inicial publicado no OCO de

17-12-96
PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
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- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.521/96
Nos tennos do art. 119J caputJ IJ do
Regimento Interno da Câmara dos Deputadoso alterado pelo art.. f J IJ da Resolução
nO 1 /91, o Senhor Presidente detenninou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a partir de 9-12-96 J por
cinco sessões. sgotado o prazo J não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 18 de março de 1997. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
Defiro, nos termos do art 105, parágrafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nO 471/95,
1.474/96, 1.759/96, 1.840/96, 1.926/96,
2.184/96, 2.185/96, 2.521/96 2.733/97,
2.984/97, 3.067/97, 3.107/97, 3531/97,
3.635/97, 4.191/98, 4.516/98, 4.551/98,
PEC 387/96. Publique-se
Em 24-2-99. - Michel Temer, Presidente.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)
Requer o desarquivamento de proposições.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Intemo da Cêmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos de
lei a seguir relacionados, que são de minha autoria:
PL nO 471/95
PL nO 1.474/96
PL na 1.759(96
PL na 1.840/96
PL na 1.926/96
PL na 2.184/96
PL na 2.185/96
PL na 2.521/96
PL na 2.733/97
PL na 2.984/97
PL na 3.067/97
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PL na 3.107/97
PL na 3.531/97
PL na 3.635/97
PL n° 4.191/98
PL nO 4.516/98
PL n° 4.551/98
PEC na 387/96
Sala das Sessões, 24 fevereiro de 1999. Deputado Airton Dipp.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.521, DE 1996
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91 J o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para apresentação de emendas a partir de 26-5-99 J
por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 10 de junho de 1999. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida.
I - Relatório
O projeto de lei em eplgrafe busca fixar um prazo para a elaboração da convenção de condomlnio, a
qual deverá ser levada a registro em no máximo dois
anos, contados da concessão do "habite-seU pela autoridade administrativa. Descumprido este prazo,
qualquer proprietário de unidade (ou promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário) poderá apresentar ao juiz minuta de convenção, requerendo o respectivo registro.
A inclusa justificação ressalta que a legislação em
vigor não determina um prazo dentro do qual a convenção condominial deva ser elaborada, o que tomaria
desregrada a vida em conjunto, gerando conflitos entre
os moradores. Lembra, ainda, que a solução prevista
pelo projeto (o que seria o § 6° do art. 9°) está em consonência com a própria Lei na 4.591, em seu art. 27.
A apreciação da matéria por esta Comissão é
conclusiva.
Esgotado o prazo, não sobrevieram emendas.
~ o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição sob análise atende aos pressu_postos de constitucionalidade (competência legislativa da União - Direito Civil, atribuição do Congresso
Nacional, legitimidade de iniciativa e elaboração de
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lei ordinária) e de juridicidade, além de se apresentar
conforme a boa técnica legislativa.
No que concerne ao mérito, estamos de acordo
com o ilustre Autor do projeto, quanto à conveniência
de se estipular um prazo dentro do qual a convenção
do condominio deva ser levada a registro. A ausência
de regras condominiais realmente embaraça a vida
em conjunto.
Por outro lado, conquanto razoável o prazo sugerido - dois anos, parece-nos impróprio o critério fixado para a sua contagem. A concessão do "habite-se" não equivale a uma garantia de que o imóvel já
esteja habitado. Há situações, por exemplo, em que
uma incorporadora consegue o "habite-se" para as
unidades do condomínio que construiu, mas não logra vender as unidades oferecidas ao público; assim,
o prazo bienal não se sustentaria.
Dessa maneira, propomos que os dois anos sejam contados a partir da efetiva ocupação de, pelo menos, 2/3 (dois terços) das frações ideais que compõem
o condomínio (em consonância com o § 2° do art. 90
que se pretende alterar), e, nesse sentido, apresentamos uma emenda modificativa ao § 5° projetado.
A faculdade concedida a qualquer das pessoas
mencionadas no futuro § 6°, por sua vez, constitui
maneíra eficaz de o condomínio ter a sua convenção.
Se os demais interessados não estiverem de acordo
com a convenção eventualmente registrada (por ordem judicial), poderão modificá-Ia a qualquer tempo
(obtido o quorum para isso), mas o condominio não
estará desprovido de um regramento.
Portanto, o nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei n02.521, de 1996, na
forma da emenda que oferecemos, em anexo.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1999. Deputado Geovan Freitas, Relator.
EMENDA ND 1, DO RELATOR,
AO PL N° 2.521, DE 1996
A redação do projetado § 5° ao art. 9°, da Lei nO
4.591, de 16 de dezembro de 1964, passa a ser a seguinte:
"Art. 9°

..

§ 5° A convenção do condominio deverá ser levada a registro no prazo máximo
de dois anos, contados da efetiva ocupação
de 2/3 das fraçOes ideais que compõem o
condominio.
.............................................................
"
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Sala da Comissão, 12 de agosto de 1999. Deputado Geovan Freitas, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda, do Projeto de Lei n02.521/96, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Geovan Freitas.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoino, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themístocles
Sampaio, José Ronaldo, Luís Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDA ADOTADA - CCJR
Dê-se ao § 5° do art. 9° da Lei nO 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, proposto pelo art. 1° do projeto, a
seguinte redação:
"Art. 9°
.
§ 5° A convenção do condomínio deverá
ser levada a registro no prazo máximo de dois
anos, contados da efetiva ocupação de 213 das
fraçOes ideais que compOem o condomínio.
.............................................................
"
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 2.534-B, DE 1996
(Do Sr. Serafim Venzon)
Faculta às gestantes o acesso a ônibus, cinemas e outros locais sem a utilização da catraca ou roleta, quando assim
o exigir; tendo pareceres: da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (Relatora: Deputada Teté Bezerra); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio-
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nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda (Relator: Deputado Roland Lavigne).
(As Comissões de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)
*Projeto inicial publicado no OCO de 20-12-96

-

3.200/97: PL 3.250/97, PL 3.453/97, PL 3.621/97, PL
3.713/97, PL 3.871/97; PL 3.968/97, PL 4.059/98, PL
4.123/98, PL 4.297/98, PL 4.299/98; PL 4.328/98; PL
4.556/98, PL 4.5!7/98, PL 4.721/98, PL 4.866/98,
PLP 256/99. Publique-se.
Brasília, 11 de março de 1999. - Michel Temer,
Presidente.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.534/96
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 27 de maio
de 1999, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 8 de junho de 1999. - Eloizio
Neves Guimarães, Secretário.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

PROJETO DE LEI N2 2.534/96
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura
- e divulgaçao na na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 6 de dezembro de
1996, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 17 de dezembro de 1996. Miriam Maria Bragança Santos, Secretária.
DESPACHO DO PRESIDENTE
O nobre Deputado Serafim Venzon formulou, em

11 de março do corrente ano, requerimento de desarquivamento de proposições de sua autoria, com fulcro
no art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno.
No tocante à matéria, defiro, presentes os requisitos constantes do art. 105 do RICO, o desarquivamento das seguintes proposições: PEC 415/96, PEC
422/96, PEC 423/96, PEC 424/96, PEC 425/96, PEC
467/97, PEC 490/97, PEC 507/97, PL 1.950/96, PL
2.451/96, PL 2.459196, PL 2.496/96, PL 2.497/96, PL
2.500/96, PL 2.530/96, PL 2.531/96, PL 2.532/96, PL
2.534/96, PL 2.542/96, PL 2.569/96, PL 2.570/96, PL
2.705/97; PL 2.739/97, PL 3.083/97, PL 3.153/97, PL

I - Relatório
O projeto em tela estabelece para as gestantes
a faculdade de acesso pela porta traseira dos ônibus
urbanos e metropolitanos, quando providos de catraca ou roletas, desde que pague a tarifa normal.
Estende esta faculdade para qualquer local em
que o acesso se dê por catracas ou roletes.
Sua justificativa baseia-se fundamentalmente,
na necessidade de se oferecer maior conforto para a
gestante e preservar sua integridade.
Projeto desarquívado, aberto novo prazo, não
foram apresentadas emendas.
11 - Voto do Relator
A proposição em tela foi objeto de apreciação
pela saudosa colega Deputada Ceci Cunha. Por comungar do mesmo propósito e em sua homenagem,
foi mantido seu parecer, que se segue, não apreciado
por esta Comissão.
A iniciativa do ilustre Deputado Serafim Venzon
deve ser louvada.
Ao procurar assegurar melhores condições para
o dia-a-dia das gestantes, manifesta sua preocupa-
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çAo com a mulher, em um perfodo especial que exige
cuidados especiais.
Nesse sentido, coloca-se esta proposição sob
análise, ao facultar o acesso das gestantes, em qualquer local, por algum outro meio que não seja o das
inCOmodas catracas ou roletas.
Por pequena que possa parecer esta medida, com
certeza as gestantes a receberêo com grande júbilo.
Diante do exposto, sob o ponto de vista desta
Comissão, manifestamos nosso voto favorável ao PL
no 2.534/96.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1999. Deputada Teté Bezerra, relatora.
111 - Parecer da ComissAo
A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n0 2.534, de 1996, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Teté Bezerra.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alceu Collares, Presidente; Eduardo Barbosa, VIce-Presidente; Airton Roveda, Ângela Guaclagnin, Antonio Palocci, Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos
Mosconi, Darcfsio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito
Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais, Ivan Paixão, Jandira Feghali, Jorge Alberto, Jorge Costa, José
Unhares, Lavoisier Maia, Lrdia Quinan, Marcondes Gadelha, Marcos de Jesus, Nilton Baiano, Osmânio Pereira,
Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Remi Trinta,
Renilc:lo Leal, Rita Camata, Saraiva Felipe, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso
- Titulares; e Almeida de Jesus, Costa Ferreira, Ivania
Guerra, Lamartine Posella, Márcio Matos, Rubens Furlan e waldemir Moka - Suplentes.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999.
- Deputado Alceu Collares, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.534196
Nos termos do art. 119, caput inciso
e I do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, alterado pelo art. 10 , I, da ResoluçA0 nll 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura e dlvulgaçlo na
Ordem do Dia das Comissões, prazo para
apresentaçAo de emendas a partir de
30-11-99, por cinco s88s6es. Esgotado o
prazo, nlo foram recebidas emendas ao
projeto.

Maio de 2000

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1999. Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
I - Relatório
O projeto ora em exame faculta ás gestantes o
acesso pela porta traseira nos ônibus urbanos e metropolitanos quando providos de catraca ou roletas,
sem prejufzo do pagamento da tarifa.
A disposiçAo se estende também a cinemas e a
qualquer outro local em que o acesso se dê através
de catracas ou roletas, permitindo o acesso das gestantes através de locais que não dificultem sua entrada em decorrência da gravidez.
A Comissão de Seguridade Social e Famflia
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n0 2.534, de
1996, nos termos do parecer da Relatora, Deputada
Teté Bezerra.
Chega, em seguida, o projeto a esta Comissão
onde se lança o presente parecer.
I:: o relatório
11 - Voto do Relator
Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de
RedaçAo, segundo a alfnea a do inciso 111 do art. 32,
examinar os projetos, quanto á constitucionalidade, á
juridicidade e à técnica legislativa.
No caso do projeto sob análise, a iniciativa do
processo legislativo por Parlamentar é válida, pois a
matéria não se insere no rol de competências privativas do Presidente da República.
Não se vislumbra no projeto menor senão de inconstitucionalidade. Ao contrário, a proposiçAo se enquadra no programa de nossa Constituição, que assegura a proteção à maternidade e à infância, consoante recomendação do art. 60 da Lei Maior.
Não há injuridicidade no projeto.
O art. 30 do projeto é cláusula de revogação genérica, o que ofende a boa técnica legislativa.
Avista do exposto, este relator vota pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Lei nQ 2.534, de 1996, desde
que acolhida emenda de técnica legislativa, suprimindo a cláusula genérica.
Sala da Comissão, 13 de janeiro de 2000. Deputado Roland Lavigne, Relator.
EMENDAN°1
Suprima-se o art. 30 do projeto.
Sala de Comissão, 13 de janeiro de 2000. Deputado Roland Lavigne.
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111- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
nO 2.534/96, nos termos do parecer do Relator, Deputado Roland lavigne.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro ,Filho, Nair Xavier lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genorno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themrstocles
Sampaio, José Ronaldo, Luis Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDA ADOTADA - CCJR
Suprima-se o art. 3° do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 2.795-A, DE 1997
(Do Sr. Pedro Wilson)
Altera o parágrafo único, transformando-o em § 1°, e acrescenta o § 20 ao
art. 81 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, proibindo o sepultamento em vaIas comuns e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com substitutivo
(Relator: Deputado Augusto Farias).
(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)
·Projeto inicial publicado no OCO de 28-2-97

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
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- substitutivo oferecido pelo Relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único, do RICO, o desarquivamento das seguintes proposiçOes: PL 974/95, 2.758/97,
2.759/97, 2.760/97, 2.761/97, 2.762/97,
2.795/97, 2.891/97, 3.642197, 4.109/98,
4.466/98, PEC 150/95. Publique-se.
Em 15 de fevereiro de 1999; - Michel
Temer, Presidente. - Gabinete Pedro Wilson
Of. 54/99-GPW
Brasrlia, 5 de fevereiro de 1999
Senhor Presidente,
Vimos, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno, solicitar o desarquivamento das proposições,
de nossa autoria, constantes na relação abaixo:
• 974/95 - Dá nova redação ao artigo 57 da Lei
8.672/93, que "institui normas gerais sobre desporto,
e dá outras providências".
• 1.470/96 - Dispõe sobre o mandato de injunção, regulamentando o artigo quinto, inciso LXXI, da
Constituição Federal.
• 2.758/97 - Dá nova redação ao parágrafo
terceiro, do artigo 26, da Lei n° 9.394/96.

• 2.759/97 - Acrescenta dispositivo ao artigo
nono da Lei n° 9.394/96, incluindo o Fórum Nacional
de Educação na estrutura do sistema educacional
brasileiro.
• 2.760/97 - Modifica o artigo 56 da Lei nO
9.394/96, que estabelece o princIpio da gestão de-

mocrática às instituições públicas de ensino superior.
• 2.761/97 - Dispõe sobre a obrigatoriedade
da publicação anual pelo Executivo das informações
policiais que especifica.
• 2.762/97 - Altera dispositivos das leis nOs
9.131/95 e 9.294/96, que "dispõem sobre o Conselho Nacional de Educação".
• 2.795/97 - Altera o parágrafo único, transformando-o em primeiro e acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 81 da Lei nO 6.015/73, proibindo o
sepultamento em valas comuns e dá outras providencias.

• 2.891/97 - Altera a Lei nO 9.425/96, que dispõe sobre a concessão de pensão especial às vitimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia GO.
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• 3.642/97 - Dispõe sobre a assistência do advogado no inquérito policial.
.3.642/97 -Institui o ano de 1998 como o Ano
dos Direitos Humanos e da Cidadania, em alusão ao
cinqUentenário da Declaração Universal dos Direitos
do Homem e aos dez anos da Constituição Federal
de 1998.
• 4.109/98 - Acrescenta inciso ao artigo 27 da
Lei n° 9.394/96.
• 4.466/98 - Dá nova redação aos artigos sétimo da Lei nO 9.126/95, e quinto da Lei n° 9.138/95, e
dá outras providências.
• PEC 150/95 - Institui o Cerrado e a Caatinga
nos biomas considerados patrimOnio nacional.
Cumprimentando cordialmente, prevalecemo-nos
da oportunidade para reiterar a V. Exa os protestos de
nossa real estima e distinta consideração.
Atenciosamente, - Pedro Wilson Guimarães,
Deputado Federal PT/GO.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, projeto de lei de autoria do Deputado
Pedro Wilson, com três objetivos básicos, sendo o primeiro, propiciar a atualização da Lei nO 6.015, que trata dos registros públicos, no sentido de permitir a utilização de meios mais modernos de identificação de
mortos. Nos termos do projeto ..."será extralda a individuai dactiloscópica ou amostra que tome posslvel a
identificação por processos de investigação genética
ou outro meio disponlvel de identificação".
O segundo objetivo está na proibição de que
qualquer sepultamento, inclusive de indigentes, se
faça em valas comuns.
Por último, pretende possibilitar, havendo interesse dos familiares ou de quem tenha justo motivo, a
identificação daqueles enterrados sem uma identidade reconhecida.
A matéria deve ser apreciada quanto a sua
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
mérito, em vista da competência temática desta Comissão, conforme o art. 32, 111, a, d, e, 9 e i do Regimento Interno, uma vez que em jogo está a própria
caracterização dos direitos fundamentais do cidadão,
sua dignidade sobretudo.
A proposição será remetida ao Plenário após a
análise desta Comissão, ocasião em que poderão ser
oferecidas emendas.
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É o relatório.
11 - Voto do Relator

A matéria é constitucional, uma vez permitida a
iniciativa a parlamentar (art. 61), e o respeito às competências legiferantes da União (art. 22, I, XIII e XXV)
e do Congresso Nacional para a sua apreciação (art.
48).

Nada a opor quanto a sua juridicidade, uma vez
que a proposta se coaduna com os principias consagrados em nosso ordenamento, máxime quando tendentes a resgatar o valor da dignidade humana, seu
pilar fundamental.
A técnica legislativa empregada é adequada,
cabendo, tão-somente, a adequação à Lei Complementar na 95, de 26 de fevereiro de 1998, que trata da
elaboração de leis.
Quanto ao mérito, só nos resta elogiar a iniciativa do Deputado Pedro Wilson, que chama atenção,
com a proposta sob análise, para a recuperação de
valores maiores obnubilados pelo desvio de caráter e
abuso de poder de certas autoridades, não só em regimes ditatoriais, mas também em nossos dias.
O projeto assim, de maneira oportuna, altera a
Lei nO 6.015, tornando clara a possibilidade de serem utilizados meios mais modernos de identificação dos cadáveres, inclusive através dos processos de investigação genética. Além disso, prolbe o
sepultamento em valas comuns e abre a oportunidade para que familiares, ou quem tenha motivo
justificado, possam requerer a identificação de cadáveres sepultas.
Por fim, determina que seja publicada a relação
dos cadáveres identificados, com a respectiva causa
mortis.

Resta-me, por fim, fazer apenas duas observaçOes. Creio que pode ser melhorada a redação do art.
30 , com o objetivo de aclarar o sentido do texto, pois
que, se os cadáveres não estão identificados, como
os seus "familiares" poderão requerer que o sejam?
Como atribuir grau de parentesco a quem não se conhece?
Ademais, quanto ao art. 40 , deve-se ter cautela
com a obrigatoriedade de publicação da lista com o
nome dos identificados. A publicação poderá ser considerada indevida, pelos familiares, por razOes de
foro Intimo, sentimento que deve ser respeitado.
Deste modo, meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, nos termos do substitutivo adiante
formalizado.

Maio de 2000

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

::5ala da Comissão, 10 de junho de 1999. Deputado Augusto farias, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI N° 2.795, DE 1997
Altera o parágrafo único, transformando-o em § 1°, e acrescenta o § 2° ao
art. 81 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, proibindo o sepultamento
em valas comuns e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Acrescente ao art. 81 da Lei n06.015, de
31-12-1973, um novo parágrafo, transformando o
atual parágrafo único em § 1°, com a seguinte redação:
"§ 10 Neste caso, será extraída a individuai dactiloscópica ou amostra que torne a
identificação por processos de investigação
genética ou outro meio disponível de identificação. (NR)
§ 2° O desrespeito ao estaturdo no parágrafo anterior implica detenção de 1 (um)
a 6 (seis) meses e multa de 50 (cinqüenta) a
150 (cento e cinqUenta) dias-multa." (NR)
Art. 2° Fica proibido o sepultamento
em valas comuns.
Parágrafo único. O desrespeito ao estatufdo neste
artigo implica detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses e multa
de 50 (cinqUenta) a 150 (cento e cinqUenta) dias-multa.
Art. 30 Os cadáveres que não estejam devidamente identificados junto aos órgãos competentes,
enterrados em cemitérios ou valas comuns, deverão
ser identificados a pedido daqueles que tiveram familiares desaparecidos e que têm razoável motivo para
supor o grau de parentesco ou de quem tenha fundado interesse.
Art. 40 A relação dos cadáveres enterrados em
valas comuns e cemitérios, de que trata o artigo anterior, deverá ser divulgada publicamente. Caso o requerimento de identificação tenha sido formulado pelos familiares, a divulgação só poderá ser feita com a
sua autorização.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, de de 1999 . - Deputado
Augusto Farias, Reíator.

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituiçao e Justiça e de Redaçao, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
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unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei n02.795/97, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Augusto Farias.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themístocles
Sampaio, José Ronaldo, Luís Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comíssão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
PROJETO DE LEI N° 2.795, DE 1997
SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
Altera o parágrafo único, transformando-o em § 1°, e acrescenta o § 2° ao
art. 81 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, proibindo o sepultamento em
valas comuns e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Acrescente-se ao art. 81 da Lei
nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, um
novo parágrafo, transformando o atual parágrafo único em parágrafo 10 com a seguinte
redação:
§ 1° Neste caso, será extrarda a individuai dactilosc6pica ou amostra que tome a
identificaçao por processos de investigação
genética ou outro meio disponível de identificação. (NR)
§ O desrespeito ao estatuído do parágrafo anterior implica detenção de 1 (um) a
6 (seis) meses e multa de 50 (cinquenta) dias-muita." (NR)
Art. 2° Fica proibido o sepultamento
em valas comuns.
Parágrafo único. O desrespeito ao estatuído neste artigo implica detenção de 1 (um)
a 6 (seis) meses e multa de 50 (cinqüenta) a
150 (cento e cinqUenta) dias-multa.
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Art. 3° Os cadáveres que não estejam
devidamente identificados juntos aos órgãos
competentes, enterrados em cemitérios ou vaIas comuns, deverão ser identificados a pedido
daqueles que tiveram familiares desaparecidos
e que têm razoável motivo para supor o grau
de parentesco ou de quem tenha fundado interesse.
Art. 4° A relação dos cadáveres enterrados em valas comuns e cemitérios, de que trata
o artigo anterior, deverá ser divulgada publicamente. Caso o requerimento de identificação tenha sido formulado pelos familiares, a divulgação só poderá ser feita com a sua autorização.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. -Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
"'PROJETO DE LEI N° 2.984-8, DE 1997
(Do Sr. Airton Dipp)
Altera o art. 132 da lei nO 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente, permitindo a recondução
de Conselheiros Tutelares, sem restrições;
tendo pareceres: da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação,
com emenda (Relatora: Deputada Ceci Cunha); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e da emenda da Comissão de Seguridade Social e Familia (Relator: Deputado Caio Riela).
(As Comissões de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

*projeto inicial publicado no DCD de 16-5-97
SUMÁRIO
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- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE lEI N° 2.984/97
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de emendas, a partir de 13 de junho
de 1997, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 25 de junho 1997. - Helorsa
lustosa de Oliveira, Secretária em exerc[cio.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
I - Relatório
Trata-se de projeto de lei do ilustre Deputado
Airton Dipp, alterando o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990),
em seu artigo 132, para permitir a recondução dos
Conselheiros Tutelares tantas vezes quantas forem
reeleitos pelos cidadãos do municrpio onde o Conselho Tutelar estiver instalado. Atualmente, só é permitida uma recondução, a cada três anos de mandato.
Foi aberto o prazo regimental de cinco sessões
(art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Cêmara
dos Deputados). Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas ao Projeto.
~ o relatório.
11 - Voto da Relatora
O projeto de lei sob comento é de grande importaneia pra os interesses das crianças e dos adolescentes,
estando mais de acordo com os objetivos do EstaMo do
que o artigo atual que só permite uma recondução.
Como bem frisou o nobre Deputado Airton Dipp,
em sua Justificação, "a recondução de um Conselho
Tutelar simboliza a aprovação comunitária ao seu desempenho anterior, e o aval para que continue a bem
exercer aquele importante mandato".
Em vez do termo "escolhidos" pela comunidade
local ... o Projeto de Lei n02.984, de 1997, fala em "eleitos' pelos cidadãos locais. Preferimos o termo "eleitos",
mas nao o termo "cidadãos locais'. Preferimos o termo
atual "comunidade local", mais amplo e, por isso, mais
conveniente do que o termo "cidadaos locais'.
Assim, votamos pela aprovação do Projeto de Lei
n02.984, de 1997, nos termos da Emenda apresentada.
Sala da Comissão, 1° deoutubro de 1997. Deputada Ceci Cunha.
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EMENDA OFERECIDA PELA RELATORA
Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
"Art. 1°
.
Art. 132. Em cada Municfpio haverá,
no mlnimo, um Conselho tutelar composto
de cinco membros, eleitos pela comunidade
local, para mandato de três anos, permitida
a recondução".
Justificação
A emenda que estamos apresentando substitui
o termo "cidadãos locais" por "comunidade local".
O termo cidadão s6 engloba os brasileiros natos
e os naturalizados, no gozo de seus direitos pollticos.
O termo "comunidade local" abrange também
os estrangeiros residentes no Municlpio onde se localiza o Conselho Tutelar.
1:, pois, um termo mais amplo e, portanto, mais
de acordo com os interesses das crianças e dos adolescentes de cada municlpio.
Contamos com o apoio dos ilustres Pares para a
sua aprovação.
Sala da Comissão, 1° de outubro de 1997.
Deputada Ceci Cunha, Relatora.

m-

Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famllia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei nO 2.984, de ~997, nos
termos do Parecer da Relatora, Deputada Ceci Cunha.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Santos, Presidente; Arnaldo Faria de Sá
- 3° Vice-Presidente; Armando Abllio, Ayres da Cunha,
Carlos Magno, Ceci Cunha, Cipriano Correa, Darclsio
Perondi, Elcione Sarbalho, Fátima Pelaes, Fernando
Gonçalves, Humberto Costa, Jair Soares, Jandira Feghali, José Augusto, José Egydio, José Linhar~s, Lu!z
Buaiz, Luiz Durão, Márcia Marinho, Marta Supllcy, NIIton Baiano, Osmânio Pereira, Reinhold Stephanes,
Remi Trinta, Saraiva Felipe, Tuga Angerami e Ursicino
Queiroz - TItulares - e Agnelo Queiroz, Antonio Joaquim Araújo, Carlos Mendes, Célia Mendes, Laire Rosado e Pimentel Gomes - Suplentes.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. Deputado Roberto Santos, Presidente.
EMENDA ADOTADA - CSSF
Altera o art. 132 da Lei nO 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente, permitindo a recondução de Conselheiros Tutelares, sem restrições.
Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
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"Art 1°

.

Art. 132. Em cada Municlpio haverá,
no mlnimo um Conselho Titular composto
de cinco membros, eleitos pela comunidade
local, para mandato de três anos, permitida
a recondução".
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Deputado Roberto Santos, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N2 2.984197
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10191, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a partir de 16104199, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto de lei.
Sala da Comissão, em 23 de abril de 1999. Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
I -

Relatório

O Projeto de Lei, de autoria do nobre Deputado
Airton Dipp pretende modificar o art. 132 da Lei nO
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescentea fim de permitir que os Conselheiros TItulares possam ser livremente reconduzidos, através de eleição.
Na sua apreciação pela Comissão de Seguridade Social recebeu Emenda visando a substituir a expressão "eleitos pelos cidadãos locais" pela expressão "eleitos pela comunidade local".
Nos termos regimentais compete a esta Comissão apreciar os aspectos de Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica Legislativa das proposições, PL
e Emenda.
11 -

Voto do Relator

Tanto o Projeto de Lei quanto a Emenda foram
concebidos dentro dos parâmetros constitucionais,
estando satisfeitos os requisitos relativos a iniciativa
(art. 61 da CF.) e competência para legislar (art. 22, I
da CF.); não afrontam Princlpios Gerais de Direito. No
que se refere à técnica legislativa é de se ponderar
que a Lei Complementar nO 95/98, extinguiu, na ela-
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boração do Projeto de Lei, a menção à cláusula revogatária genérica.
Dar a necessidade de adequação do PL a sistemática vigente, o que é feito pela Emenda apresentada em anexo.
Assim sendo, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
n° 2.984, de 1997 e da Emenda apresentadas pela
Douta Comissão de Seguridade Social e Famflia, ressalvada a alteração no que se refere a técnica legislativa, o que é feita pela Emenda anexa.
Sala da Comissão, em 24 de junho de 1999. Deputado Caio Riela, Relator.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 3° do projeto.
Sala da Comissão, em 24 de julho de 1999. Deputado Caio Riela, Relator.
11I - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
n° 2.984/97 e da Emenda da Comissão de Seguridade Social e Famflia, nos termos do parecer do Relator, Deputado Caio Riela.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda, waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themístocles
Sampaio, José Ronaldo, Luís Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, em 30 de maio de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDA ADOTADA - CCJR.
Suprima-se o art. 3° do projeto.
Sala da Comissão, em 30 dl maio de 2000. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
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*PROJETO DE LEI N° 3.159-B, DE 1997
(Do Senado Federal)
PLS N° 102/95
Altera dispositivos da Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução
Penal, referentes a tratamento médico de
presos; tendo pareceres: da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (Relator: Deputado Jofran Frejat); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade, injuridicidade, falta de técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição (Relator: Deputado Bispo Rodrigues).
(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de
Redação - Art. 24, 11)
*Projeto inicial publicado no DCD de 7-6-97.

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
OFICIO N° 253/97-P
Brasflia, 23 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência rever o despacho,
de acordo com o artigo 24, 11, do Regimento Interno,
do Projeto de Lei n03.159, de 1997, do Senado Federal, que "altera dispositivos da Lei n07.210, de 11 de
julho de 1984 - Lei de Execução Penal, referentes a
tratamento médico de presos".
Atenciosamente, - Deputado Vicente Arruda,
Presidente.
Revejo o despacho de distribuição do PL
nO 3.159/97, para submetê-Io à deliberação
conclusiva das Comissões, nos termos do art.
24, inciso 11, do RICD. Oficie-se à Comissão
requerente e, após, publique-se.
Em 15-7-97. - Michel Temer, Presidente.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.159/97
Nos tennos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o Sr. Presidente detenninou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões
- de prazo para apresentação de emendas,
a partir de 1°-12-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1997. Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.
I - Relatório
O projeto sob apreciação objetiva, pela alteração
da Lei de Execução Penal, disciplinar a assistência à
saúde do preso e do internado, incluindo-se o estabelecimento de novos critérios para autorização de atendimento médico fora do estabelecimento penal.
Assim, define ser de responsabilidade do Sistema Único de Saúde prestar atendimento ao preso e
internado no próprio estabelecimento penal. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de exames de saúde
admissionais e periódicos.
Exige, em regra, a autorização judicial para o
atendimento fora do estabelecimento penal. Para os
casos de urgência comprovada, todavia, permite ao
diretor do estabelecimento autorizar a saída, desde
que comunique a ocorrência ao juízo competente.
Esta Comissão tem poder deliberativo sobre a
matéria em pauta.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
O projeto sob análise pretende, ao mesmo tempo, assegurar a assistência à saúde dos presos e internados nos estabelecimentos penais e ampliar o
controle das saídas para tratamento médico.
Quanto ao primeiro grande objetivo, parece-nos indiscutrvel que todo cidadão brasileiro tem
direito à saúde. A Carta de 88 não prevê qualquer
exceção. Assim, aqueles que estão cumprindo pena
por crimes que cometeram devem necessariamente
receber a assistência à saúde necessária, notadamente quando se encontrarem sob a responsabilidade do Estado.
Não restam dúvidas que esta medida acarretará
ônus ao tão sobrecarregado Sistema Único de Saúde. Entendemos, mesmo assim, ser da responsabilidade do setor saúde a prestação de serviços médicos. É certo, contudo, que, diante das enormes dificuldades em que se encontra o SUS, a viabilidade
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das medidas previstas neste projeto de lei dependerá
do perfeito entrosamento entre as autoridades judiciárias e os responsáveis pelo SUS em cada esfera
de governo.
O outro objetivo do projeto, definir critérios
mais rígidos para as saídas para tratamento médico de urgência, parece-nos extremamente oportuno, diante das inúmeras fugas que têm ocorrido
nestas ocasiões. Passa a ser exigida, além da autorização do diretor, a comunicação ao juízo competente.
Tal medida poderá diminuir o número de fugas
e, ainda, reduzirá os riscos dos profissionais de saúde
que prestam atendimento aos presos e internos fora
do estabelecimento penal.
Diante do exposto, acompanhamos a decisão
do Senado Federal, manifestando nosso voto favorável à aprovação do PL n° 3.159, de 1997.
Sala da Comissão, 26 de dezembro de 1998. Deputado Jofran Frejat, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Famrlia, em
reuniêo ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nO 3.159, de 1997, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Jofran Frejat.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Santos, Presidente; Arnon Bezerra e
Arnaldo Faria de Sá - 1° e 3° Vice-Presidentes, respectivamente;·Armando Abílio, Ayres da Cunha, Ceci
Cunha, Elcione Barbalho, Fernando Gonçalves,
Humberto Costa, Jair Soares, Jandíra Feghali, Jofran
Frejat, Jonival Lucas, José Unhares, Udia Quinan,
Marta Suplicy, Nilton Baiano, Osmânio Pereira, Reinhold Stephanes, Tetê Bezerra, Tuga Angerami e
Ursicino Queiroz - Titulares; e Agnelo Queiroz,
Armando Costa, Carlos Mendes, Jair Meneguelli,
José Augusto, Jovair Arantes, Pedro Canedo e Zaire
Resende - Suplentes.
Sala da Comissêo, 13 de maio de 1998. - Deputado Roberto Santos, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.159-A/97
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para apre-
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senta~ão de emendas a partir de 3-5-99,

por CinCO sess~es. Esgotado o prazo,
nlo ~oram recebIdas emendas ao projeto
de lei.
Sala da Comissão, 7 de maio de 1999. _ Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
I - Relatório
O projeto em apreço determina que a assistência à saúde do preso será prestada pelo Sistema Único de Saúde, com materiais e profissionais do seu
quadro, que comparecerão aos estabelecimentos prisionais com freqOência compatlvel às necessidades
dos presos internados.
Além disto, condiciona a sarda do preso do estabelecimento penal, para tratamento médico, à autorização judicial.
Na Comissão de Seguridade Social e Famflia, o
projeto recebeu parecer favorável à sua aprovação.
Nesta Comissão, não houve apresentação de
emendas, competindo-nos, na ocasião, o pronunciamento quanto à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e ao mérito do projeto.
~ o relatório.
11 - Voto do Relator
O projeto atende aos pressupostos de constitucionalidade relativos à competência da União (art. 22
da C.F.) e ao processo legislativo (art. 59 da C.F.).
Encontra, todavia, objeções quanto à legitimidade de
iniciativa, à juridicidade e à técnica legislativa, que
passaremos a expor.
A proposição traz a obrigatoriedade ao Sistema
Único de Saúde de prestar assistência aos presos,
com materiais e profissionais do seu quadro. Esta regra esbarra no art. 61, § 1°, 11, e, da Constituição, cujo
teor é o seguinte:
u§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as lei que:
11 - disponham sobre:
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A Lei n° 7.210/84 - Lei de Execução Penal já
prevê adequadamente o direito do preso à assistência médica entre outros. A implementaçêo dessa assistência e a determinação quanto a forma de efetuá-la competem ao Poder Executivo, e não ao Poder
Legislativo.
A regra contida no projeto que ora apreciamos é
inconstitucional quanto à legitimidade de iniciativa.
A exigência de autorização judicial para que o
preso se ausente do estabelecimento penal, a fim de
receber tratamento médico, revela-se também inconstitucional, injurídica e inoportuna.
Quem tem condições de avaliar, em cada caso
concreto, se o preso necessita ou não de ser atendido em outro loca', diante da falta de condições do estabelecimento penal para prover-lhe a assistência
médica adequada, é a autoridade administrativa.
Este fato nada tem de judicial nem constitui incidente
da execução. Não é, portanto, tarefa do juiz, e sim do
administrador público. Trata-se de mero fato administrativo. Não se pode transferir essa responsabilidade ao Judiciário nem engessar a atividade administrativa.
Além disto, essa norma é de aplicação inviável.
Sem se falar na sobrecarga de processos que abarrotam nossos tribunais, se, cada vez que um preso necessitar de atendimento médico, ele tiver de recorrer
ao Judiciário para obter esse direito, simplesmente
estaremos inviabilizando a assistência médica, que a
lei lhe assegura.
Quanto à técnica legislativa, o projeto encontra-se em desacordo com a Lei Complementar nO
95/98 pela falta de referência à nova redação do dispositivo modificado e pela utilização de cláusula revogatória genérica.
Desse modo, votamos pela inconstitucionalidade, injuridicidade, e violação da técnica legislativa e,
no mérito, pela sua rejeiçao, em face dos argumentos
expostos.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 1999. Deputado Bispo Rodrigues, Relator.
111 - Parecer da Comissão

e) criação, estruturação e atribuições
dos Ministérios e órgãos da administração
pública."
Uma hipótese é criar a obrigatoriedade de assistência à saúde do preso, seguindo até mesmo
orientação constitucional. Outra bem diversa é determinar como o Poder Executivo cumprirá esse
mandamento legal, especificando qual o órgão responsável por essa atividade.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade, injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n° 3. 159-A/97, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Bispo Rodrigues.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente; Inaldo
Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes;
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André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior,léoAlcêntara, Nelson
Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano
Sales, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder
Reis, Darci Coelho, Jaime Marfins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genolno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themistocles Sampaio, José Ronaldo, Luis Barbosa, Robson Tuma, Professor luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 3.220-C, DE 1997
(Do Sr. Betinho Rosado)
Dã nova redação ao caput do art. 2°
e acrescenta parãgrafo ao art. 7° da Lei
nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamentai e de Valorização do Magistério; tendo
pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação, com
emenda (Relator: Deputado Clãudio Chaves); da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira
e orçamentãria (Relator: Deputado Vanio
dos Santos); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e
da emenda da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto (Relator: Deputado
Darci Coelho).
(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação (Art.
54); e de Constituição e Justiça E De Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 7-8-97.

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
- termo de recebimento de emendas

-
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parecer do Relator
parecer reformulado
emenda oferecida pelo Relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE EDUCACÃO, CULTURA E
DESPORTO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.220, DE 1997
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a partir de
12 de agosto de 1997, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 20 de agosto de 1997. Célia Maria de Oliveria, Secretária.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
I - Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Betinho Rosado, dá nova redação a artigo
da Lei nO 9.424/96 e acrescenta-lhe novo dispositivo.
Tramita com apreciação conclusiva desta Comissão, nos termos do art. 24, li, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Consoante o art. 119, § 1°, do citado diploma, a
presidência da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto determinou a publicação do respectivo aviso na Ordem do Dia, além da abertura do prazo para
apresentação de emendas, a partir de 12 de agosto
de 1997, por 5 (cinco) sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
É o relatário.
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11 - Voto do Relator
que tem se revelado necessário nas áreas geografiComo esclarece o nobre autor, a proposta em
c~mente distan~es e economicamente carentes - ou
al~da para sU~rlr a falta de quadros.~m algumas discianálise não pretende autorizar a aplicação dos recur50S do Fundo no ensino particular mas sim permitir o
pllnas. Ações Inovadoras, com a ~tJlJzação d.o c~ntra.'.
to de gestão, a exemplo da festejada experiência do
Municipio de Maringá, estariam inviabilizadas pelo
pagamento de do~e~tes não vl.nc~lados direta e pessoa~mente à Adm,"l~tr~ção PublIca, mas que estão
excesso interpretativo que se tem dado à Emenda nO
enSinando na rede publica.
14 e à Lei na 9.424/96.
~ O caso dos profissionais associados em cooApresentamos emenda ao art. 20 do projeto em
perativas, e daqueles contratados temporariamente tela substituindo a expressão "profissionais", muito
o que tem se revelado necessário nas áreas geografiampla, por "docentes", no § 1° do art. 7° da Lei nO
camente distantes e economicamente carentes - ou
9.424, de 24 de dezembro de 1996. Retomamos ass~m a orientação contida na Emendoa Constitucional
ainda para suprir a falta de quadros em algumas discilinas.
Ações
inovadoras
como
a
utilização
do
conn 14, que fez constar no art. 60, § 5 , do ADCT a exP
..
pressão "professores".
,
.
.
trato de gestão, a exemplo da festejada experiência
O b' t' d i ' I ;t, é . .
t'
. . b'l' d
l a J e IVO a nova egls açao pnorlzar o ensl. i . d M . á
do Mumc.
piO e a.nng, es anam ,"via Ilza as pe ~
no fundamental. A vedação do pagamento de docentes como os mencionados gera uma situação que, em
excesso '~terpretatlvo que se tem dado à Emenda n
14 e à Lei nll 9.424/96.
última análise, prejudica o educando.
Pelo exposto, votamos pela aprovação do
O objetivo da nova legislação é priorizar o ensino fundamental. A vedação do pagamento de profisProjeto de Lei na 3.220 de 1997 com a emenda
sionais como os mencionados gera uma situação
anexa.
"
que, em última análise, prejudica o educando.
Sala da Comissão, 22 de outubro de 1997. _
Pelo exposto, votamos pela aprovação do ProDeputado Cláudio Chaves, Relator.
jeto de Lei n° 3.220, de 1997.
EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR
Sala da Comissão, 22 de outubro de 1997. Deputado Clãudio Chaves, Relator.
Substitua-se, no § 1° do artigo 20 do
projeto, a expressão "profissional" por
"docentes",
PARECER REFORMULADO
I - Relatório
O projeto de lei em epigrafe, de autoria do nobre
Deputado Betinho Rosado, dá nova redação a artigo
da Lei n'9.424/96 e acrescenta-lhe novo dispositivo.
Tramita com apreciação conclusiva desta Comissão, nos termos do art. 24, li, do Regimento Interno da Cêmara dos Deputados.
Consoante o art. 119, § 1°, do citado diploma, a
presidência da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto determinou a publicação do respectivo aviso na Ordem do Dia, além da abertura do prazo para
apresentação de emendas, a partir de 12 de agosto
de 1997, por 5 (cinco) sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
~ o relatório.
11 - Voto do Relator
Como esclarece o nobre autor, a proposta em
análise não pretende autorizar a aplicação dos recursos do Fundo no ensino particular, mas sim permitir o
pagamento de docentes não vinculados direta e pessoalmente à Administração Pública, mas que estão
ensinando na rede pública.
~ o caso dos docentes associados em cooperativas, e daqueles contratados temporariamente - o

Sala da Comissão, 22 de outubro de 1997. Deputado Cláudio Chaves, Relator.
11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, com emenda, o PL n° 3.220/97, nos termos
do parecer reformulado do Relator, Deputado Cláudio
Chaves.
Estiveram presentes os Senhores Deputados Severino Alves, Presidente; Esther Grosssi, Ricardo
Gomyde e Mauricio Requião, Vice-Presidentes; Gonzaga Patriota, Betinho Rosado, Djalma de Almeida César,
Marcus Vicente, Cláudio Chaves, Dalila Figueiredo,
Ademir Lucas, Flávio Ams, Osvaldo Coelho, Lidia Quinan, Mario de Oliveira, Costa Ferreira, Maria Elvira,
Eduardo Coelho, Alexandre Santos, Ademir Cunha, Paulo Lima, João Thomé Mestrinho, Wolney Queiroz, José
Unhares, Augusto Nardes e Pedro Wilson.
Sala da Comissão, 22 de outubro de 1997. Deputado Severiano Alves, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Substitua-se, no § 1° do art. 2° do
projeto, a expresão "profissionais" por
"docentes".
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Sala da Comissão, 22 de outubro de 1997. Deputado Severiano Alves, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.220-A/97
Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 24-11-97, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 1° de dezembro de 1997. Maria Linda Magalhães, Secretária.
I - Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Betinho Rosado, nos termos do parecer reformulado do Relator, pretende modificar a redação do
art. 2° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
estabelecendo que os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental público, e na valorização do Magistério
nele empregado.
O projeto, ainda, acrescenta § 1° ao art. 7° da citada lei com o objetivo de que os recursos do Fundo
podem ser aplicados tanto na remuneração de docentes dos quadros de servidores dos estados do
Distrito Federal e dos municípios, como também de
docentes sem vínculo direto e pessoal com a Administração Pública, desde que prestem serviço efetivo
na rede pública de ensino fundamental.
Apreciado na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, em reunião realizada em 22 de outubro de
1997, foi aprovado, por unanimidade, nos termos do
parecer reformulado do Relator.
Remetido à Comissão de Finanças e Tributação, apresentada ao projeto.

11 - Voto do Relator
Compete à Comissão de Finanças e Tributação apreciar a proposta quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual,
conforme prevê o art. 53, 11, do Regimento Interno
desta Casa.
Examinando a proposta quanto à sua compatibilidade financeira e orçamentária, depreende-se que
a mesma não tem repercussão direta ou indireta nos
Orçamentos da União, por se revestir de caráter es-
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sencialmente normativo, sem impacto financeiro ou
orçamentário públicos.
Diante do exposto, somos pela não implicação
do Projeto de Lei nO 3.220, de 1997, em aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.
Sala da Comissão, 28 de janeiro de 1998. Deputado Vanio dos Santos, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nO 3.220/97,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Vania
dos Santos.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Germano Rigotto, Presidente; Neif Jabur, Fetter Júnior e Júlio César, Vice-Presidente; Augusto Viveiros,
Manoel Castro, Saulo Queiroz, Arnaldo Madeira, Luiz
Carlos Hauly, Max Rosenmann, Roberto Brant, Sílvio
Torres, Veda Crusius, Edinho Bez, Gonzaga Mota,
Hermes Parcianello, Pedro Novais, Ari Magalhães,
Delfim Netto, Fernando Ribas Carli, Firmo de Castro,
Osmar Leitão, Vanio dos Santos, Zaire Rezende, Félix Mendonça, Israel Pinheiro, Eujácio Simões, Pimentel Gomes, José Carlos Vieira, Mário Negromonte e Roberto Campos.
Sala da Comissão, 1° de abril de 1998. - Deputado Germano Rigotto, Presidente.
OFIcIO N° 9/99/CD/GAB. 558
Brasília, 5 de fevereiro de 1999
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, venho pelo presente solicitar a sua autorização para o desarquivamento da
PEC n° 634/99 e os Projetos de Lei n° 3.220, de 1997,
e de nO 3.266, de 1997, todos de minha autoria.
Certo de sua manifestação favorável a minha
solicitação, apresento meus agradecimentos associados aos protestos de consideração e apreço.
Cordialmente, - Betinho Rosado, Deputado
Federal, PFLlRN.
Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único, do RICO, o desarquivamento das seguintes proposições: PL nO 3.220/97, PL nO
3.266/97 e PEC nO 634/99. Publique-se.
Em 15-2-99. - Michel Temer, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.220-8/97
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas a partir
de 16-4-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas
ao projeto de lei.
Sala da Comissão, 23 de abril de 1999. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
I - Relatório
Pelo projeto em eplgrafe, o art. 2°, da Lei nO
9.424, de 24 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 2° Os recursos do Fundo serão
aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, e na valorização
do Magistério nele empregado.
li

O art. 2° do projeto acrescenta parágrafo ao art.
7° da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996:
"§ 1° Os recursos do Fundo podem ser
aplicados tanto na remuneração de profissionais dos quadros de servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municlpios,
como também de profissionais sem vInculo
direto e pessoal com a Administração Pública, desde que prestem serviço efetivo na
rede pública de ensino fundamentaL"

O art. 3° do projeto apresenta cláusula genérica
de revogação de dispositivo.
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
aprovou, unanimemente, com emenda, o parecer reformulado do Relator, o ilustre Deputado Cláudio
Chaves. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Tributação pronunciou-se, unanimemente, pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, e pelo não cabimento de parecer de adequação financeira e orçamentária ao Projeto de Lei nO 3.220, de 1997, nos termos do parecer do Relator, o nobre Deputado Vanio
dos Santos.
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Chega, em seguida, o projeto a esta Comissão,
onde se lança o presente parecer.
~ o relatório.

11 - Voto do Relator
Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação examinar os projetos, quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legislativa.
Ao ver desta relatoria, a proposição apresenta vIcio
de inconstitucionalidade, ao supor a existência de magistério, em ensino fundamental, no qual os docentes não
tenham vInculo direto com as instituições públicas a que
servem. Na prática, este é o sentido das alterações que o
projeto pretende introduzir na Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Assim o art. 2° do citado diploma, em
seu caput, passa da atual redação:
"Art. 2° Os recursos do Fundo serão
aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização de seu magistério.
Para:
"Art. 2° Os recursos do Fundo serão
aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização do Magistério nele empregado.
li

li

Ora, toda a disciplina do Capítulo de Educação da
Constituição Federal mostra que o ensino, mormente os
ciclos básico e fundamental, constituem tarefa irrenunciável do Estado, de caráter permanente e que nêo
comporta terceirização. Demais, é de se reconhecer
que mesmo os que defendem a retirada do Estado de
alguns setores o fazem alegando que, assim, ele terá
mais condições de se concentrar em áreas como a educação e a saúde.
Por sua vez, o parágrafo que é acrescentado ao
art. 7° da Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
prevê também a aplicação de recursos do Fundo na
remuneração de profissionais contratados indiretamente, isto é, por meio de terceirização. Neste caso,
todavia, os recursos do fundo eventualmente utilizados devem ser dirigidos à pessoa jurídica que vier a
contratar com a administração e não aos profissionais
da prestadora de serviço. Dessa ótica, o dispositivo
proposto carece de sentido, até porque o serviço é
exercido pela pessoa jurídica e não por este ou aquele seu empregado. Enfim, deve-se reconhecer no dispositivo proposto palmar injuridicidade, até pela sua
falta de sentido.
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Acresce que para contratação de serviços já há
legislação especifica em sede da Constituição ou de
diploma infraconstitucional.
Sendo o projeto injuridico e inconstitucional, este

ças e Tributação, pela não implicação da
matéria com aiJmento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária (Relator:
Deputado Carlito Merss); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas (Relator: Deputado lédio Rosa).
(As Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, li)

Relator se dispensa do exame da técnica legislativa.
A vista do exposto, este Relator vota pela inconstitucionalidade e injuridicidade do Projeto de Lei
nO 3.220, de 1997, e da emenda adotada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
Sala da Comissão, 17 de agosto de 1999. _
Deputado Darci Coelho, Relator.
111..,. Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridicidade do Projeto de Lei nO 3.220-B/97 e da emenda da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos termos do parecer do Relator, Deputado Darci Coelho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente; /naldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Rie/a, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genofno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themistocles
Sampaio, José Ronaldo, Luis Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 3.418-C, DE 1997
(Do Sr. Júlio Redecker)
Altera os art. 464 e 465 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho CLT, dispondo sobre o pagamento de salário mediante depósito bancário; tendo
pareceres: da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação, contra os votos dos Deputados Domingos Leonelli, Jair Meneguelli e
Milton Mendes (Relator: Deputado Benedito Domingos); da Comissão de Finan-
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*Projeto inicial publicado no DCO de 7-8-97.
SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃo'l: SERViÇO PÚBLICO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
-

termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
emendas oferecidas pelo Relator (2)
parecer da Comissão
emendas adotadas pela Comissão (2)
COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
50a LEGISLATURA - 3a SESSÃO LEGISLATIVA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.418/97
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 2-9-97, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
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Sala da Comissão, 10 de setembro de 1997. Talita Veda de Almeida, Secretária.
COMISSÃO DE TRABALHO DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
I - Relatório
O Projeto de Lei n° 3.418, de 1997, apresentado
pelo ilustre Deputado Júlio Redecker, acrescenta parágrafo único ao art. 464 e dá nova redação ao art.
465 da Consolidação das Leis do Trabalho, visando
garantir em lei a autorização para que o empregador
possa efetuar o pagamento dos salários de seus funcionários por meio de depósito em conta bancária, em
estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, excetuando-se as hipóteses do empregado ser
analfabeto e do não consentimento deste para o recebimento de seu salário por via bancária, quando o pagamento somente poderá ser efetuado em dinheiro,
em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do
serviço ou imediatamente após o encerramento deste. uÉ incompreensível que, em um país dotado de
vasta rede de bancos, não possa o empregador fazer
uso desse sistema para agilizar o pagamento de seus
empregados. Ninguém desconhece a vantagem de
se pagar, via estabelecimento bancário, o salário dos
trabalhadores, tanto para estes como para as empresas", diz o autor em sua justificativa. Ressalta, ainda,
que já existe portaria do Ministério do Trabalho autorizando o pagamento via rede bancária.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto de lei.

É o relatório.
11 - Voto do Relator
A atual redação dos dispositivos em pauta encontra-se, hoje, totalmente em desacordo com a realidade. A aprovação do projeto em epígrafe, além de
propiciar maior segurança para as partes interessadas, assegurará em lei uma prática que a grande maioria das pessoas juridicas vem adotando ao longo
dos anos, podendo ser assumida também pelas pessoas físicas, desde que haja o consentimento do empregado.
Não raro, presenciamos ou tomamos conhecimento, por meio da imprensa, da ocorrência de assaltos a empresas que efetuam os pagamentos em espécie a seus funcionários. O recebimento dos salários por meio de crédito em conta-corrente bancária
poderá representar, sem dúvida alguma, uma diminuição bastante significativa desse tipo de delito.

Maio de 2000

Isto posto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nO 3.418, de 1997.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 1997. Deputado Benedito Domingos, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nO 3.418/97, contra os votos
dos Deputados Jair Meneguelli, Milton Mendes e Domingos Leonelli, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Benedito Domingos.
Estiveram presentes os senhores Deputados Pedro Henry, Presidente; Jovair Arantes, Jaime Martins e
Jair Meneguelli, Vice-Presidentes; Paulo Rocha, Miguel
Rossetto, Luciano Castro, José Pimentel, Domingos Leonelli, Marcus Vicente, Bosco França, Chico Vigilante, Pinheiro Landim, Benedito Guimarães, Expedito Júnior,
Sandro Mabel, Mendonça Filho, Wilson Braga, Benedito
Domingos, Milton Mendes e José Carlos Vieira.
Sala da Comissão, 15 de abril de 1998. - Deputado Pedro Henry, Presidente.
OFICIO N° 226/99 - GAB. 621
Brasília/DF, 3 de março de 1999
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, o que faço
com grande satisfação, venho solicitar a Vossa Excelência o desarquivamento de todas as minhas proposições, que foram arquivadas ao término da Legislatura passada, com exceção do PDC nO 289/96.
Agradecendo a sua habitual boa vontade, aproveito
o ensejo para renovar protestos de alta estima e distinta
consideração, acompanhado dos votos de saúde e paz.
Júlio Redecker, Deputado Federal - PPB/RS.
Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único, do
RICO, o desarquivamento das seguintes proposições: PEC
nOs 98195, 226195, PL nOs 573195, 631195, 680195, 765195,

1.174/95, 1.387195, 1.388195, 1.406196, 1.762196, 1.981196,
2.126196,3.139/97,3.244/97,3.418197,3.420/97,3.421197,
3.451197,3.712/97, PLP nO 170/97. Publique-se.
Em 5-3-99. - Michel Temer, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.418-A/97
Nos termos do art. 119, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 19-4-99,
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por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 27 de abril de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
I - Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado Júlio Redecker, acrescenta parágrafo ao
art. 464 e dá nova redação ao art. 465 da Consolidaçao das Leis de Trabalho - CLT, com o intuito de atuaIizar a referida norma trabalhista, prevendo em seu
bojo a possibilidade de o empregador pagar o salário
de seus funcionários mediante depósito em conta
bancária, aberta para esse fim.
Apreciada pela Comissão de Seguridade Social
e Familia, a proposição em apreço foi aprovada no mérito.
Remetida a esta Comissão de Finanças e Tributação, nenhuma emenda foi-lhe apresentada.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
O projeto em pauta busca tão-só atualizar dispositivos da CLT, permitindo que o pagamento de salários, à
semelhança do que já ocorre na prática, possa dar-se
por intermédio da rede bancária. A sua aprovação nao
importará direta ou indiretamente em aumento ou diminuição da despesa ou da receita pública. Assim sendo,
a matéria não está sujeita ao exame de adequação financeira e orçamentária, nos termos do art. 53, inciso li,
combinado com o art. 32, inciso IX, allnea h, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.
Diante do exposto, somos pela nao implicação da
matéria em aumento de despesa ou diminuição da receita, não cabendo a este órgão técnico realizar exame de
adequação quanto aos aspectos financeiro e orçamentário públicos do Projeto de Lei nO 3.418-A, de 1997.
Sala da Comissão, 28 de abril de 1999. - Deputado Carlito Meras, PT/SC.
111 - Parecer da Comissio
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente,
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuiçêo da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nO 3.418-AJ97, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Carlito Merss.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Veda Crusius, Presidente; Max Rosenmann, Rodrigo
Maia e Armando Monteiro, Vice-Presidentes; Betinho
Rosado, Deusdeth Pantoja, Jorge Khoury, José Ronal-
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do, Manoel Castro, Paes Landim, Robson Tuma, Antônio Cambraia, Edinho Bez, Milton Monti, Pedro Novais,
Custódio Mattos, Manoel Salviano, Roberto Brant, Carlito
Merss, José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini,
Fetter Júnior, Odelmo Leão, Zé indio, Basilio Villani, Félix
Mendonça, Coriolano Sales, Evilásio Farias, Marcos Cintra, Francisco Garcia, Lincoln Portela, Eunício Oliveira,
Jurandil Juarez, Emerson Kapaz, Luiz Carlos Hauly,
Herculano Anghinetti e Olimpio Pires.
Sala da Comissão, 19 de maio de 1999. - Deputada Veda Crusius, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.418-A/97
Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para apresentação de emendas a partir de 29-6-99,
por cinco sessões. Esgotado o prazo,
nio foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 1999. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
I - Relatório
O Projeto de Lei nll 3.418, de 1997, de autoria do
ilustre Deputado Júlio Redecker, altera dispositivos
celetistas a fim de permitir que o pagamento de salários seja efetuado mediante depósito bancário.
Submetido à apreciação da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o projeto foi
aprovado por maioria.
A Comissão de Finanças e Tributação concluiu,
unanimemente, que o projeto não implica aumento ou
diminuição da receita ou despesa públicas, não cabendo, portanto, manifestação sobre a adequação financeira ou orçamentária.
Não foram recebidas emendas nessa Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Nos termos do art. 32, inciso 111, alínea a, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cumpre-nos manifestar sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto em análise.
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Os requisitos de constitucionalidade foram observados: a competência legislativa é da União; cabe ao
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da
República, dispor sobre todas as matérias de compatência da União; a iniciativa cabe a qualquer membro do
Congresso Nacional (arts. 22, inciso I, 48, caput e 61,
caput da Constituição Federal, respectivamente).
O PL nO 3.418-A, de 1997, não contraria a Constituição Federal quanto a qualquer aspecto, bem
como está em conformidade com o nosso ordenamenta jurfdico.
Todavia, quanto ao aspecto de técnica legislativa, não foram observados os dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 26 de fevereiro de 1998, em virtude da data de apresentação do projeto ser anterior à
data de publicação da citada lei complementar.
Nesses termos, em virtude da competência desta

Ronaldo Cezar Coelho - Presidente; Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Pr~sidentes; André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcantara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genofno, Marcelo Déda, waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Mi.randa, Gustavo ~ruet, Ay~on Xerês, M?uro Benevides, Pedro IruJo, Themlstocles
Sampaio, José R~~aldo, Luis Bar~osa: Robson
Tuma, Professor LUlzlnho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Comissão, apresentamos duas emendas de redação a
fim de adequar a norma à Lei Complementar nO 95198.
Diante do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto de
Lei nO 3.418-A, de 1997, com as emendas apresentadas.
Sala da Comissão, 1° de setembro de 1999. Deputado lédio Rosa, Relator.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR
N° 1

EMENDA DE REDAÇÃO N° 1
A ementa do Projeto de Lei nO 3.418-A, de 1997,
passa a ter a seguinte redação:
"Altera os arts. 464 e 465 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5A52, de 1° de maio
de 1943, a fim de autorizar o pagamento de
salários mediante depósito bancário."
Sala da Comissão, 1° de setembro de 1999. Deputado lédio Rosa, Relator.
EMENDA DE REDAÇÃO N° 2
Suprima-se o art. 4° do Projeto de
Lei n° 3.418-A, de 1997.
Sala da Comissão, 1° de setembro de 1999. Deputado lédio Rosa, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
n° 3.418-B/95, nos termos do parecer do Relator, Deputado lédio Rosa.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
"Altera os arts. 464 e 465 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprova·
da pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio
de 1943, a fim de autorizar o pagamento de
salários mediante depósito bancário."
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDAS ADOTADAS - CCJR
N°2
Suprima-se o art. 4° do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de
2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 3.511-A, DE 1997
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Institui o Dia Nacional do Idoso a
ser comemorado, anualmente, no dia 1°
de outubro; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda (Relator:
Dep. Fernando Coruja). Pendente de parecer da Comissão de Educação, Cultura
e Deporto (art. 52, § 6°, do RICO).
(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54))

*Projeto inicial publicado no OCO de 19-8-97.
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Em 16-12-97. - Presidente
PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
REQUERIMENTO

SUMÁRIO
-

Nos termos do artigo 52, inciso 111, parágrafo 6°
do Regimento Interno d9sta Casa, solicito a V. Exa ,
seja encaminhado à C(.~missão seguinte o Projeto
de Lei nO 3.511, de 1997, que "institui o Dia Nacional
do Idoso a ser comemorado, anualmente, no dia 1°
de outubro".

parecer do Relator
emenda oferecida pelo Relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão

Defiro. Envie-se o PL n° 3.511/97 à
CCJR, pendente de parecer da CECO (art.
52, § 6°, do RICO). Oficie-se ao Requerente
e, após, publique-se.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1997.
- Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vice-LIder do
PPB.

Defira, nos termo. do art. 105. pankgrafa Ilnico. do RleD. o

deserquivamento das seguintes proposll;lSes: PL"5: 284185.
285195. 88'/95. 1M1198. 2.053198. 2188198, 2528J88,
2529198. 2538188. 2539198. 2837197. 3511197, 3585187,
3587"'7. 37521ll7. 3874J97. 3900J87. ~ a .
4188198, 4274198. ......81198. 4880188. 470
, 4
a.
4745{88, 4748188, 4774188. Publlqu......
..
:. ~_ '. --

.~~ ::~.:'!-.:.'.::_.. :?-~. _! ~":'!

EXCELENTISSIM:O
DEPUTADOS

SENHOR

PRESIDENTE

-_.
DA

cÂMARA.

DqS

. REQUERIMENTO
(do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Nos termos do art. lOS, parágrafo único.. do Regimento
Interno da CâJnara dos Deputados, requeiro o desarquivarnento dos Projetos
de Lêi' abaixo-relacionados, que são de minha autoria:
PBODi'tº pE LEI
294195
295/95

861/95
1641/96

2053196
2196/96
2528196
2529/96

..2538/96
2539/96

--

2837197

Acrescenta parágrafO ao ano 2" da .Lei 6.321. de 14 de abril de 1976. para estender a
aposentados e pensionistas o atendimento pelos programas de alimenlaçao do
trabalhador
Aucgma pteferêllCia aos :maions de 60 llDOS na tranI.itaç§o doe pmc:essos judiciais
conua a D~ Social
AItaa a Lei 9.048. de 18 de maio de 1995. qUCI toma obligalória a exist60cia de
iDsIrwDcmros de DJCdiç;'lo de peso DOS postos de reweoda de gás liqueteito de petl'Óleo
I uara WIO cIoméâico
DispGe sobIe prognunas de iDCelQivo à demi.'Io ,-o1antliria do pcmtO de vi...

tribiatário
Disp&:J sobIe a gqtnidade de ingresso de aposclltados a espeláculoa públic:os
medidas de IXOrc:ç«o ao idoso. nos termos do antgo 229 da
Coasdtuicllo Pedem1·
Altma a Lei 5157. de 21 de outubro de 1966. que inslitui. o Dia Ofieial de Panaác:ia
RevigolU o arr.. 100 da Lei 8213. de 24 dejuJho de 1991. que dispae sobl'e os pmde BeDeficios da Ptw=vidêocia Soc::ia1.. e dá outnIS pRJVicUncie. a fhn de esr""c'cc=er a
DIO de beDeficios
ameciDRdlo do
Dá DmID ftldaç,lIo ao parãsrafO 5° do arr.. 5'" da Lei 1060. de 05 de fi::vl:rc:Uo de 1930.
estabelece JJDnDaS DArD COnc::ssM de assist&lcia iudiciária. 8011 nec::easi1ado5
Disp6e sobre O iud.ice a ser aplic:ado nos ~ das bcDcftçãos da Previdãncia
Social e dá ouuas nrovicU!'Dcias
Ac:rescmua parágraCo único ao att. 877 da Consolic:laÇlo das .Lei. de Trabalho
Disp&: sobIe
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Institui

O

Maio de 2000

Dia Nacional do Idoso a ser comemotado.

3Dt18 lmeme.

no dia O1 de

outubro
3565197
3587/97

Altern a Lei 8884. de 11 de junho de 1994. acrescentaDdo incisos aos artigos 21 e
23. c dá outras nrm.idêncías
Assegura a tIabaJbadores. aporemados e peosionistas da Previdência Social
tratamento dentário à
do Sistema Únia» de Saúde-SUS

3752/97

Cria o COD5elgo Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes e dá outras

3874197

lDstitui o dia da Rãrigeraçfo e dá ouuas pmvid!Dcias
AIter.l a Lei 6.226. de 14 de julho de 1915. que dispC5e sobn: a contagem teeiproca
~ tempo de serviço público federal e de.atividade privada. pala efeito de

3900/97
3967197
4176198
4186198
4274/98

4491/98
4660/98
4743/98
4744198
4745/98
4746198
4774/98

ria.
Bstcndc a concessão da gratÜicaçilo naDlJiop aos que se eDCODttam em gozo da

Renda Mensal Vitalicia
Revoga o an. 12 da Lei 9332. de 10 de dezembro de 1997
Modifica a Lei 9612. de 19 de .few:n:úo de 1998, que insdtui o Serviço de
.
RadiodifosIo Comunitária e dá 0UU8S
Altera o parágrafo l° do an. 77 da Lei rf 9478197. que dispõe sobre a poütica
..ca nacional e dá ouuas provid&lcia$
Dispõe sobIc o aI IIII1mt8 meuto de botij&:s de gás liquefeito de penóleo-GLP e dá

.

~

. .. .

outras
Prorroga prazo estipulado peJa Lei 9S2~ de 08 de dezembro de 1997. que dispae
sobre recursos Dio reclamados com:spoDdeDtes às comas de depósitos nio
recadastradas. e dá outras mnvidencias
Admite a renúncia da aposeutadoria jUDID ab INSS

Modifica a Lei 8112. de 10 de dez:mbro de 1990. que díspOc sobre a rcmiDcia da
. de servidor . .
Dispõe sobre a regulari7as;ãD fiscal de ,'eicolos c bens de procedência estrangeira.
em situaeão i1eo.l no Território Nacional e dá ouuas
.
.
Dispcle sobre o exercido da pmfissiIo de .Pedasogo e dá outras providêDcias
Institui o dia 23 de juJbo.como o dia nadona1 dos servidon:s dos Departamentos de
Estrndas de Rodaecm do Brasil.

Sala das Sessões, em ,.09 de m

(

.

,
\

Deputado ARNAL

de 1.999.

r
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
I - Relatório

o projeto de lei em'epígrafe tem como objetivo
instituir o Dia Nacional do Idoso a ser comemorado,
anualmente, no dia 1° de outubro.
Em sua justificação, o nobre autor argumenta
que a ONU tem estimulado comemoraçOes do Dia do
Idoso em 1° de outubro, com o fim de facilitar as articulações internacionais sobre o tema em uma mesma
época.
Explica que;, no Brasil, esta data tem sido comemorada no dia 27 de setembro, a par da inexistência
de qualquer instrumento jurídico que lhe dê embasamento, o que levou a Organização Mundial da Saúde
a solicitar ao Governo brasileiro que tornasse a comemoração por aqui coincidente com a data adotada
pela ONU em sua Resolução n° 45/106.
A matéria, de competência conclusiva das comissões por natureza, foi distribuída à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, para a análise do mérito e à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação para a apreciação dos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Tendo decorrido o prazo da primeira Comissão
sem apreciação da matéria, o ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, autor do projeto, com fulcro no art. 52,
inciso 111 e § 6° da norma interna requereu que o projeto fosse encaminhado a esta Comissão.
Deferido o requerimento pelo Presidente da
Casa, a matéria, mesmo pendente do parecer de mérito, chega a este Órgão Técnico para análise.

É o relatório.
11 - Voto do relator
De acordo com o Regimento Interno da Câmara
dos Deputado (art. 32,111, a), cumpre que esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei nO 3.511/97.
O projeto de lei em comento atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional, e à iniciativa parlamentar.
Da mesma forma, a proposição não afronta
qualquer norma constitucional material.
Quanto à juridicidade, nenhuma objeção temos
a fazer ao projeto, que é, indubitavelmente, jurídico.
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Apenas ad argumentandum, cumpre-nos ressaltar que a Súmula nO 4 de jurisprudência desta Comissão não é aplicável ao caso.
Estabelece o referido anunciado:
"Projeto de lei que institui dia nacional de determinada classe profissional é
injurídico".
Justifica a súmula o argumento de que "projeto
de tal ordem não têm quaisquer sustentação jurídica,
não criam direitos nem obrigações".
Como o idoso não constitui classe profissional,
a nosso ver, não há que se falar na aplicação da Súmula n04.
De outra parte, a redação empregada é boa.
Todavia, quanto à técnica legislativa, faz-se necessária a apresentação de emenda supressiva ao
art. 3° do projeto a fim de adequá-lo às normas da Lei
Complementar nO 95/98, que proíbe a utilização de
cláusula revogatória expressa.
Isto posto, nosso voto é pela constítucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Lei n° 3.511, de 1997, com a emenda supressiva
apresentada em anexo.
.Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. Deputado Fernando Coruja, Relator.
EMENDA SUPRESSIVA N° 1
Suprima-se o art. 3° do projeto.
Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. Deputado Fernando Coruja.
11I - Parecer da comissão
A Comissêo de Constituiçêo e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
nO 3.511/97, nos termos do parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente; Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcêntara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xe-
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rez, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themfstocles
Sampaio, José Ronaldo, Lufs Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
EMENDA ADOTADA - CCJR
Suprima-se o art. 30 do projeto.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
* PROJETO DE LEI N° 3.531-A, DE 1997
(Do Sr. Airton Dipp)
Dá nova redação ao § 20 do art. 10 da
Lei na 7 A33, de 18 de dezembro de 1985,
que dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei na 174199, apensado. Este foi declarado
prejudicado pela Comissão, nos termos do
art. 163, inciso I, do Regimento Interno
(Relator: Dep. Inaldo Leitão).
(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, li)
* Projeto inicial publicado no OCO de 23-8-97.
Projeto apensado: PL na 174/99 (OCO de
20-3-99).

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
-
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termo de recebimento de emendas - 1998
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do relator
parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.531/97
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução na 10/91, O Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 11-12-97, por cinco sessOes.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 9 de março de 1998. - Suely
Santos e Silva Martins, Secretária Substituta.
Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nOs 471/95,
1.474/96, 1.759/96, 1.840/96, 1.926/96,
2.184/96, 2.185/96, 2.521/96, 2.733/97,
2.984/97, 3.067/97, 3.107/97, 3.531/97,
3.635/97, 4.191/98, 4.516/98, 4.551/98,
PEC nO 387/96. Publique-se.
Em 24-2-99. - Michel Temer, Presidente.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)
Requer o desarquivamento de proposições.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos
de lei a seguir relacionados, que são de minha autoria:
PL nO 471/95
PL na 1.474/96
PL nO 1.759/96
PL nO 1.840/96
PL na 1.926/96
PL na 2.184/96
PL na 2.185/96
PL n° 2.521/96
PL na 2.733/97
PL nO 2.984/97
PL na 3.067/97
PL na 3.107/97
PL na 3.531/97
PL na 3.635/97
PL nO 4.191/98
PL na 4.516/98
PL nO 4.551/98
PEC nO 387/96
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1999. Deputado Airton Dipp.
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TERMO DE

RECEBIME~!TO

DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.531/97
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 19-4-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 26 de abril de 1999. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
PROJETO DE LEI N° 3.531, DE 1997
(Apenso PL nO 174/99)
I - Relatório
Trata-se, na espécie, de projeto de lei de autoria
do eminente Deputado Airton Dipp, dando nova redação ao § 2° do art. 1° da Lei nO 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas.
Na sua justificação, o autor sustenta que o projeto visa especificar claramente qual o dever do oficial
tabelião quando da escrituração pública de transmissão do domfnio imobiliário e impedir que tal transmissão se opere quando ainda subsistirem débitos fiscais decorrentes do direito sobre a coisa.
Segundo o seu entendimento, a norma vigente
tem ocasionado "divergência interpretativa no âmbito
cartorário, ainda que o Decreto nO 93.240/86, ao regulamentar a Lei nO 7.433/85, tenha detalhado quais as
certidões que devem ser apresentadas para a transmissão mobiliária".
A este PL, foi apensado o Projeto de Lei nO
174/99, de autoria do nobre Deputado Luiz Mainardi,
que dá nova redação ao § 2° do art. 1° do Decreto nO
93.240, de 9 de setembro de 1986, regulamentado
pela Lei nO 7.433/85, também tratando dos requisitos
para a lavratura de escrituras públicas.
É o relatório.
11 - Voto do relator
Não se visualiza, na hipótese do PL n° 3.531/97,
qualquer modificação substancial entre o vigente texto do § 2° do art. 1° da Lei n° 7.433/85 e o conteúdo da
proposição em tela, razão porque a atual redação não
merece reparo. Nas certidões fiscais a que se reporta
o § 2°,' em vigor, estão inclufdos "os demais tributos
que recaiam sobre o imóvel".
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Modificar o texto de uma lei em virtude da má interpretação desta "no âmbito cartorário" é, data máxima vênia, injustificável. É o próprio autor que argumenta contra o projeto, ao assinalar que o Decreto nO
93.240 detalhou "quais as certidões que devem ser
apresentadas para a transmissão imobiliária". Ora, a
lei estabeleceu os requisitos para a lavratura de escrituras públicas e o decreto os detalhou.

É sabido trivialmente que lei não detalha. Decreto sim. A lei deve ser concisa, clara, objetiva. Se
alguma modificação precisa ser feita - e talvez nem
seja o caso - que se faça no texto do decreto. Não
na lei que o regulamentou.
Antes, pois, a existência de diploma legal dispondo com clareza e boa técnica redacional sobre a
matéria objeto do PL nO 3.531/97, manifesta-se cabalmente a sua prejudicialidade, a teor do art. 163,
inciso I, do Regimento Interno.
Quanto ao PL nO 174/99, é mais que evidente
a sua injuricidade e inconstitucionalidade. Por meio
de projetos de lei, regulam-se as matérias de competência do Poder Legislativo (RICD, art. 109). Editar ou alterar decreto não compete à Câmara dos
Deputados, pois não está elencado no campo especificado no art. 59 da Constituição Federal.
A tarefa de expedir decretos e regulamentos é
da competência privativa do Presidente da República
(CF, art. 84, IV).
Nestas circunstâncias, voto pela prejudicialidade do PL n° 3.531 e pela injuridicidade e inconstitucionalidade do PL nO 174/99, além de, no mérito,
votar pela rejeição integral de ambos, ressalvado o
infinito respeito que merecem os seus devotados
autores.
Sala da Comissão, 21 de junho de 1999. - Deputado Inaldo Leitão, Relator.
PROJETO DE LEI N° 3.531, DE 1997

111 - Parecer da comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade, injuridicidade e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n°
174/99, apensado, nos termos do parecer do Relator, Deputado Inardo Leitão.
A Comissão declarou, ainda, nos termos do
art. 163, inciso I, do Regimento Interno, o Projeto de
Lei nO 3.531/97 prejudicado.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente; Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes; André
Benassi Caio Riela, Nelson Marchezan, Nelson
Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland
Lavigne, Wilmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genolno, Marcelo Déda, waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerez,
Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themlstocles Sampaio, José Ronaldo, Luis Barbosa, Robson Tuma r Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Of. Presidente nO 419/2000

Maio de 2000

* PROJETO DE LEI N° 3.602-8, DE 1997
(Do Senado Federal)
PLS N° 11/97
Dispõe sobre os acordos judiciais
trabalhistas que tratem da concessão de
Seguro-Desemprego e da movimentação
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação deste, com emenda e re n
jeição da emenda apresentada na Comissão (Relator: Deputado Paulo Rocha); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, com
emenda e subemenda (Relator: Deputado
José Dirceu).
(As Comissões de Trabalho, de Administração E Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11)
* Projeto inicial publicado no DCD de 10-9-97.

Brasllia, 30 de maio de 2000
Exmo. Sr. Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, em reunião
ordinária realizada hoje, declarei a prejudicialidade
do Projeto de Lei n° 3.531/97, com fulcro no artigo
163, I, do Regimento Interno desta Casa, em conformidade com as razões expendidas pelo Relator da
proposição, Deputado Inaldo Leitão, que conclui tratar-se de matéria já abrangida pela Lei n° 7.433/85 e
pelo Decreto nO 93.240/86.
Diante do exposto, encaminho a referida propositura para que sejam adotadas as providências
cabfveis.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus 'protestos de elevada estima e consideração.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 19-6-00. - Michel Temer, Presidente.
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Edinho Bez

Substitua-se no parágrafo 4 9 , artigo 846,proposto pelo projeto
de lei,a expressão "concordar com" por "comprovar", passando
a
ter a seguinte redação:
li
§ 4!! A movimentação da conta do Fundo de Garantia do
Tempo
de Serviço - FGTS, em decorrência de acordo, será autorizada somente ~ediante alvará judi~ial, expedido se o empregador, na con
ciliaçao. comprovar o p~gamento da mult~ de 40% (quarenta
por
cento) do vaJ.or dos depositos, em beneficio do empregado."
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COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇAo E SERViÇO PÚBLICO
50- LEGISLATURA - 3- SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PRO.JETO DE LEI N° 3.602/97

Nos termos do art. 119. c.put. I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordern do
Dia das ComissOes - de prazo para apresentação de ernendas. a
partir de
13/10/97, por cinoo sessOes. Esgotado o prazo. foi recebida 1 (urna) emenda 6 0
ProJeto.
Sala da COlTlIs"'êó. em 21 de outubro de 1997.
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COMISSAO DE TRABALHO DE ADMINISTRAÇAo
E SERViÇO PÚBLICO
PROJETO DE LEI N0 3.602 DE 1997
,
"Dispõe sobre os acordos judiciais
trabalhistas que tratem da concessão de
seguro-desemprego e da movimentação
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências."
Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Paulo Rocha
1_ Relatório
O projeto de lei acima caracterizado busca estabelecer requisitos para a concessão do seguro-desemprego e para a movimentação de conta do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em decorrência de acordo homologado pela Justiça do Trabalho. O objetivo, explicitado na Justificação, é o de evitar a utilização abusiva, e contrária ao interesse público, dos dois institutos referidos.
A proposiçêo, apresentada no Senado Federal
pelo ilustre Senador José Ignácio Ferreira, foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Assuntos Sociais daquela Casa, vindo agora à Câmara dos Deputados para a revisão de que trata o art. 65 da Constituição Federal.
Nesta Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, recebeu uma emenda, de autoria
do nobre Deputado Edinho Bez.
I: o relatório.
" - Voto do relator
Consideramos oportuna e meritória a iniciativa
do projeto de lei que ora analisamos. De fato, é inadequada e lesiva ao interesse público a forma como, a
partir de acordos celebrados no Âmbito da Justiça do
Trabalho, se tem utilizado o seguro-desemprego e
autorizado a movimentação de contas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço. Procura, em razão
disso, o ilustre Autor da proposição estabelecer normas para que o acesso ao seguro e à movimentação
de conta do Fundo só sejam autorizados pelo Judiciário trabalhista após comprovação, pelo empregador,
de haver pago integralmente ao empregado as verbas rescisórias e a multa de 40% sobre o valor dos
depósitos do FGTS.
A emenda apresentada é igualmente digna de
acolhimento, porque define, quanto ao pagamento da
multa sobre o FGTS, a necessidade não apenas de
concordar com ele, mas de comprová-lo, o que vai dificultar movimentações indevidas de contas do Fundo.
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No mérito, o nosso voto é portanto pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.602, de 1997, e da Emenda
que lhe foi aprese~tada, de nO 1~97.
Sala da Comissão, 18 de Junho de 1998. - Deputado Paulo Rocha, Relator.
COMISSÃO DE TRABALHO, ,DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PUBLICO
PROJETO DE LEI N° 3.602, DE 1997
"Dispõe sobre os acordos judiciais
trabalhistas que tratem da concessão de
seguro-desemprego e da movimentação
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências."
Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Paulo Rocha
PARECER REFORMULADO
I - Relatório
O projeto de lei acima caracterizado busca estabelecer requisitos para a concessão do seguro-c!esemprego e para a movimentação de conta do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em decorrência de acordo homologado pela Justiça do Trabalho. Objetivo, explicitado na Justificação, é o de evitar
a utilização abusiva, e contrária ao interesse público,
dos dois institutos referidos.
A proposição, apresentada no Senado Federal
pelo ilustre Senador José Ignácio Ferreira, foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Assuntos Sociais daquela Casa, vindo agora à Câmara dos Deputados para a revisão de que trata o art. 65 da Constituição Federal.
Nesta Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, recebeu uma emenda, de autoria
do nobre Deputado Edínho Bez.
I: o relatório.
11 - Voto do relator
Consideramos oportuna e meritória a iniciativa do projeto de lei que ora analisamos. De fato, é
inadequada e lesiva ao interesse público a forma
como, a partir de acordos celebrados no êmbito da
Justiça do Trabalho, se tem utilizado o seguro-desemprego.
Quanto ao proposto no § 4° do projeto, entendemos que a movimentação da conta no FGTS é feita independentemente de constar ou não em acordo judicial, cUja autorização já está prevista na Lei
nO 8.036/90, visto que, no acordo, geralmente, se discutem verbas rescisórias decorrentes de dispensa
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sem justa causa. Essa é uma hipótese de saque estabelecida no inciso I do art. 20 da referida lei que também, prevê o pagamento da multa de 40% sobr~ o va-

PROJETO DE LEI N° 3.602 DE 1997
'
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

lor dos depósitos.
Dessa forma, somos pela aprovação do Projeto
de Lei nO 3.602, de 1997, com a emenda supressiva
que ora apresentamos e pela rejeição da emenda a
ele proposta.
Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998. _
Deputado Paulo Rocha, Relator.

Suprima-se o § 4° do art. 846 constante do art.
1° do projeto.
Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998. _
Deputado Pedro Henry, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.602, DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução n'10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para apresentação de emendas a partir de 29-6-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 1999. - Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

"Dispõe sobre os acordos judiciais
trabalhistas que tratem da concessão
do seguro-desemprego e da movimentação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, e dá outras providências."

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 3.602-A/97

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

I - Relatório

EMENDA SUPRESSIVA

O projeto de Lei em epfgrafe, de autoria do Senador José Ignácio Ferreira, "dispõe sobre os acordos judiciais trabalhistas que tratem da concessão de
Seguro-Desemprego e da movimentação do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS".
A proposição foi aprovada por unanimidade
pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e remetida, em seguida, por força do disposto no
artigo 65 da Constituição Federal, à apreciação desta
Câmara dos Deputados.
Na apreciação de mérito, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público decidiu, por
unanimidade, pela aprovação do projeto, com uma
emenda supressiva.
Remetido a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, o projeto não foi objeto de
emendas.
É o relatório.

Suprima-se o § 4° do art. 846 constante do art.
1° do projeto.
Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998.Deputado Paulo Rocha, Relator.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
508 LEGISLATURA - 48 SESSÃO LEGISLATIVA
PROJETO DE LEI N° 3.602, DE 1997
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, com emenda, o Projeto de
Lei n° 3.602/97 e rejeitou a emenda apresentada na
Comissão, nos termos do parecer reformuJado do Relator, Deputado Paulo Rocha.
Estiveram presentes os senhores Deputados
Pedro Henry, Presidente; Jovair Arantes e Jair Meneguelli, Vice-Presidentes; Noel de Oliveira, Agnelo Queiroz, Sandro Mabel, José Pimentel, Marcus Vicente,
Paulo Rocha, José Carlos Aleluia,- Arnaldo Faria de
Sá, Valdomiro Meger, Luciano Castro, Wigberto Tartuce, Benedito Guimarães e Mendonça Filho.
"Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998. Deputado Pedro Henry, Presidente.

11- Voto do Relator
Nos termos definidos pelo Regimento Intemo, cabe
a esta Comissão analisar a proposta sob os aspectos da
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Em relação ao projeto aprovado pelo Senado
Federal, verificamos que foram observados os dispositivos constitucionais pertinentes à competência da
União para legislar sobre o assunto (art. 22, inciso I),
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às atribuições do Congresso Nacional (art. 48) e à legitimidade da iniciativa (art. 61, caput).
No que se refere à técnica legislativa, em que
pese o projeto ter sido aprovado pela Comissão de
Assuntos Sociais do Senado Federal em setembro de
1997, o mesmo se encontra de acordo com as exigências da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona". Uma única
ressalva caberia ser feita em relação à ementa do
projeto. Já que ela tratou os temas que são objeto do
projeto de forma exaustiva, não haveria necessidade
de se manter a expressa0 "e dá outras providências·,
a qual poderá ser retirada sem acarretar qualquer
problema quanto à compreensão da proposta.
A emenda aprovada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, por sua vez,
observou, igualmente, os dispositivos constitucionais
relativos à competência da União, às atribuições do
Congresso Nacional e à legitimidade da iniciativa,
~em como as exigências pertinentes à técnica legislatIva. No entanto, a sua aprovação implica a modificação da ementa do projeto, para retirar-se a referência
à "movimentação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço".
Por fim, gostarlamos de fazer uma ressalva
quanto à denominação do FGTS, pois na ementa do
Projeto de Lei nO 3.602, de 1997, está grafado como
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, enquanto a
denominação correta é Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço. Todavia, o equivoco foi objeto de correção
na emenda apresentada pela Comissé1io de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.
Pelo exposto, conclulmos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Lei n03.602, de 1997, do Senado Federal, e da emenda
aprovada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, na forma das emendas anexas.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 1999. Deputado José Dirceu, Relator.
EMENDA MODIFICATIVA N° 1
Dê-se à ementa do Projeto de Lei nO 3.602, de
1997, a seguinte redação:
"Dispõe sobre os acordos judiciais trabalhistas
que tratem da concessão de Seguro~Desemprego e
da movimentação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS."
Sala da Comissão, 2 de setenbro de 1999. - Deputado José Dirceu.
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EMENDA MODIFICATIVA N° 2
Dê-se à ementa do Projeto de Lei nO 3.6D2-A,
modificado pela emenda aprovada pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público a seguinte redação:
'
"Dispõe sobre os acordos judiciais
trabalhistas que tratem da concessão de
Seguro-Desemprego."
Sala da Comissé1io, 2 de setembro de 1999. Deputado José Dirceu.

111- PARECER DA COMISsAo
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n°
3.602-A/97 e da Emenda da Comissé1io de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, com emenda e
subemenda, nos termos do parecer do Relator, Deputado José Dirceu.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo
Leitêo, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes,
André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson
Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano
Sales, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder
Reis, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiuza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genolno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themlstocles Sampaio, José Ronaldo, Luis Barbosa, Robson Tuma, Professor Luizinho e Or. Benedito Dias.
Sala da Comissêo, 30 de maio de 2000. - Oeputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

EMENDA ADOTADA - CCJR
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
"Dispõe sobre os acordos judiciais trabalhistas
que tratem da concessão de Seguro-Desemprego e
da movimentação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS."
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
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EMENDA - CTASP
SUBEMENDA ADOTADA _ CCJR
Dê-se à ementa do projeto, modificado pela
emenda da CTASP, a seguinte redação:
"Dispõe sobre os acordos judiciais
trabalhistas que tratem da concessão de
Seguro-Desemprego."
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 311-A, DE 1999
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N° 231/99
Aprova os textos emanados do XXI
Congresso da UPU, que são os seguintes:
Quinto Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal (UPU); Regulamento
Geral da União; Convenção Postal Universal e seu Protocolo Final; Acordo referente
às Encomendas Postais Internacionais e
seu Protocolo Final; Acordo referente aos
Vales Postais e Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso, concluídos em Seul,
em 14 de setembro de 1994; tendo pareceres: da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, pela aprovação
(relator: Deputado Santos Filho); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (relator: -Deputado José Dirceu)...
(As Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54»
SUMÁRIO
1- Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Ciência e Tecnologia" Comunicação e Informática:
- parecer do relator
- parecer da comissão
111- Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decret~:'
Art. 1° Ficam aprovados os textos emanados
do XXI Congresso da União Postal Universal, que
são os seguintes: Quinto Protocolo Adicioneil à
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Constituição da União Postal Universal (UPU); Regulamento Geral da Uniã~; Convenção Postal U~i
versal e seu Protocolo Final; Acordo referente as
Encomendas Postais Internacionais e seu Protocolo
Final; Acordo referente aos Vales Postais e Acordo
referente aos Objetos Contra-Reembolso, concluídos em Seul, em 14 de setembro de 1994.
Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem
os referidos instrumentos, assim como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 1999. - Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Presidente.
MENSAGEM N° 231, DE 1999
(Do Poder Executivo)
Submete à consideração do Congresso Nacional os textos emanados do XXI
Congresso da UPU, que são os seguintes:
Quinto Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal (UPU); Regulamento
Geral da União; Convenção Postal Universal e seu Protocolo Final; Acordo referente
às Encomendas Postais Internacionais e
seu Protocolo Final; Acordo referente aos
Vales Postais e Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso, concluídos em Seul,
em 14 de setembro de 1994.
(As Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Ciência e Tecnologia, Comunicação E Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54»
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, os textos emanados do
XXI Congresso da UPU, que são os seguintes: Quinto
Protocolo Adicional à Constituição da União Postal
Universal (UPU); Regulamento Geral da União; Convenção Postal Universal e seu Protocolo Final; Acordo
referente às Encomendas Postais Internacionais e seu
Protocolo Final; Acordo referente aos Vales Postais e
Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso, concluídos em Seul, em 14 de setembro de 1994.
Brasflia, 11 de fevereiro de 1999.
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"LEG/SLAçAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATlVOS_CeDI"
CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPiTULO 11
Do Poder Executivo

SEçAo 11
Das Atribuições do Presidente da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de
sItio;
X - decretar e executar a intervenção federal;

Quinto Protocolo Adicional
à Constituição da União Postal Universal
Indice
Art.
I. (art. 8° modificado) Uniões Restritas. Acordos
especiais
11. (art. 13 modificado) Órgãos da União
11I. (art. 17 modificado) Conselho de Administração
IV. (art. 18 modificado) Conselho de Operações
Postais
V. (art. 20 modificado) Secretaria Internacional
VI. (art. 22 modificado) Atos da União
VII. (art. 25 modificado) Assinatura, autenticação, ratificação e outras modalidades de aprovação
dos Atos da União
. VIII. Adesão ao Protocolo Adicional e aos outros
Atos da União
IX. Aplicaçilo e vigência do Protocolo Adicional
à Constituição da União Postal Universal
Quinto Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal
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Os Plenipotenciários dos Governos dos Países-membros da União Postal Universal, reunidos em
Congresso em Seul, em face do disposto no artigo 3D,
parágrafo 2°, da Constituição da União Postal Universal celebrada em Viena em 10 de julho de 1964, promulgaram, ressalvada a competente ratificação, as
seguintes modificações à referida Constituição.
Artigo I
(Artigo 8° modificado)
Uniões Restritas. Acordos especiais
1, Os Países-membros, ou as suas Administrações Postais, se a legislação desses países a tal não
se opuser, podem criar Uniões Restritas e concluir
acordos especiais relativos ao serviço postal internacional, desde que, todavia, neles não se incluam disposiçÕ8s menos favoráveis para o público do que as
previstas nos Atos dos quais são partes contratantes
os Países-membros interessados.
2. As Uniões Restritas podem enviar observadores aos Congressos, às Conferências e Reuniões
da União, ao Conselho de Administração, bem como
ao Conselho de Operações Postais.
3. A União pode enviar observadores aos Congressos, às Conferências e às Reuniões das Uniões
Restritas.
Artigo 11
(Artigo 13 modificado)
Órgãos da União
1. Os órgãos da União são o Congresso, o Conselho de Administração, o Conselho de Operações
Postais e a Secretaria Internacional.
2. Os órgãos permanentes da União são o Conselho de Administração, o Conselho de Operações
Postais e a Secretaria Internacional.
Artigo 11I
(Artigo 17 modificado)
Conselho de Administração
1. Entre dois Congressos, o Conselho de Administração (CA) dá continuidade aos trabalhos da Uníão de
conformidade com o disposto nos Atos da União.
2. Os membros do Conselho de Administração
exercem as suas funções em nome e no Interesse da
União.
Artigo IV
(Artigo 18 modificado)
Conselho de Operações Postais
O Conselho de Operações Postais (COP) é encarregado das questões operacionais, comerciais,
técnicas e econômicas de interesse do serviço postal.
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Artigo V
(Artigo 20 modificado)
Secretaria Internacional
Um escritório central, funcionando na sede da
União sob a denominação de Secretaria Internacional
da União Postal Universal, dirigido por um Diretor-Gerai e colocado sob o controle do Conselho de
Administração, serve de órgão de execução, de apoio, de ligação, de Informação e de consulta.
Artigo VI
(Artigo 22 modificado)
Atos da União
1. A Constituição é o Ato fundamental da União.
Ela contém as normas orgânicas da União.
2. O Regulamento Geral inclui as disposições
que garantem a aplicação da Constituição e o funcionamento da União. Ele é obrigatório para todos os
Paises-membros.
3. A Convenção Postal Universal e o seu Regulamento de Execução incluem as normas conjuntas
aplicáveis ao serviço postal internacional e as disposições relativas aos serviços dos objetos de correspondência. Estes Atos são obrigatórios para todos os
Países-membros.
4. Os Acordos da União e seus Regulamentos
de Execução disciplinam os outros serviços que não
aqueles dos objetos de correspondência entre os Países-membros contratantes. Eles são obrigatórios
apenas para tais paises.
5. Os Regulamentos de Execução que contêm
as medidas de aplicação necessárias à execução da
Convenção e dos Acordos são fixados pelo Conselho
de Operações Postais, tendo em vista as decisões tomadas pelo Congresso.
6. Os eventuais Protocolos Finais anexos aos
Atos da União, mencionados nos parágrafos 3°, 4° e 5°,
contêm as ressalvas feitas em relação a esses Atos.
Artigo VII
(Artigo 25 modificado)
Assinatura, autenticação, ratificação e outras
modalidades de aprovação dos Atos da União
1. Os Atos da União gerados pelo Congresso
são assinados pelos plenipotenciários dos Países-membros.
2. Os Regulamentos de Execução são autenticados pelo Presidente e pelo Secretário-Geral do
Conselho de Operações Postais.
3. A Constituição é ratificada logo que possível
pelos paises signatários.
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4. A aprovação dos outros Atos da União que
não a Constituição é regida pelas regras constitucionais de cada pais signatário.
A6
5. Quando um pais não ratifica a Constituição
ou não aprova os outros Atos por ele assinados, a
Constituição e os demais Atos mantêm a sua validade para os paises que os ratificaram ou aprovaram.
Artigo VIII
Adesão ao Protocolo adicional e aos outros Atos
da União
1. Os Paises-membros que não assinaram o
presente Protocolo podem aderir ao mesmo a qualquer tempo.
2. Os Países-membros que são partes contratantes dos Atos renovados pelo Congresso, mas que
não os assinaram, devem aderir aos mesmos o mais
breve possível.
3. Os Instrumentos de adesão relativos aos casos referidos nos parágrafos 1° e 2° devem ser encaminhados ao Diretor-Geral da Secretaria Internacional, o qual notifica este registro aos governos dos Paises-membros.
Artigo IX
Entrada em vigor e vigência do Protocolo Adicionai à Constituição da União Postal Universal
O presente Protocolo adicional será posto em
execução em 1° de Janeiro de 1996 e permanecerá
vigente por tempo indeterminado.
E, por ser verdade, os Plenipotenciários dos
Governos dos Países-membros lavraram o presente Protocolo adicional, o qual terá a mesma força e o mesmo valor do que se as suas disposições
estivessem inseridas no próprio texto da Constituição, e o assinaram em um exemplar que é arquivado junto ao Diretor-Geral da Secretaria Internacional.
Uma cópia do mesmo será entregue a cada Parte pelo
Governo do país anfitrião do Congresso.
Feito e passado em Seul, 14 de setembro 1994
Regulamento Geral
Regulamento Geral da União Postal Universal
Os abaixo-assinados, Plenipotenciários dos
Governos dos Paises-membros da União, em face
do disposto no artigo 22, parágrafo 2°, da Constituição da União Postal Universal, celebrada em Viena
a 10 de Julho de 1964, promulgaram, de comum
acordo e ressalvado o disposto no artigo 25, parágrafo 4°, da referida Constituição, no presente Regulamento Geral, as seguintes disposições que garantem a aplicação da Constituição e o funcionamento da União.
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CAPiTULO I

ARTIGO 102

Funcionamento dos Órgãos da União

Composição, funcionamento e reuniões
do Conselho de Administração

ARTIGO 101
Organização e reunião dos Congressos
e Congressos extraordinários

1. Os representantes dos Países-membros reúnem-se em Congresso, o mais tardar cinco anos após
a data da entrada em vigor dos Atos do Congresso
anterior.
2. Cada País-membro far-se-á representar no
Congresso por um ou vários plenipotenciários investidos dos poderes necessários pelo seu Governo. Se
necessário, eJe pode ser representado pela delegação de um outro País-membro. Todavia, fica acertado
que uma delegação só pode representar um único
País-membro, além do seu.
3. Nas deliberações, cada País-membro tem direito a um voto.
4. Em princípio, cada Congresso designa o país
onde se realizará o próximo Congresso. Se esta designação se revelar inaplicável, o Conselho de Administração está autorizado a designar o país onde o
Congresso realizará a sua reunião, após entendimento com este último.
5. Após entendimento com a Secretaria Internacional, o Governo anfitrião marca a data definitiva e o
local exato do Congresso. Em princípio, um ano antes
dessa data, o Governo anfitrião manda um convite ao
Governo de cada País-membro. Esse convite pode
ser endereçado diretamente, ou por meio de um outro
governo ou, então, por Intermédio do Diretor-Geral da
Secretaria Internacional. O Governo anfitrião fica
também encarregado de notificar todos os Governos
dos Países-membros das decisões tomadas pelo
Congresso.
6. Quando um Congresso tiver de se reunir sem
que haja um Governo anfitrião, a Secretaria Internacional, com a anuência do Conselho de Administração
e após entendimento com o Governo da Confederação Helvética, adota as medidas necessárias para
convocar e organizar o Congresso, no país sede da
União. Neste caso, a Secretaria Internacional exerce
as funções do Governo anfitrião.
7. O local de reunião de um Congresso extraordinário é fixado, após entendimento com a Secretaria
Internacional, pelos Países-membros que tomaram a
iniciativa desse Congresso.
8. Os parágrafos 2° a 6° aplicam-se, por analogia, aos Congressos extraordinários.

1. O Conselho de Administração compõe-se de
um Presidente e de quarenta e um membros que
exercem as suas funções durante o período que separa dois Congressos sucessivos.
2. A Presidência cabe, por direito, ao país anfitrião do Congresso. Em caso de esse país desistir de
assumi-Ia, ele se torna membro de direito e, devido a
isso, o grupo geográfico ao qual pertence passará a
dispor de um assento suplementar, ao qual não se
aplicam as restrições do parágrafo 3°, Em tal circunstancia, o Conselho de Administração elegerá para ~
presidência um dos membros pertencentes ao grupo
geográfico do qual faz parte o país anfitrião.
3. Os outros quarenta membros do Conselho de
Administração são eleitos pelo Congresso, com base
numa distribuição geográfica eqüitativa. Pelo menos
metade dos membros são renovados por ocasião de
cada Congresso: nenhum País-membro pode ser escolhido sucessivamente por três Congressos.
4. Cada um dos membros do Conselho de
Administração designa o seu representante, o qual
deve ser competente na área postal.
5. As funções de membro do Conselho de Administração são gratuitas. As despesas de funcionamento desse Conselho correm por conta da União.
6. O Conselho de Administração tem as seguintes atribuições:
6.1 supervisionar todas as atividades da União
no intervalo dos Congressos, levando em conta as
decisões do Congresso, estudando as questões referentes às políticas governamentais na área postal e
levando em consideração as políticas regulamentares Internacionais tais como as relativas à comercialização de serviços e à concorrência;
6.2 examinar e aprovar, no ambito das suas
competências, qualquer ação que considere necessária para resguardar e reforçar o padrão de qualidade do serviço postal Internacional e modernizá-lo;
6.3 favorecer, coordenar e supervisionar todas
as formas de assistência técnica postal, no tocante à
cooperação técnica internacional;
6.4 analisar e aprovar o orçamento e as contas
anuais da União;
6.5 autorizar, se as circunstâncias o exigirem, a
extrapolação do teto das despesas, de conformidade
com o artigo 125, parágrafos 2bis, 3°, 4°e 5°;
6.6 elaborar o Regulamento Financeiro da UPU;
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Rese~;' elaborar as normas que regem o Fundo de
,
6.8 fixar as normas que regem o Fundo Especiai;

6.9 fixar as normas que regem o Fundo de Atividades Especiais;
6.10 fixar as normas que regem o Fundo Voluntário;
6.11 assegurar o controle da atividade da Secretari~ internacional;
6.12 autorizar, se for solicitado, a escolha de
uma classe de contribuição inferior, conforme as disposições prev,istas no artigo 126, parágrafo 6°;
6.13 elaborar o Estatuto do Pessoal e definir as
condições de serviço dos funcionários eleitos;
6.14 criar ou suprimir os postos de trabalho da
Secretaria Internacional, tendo em conta as restrições ligadas ao teto de despesas fixado;
6.15 nomear ou promover os funcionários ao
cargo de Subdiretor-Geral (D 2);
6.16 fixar o Regulamento do Fundo Social;
6.17 aprovar o relatório anual elaborado pela
Secretaria Internacional sobre as atividades da União
e apresentar comentários a seu respeito, quando assim entender;
6.18 decidir sobre os contatos a serem feitos com
as Administrações para preencher as suas funções;
6.19 após consulta ao Conselho de Operações
Postais, decidir sobre os contatos a serem mantidos
com as organizações que não são observadoras de
direito, analisar e aprovar os relatórios da Secretaria
Internacional sobre as relações da UPU com os outros organismos Internacionais, tomar as decisões
que achar oportuna sobre a condução dessas relações e o seguimento a ser dado às mesmas; designar, em tempo oportuno, as organizações internacionais, intergovernamentais e não-governamentais Gue
devem ser convidadas a se fazerem representar em
um Congresso e encarregar o Diretor-Geral da Secretaria Internacional de enviar os convites necessários',
6.20 definir, caso ache conveniente, os princípios pelos quais o Conselho de Operações Postais
deve pautar-se quando estiver estudando questões
com repercussões financeiras importantes (taxas,
gastos terminais, despesas de trânsito, taxa básica
do transporte aéreo do correio e postagem no exterior
de objetos de correspondência), acompanhar de perto o estudo dessas questões e examinar e aprovar,
para certificar a sua conformidade com os princlpios
supracitados, as propostas do Conselho de Operações Postais versando sobre os mesmos assuntos',
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6.21 estudar, a pedid? do Congresso, do Conselho de Operações PostaiS ou das Administrações
Pos~isl ~s proble~as de ordem administrativa, legislativa e Jurldlca que sejam do Interesse da União ou do serviço postal internacional. Cabe ao Conselho de Administração decidir nas áreas supracitadas, da conveniência
ou não de iniciar os estudos solicitados pelas Administrações Postais no Intervalo dos Congressos;
6.22 aprovar as recomendações do Conselho
de Operações Postais referentes à modificação.
no Intervalo entre dois Congressos e conforme
o procedimento prescrito na Convenção Postal Universal, das taxas de franqueamento dos objetos de
correspondência;
6.23 formular as propostas que serão apresentadas para fins de aprovação, quer do Congresso, quer
das Administrações Postais, conforme o artigo 122;
6.24 aprovar, dentro de suas competências, as
recomendações do Conselho de Operações Postais
referentes à adoção, se necessário de uma regulamentação ou de uma nova prática, no aguardo de que
o Congresso decida sobre o assunto;
6.25 analisar o relatório anual elaborado pelo
Conselho de Operações Postais e, se for o caso, as
propostas apresentadas por este último;
6.26 apresentar temas de estudo ao Conselho
de Operações Postais, de conformidade com o artigo
104, parágrafo 9.17;
6.27 designar o país anfitrião do próximo Congresso, de acordo com o previsto no artigo 101, parágrafo 4°;,
,
6.28 determinar, em tempo útil e após consulta
ao Conselho de Operações Postais, o número de Comissões necessárias para levar a bom termo os trabalhos do Congresso e fixar as suas atribuições;
6.29 designar, após consulta ao Conselho de
Operações Postais e ressalvada a aprovação do
Congresso, os Palses-membros susceptíveis:
- de assumir as vice-presidências do Congresso, bem como as presidências e vice-presidências
das Comissões, levando em consideração, sempre
que posslvel, a distribuição geográficas eqüitativa
dos Países-membros;
- de fazer parte das Comissões Restritas do
Congresso;
6.30 decidir se cabe ou não substituir as atas
das sessões de uma Comissão do Congresso por relatórios;
6.31 analisar e aprovar o projeto de plano estratégico a ser apresentado ao Congresso e elaborado
pelo Conselho de Operações Postais com a ajuda da
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Secretaria Internacional; examinar e aprovar as revisões anuais do plano adotado polo Congresso com
base nas recomendações do Conselho de Operações Postais e trabalhar conjuntamente com o Conselho de OperaçOes Postais na elaboração e na atualização anual do plano.
7. Para nomear os funcionários para o cargo D
2, o Conselho de Administração examina os tltulos de
competência profissional dos candidatos recomendados pelas Administrações Postais dos Palses-membros dos quais sejam nacionais, zelando
para que os cargos de Subdiretores-Gerais sejam,
em toda a medida do possivel, preenchidos por candidatos procedentes de regiões diferentes e de outras
regiões que não aquelas de onde o Diretor-Geral e o
Vice-Diretor-Geral sao originários, tendo em vista a
preocupação dominante com a eficácia da Secretaria
Internacional e respeitando o regime Interno de promoções da Secretaria.
8. Na sua primeira reunião, que é convocada
pelo Presidente do Congresso, o Conselho de Administração elege, entre os seus membros, quatro Vice-Presidentes e adota o seu Regimento Interno.
9. Por convocatória do seu Presidente, o Conselho de Administração reúne-se, em principio, uma vez
por ano na sede da União.
10. O Presidente, os Vice-Presidentes, os Presidentes das ComissOes e o Presidente do Grupo de Planejamento Estratégico do Conselho de Administração
formam o Comitê de Gestao. Este Comitê prepara e dirige os trabalhos de cada sessao do Conselho de Administração e assume todas as tarefas que este último decida atribuir-lhe ou cuja necessidade su~a durante o
processo de planejamento estratégico.
11. O representante de cada um dos membros
do Conselho de Administração que participam das
sessões deste órgão, com exceção das reuniões que
se realizaram durante o Congresso, faz jus ao reembolso do equivalente a uma passagem aérea ida e
volta em classe econômica, ou a uma passagem de
trem de primeira classe, ou ao preço da viagem por
qualquer outro meio de locomeçao desde que este
montante não ultrapasse o preço da passagem aérea
ida e volta em classe econômica. É concedido o mesmo direito ao representante de cada membro das
suas Comissões, dos seus Grupos de Trabalho ou
dos seus outros órgãos quando estes se reunirem
fora do Congresso ou das sessões do Conselho.
12. O Presidente do Conselho de Operações Postais é o representante do mesmo nas sessões do Conselho de Administração, desde que estejam em debate
as questOes relativas ao órgãos por ele dirigido.
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13. A fim de providenciar uma ligação eficaz entre os trabalhos dos dois órgãos, o Conselho, de OperaçOes Postais pode designar representantes para
assistir às reuniões do Conselho de Administração na
qualidade de observadores.
14. A Administração Postal do país onde se reúne
o Conselho de Administração é convidada a participar
das reuniões na qualidade de observador, se esse pais
nao for membro do Conselho de Administração.
15. O Conselho de Administração pode convidar para as suas reuniões, sem direito a voto, qualquer organismo internacional, qualquer representante de uma associação ou de uma empresa, ou qualquer pessoa qualificada que ele deseje associar aos
seus trabalhos. Nas mesmas condições, ele também
pode convidar uma ou várias AdministraçOes Postais
dos Palses-membros, interessadas em questões da
Pauta a serem debatidas.
16. Os membros do Conselho de Administração
participam efetivamente de suas atividades. Os Palses-membros que não pertencem ao Conselho de
Administração podem, a pedido, colaborar com os estudos realizados, respeitando as condições que o
Conselho possa estabelecer para assegurar o rendimento e a eficácia do seu trabalho. Pode também
ser-lhes solicitado que presidam Grupos de Trabalho
quando os seus conhecimentos ou a sua experiência
o justifiquem. A participação dos Países-membros
que não pertencem ao Conselho de Administração se
dá sem encargos suplementares, para a União.
ARTIGO 103
Documentação sobre as atividades
do Conselho de Administração

1. Após cada sessão, o Conselho de Administração informa os Palses-membros da União e as
UniOes Restritas sobre as suas atividades, enviando-lhes, principalmente, um relatório analltico, bem
como as suas resoluções e decisões.
2. O Conselho de Administração apresenta ao
Congresso um relatório sobre o conjunto das suas atividades e encaminha-o para as Administrações Postais,
no mlnimo dois meses antes da abertura do Congresso.
ARTIGO 104
Composição, funcionamento e reuniões do Conselho de Operações Postais

1. O Conselho de Operações Postais é composto de quarenta membros, que exercem as suas funções durante o período que separa dois Congressos
sucessivos.
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~. Os mer:nbros do Conselho de Operações
Postais sã? eleitos pelo Congresso em função de
uma repartição geográfica especificada. Vinte e quatro ~ssentos estão re~ervad05 aos palses e~ desenvolv.lmento e dezesseis aos palses desenvolvidos. No
mlm~o, metade dos Palses-membros é renovada por
ocaSião de cada Congresso.
3. O representante de cada um dos membros do
Conselho de Operações Postais é designado pela
Administração Postal do seu país. Esse representante deve ser um funcionário qualificado da Administração Postal.
4. As despesas de funcionamento do Conselho de
Operações Postais correm por conta da União. Os seus
membros não recebem qualquer remuneração. As despesas de viagem e de estadia dos representantes das
Administrações participantes do Conselho de Operações Postais correm por conta dessas Administrações.
Todavia, o representante de cada um dos parses, considerados desfavorecidos com base nas listas elaboradas pela Organização das Nações Unidas, faz jus, salvo para as reuniões realizadas durante o Congresso, ao
reembolso do preço de uma passagem aérea ida e volta em classe econômica, ou de uma passagem de trem
de primeira classe, ou ao preço da viagem por qualquer
outro meio de locomoção, desde que este montante
não ultrapasse o preço da passagem aérea ida e volta
em classe econômica.
5. Na sua primeira reunião, que é convocada e
aberta pelo Presidente do Congresso, o Conselho de
Operações Postais escolhe, dentre os seus membros um Presidente um Vice-Presidente os President~s das Comissõ~s e o Presidente dd Grupo de
Planejamento Estratégico.
.
6.
Conselho de Operações Postais adota o
seu Regimento Interno.
7. Em princIpio, o Conselho de Operações Postais reúne-se todos os anos na sede da União. A data e o
local da reunião são marcados pelo seu Presidente,
após entendimento com o Presidente do Conselho de
Administração e o Diretor-Geral da Secretaria Internacional.
8. O Presidente, o Vice-Presidente, os Presidentes das Comissões e o Presidente do Grupo de
Planejamento Estratégico do Conselho de Operações Postais formam o Comitê de Gestão. Este Comitê prepara e dirige os trabalhos de cada sessão do
Conselho de Operações Postais e assume todas as
tarefas que este último decidir cometer-lhe ou cuja
necessidade surja durante o processo de planejamento estratégico.

?
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9. São as seguintes as atribuições do Conselho
de Operações Postais:
9.1 dirigir o estudo dos problemas operacionais
comerciais, técnicos, econômicos e de cooperaçã~
técnica mais importantes, que apresentem interesse
para as Administrações Postais de todos os Países-membros da União, mormente questões com repercussões financeiras importantes (taxas, gastos
terminais, despesas de trânsito, taxa básica do transporte aéreo do correio e postagem no exterior de objetos de correspondência) fornecer informações e
emitir pareceres a este respeito e recomendar medidas a serem tomadas em relação às mesmas;
9.2 proceder à revisão dos Regulamentos de
Execução da União nos seis meses subseqüentes ao
encerramento do Congresso, a menos que este decida de outro modo. Em caso de nec~ssidad~ premente, o Co.nselho de Op~rações PostaIs pode Igualmente modIficar os referidos Regulamentos em outras
sessões. Em ambos os casos, o Conselho de Operações Postai~ ~ca subordinado às diretivas do C.onselho de. Ad~lnrstração no q~e se refere às polftlcas e
aos pnnclplos fundamentais;
9.~ coordenar as me?idas práticas para ~ desenv~lv~mento ~ o. aperfeiçoamento dos serviços
postais internacionais;
9.4 desencadear, ressalvada a aprovação do
Conselho de Administração no âmbito das competência~ deste último, qualquer ação considerada ne~ssárla para ~esguarda~ e refor~r o padrão d~ qual~dade do servlço-postalln!ernaCIOnal e modernizá-lo, .
9.5 rever e modificar, no Intervalo entre dOIS
Congressos e segun~o o procedimento prescrito na
Convenção Postal U~I~ersal ressalvada a aprovação
do Conselho de Administração, as taxas de franqueamento dos objetos de correspondência;
9.6 formular propostas que seria apresentadas
ao Congresso ou às Administrações Postais para fins
de aprovação, de conformidade com o artigo 122; exige-se a aprovação do Conselho de Administração
sempre que essas propostas incidam sobre questões
que sejam da alçada deste último;
9.7 analisar, a pedido da Administração postal
de um Pars-membro, qualquer proposta que essa
Administração transmita à Secretaria Internacional,
de conformidade com o artigo 121, preparar os respectivos comentários à mesma e encarregar a Secretaria Internacional de anexá-Ias à referida proposta
antes de apresentá-Ia às Administrações Postais dos
Parses-membros para fins de aprovação;
9.8 recomendar, se necessário e, eventualmente, após aprovação pelo Conselho de Administração
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e consulta ao conjunto das Administrações Postais, a
~doção de uma regulamenta~o ou de uma nova prátlca até que o Congresso decida sobre o assunto.
9.9 elaborar e apresentar, sob a forma de recomendações às AdministraçOes Postais, as normas
técnicas, operacionais e aquelas versando sobre outras áreas de sua competência onde uma praxe uniforme é indispensável. Do mesmo modo, ele procede,
em caso de necessidade, às modificações das normas que ele já definiu;
9.10 elaborar, com a ajuda da Secretaria Internacional, assim como em consulta com o Conselho
de Administração e com a sua aprovação, o projeto
de plano estratégico a ser submetido ao Congresso;
revisar o plano aprovado pelo Congresso anualmente, também com a ajuda da Secretaria Int~rnacional e
a aprovação do Conselho de Administração;
9.11 aprovar o relatório anual elaborado pela
Secretaria Internacional sobre as atividades da União
nas suas partes que se referem às responsabilidades
e funções do Conselho de Operações Postais'
. .
'.
9.12 d~~ldlr sobre os ~ontatos a serem feitos
com as AdmInIstrações Postais para desempenhar as
suas funções;
9.13 p.roceder ao estudo refere.nte aos pr?blemas ~o ensino e da formação profi.sslonal que dlga~
respeito aos países novos e em vias de desenvolvlmenta;
9.14 tomar as medidas necessárias, com a finaIidade de estudar e divulgar as experiências e os progresso~ alcançados por alguns par~es, nos campos
da téC~lca, da oper~ção, d~ economia e da form~ção
profis~l~nal, que sejam de mteresse para os serviços
postaiS,
9.15 estudar a situação atual e as necessidades
dos serviços postais nos parses novos e em desenvolvimento e fazer as recomendações adequadas sobre os procedimentos e os meios de melhorar os serviços postais nesses países;
9.16 após entendimento com o Conselho de
Administração, tomar as medidas apropriadas, na
área da cooperação técnica, com todos os Países-membros da União e, particularmente, com os
parses novos e em vias de desenvolvimento;
9.17 estudar todas as outras questões que
lhe forem submetidas por um membro do Conselho
de Operações Postais, pelo Conselho de Administração, ou por qualquer Administração de um País-membro.
10. Os membros do Conselho de OperaçOes
Postais participam efetivamente de suas atividades.
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As Administrações dos Países~membros que não
pertencem ao Conselho de Operações Postais po~
dem, a seu pedido, colaborar nos estudos deflagrados, respeitando as condiçOes que o Conselho pode
estatuir para assegurar o rendimento e a eficácia do
seu trabalho. Elas também podem receber a solicitação de presidirem Grupos de Trabalho quando os
seus conhecimentos ou a sua experiência não justifiquem.
11. O Conselho de Operações Postais elabora,
na sua sessão que antecede o Congresso, o projeto
de programa de trabalho básico do próximo Conselho
a ser apresentado ao Congresso, tendo em vista o
projeto de plano estratégico, bem como os pedidos
dos Países-membros da União, do Conselho de
Administração e da Secretaria Internacional. Este
programa básico inclui um n.úmero limit~do de estudos sobre assuntos da atuall.dade e de Interesse comum e é passr~el de ser reVisado to~os. os anos em
função das realidades e ~as novas ~nondades.
12. A fim de proporcIonar uma ligação eficaz entre os trabalhos dos dois órgãos, o Conselho de Administração pode designar representantes para assistir
às reuniOes do Conselho de Operações Postais, na
condição de observadores.
13. O Conselho de Operações Postais pode convidar a participar de suas reuniões, sem direito a voto:
13.1 qualquer organismo internacional, ou qualquer pessoa qualificada, que ele deseje associar aos
seus trabalhos;
13.2 Administrações Postais dos Parses-membros
que nao pertençam ao Conselho de Operações Postais;
13.3 qualquer associação ou empresa que ele
deseje consultar sobre questões relacionadas com as
suas atividades.
ARTIGO 105

Documentação sobre as atividades
do Conselho de Operações Postais
1. Após cada sessão, o Conselho de Operações
Postais informa as AdministraçOes Postais dos Palses-membros e as Uniões Restritas sobre as suas atividades, encaminhando-Ihes, principalmente, um relat6rio analltico bem como as suas resoluçOes e decisões.
2. O Conselho de Operações Postais elabora,
para uso do Conselho de Administração, um relatório
anual sobre as suas atividades.
3. O Conselho de Operações Postais elabora,
para o Congresso, um relatório sobre o conjunto de
suas atividades e o encaminha às AdministraçOes
Postais dos Parses-membros, pelo menos dois meses antes da abertura do Congresso.
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ARTIGO 106

Regimento Interno dos Congressos
1. Para a organização dos seus trabalhos e o
andamento das suas deliberações, o Congresso aplica o Regimento Interno dos Congressos, anexo ao
presente Regulamento Geral.
2. Cada Congresso pode modificar este Regulamento, segundo as condições fixadas no próprio Regimento Interno.
ARTIGO 107

Línguas de trabalho da Secretaria Internacional
As línguas de trabalho da Secretaria Internacional são o francês e o inglês.
ARTIGO 108

Idiomas utilizados para a documentação, as
deliberações e a correspondência de serviço
1. Para a documentação da União, são utilizados os idiomas francês, inglês, árabe e espanhol. São
igualmente utilizados os seguintes idiomas: alemão,
chinês, português e russo, desde que a produção
nestes idiomas se restrinja à documentação básica
mais importante. São também utilizados outros idiomas, desde que os Pafses-membros que façam um
pedido nesse sentido arquem com todos os custos
correspondentes.
2. O Pafs ou Pafses-membros que solicitaram
outro idioma, que não o idioma oficial, constituem um
grupo lingüístico. Os Pafses-membros que utilizam a
Ifngua oficial constituem o grupo lingüístico francês.
3. A documentação é publicada pela Secretaria
Internacional no idioma oficial e nos idiomas dos outros grupos lingüísticos constitufdos, diretamente ou
por intermédio dos escritórios regionais desses grupos, de conformidade com as modalidades acenadas
com a Secretaria Internacional. A publicação nos diferentes idiomas se dá de acordo com o mesmo procedimento.
4. A documentação publicada, diretamente,
pela Secretaria Internacional é, na medida do possivel, distribufda, simultaneamente, nos diferentes idiomas solicitados.
5. A correspondência entre as Administrações
Postais e a Secretaria Internacional, e entre esta última e terceiros, pode ser redigida em qualquer idioma
para o qual a Secretaria Internacional disponha de
um serviço de tradução.
6. As despesas de tradução para um idioma
seja ele qual for, inclusive os que resultem da aplicação do parágrafo 5°, correm por conta do grupo lin-
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güfstico que solicitou esse idioma. Estão a cargo do
grupo lingüístico francês as despesas relacionadas
com a tradução para o Idioma oficial dos documentos
e da correspondência recebidos nos idiomas inglês,
árabe e espanhol. Todas as outras despesas referentes ao fornecimento dos documentos correm por conta da União. O teto das despesas a cargo da União
para a produção dos documentos em alemão, chinês,
português e russo é fixado por uma resolução do
Congresso.
7. As despesas a cargo de um grupo Iingüfstico são repartidas entre os membros deste grupo
proporcionalmente à sua contribuição para as despesas da União. Estas despesas podem ser divididas entre os membros do grupo lingüístico, de acordo com um outro critério de distribuição, contanto
que os interessados cheguem a um entendimento a
esse respeito e notifiquem a Secretaria Internacional, por intermédio do porta-voz do grupo, da sua
decisão.
8. A Secretaria Internacional aceita qualquer
mudança na escolha do idioma solicitado por um País-membro, após um prazo que não deve ultrapassar
dois anos.
9. Para as deliberações das reuniões dos órgãos da União, são aceitos os idiomas francês, inglês, espanhol e russo, mediante um sistema de interpretação - com ou sem equipamento eletrônico cuja escolha é deixada a critério dos organizadores
da reunião, após consulta ao Diretor-Geral da Secretaria Internacional e aos Países-membros interessados.
10. Serão, também, autorizados outros idiomas
para as deliberações e reuniões indicadas no parágrafo 9°.
11. As delegações que usam outros idiomas
providenciam a tradução simultânea num dos idiomas
mencionados no parágrafo go, quer pelo sistema indicado no referido parágrafo - quando nele possam ser
feitas as alterações de ordem técnica necessárias quer por intérpretes particulares.
12. As despesas com os serviços de interpretação são divididas entre os Países-membros que
usam o mesmo idioma, na proporção da sua contribuiÇa0 para as despesas da União. Todavia, as despesas com a instalação e a manutenção do equipamento técnico são custeadas pela União.
13. As Administrações Postais podem entrar em
acordo quanto ao idioma a ser utilizado para a correspondência de serviço, nas suas relações recíprocas.
Não havendo tal entendimento, é o francês o idioma a
ser utilizado.
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CAPITULO 11
Secretaria Internacional

assumir, até ao próximo Congresso, as funções de Vice-Diretor-Geral.

ARTIGO 109
Eleição do Diretor-Gerai e do Vice-Diretor-Gerai
da Secretaria Internacional

ARTIGO 110
Funções do Diretor-Geral

1. O Diretor-Geral e o Vice-Diretor-Geral da Secretaria Internacional são eleitos pelo Congresso,
para o período compreendido entre dois Congressos
sucessivos, sendo a duração mínima dos seus mandatos de cinco anos. O mandato é renovável apenas
uma vez. Salvo decisão em contrário do Congresso, a
data das suas posses é fixada em 1° de janeiro do
ano posterior ao Congresso.
2. No mínimo sete meses antes da abertura do
Congresso, o Diretor-Geral da Secretaria Internacional envia uma notificação aos Governos dos Países-membros, convidando-os a apresentar as suas
eventuais candidaturas aos cargos de Diretor-Geral e
Vice-Diretor-Geral e indicando ao mesmo tempo se o
Diretor-Geral ou o Vice-Diretor-Geral em funções têm
interesse na eventual renovação do seu mandato iniciaI. As candidaturas acompanhadas de um curriculum vitae devem chegar à Secretaria Internacional
no mínimo dois meses antes da abertura do Congresso. Os candidatos devem ser cidadãos dos Países-membros que os apresentam. A Secretaria Internacional elabora a documentação necessária para o
Congresso. A eleição do Diretor-Geral e a do Vice-Diretor-Geral realizam-se por escrutínio secreto,
sendo a primeira eleição realizada para o cargo de Diretor-GeraI.
3. No caso de vacância do cargo de Diretor-Geral, o Vice-Diretor-Geral assume as funções de
Diretor-Geral até ao final do mandato previsto para o
primeiro; ele é elegfvel para esta função e admitido ex
officio como candidato, contanto que o seu mandato
inicial de Vice-Diretor-Geral não tenha sido renovado
já uma vez pelo Congresso anterior e que ele manifeste interesse em ser considerado candidato ao cargo de Diretor-Geral.
4. Em caso de vacância simultânea dos cargos
de Diretor-Geral e de Vice-Diretor-Geral, o Conselho
de Administração elege, com base nas candidaturas
recebidas em decorrência da convocação de um pleito, um Vice-Diretor-Geral para o período a vencer no
próximo Congresso. Para a apresentação dos candidatos, aplica-se o parágrafo 2°, por analogia.
5. No caso de vacência do cargo de Více-Diretor-Geral, o Conselho de Administração encarrega, mediante proposta do Diretor-Geral, um dos
Subdiretores-Gerais da Secretaria Internacional de

1. O Diretor-Geral organiza, administra e dirige
a Secretaria Intemacional, da qual é o representante
legal. Cabe-lhe classificar os cargos dos níveis G 1 a
D 1 e nomear e promover os funcionários aos referidos cargos. Para as nomeações aos cargos P 1 a D 1,
ele deve levar em consideração as qualificações profissionais dos candidatos recomendados pelas Administrações Postais dos Países-membros de que possuem a nacionalidade ou em que exercem a sua atividade profissional, tendo na devida conta, além disso,
uma eqOitativa divisão geográfica continental e de línguas, bem como quaisquer outras considerações pertinentes. em obediência, outrossim, ao regimento
Interno de promoções da Secretaria. No entanto, no
caso de cargos que exijam qualificações especiais, o
Diretor-Geral pode lançar mão do recrutamento externo. O Diretor-Geral, quando da nomeação de um
novo funcionário, também leva em consideração que.
em princípio, as pessoas que ocupam os cargos D 2,
D 1 e P 5, devem ser cidadãos de diversos Países-Membros da União. Por ocasião da promoção de
um funcionário da Secretaria Internacional aos cargos D 1 e P 5,0 Diretor-Geral não é obrigado a pautar-se pelo mesmo princípio. Além disso, as exigências de uma distribuição geográfica eqOitativa são sobrepujadas pelo critério do mérito no processo de recrutamento. Uma vez por ano, o Diretor-Geral informa
ao Conselho de Administração, no relatório sobre as
atividades da União, sobre as nomeações e promoções aos cargos P 4a D 1.
2. O Diretor-Geral tem as seguintes atribuições:
2.1 desempenhar as funções de depositário dos
Atos da União e de Intermediário no procedimento de
adesão e de admissão à União assim como da saída
desta;
2.2 notificar todas as Administrações dos Regulamentos de Execução aprovados ou revistos pelo
Conselho de Operações Postais;
2.3 preparar o projeto de Orçamento Anual da
União no nível de despesas mais baixo possível,
compatrvel com as necessidades da União, e submetê-lo, em tempo útil, ao crivo do Conselho de Administração: comunicar o Orçamento aos Parses-Membros
da União após a aprovação do Conselho de Administração e pO-lo em execução;
2.4 executar as atividades específicas solicitadas
pelos órgãos da União e as que os Atos lhe atribuem;
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2.5 tomar iniciativas com vista a atingir os objetivos fixados pelos órgios da União, no contexto da poIftica traçada e dos fundos disponíveis;
2.6 apresentar sugestões e propostas ao Conselho de Administração ou ao Conselho de Operações Postais;
2.7 preparar, para o Conselho de Operações
Postais e com base nas diretrizes traçadas por este
último, o projeto de plano estratégico a ser apresentado ao Congresso e o projeto de revisão anual;
2.8. assegurar a representação da União;
2.9 servir de intermediário nas relações entre:
- a UPU e as Uniões Restritas;
- a UPU e a'Organização das Nações Unidas;
- a UPU e as organizações Internacionais cujas
atividades apresentem interesse para a
União;
- a UPU e os organismo Internacionais, associações ou empresas que os órgãos da
UPU desejem consultar ou associar aos seus
trabalhos.
2.10 assumir a função de Secretário-Geral dos
órgãos da União e zelar, nessa condição - tendo em
vista as disposições especiais do presente Regimento - principalmente:
- pela preparação e organização dos trabalhos
dos órgãos da União;
- pela elaboração, produção e distribuição de
documentos, relatórios e atas;
- pelo funcionamento do secretariado durante
as reuniões dos órgãos da União.
2.11 assistir as sessões dos órgãos da União e
tomar parte nas deliberações, sem direito a voto, com
a possibilidade de se fazer representar.
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nistrações Postais dos membros do órgão, às Administrações Postais dos países que, sem serem membros do órgão, colaboram nos estudos realizados, às
Uniões Restritas, assim como às outras Administrações Postais dos Países-Membros que os solicitem.
ARTIGO 113
Lista dos Países-Membros
A Secretaria Internacional elabora e mantém
atualizada a lista dos Países-Membros da União, nela
indicando a respectiva classe de contribuição, o grupo geográfico e as respectiva situação em relação
aos Atos da União.
ARTIGO 114
Informações, Pareceres, Pedidos de
Interpretação e de alteração dos Atos

1. O Vice-Diretor-Geral assiste o Diretor-Geral,
sendo responsável perante este.
2. Em caso de ausência ou de Impedimento do
Diretor-Geral, o Vice-Diretor-Geral exerce os poderes
daquele. O mesmo ocorre em caso de vacância do
cargo de Diretor-Geral. conforme dispõe o art. 109,
parágrafo 3°.

Pesquisas/Investigações, Intervenção na liquidação das contas
1. A Secretaria Internacional permanece Integralmente à disposição do Conselho de Administração, do Conselho de Operações Postais e das Administrações Postais para lhes fornecer quaisquer informações úteis sobre as questões de serviço.
2. Ela está encarregada, principalmente, de reunir, coordenar, publicar e distribuir as informações de
qualquer natureza que interessem ao Serviço Postal
Internacional; de emitir, a pedido das partes em questão, um parecer sobre as questões litigiosas; de atender às solicitações de Interpretação e alteração dos
Atos da União e, em geral, de proceder aos estudos e
aos trabalhos de redação ou de documentação que
os referidos Atos lhe atribuem ou dos quais ela seria
encarregada no interesse da União.
3. Ele procede, também, às pesquisas/investigações que lhe são solicitadas pelas Administrações
Postais a fim de conhecer a opinião das outras Administrações sobre determinada questão. O resultado
de urna pesquisa não tem o caráter de voto e não implica em compromisso formal.
4. Ela intervém, na condição de Câmara de
Compensação, na liquidação das contas de qualquer
natureza, relativas ao serviço postal Internacional,
entre as Administrações Postais que solicitem essa
Intervenção.

ARTIGO 112

ARTIGO 115

Secretariado dos órgãos da União

Cooperação técnica

O Secretariado dos órgãos da União é assegurado pela Secretaria Internacional, sob a responsabilidade do Diretor-Geral. Ele envia todos os documentos publicados por ocasião de cada sessão, às Admi-

A Secretaria Internacional encarrega-se, no
contexto da cooperação técnica Internacional de desenvolver a assistência técnica postal sob todas as
suas formas.

ARTIGO 111
Funções do Vice-Diretor-Geral
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ARTIGO 116

Formulários fornecidos pela
Secretaria Internacional
A Secretaria Internacional encarrega-se de
mandar confeccionar as carteiras de identidade postai e os cupons-resposta internacionais e de suprir
com eles, a preço de custo, as Administrações Postais, conforme os pedidos destas.
ARTIGO 117
Atos das Uniões Restritas e Acordos especiais
1. Dois exemplares dos Atos das Uniões Restritas
e dos Acordos especiais concluídos em aplicação do artigo da Constituição, devem ser entregues à Secretaria Internacional pelos Secretariados dessas Uniões ou,
na sua falta, por uma das partes contrastantes.
2. A Secretaria Internacional atua no sentido de
que os Atos das Uniões Restritas e os Acordos especiais não prevejam condições menos favoráveis para o
público do que aquelas previstas nos Atos da União, e
comunica às Administrações Postais a existência das
Uniões e dos aludidos Acordos. Ela notifica o Conselho de Administração de todas as irregularidades constatadas por força do disposto no presente artigo.

ao

ARTIGO 118

Revista da União
A Secretaria Internacional redige, com a ajuda
dos documentos postos à sua disposição, uma revista nos idiomas alemão, inglês. árabe, chinês, espanhol, francês e russo.
ARTIGO 119
Relatório Anual sobre as Atividades da União
A Secretaria internacional elabora um relatório
anual sobre as atividades da União, que é transmitido, após aprovação pelo Conselho de Administração,
às AdmInistrações Postais, às Uniões Restritas e à
Organização das Nações Unidas.
CAPiTULO 111
Procedimento de apresentação e de
análise das propostas
ARTIGO 120
Procedimento de apresentação das
propostas ao Congresso
1. Ressalvadas as exceções previstas nos parágrafos 2° e 5°, o seguinte procedimento rege a apresentação das propostas de qualquer natureza a serem submetidas ao Congresso pelas Administrações
Postais dos Países-membros:
a)são aceitas as propostas que cheguem à Secretaria Internacional, no mínim0; seis meses antes
da data fixada para a realização do Congresso;
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b) nenhuma proposta de redação será aceita
durante o período de seis meses que antecede a data
fixada para a realização do Congresso;
c)as propostas de modificação do conteúdo que
cheguem à Secretaria Internacional no Intervalo compreendido entre seis e quatro meses antes da data fixada para a realização do Congresso, apenas são
aceitas se elas forem apoiadas por, no mínimo, duas
Administrações;
d)as propostas de modificação do conteúdo que
cheguem à Secretaria Internacional no Intervalo compreendido entre quatro e dois meses antes da data fixada para a realização do Congresso, apenas serão
aceitas se apoiadas por, no mínimo, oito Administrações. As propostas que chegarem posteriormente
não serão aceitas;
e) as moções de apoio devem dar entrada na
Secretaria Internacional dentro do mesmo prazo das
propostas a que se referem.
2. As propostas referentes à Constituição ou ao
Regulamento Geral devem chegar à Secretaria Internacional pelo menos seis meses antes da abertura do
Congresso: aquelas que chegarem depois dessa
data, mas antes da abertura do Congresso, só podem
ser levadas em consideração se o Congresso assim o
decidir por maioria dos dois terços dos países representados no Congresso e se as condições previstas
no parágrafo 1° forem cumpridas.
3.Cada proposta só deve visar, em princípio, um
objetivo e conter apenas as modificações justificadas
por esse objetivo.
4. As propostas de redação trazem, no cabeçalho,
a menção Proposta de Redação pelas Administrações
que as apresentam e são publicadas pela Secretaria internacional com um número, seguido da letra R. As propostas que não trouxerem essa menção, mas que, no
entendimento da Secretaria Internacional só afetam a
redação, são publicadas com uma anotação apropriada: a Secretaria Internacional elabora uma lista dessas
propostas destínada ao Congresso.
5. O procedimento prescrito nos parágrafos 1° e
4° não se aplica às propostas referentes ao Regimento Interno dos Congressos, nem às emendas a propostas já apresentadas.
ARTIGO 121

Procedimento de apresentação das
propostas entre dois Congressos
1. Para que seja levada em consideração, cada
proposta relativa à Convenção ou aos Acordos e apresentada por uma Administração Postal entre dois Congressos, deve ser apoiada, pelo menos, por outras
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duas Administrações. Essas propostas ficam sem efeito quando a Secretaria Internacional não recebe, na
mesma ocasião, as necessárias moções de apoio.
2. Essas propostas são comunicadas às outras
Administrações Postais por Intermédio da Secretaria
internacional.
3. As propostas relativas aos Regulamentos de
Execução não precisam de apoio mas s6 são levadas
em consideração pelo Conselho de Operações Postais se este concordar como seu caráter de necessidade premente.
ARTIGO 122
Anãlise das propostas entre dois Congressos
1. Qualquer proposta relativa à Convenção, aos
Acordos e a seus Protocolos Finais está sujeita ao seguinte procedimento: é concedido às administrações
Postais dos Países-membros um prazo de dois meses
para examinar a proposta notificada por circular da Secretaria Internacional e, se for o caso, para remeter à referida Secretaria as suas observações. Não são aceitas
emendas. As respostas são reunidas pela Secretaria
Internacional e comunicadas às Administrações Postais
convidando-as, ao mesmo tempo, a pronunciarem-se a
favor ou contra a proposta. As Administrações Postais
que não enviarem o seu voto dentro do prazo de dois
meses são consideradas abstencionistas.
Os citados prazos são contados a partir da data
constante nas circulares da Secretaria Internacional.
2. As propostas de modificação dos Regulamentos de Execução são tratadas pelo Conselho de
Operações Postais.
3. Se a proposta disser respeito a um Acordo ou
ao seu Protocolo Final, apenas as Administrações
Postais dos Paises-membros que aderirem a esse
Acordo podem participar das formalidades indicadas
no parágrafo 1°
ARTIGO 123
Notificação das decisões adotadas
entre dois Congressos
1. As modificações incluídas na Convenção, nos
Acordos e nos Protocolos Finais destes Atos são ratificadas por uma notificação do Diretor-Geral da Secretaria
Internacional, aos Governos dos Países-membros.
2. As modificações incluídas nos Regulamentos
de Execução e nos seus Protocolos Finais pelo Conselho de Operações Postais, são notificadas às AdministraçOes Postais pela Secretaria Internacional. Procede-se de igual modo com as interpretações mencionadas no artigo 59.3.3.2 da Convenção e nas disposições correspondentes contidas nos Acordos.
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ARTIGO 124
Entrada em vigor dos Regulamentos de
Execução e das outras decisões adotadas
entre dois Congressos
1. Os Regulamentos de Execução entram em vigor na mesma data e têm a mesma vigência dos Atos
elaborados pelo Congresso.
2. Ressalvado o parágrafo 1°, as decisões de
modificação dos Atos da União que forem adotadas
entre dois Congressos s6 são aplicáveis três meses,
pelo menos, ap6s a sua notificação.
CAPITULO IV
Finanças
ARTIGO 125
Fixação e pagamento das despesas da União
1. Ressalvados os parágrafos 2° a 6°, as despesas anuais referentes às atividades dos 6rgãos da
União não devem ultrapassar as Importâncias abaixo
Indicadas para os anos de 1996 e seguintes:
35278600 francos suíçQS para o ano de 1996;
35126900 francos suíços para o ano de 1997:
35242900 francos suíços para o ano de 1998;
35451 300 francos suíços para o ano de 1999;
35640700 francos suíços para o ano de 2000.
O limite de base para o ano de 2000 aplica-se
igualmente aos anos posteriores em caso de adiamento do Congresso previsto para 1999.
2. As despesas relativas à reunião do pr6ximo
Congresso (deslocamento do secretariado, despesas
de transporte, despesas de instalação técnica da tradução simultânea, despesas de reprodução dos documentos durante o Congresso, etc.) não devem ultrapassar o limite de 3.599.300 francos suíços.
2bis. O Conselho Executivo está autorizado a
ultrapassar os limites fixados no parágrafo 1° para levar em consideração a reedição da Nomenclatura
Internacional das agências postais. O valor total da
extrapolação autorizada neste particular não deve exceder 900.000 francos suíços,
3. O Conselho de Administração está autorizado a ultrapassar os limites fixados nos parágrafos 1° e
2°, para considerar os reajustes salariais, as contribuições por conta de pensões ou gratificações, incluindo as gratificações de função, adotadas pelas Nações Unidas para serem aplicadas ao seu pessoal em
funções em Genebra.
4. O Conselho de Administração está também
autorizado a reajustar, anualmente, o montante das
outras despesas, que não as do pessoal, em função
do índice Suíço de Preços ao Consumidor.
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5. Por derrogação do parágrafo 1°, o Conselho
d~ Administraçao ou, em .caso de extrema urgência, ?
DI.retor-Geral, pode. autonzar uma extrapo.lação dos 11m~tes fix~dos para lI~ar.com os conse~os Import~ntes
e Imprevistos no edlflclo da Secretana Internacional,
sem que o montante da extrapolação possa exceder
125.000 francos sulços por ano.
6. Se as verbas previstas nos parágrafos 10 e 20 se
revelarem insuficientes para garantir o bom funcionamento da União, esses limites só poderão ser ultrapassados com a aprovação da maioria dos Palses-membros
da União. Qualquer consulta deve incluir urna exposição
completa dos fatos que justifiquem tal pedido.
7. Os palses que aderem à União ou que nela
são admitidos na qualidade de membros, ou os que
dela se retira~em.' devem pagar a sua co.tizaçao referente ao ano inteiro em que se torna efetiva a sua admissão ou a sua salda.
8. Os Paises-membros pagam antecipadamente a
sua contribuição para as despesas anuais da União com
base no orçamento adotado pelo Conselho de Ad~inistração. Essas partes contributivas devem ser pagas, no
mais tardar, até ao primeiro dia do exerclcio financeiro a
que se refere o orçamento. Findo esse prazo, as somas
devidas são acrescidas de juros em proveito da União, à
razão de 3% ao ano durante os seis primeiros meses e
de 6% ao ano a partir do sétimo mês.
9. Em circunstâncias excepcionais, o Conselho ele
Administração pode liberar um Pals-membro do pagarnento, total ou pardal, dos juros devidos se esse tiver pago, em
capital, da totalidade das suas dividas em atraso.
10. Um PaIs-membro pode igualmente ser Iiberado, no âmbito de um plano de amortização das suas
contas em atraso aprovado pelo Conselho de Administração, do pagamento, total ou parcial, dos juros
vencidos ou vincendos; essa liberação fica, no entanto, subordinada à execução completa e pontual do
plano de amortização em um prazo acordado de cinco anos, no máximo.
11. Para suprir os problemas de caixa da União,
é constituldo um Fundo de Reserva, cujo montante é
fixado pelo Conselho de Administraçao. Esse Fundo
é abastecido, em primeiro lugar, pelos excedentes orçamentários. Ele também pode servir para equilibrar
o orçamento ou para reduzir o montante das contribuiçOes dos Palses-membros.
12. No que respeita aos problemas passageiros
de caixa, o Governo da Confederação Sulça concede, a curto prazo, os adiantamentos necessários,
conforme as condições que devem ser fixadas de comum acordo. Este Governo fiscaliza, sem ônus, a escrituração contábil das contas financeiras, assim
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como a contabilidade da Secretaria Internacional
dentro dos limites de verbas fixados pelo Congresso. '
ARTIGO 126
Classes de contribui lo

ç

1. Os Pal~mbros contribuem para a ~~ra
das despesas da Unrão, segundo a classe de c:ontribuição
à qual pertencem. E~ classes sao as segUIntes:
classe de 50 un~dades;
classe de 40 Unidades;
classe de 35 unidades;
classe de 25 unidades;
classe de 20 unidades;
classe de 15 unidades;
classe de 10 unidades'
classe de 5 unidades' '
I
d 3 'd d :
c asse e um a es,
classe de 1 unidade;
classe de 0,5 unidade, reservada aos Palses
Menos Adiantados elencados pela Organização das
Nações Unidas e. ~ outros palses designados pelo
Conselho de Administração.
2. Além das classes de contribuição enumeradas no parágrafo 1°, qualquer PaIs-membro pode decidir pagar um número de unidades de contribuição
superior a 50 unidades.
3. Os Palses-membros são incluldos numa das
classes de contribuição acima mencionadas quando
de sua admissão ou adesão à União, de acordo com
o procedimento indicado no artigo 21, parágrafo 4°,
da Constituição.
4. Os Palses-membros podem mudar, posteriormente, de classe de contribuição, desde que tal mudança seja notificada à Secretaria Internacional antes
da abertura do Congresso. Esta notificação, que é levada ao conhecimento do Congresso, gera efeitos a
partir da data de entrada em vigor das disposições financeiras adotadas pelo Congresso.
5. Os Pafses-membros não podem exigir a sua
desclassificação de mais de uma classe de cada vez.
Os Paises-membros que não expressarem o seu desejo de mudar de classe de contribuição antes da
abertura do Congresso são mantidos na classe à qual
pertenciam até então.
6. No entanto, em circunstâncias excepcionais,
tais como as catástrofes naturais que necessitem dos
programas de auxilio internacional, o Conselho de
Administração pode autorizar o rebaixamento da classe de contribuição, a pedido de um Pafs-membro, se
este comprovar que nao pode manter a sua contribuição de acordo com a classe inicialmente escolhida.
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7. Por derrogação dos parágrafos 4° e 5°, as reclassificações para. cima não estão sujeitas a qualquer restrição.
ARTIGO 127
Pagamento dos fornecimentos/suprimentos
da Secretaria Internacional
Os fomecimentos/suprimentos que a Secretaria
Intemacional faz, em caráter oneroso, às Administrações
Postais, devem ser pagos com a possível brevidade e,
no mais tardar, até seis meses a partir do primeiro dia do
mês subseqOente àquele do envio da conta pela referida
Secretaria. Findo este prazo, as importancias devidas
vencem juros em proveito da União, à razão de 5% ao
ano, a contar do encerramento do referido prazo.
CAPfTULO V
Arbitragens
ARTIGO 128
Procedimento de arbitragem
1. Em caso de litígio a ser decidido porjulgamento arbitral, cada uma das Administrações Postais em
causa escolhe uma Administração Postal de um País-membro que não esteja diretamente envolvido no Iitígio. Quando várias Administrações entrar com uma
mesma e só demanda para fins de aplicação deste dispositivo, elas valem como se fossem uma só.
2. No caso de uma das Administrações em questao
não dar seguimento a uma proposta de arbitragem dentro
do prazo de seis meses, a Secretaria Internacional, se lhe
for dirigido um pedido nesse sentido, providencia, por sua
vez, a designação de um árbitro pela Administração em
falta, ou designa-a, ela própria, ex-officio.
3. As partes em causa podem chegar a um entendimento para designar um único árbitro, que pode
ser a Secretaria Internacional.
4. A decisão dos árbitros é tomada por maioria
dos votos.
5. Em caso de empate na votação, os árbitros escolhem, com o propósito de resolver o litrgio, outra Administraçêo Postal que tampouco esteja envolvida no litigio.
Não havendo entendimento no ato da escolha, esta
Administração é designada Pela Secretaria Intemacional
entre as Administrações não selecionadas pelos árbitros.
6. Em se tratando de um litigio relativo a um dos
Acordos, a escolha dos árbitros não pode recair sobre urna
Administração que não seja signatária do referido Acordo.
CAPfTULO VI
Disposições finais
ARTIGO 129
Condições de aprovação das propostas
referentes ao Regulamento Geral
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Para se tornarem executórias, as propostas
submetidas ao Congresso e relativas ao presente Regulamento Geral, devem ser aprovadas pela maioria
dos Palses-membros representados no Congresso.
Dois terços dos Pafses-membros da União, no mlnimo, devem estar presentes no momento da votação.
ARTIGO 130
Propostas referentes aos Acordos com a
Organização das Nações Unidas
As condições de aprovação mencionadas no artigo 129 aplicam-se também às propostas que visam
modificar os Acordos celebrados entre a União Postal
Universal e a Organização das Nações Unidas, desde que esses Acordos não prevejam as condições de
modificação das disposições neles contidas.
ARTIGO 131
Aplicação e vigência do Regulamento Geral
O presente Regulamento Geral entrará em execução em 1° de janeiro de 1996 e permanecerá vigente
até à entrada em vigor dos Atos do próximo Congresso.
E, por ser verdade, os Plenipotenciários dos Governos dos Países-membros assinaram o presente
Regulamento Geral em um exemplar que é arquivado
junto ao Diretor-Geral da Secretaria Internacional.
Uma cópia do mesmo será entregue a cada Parte
pelo Governo do pais-anfitrião do Congresso.
Convençêo
Convençêo Postal Universal
Os abaixo-assinados, Plenipotenciários dos Govemos dos Paises-membros da União, em face do artigo
22, parágrafo 30, da Constituição da União Postal Universal, concluida em Viena em 10 de julho de 1964, estipularam na presente Convenção, de comum acordo e respeitado o disposto no artigo 25, parágrafo 3°, da referida
Constituição, as normas comuns apliCáveis ao serviço
postal intemacional, e as disposições relativas aos serviços de objetos de correspondência.
PRIMEIRA PARTE
Normas comuns aplicáveis ao
serviço postal internacional
CAPITULO ÚNICO
Disposições gerais
ARTIGO PRIMEIRO
Liberdade de trAnsito
1. O princípio da liberdade de transito é enunciado no artigo primeiro da Constituição. Ele acarreta a
obrigação, para cada Administração Postal, de encaminhar, sempre pelas vias mais rápidas e os meios
mais seguros que ela utiliza para os seus próprios objetos, as expedições fechadas e os objetos de corres-
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pondência a descoberto que lhe são entregues por
uma outra Administraçao.
2. Assiste aos Parses-membros que não participam da permuta das cartas que contenham substâncias biológicas perecrveis ou substâncias/materiais
radioativos o direito de não aceitar esses objetos em
trânsito a descoberto pelo seu território. O mesmo
ocorre para os objetos de correspondência, que não
sejam as cartas, os cartões postais e os cecogramas,
em relação aos quais não foram cumpridos os dispositivos legais que normatizam as condições de sua
publicaçao ou de sua circulação no paIs atravessado.
3. A liberdade de trânsito das encomendas postais a serem encaminhadas, pelas vias terrestres
e marrtimas limita-se ao território dos parses
que participam desse serviço.
4. A liberdade de trânsito das encomendas-aéreas é assegurada em todo o território da
União. Contudo, os Parses-membros que não são
signatários do Acordo de Encomendas-Postais não
podem ser obrigados a participar do encaminhamento, por via de superfrcie, das encomendas-aéreas.
S. Se um Pais-membro não observar as disposiçOes relativas à liberdade de trânsito, os outros Países-membros têm o direito de suprimir o serviço postal com esse pais.
ARTIGO 2°
Direito de propriedade sobre os objetos postais
1. Qualquer abjeto postal pertence ao remetente
enquanto ele nao tiver sido entregue a quem de direito,
e"ceto se o refen'do oblieto 'or apreendido em conse"
II
I'
qOência
da aplicação daJ legislação
do paIs de destino.
ARTIGO 3
Criação de um novo serviço
1. As Administrações podem, de comum acordo,
criar um novo serviço não expressamente previsto pelos
Atos da União. As taxas relativas ao novo serviço são fixadas por cada administração interessada, levando-se
em consideração as despesas operacionais do serviço.
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quearnento postal, as impressões de máquinas de rranquear e as marcas de impressão tipográfica ou outros
procedimentos de impressão ou de carimbação, utilizados de confonnídade com as disposições do Regulamento, só podem ser utilizados mediante autorização da
Administração Postal.
2. Os temas ou 05 motivos dos selos postais devem estar de conformidade com o esplrito do preãmbulo da Constituição da UPU e com as decisões tomadas pelos órgãos da União.
ARTIGO 60
Taxas
1. As taxas relativas aos diferentes serviços
postais internacionais são fixadas na Convenção
e nos Acordos. Esta fixação das taxas deve ser
efetuada, em princípio, com base nos custos
correspondentes à prestação desses serviços.
2. As taxas aplicadas, inclusive as fixadas nos
Atos em caráter indicativo, devem ser, pelo menos,
iguais àquelas aplicadas aos objetos do regime interno que apresentam as mesmas características (categoria, quantidade, prazo de tratamento, etc).
3. As Administrações Postais estão autorizadas
a ultrapassar qualquer taxa que constam na Convenção e nos Acordos, inclusive as que não estão fixadas
em caráter indicativo:
3.1 se as taxas que elas aplicam para os mesmos serviços no regime interno forem mais elevadas
do que as fixadas;
3.2 se Isso for necessário para cobrir os custos
operacionais de seus serviços ou por qualquer outro
motivo razoável.
4. É proibido cobrar dos clientes taxas postais
de qualquer natureza que não estejam previstas na
Convenção e nos Acordos.
5. Salvo nos casos previstos pela Convenção e
pelos Acordos, cada Administração fica em poder das
taxas que ela cobrou.
ARTIGO 70
Franquia postal

ARTIGO 4
Unidade monetária
1. A unidade monetária prevista no artigo 79 da
Constituição, e utilizada na Convenção e nos Acordos, assim como nos seus Regulamentos de Execução, é o Direito Especial de Saque (DES).

1.1 Os casos de franquia postal são expressamente previstos pela Convenção e pelos Acordos.

ARTIGO 5°
Selos postais
1. Somente as Administrações Postais emitem os
selos postais que compravam o pagamento do franqueamento, segundo os Atos da União. As marcas do fran-

2. Serviço postal
2.1 Os objetos de correspondência relativos ao
serviço postal, expedidos pelas AdministraçOes Postais ou por suas agências, estão isentos de quaisquer
taxas postais.

1. Princrpio
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2.2 São isentos de quaisquer taxas postais, com
exceção das sobretaxas aéreas, os objetos de correspondência relativos ao serviço postal:
2.2.1 permutados entre os órgãos da União
Postal Universal e os órgãos das Uniões Restritas;
2.2.2 permutados entre orgãos dessas Uniões;
2.2.3 enviados pelos mencionados órgãos às
Administrações Postais ou às suas agências.
. 3. Prisioneiras de guerra e internados civis
3.1 Estão isentos de quaisquer taxas postais,
com exclusão das sobretaxas aéreas, os objetos de
correspondência, as encomendas postais e as objetos dos serviços financeiros postais endereçados aos
prisioneiros de guerra ou por eles expedidos, quer diretamente, quer por intermédio das agências mencionadas no Regulamento. Os beligerantes recolhidos e
internados num país neutro são assimilados aos prisioneiros de guerra propriamente ditos no que diz respeito à aplicação das disposições precedentes.
3.2 As disposições previstas no parágrafo 3.1
aplicam-se, igualmente, aos objetos de correspondência, as encomendas postais e aos objetos dos serviço,
financeiras postais, procedentes de outros países e
endereçados aos civis internados referidos na Convenção de Genebra de 12 de Agosto de 1949, relativa
à proteção dos civis em tempo de guerra, ao por eles
expedidos, quer diretamente, quer por intermédio das
agências mencionadas no Regulamento
3.3 As agências mencionadas no Regulamento
beneficiam, da mesma forma, da franquia postal para os
objetos de correspondência, as encomendas postais e
os objetos dos serviços financeiras postais relativos às
pessoas referidas nos parágrafos 3.1 e 3.2. quer remetam, quer recebam, diretamente ou como intermediários.
3.4 Até o peso de 5 quilogramas as encomendas são aceitas em regime de franquia postal. O limite
de peso eleva-se a 10 quilogramas para os objetos
cujo conteúdo é indivisível e para aqueles endereçados a um campo ou a seus homens de confiança para
serem distribuídos aos prisioneiros.
4. Cecogramas
4.1 Os cecogramas estão Isentos de quaisquer
taxas postais, com exceção das sobretaxas aéreas.
Segunda Parte
Disposições relativas aos objetos de correspondência: Serviços prestados
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CAPiTULO I

Artigo 8D
Objetos de correspondência
1. Os abjetos de correspondência são classificados segundo um dos dois sistemas seguintes.
Cada Administração Postal é livre para escolher o sistema que ela aplica ao seu tráfego de expedição.
2. O primeiro sistema baseia-se na velocidade
de tratamento dos objetos. Estes últimos estão divididos, então, em:
2.1 objetos prioritários: objetos trasportados pela
via mais rápida (aérea ou de superfície) com prioridade;
limites de pesos: 2 quilogramas em geral. 5 quilogramas
para os objetos que contêm livros e brochuras (serviço
facultativo). 7 quilogramas para os cecogramas;
2.2 objetos não prioritários: objetos para os quais o remetente escolheu uma tarifa menos elevada,
que implica um prazo de distribuição mais extenso; limites da peso: idênticos àqueles constantes em 2.1.
3. O segundo sistema baseia-se no conteúdo
dos objeto. Estes últimos estão divididos, então, em:
3.1 cartas e cartões postais, coletivamente denominados lC; limite de peso: 2 quilogramas;
3.2 Impressos, cecogramas e pequenas encomendas, coletivamente denominados AO; limites de peso: 2 quilogramas para as pequenas encomendas, 5 quilogramas
para os impressos, 7 quilogramas para os cecogramas.
4. No sistema de classificação baseado no conteúdo:
4.1 os objetos de correspondência transportados por via aérea com prioridade são denominados
objetos aéreos;
4.2. os objetos de supufície transportados por
via aérea com prioridade reduzida são denominados
objetos S.A.L.
5. Assiste a cada Administração o direito de
aceitar que os objetos prioritários e os objetos aéreos
sejam constituídos de uma folha de papel, devidamente dobrada e colada em todas as bordas. Tais objetos são denominados "aerogramas".
6. A carga postal constituída por objetos de correspondência postados em quantidade por um mesmo remetente, recebida na mesma expedição ou em
expedições separadas, segundo as condições mencionadas no Regulamento, é denominada, "correio em
.
quantidade".
7. As malas especiais contendo jornais, publicações periódicas, livros e outros objetos impressos,
endereçadas ao mesmo destinatário e ao mesmo
destino, são denominadas em ambos os sistemas,
"malas M"; limite de pesa: 30 quilogramas.
8. Os limites de dimensões e as condições de
aceitação, da mesma forma que as peculiaridades relativas aos limites de peso, constam no Regulamento.
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Intervalos entre dois Congressos. As taxas revistas
terão por base o valor mediano das taxas fixadas
pelos membros da União para os objeto. Internacionais pastados em seu paIs.
4. Assiste à Administração de origem a possibilidade de conceder, para os objetos de correspondência que contenham:

Para o cálculo da sobretaxa aplicável a um objeto aéreo, as Administrações estão autorizadas a levar em
conta o pomo dos formulários para uso do público,
eventualmente anexados;
2.2 cobrar, para os objetos SAL, sobretaxas inferiores àquelas que elas cobram para as objetos aéreos;

4.1 jornais e publicações periódicos publicadas
em seu país, uma redução que não pode ultrapassar
50 por cento da tarifa aplicável á categoria de objetos
utilizada;
4.2 livros e brochuras, partituras musicais e mapas geográficos que não contenham qualquer publicidade ou anúncio' além do da capa ou das páginas de
rosto desses objetos, a mesma redução que, a prevista ao item 4.1.
5. A taxa aplicável às malas M é calculada por
escala dc 1 quilograma até perfazer o peso total de
cada mala. A Administração de origem tem a possibilidade de conceder para tais malas uma redução de
taxa que pode ir até 20% da taxa aplicável para a categoria de objetos utilizada. Esta redução pode ser
Independente das reduções visadas no parágrafo 4°.
6. Assiste à administração de origem o direito de
aplicar aos objetos não padronizados, taxas diferentes daquelas incidentes nas objetos padronizado. Os
objetos padronizado, são definidos no Regulamento.
7. No sistema baseado no conteúdo,é autorizada reunião, numa única remessa, de objetos passíveis de taxas diferentes desde que o peso total não seja
superior ao peso máximo da categoria cujo limite de
peso é o mais elevado. A tem aplicável a tal remessa
é, a critério da Administração de origem, a da categoria cuja tarifa é a mais elevada ou a soma das diferentes taxas aplicáveis a cada elemento da remessa.
Essas remessas trazem a menção "Objetos mistos".

2.3 fixar taxas combinadas para o franqueamenta dos objetos aéreos e dos objetas SAL, levando
em consideração o custo de suas operações postais
e as despesas a serem pagas pelo transporte aéreo.
3. As reduções das taxas nos termos dos arts.
9.4 e 9.5, aplicam-se, também, aos objetos transportados por avião, mas não é concedida nenhuma reduçi30 sobre a parte da taxa destinada a cobrir as despesas desse transporte.

ARTIGO 10
Tarifação segundo a modalidade de

encaminhamento ou a velocidade
1. As taxas aplicáveis aos objeto, prioritárias,
que mio sempre transportados pela via mais rápida
(aérea ou de superficiais). englobam ao eventuais
custos adicionais inerentes ao encaminhamento rápido.
2. As Administrações que aplicam o sistema baseado no conto do estilo autorizadas a:
2.1 cobrar sobretaxas pan as objetos aéreos. As
sobretaxas devem guardar urna estreita relação com
as despesas de transporte aéreo e ser uniformes,
pelo menos para todo o território de cada paIs de destino, qualquer que seja o encaminhamento utilizado.

ARTIGO 11
Tarifas preferenciais

1. Acima do limite mfnimo das taxas fixadas no
artigo 6.2, assiste às Administrações Postais o direito
de conceder taxas reduzidas baseadas na sua legislação interna para os objetos de correspondência
postados em seu paIs. Elas têm, mormente, a possibilidade de conceder tarifas preferenciais aos seus
clientes que operem um tráfego postal importante.
ARTIGO 12
Taxas especiais

1. Não pode ser cobrada do destinatário qualquer taxa de entrega para as pequenas encomendas
com peso inferior a 500 gramas.
2. Quando as pequenas encomendas com mais
de 500 gramas são oneradas com uma taxa de entrega em regime interno, a mesma taxa pode ser cobrada para as pequenas encomendas procedentes do
exterior.
3. As Administrações estão autorizadas a cobrar, nos casos mencionados a seguir, as mesmas taxas do Regime Interno:
3.1 Taxa de postagem em horário limite, cobrada do remetente.
3.2 Taxa de postagem fora dos horários normais
de funcionamento dos guichês, cobrada do remetente.
3.3. Taxa de coleta no domicilio do remetente,
cobrada do mesmo.
3.4 Taxa de entrega fora dos horários normais
de funcionamento dos guichês, cobrada do destinatário.
3.5 Taxa de posta restante, cobrada do destinatário.

28810 Quarta-feira 31

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

3.6 Taxa de armazenamento para qualquer objeto de correspondência que ultrapasse 500 gramas e
não tenha sido retirado pelo respectivo destinatário
no prazo em que o objeto é mantido à sua disposição
sem ônus. Essa taxa não se aplica aos cecogramas.
ARTIGO 13

Franqueamento
1. Regra geral, os objetos de correspondência
de devem ser completamente franqueados pelo remetente. As modalidades de franqueamento são definidas no Regulamento.
2. Assiste à Administração de origem o direito
de devolver os objetos de correspondência não franqueados ou insuficientemente franqueados aos remetentes, para que os mesmos inteirem por si mesmos o valor do franqueamento.
3. A Administração de origem também pode encarregar-se de franquear os objetos de correspondência não franqueados - ou de completar o valor do franqueamento dos objetos com insuficiência de franqueamento - e de receber o valor faltante junto ao remetente. Nesse caso, ela está autorizada a a cobrar, igualmente, uma taxa de tratamento de 0,33 DES no máximo. O valor faltante do franqueamento é representado
por uma das modalidades definidas no Regulamento.
4. No caso em que não se faz uso dos direitos
mencionados nos parágrafos 2° e 3°, os objetos não
franqueados ou com insuficiência de franqueamento
são passíveis, às expensas do destinatário - ou do
remetente, quando se trata de objetos devolvidos da aplicação de uma taxa especial cujo cálculo é definição o Regulamento.
ARTIGO 14

Franqueamento dos objetos de
correspondência a bordo de navios
1. Os objetos postados a bordo de um navio durante a sua estadia nos dois pontos extremos do percurso ou numa das suas escalas intermédias devem
ser franqueados por meio de selos postais e de acordo com a tarifa do país em cujas águas o navio se encontre.
2. Se a postagem a bordo ocorrer em alto mar,
os objetoso podem ser franqueados, salvo entendimento especial entre as Administrações ineressadas,
por meio de selos postais e segundo a taxa do país ao
qual pertence ou do qual dependa o navio. Os objetos
franqueados nessas condições devem ser entregues
à agência postal da escala, tão logo seja possível
após a chegada do navio.
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ARTIGO 15

Cupões-resposta internacionais
1. Assiste às Administrações Postais o direito de
vender os cu pões-respostas internacionais emitidos
pela Secretaria Internacional e de limitar a sua venda
em consonância com a sua legislação interna.
2. O valor do cu pão-resposta é de 0,74 DES. O
preço de venda fixado pelas Administrações interessadas não pode ser inferior a este valor.
3. Os cupões-resposta podem ser trocados, em
qualquer País-membro, por um ou vários selos postais representando o franqueamento mínimo de um objeto prioritário ordinário ou de uma carta-aérea ordinária encaminhada ao exterior. Se a legislação interna do país de permuta o permitir, os cupões-resposta
também podem ser trocados por inteiros postais ou
por outras marcas ou impressões de franqueamento
postal.
4. Assiste à Administração de um País-membro
o direito de, além disso, exigir a postagem simultânea
dos cupões-resposta e dos objetos a serem franqueados em troca desses cupões-resposta.
CAPITULO 2

Serviços especiais
ARTIGO 16

Objetos Registrados
1. Os objetos de correspondência podem ser
expedidos sob registro.
2. A taxa dos objetos registrados deverá ser paga
antecipadamente. Compõe-se da taxa de franqueamento do objeto, segundo o seu sistema de classificação e a sua categoria, e de uma taxa fixa de registro de,
no máximo, 1,31 DES. Para cada mala M, as AdministraçOes cobram, em vez de uma taxa unitária, uma taxa
global que não ultrapasse cinco vezes a taxa unitária.
3. Nos casos em que são necessárias medidas
excepcionais de segurança, as Administrações po··
dem cobrar dos remetentes ou dos destinatários,
além da taxa mencionada no parágrafo 2°, as taxas
especiais previstas na sua legislação interna.
4. As Administrações Postais dispostas a arcar
com os riscos que possam advir de um caso de força
maior estão autorizadas a cobrar uma taxa especial de
0,13 DES no máximo para cada objeto registrado.
ARTIGO 17

Objetos com entrega comprovada
1. Os objetos de correspondência podem ser
expedidos pelo serviço de objetos com comprovante
de entrega entre as Administrações que se encarregam da execução deste serviço.
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2. A taxa dos objetos com comprovante de entrega -cleve ser paga antecipadamente. Ela compõe-se da taxa de franqueamento do objeto, segundo
o seu sistema de classificaçao e a sua categoria, e da
taxa de entrega comprovada, fixada pela Administração
de origem, que deve ser inferior à taxa de registro.
ARTIGO 18
Objetos com valor declarado
1. Os objetos prioritários e nao-prioritários e as
cartas que contenham trtulos representativos de valores, documentos ou objetos de valor são denominados "objetos com valor declarado" e podem ser permutados mediante seguro do seu conteúdo pelo valor
declarado pelo remetente. Esta permuta restringe-se
às relações entre as Administrações Postais que
acordaram entre si a aceitaçao desses objetos, quer
nas suas relações recíprocas, quer num só sentido.
2. O montante da declaração de valor é, em princípio, ilimitado. Assiste a cada Administração o direito
de limitar a declaraçao de valor, no que lhe diz respeito,
a um montante que nao pode ser inferior a 4.000 DES.
Todavia, aplica-se o limite de valor declarado adotado
no serviço intemo, se ele for inferior a esse montante.
3. A taxa dos objetos com valor declarado deve
ser paga antecipadamente. Ela compõe-se da taxa
de franqueamento ordinária, da taxa fixa de registro
prevista no artigo 16.2 e de uma taxa de seguro.
4. No lugar da taxa fixa de registro, assiste às
AdministraçOes Postais o direito de cobrar a taxa correspondente de seu serviço interno ou, excepcionalmente, uma taxa de 3,27 DES no máximo.
5. A taxa de seguro é de 0,33 DES por 6S,34
DES ou fração de 6S,34 DES declarados ou de O,S
por cento do escalão de valor declarado. Esta taxa é
aplicada, qualquer que seja o pars de destino, mesmo
nos pafses que assumem os riscos decorrentes de
um caso de força maior.
.
6. Nos casos em que forem necessárias medidas excepcionais de segurança, as Adminstrações
podem cobrar dos remetentes ou dos destinatários,
para além das taxas mencionadas nos parágrafos 3°,
4° e 5°, as taxas especiais previstas pela sua legislação interna.
ARTIGO 19
Objetos por expresso
1. A pedido dos remetentes - e com destino aos
parses cujas AdministraçOes prestam esse serviço os objetas de correspondência são distriburdos por
portador/mensageiro especial, tão logo seja possível
após a sua chegada à agência de distribuição. Qualquer Administração tem o direito de limitar este'servi-
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ço aos objetos prioritários, aos objetos aéreos ou, se
se trata da única via utilizada entre duas administrações, aos objetos LC de superfície. Os objetos por expresso podem ser tratados de modo diferente, desde
que o padrao de qualidade geral do serviço prestado
ao destinatário seja pelo menos tão elevado quanto
aquele de um portador especial.
2. Se os objetos chegarem à agência de distribuição após a última distribuição habitual do dia, eles
serão distribuídos por portador especial no mesmo
dia e nas mesmas condições aplicadas no regime interno dos países que prestam esse serviço.
3. As Administrações que contam com vários
circuitos de encaminhamento dos objetos de correspondência devem fazer com que os objetos por expres50 - por ocasião da entrada dos mesmos no correio permutante de chegada - tramitem pelo circuito de encaminharnento interno mais rápido e devem em seguida, tratar esses objetos o mais rapidamente possível.
4. Os objetos por expresso estão sujeitos, além
da taxa de franqueamento, a uma taxa correspondendo, no mínimo, ao vaiar do franqueamento de um objeto
ordinário prioritário/não-prioritário, segundo o caso, ou
de uma carta ordinária de porte simples e, no máximo, a
1,63 DES. Para cada mala M, as Administrações cobram, em vez de uma taxa unitária, uma taxa global que
não ultrapassa cinco vezes a taxa unitária. Essa taxa
deve ser paga integral e antecipadamente.
S. Quando da entrega por expresso resultam
obrigaçOes especiais, pode ser cobrada uma taxa
complementar segundo as disposições relativas aos
objetos de mesma natureza do regime interno.
6. Se a regulamentação da Administração de
destino o permitir, os destinatários podem pedir à
agência distribuidora que os objetos que lhes sejam
dirigidos sejam distribuídos por expresso desde a sua
chegada. Neste caso, a Administração de destino fica
autorizada a cobrar, no momento da distribuição, a
taxa aplicável no seu serviço interno.
ARTIGO 20
Aviso de recebimento
1. O remetente de um objeto registrado, de um objeto com comprovante de entrega ou de um objeto com
valor declarado pode solicitar um aviso de recebimento
no ato da postagem, pagando uma taxa de 0,98 DES no
máximo. O aviso de recebimento é devolvido ao remetente pela via mais rápida (aérea ou de superfície).
2. Quando o remetente reclama um aviso de recebimento que não lhe chegou às mãos dentro dos
prazos normais, não há cobrança de uma segunda
taxa.
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ARTIGO 21
Entrega em mão própria
1. Nas relações entre as Administrações que com
tal concordam, os objetos registrados, os objetos com
comprovante de entrega e os objetos com valor declarado sao, a pedIdo do remetente, entregues em mão
própria. As Administrações podem acordar entre si a
execuçâo dessa modalidade somente para esse tipo de
objetos, quando acompanhados de um aviso de recebimento. Em todos os casos, o remetente paga uma taxa
de entrega em mâo própria de, no máXimo, 0,16 DES.
ARTIGO 22
Objetos isentos de taxas e de direitos
1. Nas relações entre as Administrações Postais
que declararam estar de acordo neste particular, os remetentes podem arcar, mediante declaraçâo prévia à
agência de origem, com a totalidade das taxas e dos direitos que oneram os objetos na entrega. Enquanto um
objeto nâo é entregue ao destinatário, o remetente
pode, posteriormente à postagem, solicitar que o objeto
seja entregue isento de taxas e de direitos.
2. Nos casos previstos no parágrafo 1°, os remetentes devem comprometer-se a pagar as importâncias que poderiam ser reclamadas pela agência
de destino. Quando for o caso, eles devem efetuar um
pagamento provisório.
3. A Administraçâo de origem cobra do remetente uma taxa de, no máximo 0,98 DES, que ela conserva a trtula de remuneração pelos serviços prestados
no pars de origem.
4. Em caso de pedido formulado posteriormente
à postagem, a Administraçâo de origem cobra, além
disso, uma taxa adicional de 1,31 DES no máximo por
pedido. Se o pedido tiver de ser transmitido pela via
das telecomunicações, o remetente deve, também,
pagar a taxa correspondente.
5. A Administração de destino está autorizada a
cobrar, por objeto, uma taxa de comissão de 0,98 DES
no máximo. Esta taxa independe da taxa de apresentaçâo alfandegária. Ela é cobrada do remetente em beneficio da Administraçao de destino.
6. Qualquer Administração tem o direito de limitaro
serviço dos objetos isentos de taxas e de direitos aos objetos registrados e aos objetos com valor declarado.
ARTIGO 23
Serviço de correspondência-resposta
comercial internacional
1. As Administrações podem acordar entre si
participarem do serviço "correspondência-resposta
comercial internacional" (CCRI).
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2. As AdministraçOes que prestam esse serviço
devem observar o disposto no Regulamento.
3. As AdministraçOes podem, contudo, acordar
bilateralmente a implantaçâo de um outro sistema entre elas.
4. As AdministraçOes podem implantar um sistema de compensação que leve em conta os custos
com que arcam.
ARTIGO 24
Substancias biológicas pereciveis.
Materiais radioativos
1. As substâncias biológicas perecrveis e os materiais radioativos, acondicionados e embalados segundo as
respectivas disposições do Regulamento,
onerados
com a tarifa dos objetos prioritários ou a tarifa das cartas e
do registro. A sua aceitação restringe-se às relações entre
os Parses-membros cujas Administrações Postais firmaram entre si um entendimento no sentido de aceitar esses
objetos, quer nas suas relações recrprocas, quer num só
sentido. Tais materiaislsubstancias sao encaminhados
pela via mais rápida, normalmente por via aérea, ressalvado o pagamento das sobretaxas aéreas correspondentes.
2. Além disso, as substâncias biológicas perecrveis só podem ser permutadas entre laboratórios
autorizados, oficialmente reconhecidos, enquanto
as substâncias radioativas só podem ser postadas
por remetentes devidamente autorizados.
CAPiTULO 3
Disposições particulares
ARTIGO 25
Postagem, no exterior,
de objetos de correspondência
1. Nenhum pars-membro se obriga a encaminhar
ou distribuir aos destinatários os objetos de correspondência que remetentes residentes no seu território postam ou mandam postar em um pars estrangeiro, com
vistas a beneficiar das condiçOes tarifárias mais favoráveis que ar são aplicadas.
2. As disposições previstas no primeiro parágrafo aplicarn-se, sem distinçâo, tanto para os objetos de
correspondência preparados no pars de residência do
remetente e transportados a seguir por meio da fronteira, como para os objetos de correspondência confeccionados em um pals estrangeiro.
3. A Administração de destino tem o direito de
exigir do remetente e, na falta do mesmo, da Administraçâo de postagem, o pagamento das tarifas internas. Se nem o remetente, nem a Administração de
postagem concordarem em pagar essas tarifas dentro de um prazo fixado pela Administração de destino,
esta pode devolver os objetos à Administraçâo de

sao
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postagem - tendo direito a ser reembolsada das despesas de devoluçao - ou, então, tratá-los de conformidade com a sua própria legislação.
4. Nenhum pais-membro é obrigado a encaminhar ou distribuir aos destinatários os objetos de
correspondência que remetentes postaram ou
mandaram postar em grande quantidade em um
outro pais que não aquele onde residem, sem receber uma remuneraçao adequada. As Administrações
de destino tem o direito de exigir da Administração de
postagem urna remuneração em relação com os custos
com que teve de arcar, remuneração essa que não poderá ser superior ao maior valor das duas fórmulas seguintes: seja ap por cento da tarita intema aplicável a
objetos equivalentes, seja 0,14 DES por objeto mais 1
DES por quilograma. Se a Administração de postagem
não aceitar pagar o montante exigido dentro de um prazo fixado pela Administração de destino, esta pode devolver os objetos à Administração de postagem, tendo
direito a ser reembolsada das despesas de devolução,
ou tratá-los de acordo como sua própria legislação.
ARTIGO 26
Objetos não aceitos. Proibições
1. Os objetos que não preencham as condições
requeridas pela Convenção e pelo Regulamento, não
são aceitos.
2. Os outros objetos que não os objetos com valor declarado, não podem conter moedas, cédulas
bancárias, papel moeda ou quaisquer valores ao portador, cheques de viagem, platina, ouro ou prata, manufaturados ou não, pedras preciosas, jóias ou outros
objetos preciosos. No entanto, se a legislação interna
dos palses de origem e de destino o permitir, estes
objetos podem ser expedidos em envelope fechado,
como objetos registrados.
3. As cartas não podem conter documentos que
tenham o caráter de uma correspondência atual e
pessoal trocada entre outras pessoas que não o remetente e o destinatário, ou os que com eles moram.
Caso seja constatada a presença de tais documentos, a Administração do pais de origem ou de destino
tratá-Ios-á de conformidade com a sua legislação.
4. Salvo as exceções previstas no Regulamento, os impressos e os cecogramas:
4.1 não podem trazer qualquer anotação nem
conter qualquer documento que tenha o caráter de
uma correspondência atual e pessoal;
4.2 não podem conter nenhum selo postal, nenhum formulário de franqueamento, obliterados ou
não, nem qualquer papel representativo de valor.
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5. E proibida a inclusão, nos objetos de correspondência, dos objetos mencionados a seguir:
5.1 entorpecentes e substâncias psicotrópicas;
5.2 os materiais explosivos, inflamáveis ou outros
materiais perigosos: contudo, as substâncias biológicas
pereclveis e as substâncias radioativas referidas no artigo 24 não são abrangidas por esta proibição;
5.3 objetos obscenos ou imorais;
5.4 objetos cuja importação ou circulação é proibida no pais de destino.
6. É proibida a inserção de animais vivos nos
objetos de correspondência.
6.1 Todavia, nos outros objetos de correspondência que não os objetos com valor declarado são aceitos:
6.1.1 as abelhas, as sanguessugas e os bichos-da-seda;
6.1.2 os parasitas e predadores de insetos nocivos destinados ao controle desses insetos e permutados entre instituições oficialmente reconhecidas.
7. O tratamento dos objetos indevidamente aceitos consta no Regulamento. No entanto, os objetos
que contenham o mencionado nos parágrafos 5.1,
5.2 e 5.3, em hipótese alguma serão encaminhadas
ao destino, nem entregues aos destinatários, e tampouco devolvidos à origem.
ARTIGO 27
Reexpedição
1. Em caso de mudança de endereço do destinatário, os objetos de correspondência são lhe reexpedidos imediatamente, nas condições prescritas no
serviço interno.
2. Os objetos não são, no entanto, reexpedidos:
2.1 se o remetente proibiu a reexpedição dos
mesmos por meio de uma anotaçao feita no endereço, em uma Ifngua conhecida no pais de destino;
2.2 ou se trouxerem, além do endereço do destinatário, a menção ou ao morador do local.
3. As Administrações que cobram uma taxa
para os pedidos de reexpedição no seu serviço interno estão autorizadas a cobrar essa mesma taxa no
serviço internacional.
4. Não é cobrada qualquer taxa suplementar
para os objetos de correspondência reexpedidos de
pais para pais, salvo as exceções previstas no Regulamento. No entanto, as Administrações que cobram
uma taxa de reexpedição em seu serviço interno estão autorizadas a cobrar essa mesma taxa pelos objetos de correspondência do regime internacional reexpedidos no seu próprio serviço.
5. As condições de reexpedição constam no Regulamento.
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ARTIGO 28
Objetos não distrlbufveis

ARTIGO 30
Reclamações

1. São considerados objetos não distribufveis
aqueles que, por um motivo qualquer, não puderem
ser entregues aos destinatários.

1. As reclamações são aceitas no prazo de um
ano a contar do dia subseqüente ao dia de Postagem
do objeto.

2. A devolução dos objetos não distribuíveis,
bem como o seu prazo de armazenamento, constam
no Regulamento.

2. Durante esse período, as reclamações são
aceitas desde que o problema seja assinalado pelo
remetente ou pelo destinatário. Entretanto, quando a
reclamação de um remetente se refere a um objeto
não distribuído e que o prazo de encaminhamento
previsto ainda expirou, convém informar o remetente
acerca desse prazo.

3. Não é cobrada nenhuma taxa suplementar
para os objetos de correspondência não distribuíveis,
devolvidos ao pais de origem, salvo as exceções previstas no Regulamento. No entanto, as Administrações que cobram taxa de devolução no seu serviço
Interno estão autorizadas a cobrar essa mesma taxa
pelos objetos do regime Internacional que lhes forem
devolvidos.
ARTIGO 29
Retirada. Modificação ou correção
de endereço a pedido do remetente
1. O remetente de um objeto de correspondência pode fazer com que ele seja retirado do serviço, e
tenha o endereço modificado ou corrigido, desde que
esse objeto:
1.1 não tenha sido entregue ao destinatário.
1.2 não tenha sido confiscado ou destruído pela
autoridade competente, por Infração ao art. 26;
1.3 não tenha sido apreendido por força da legislação do pais de destino.
2. Cada Administração se obriga a acatar os pedidos de retirada. de modificação ou de correção de
endereço referentes a qualquer objeto de correspondência postado nos serviços das outras Administrações, se a sua legislação o permitir.
3. O remetente deve pagar, por cada pedido,
uma taxa especial de 1,31 DES no máximo.
4. O pedido é transmitido por via postal ou pela
via das telecomunicações. às expensas do remetente. As condições de transmissão e as disposições relativas à utilização da via das telecomunicações constam no Regulamento.
S. Para cada pedido de retirada, de modificação
ou de correção de endereço referente a vários objetos entregues e na mesma agenda pelo mesmo remetente e endereçados ao mesmo destinatário, cobra-se uma única vez as taxas previstas nos parágrafos 30 e 4°.

3. Cada Administração se obriga a aceitar as reclamações referentes a qualquer objeto postado nos
serviços das outras Administrações.
4. O tratamento das reclamações é gratuito.
Contudo, se for solicitada a utilização da via das telecomunicaçOes ou do serviço EMS, as despesas suplementares ficam, em principio, a cargo do requerente. As respectivas disposições constam no Regulamento.
CAPrTUL04
Questões alfandegárias
ARTIGO 31
Controle alfandegário
1. A Administração Postal do país do origem e a
do pais de destino estão autorizadas a submeteras
objetos de correspondência ao controle aduaneiro,
segundos legislação desses países.
ARTIGO 32
Taxa de apresentação alfandegária
1. Os objetos submetidos ao controle alfandegário no pais de origem ou de destino, conforme o
caso, podem ser onerados, pelo serviços postais.
com a taxa especial de 2,61 DES no máximo.
Para cada mala M, a taxa especial pode importar em, até, 3,27 DES no máximo. Esta taxa só é cobrada para conta da apresentaçao alfandegária, do
desembaraço alfandegário dos Objetos que foram
onerados com direitos aduaneiros ou com qualquer
outro tributo da mesma natureza.
ARTIGO 33
Direitos aduaneiros e outros direitos
As Administrações Postais estão autorizadas a
cobrar dos remetentes ou dos destinatários dos objetos, conforme o caso. os direitos aduaneiros e quaisquer outros direitos eventuais.
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CAPITULO 5
Responsabilidade
ARTIGO 34
Responsabilidade das
Administrações Postais. Indenizações
1. Generalidades
1.1 Salvo nos casos previstos no art. 35, as
Administrações Postais respondem:
1.1.1 pela perda, espoliação ou avaria do objetos registrados e dos objetos com valor declarado:
1.1.2 pela perda dos objetos com comprovante
de entrega.
1.2 As Administrações Postais podem comprometer-se a cobrir os riscos decorrentes de um caso
de força maior.
2. Objetos registrados
2.1 O remetente de um objeto registrado faz jus
a uma Indenização em caso de extravio de seu Objeto.
2.1.1 A Indenização pela perda de um objeto registrado eleva-se a 30 DES, incluldo ai o valor das taxas pagas por ocasião da postagem do objeto.
2.1.2 A indenização pela perda de uma mala M
registrada pode elevar-se a 150 DES, incluldo aI o vaIar das taxas pagas por ocasião da postagem da mala
M.
2.2 O remetente de um objeto registrado faz jus
a indenização se o conteúdo de seu objeto for espoliado ou avariado. No entanto, a embalagem deve ter
sido reconhecida resistente o suficiente pera garantir.
eficazmente, o conteúdo contra os riscos acidentais
de espoliação ou avaria.
2.2.1 A indenização por um objeto registrado
corresponde. em princIpio, ao montante real do preju(zo. No entanto essa indenização não pode, em caso
algum, ultrapassar os montantes fixados nos parágrafos 2.1.1 e 2.1.2. Os danos indiretos ou os lucros cessantes não são considerados.
3. Objetos com entrega comprovada.
3.1 Em caso de perda de um objeto com entrega
comprovada, o remetente faz jus à restituição das taxas pagas.
3.2 O remetente também faz jus ao reembolso
das taxas pagas se o conteúdo tiver sido inteiramente
espoliado ou avariado. No entanto, a embalagem
deve ter sido reconhecida resistente o suficiente para
garantir eficazmente, o conteúdo contra os riscos acidentais de espoliação ou avaria.
4. Objeto. Com valor declarado
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4.1 Em caso de perda. espoliação ou avaria de
um objeto com valor declarado, o remetente faz jus a
uma indenização correspondente, em princIpio, ao
montante real do dano. Os danos indiretos ou os lucros cessantes não são levados em consideração. No
entanto, casa indenização não pode. em caso algum,
ultrapassar o montante, em DES. do valor declarado.
4.2 A Indenização e calculada a partir do preço
corrente, convertido em DES, dos objetos de valor da
mesma natureza, no local e na época em que foram
aceitos para transporte. Na falta de preço corrente, a
Indenização é calculada a partir do valor ordinário dos
objetos avaliados nas mesmas bases.
4.3 Quando uma indenização é devida pela perda. espoliação total ou avaria total de um objeto com
valor declarado, o remetente ou, conforme o caso, o
destinatário faz jus além disso, à restituição das taxas
e direitos pagos. Todavia, a taxa de seguro, não e reembolsada em hipótese alguma, mas sim permanece
em poder da Administração de origem.
5. Por derrogação das disposições previstas
nos parágrafos 2.2 e 4.1, o destinatário faz jus à Indenização após ter recebido um objeto registrado ou um
objeto com valor declarado espoliado ou avariado.
6. Assiste à Administração de origem o direito
de pagar aos remetentes no seu paIs as indenizações
previstas na sua legislação interna, para os objetos
registrados. desde que não sejam inferiores àquelas
fixadas no parágrafo 2.1. A Administração de destino
procede da mesma forma quando a indenizaçêo é
paga ao destinatário. Os montantes fixados no parágrafo 2.1 permanecem, no entanto, aplicáveis.
6.1 em caso de recurso contra a Administraçêo
responsável:
6.2 se o remetente desiste dos seus direitos a
favor do destinatário ou vice-versa.
ARTIGO 35
1 sanção da responsabilidade
das Administrações Postais
1. As Administrações Postais deixam de ser responsáveis pelos objetos registrados, pelos objetos
com comprovantes de entrega e pelos objeto, com
valor declarado cuja entrega já tenham efetuada nas
condições estipuladas na sua regulamentaçêo para
os objetos da mesma natureza.
A responsabilidade é, todavia, mantida:
1.1 quando uma espoliação ou uma avaria é verificada antes da entrega ou, entêo, por ocasião da
entrega do objeto:
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1.2 quando a regulamentação interna o permitir,
o destinatário ou, se for o caso, o remetente - se há
devolução à origem -, formula ressalvas ao receber
um objeto espoliado ou avariado;
1.3 quando - se a regulamentação interna o
permitir - o objeto registrado foi distribuldo em uma
caixa de correspondência e, por ocasião do procedimento de registro da reclamação, o destinatário declara não tê-lo recebido;
1.4 quando o destinatário ou, em caso de devolução à origem, o remetente de um objeto com valor
declarado, apesar da existência de recibo de entrega
regularmente passado, declarar sem demora à Administração que procedeu a entrega do objeto, haver
constatado um dano. Ele deve fornecer a prova de
que a espoliação ou a avaria não ocorreu após a entrega.
2. As Administrações Postais não são responsáveis:
2.1 em caso de força maior, ressalvado o artigo
34.1.2;
2.2 quando, não havendo outro modo de comprovar sua responsabilidade, elas não puderem prestar contas dos objetos em conseqüência da destruição dos documentos de serviço resultante de um
caso de força maior;
2.3 quando o dano foi causado por erro ou negligência do remetente ou provém da natureza do conteúdo;
2.4 quando se tratar de objetos cujo conteúdo
esteja incorrendo nas proibições constantes do artigo
26, e desde que tais objetos tenham sido confiscados
ou destruIdos, devido ao seu conteúdo, pela autoridade competente;
2.5 em caso de apreensão, por força da legislação do paIs de destino, de acordo com notificação da
Administração desse pais;
2.6 quando se tratar de objetos com valor declarado que foram objeto de declaração fraudulenta de
valor superior ao valor real do conteúdo;
2.7 quando o remetente não formulou qualquer
reclamação no prazo de um ano, a contar do dia subseqüente ao da postagem do objeto;
3. As Administrações Postais não assumem
qualquer responsabilidade relativamente às declarações prestadas na alfêndega, qualquer que seja
a forma que tenham obedecido, nem pelas decisões tomadas pelos serviços aduaneiros, por ocasião da verificação dos objetos sujeitos ao controle
aduaneiro.
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ARTIGO 36
Responsabilidade do remetente
1. O remetente de um objeto de correspondência é responsável por quaisquer danos causados aos
outros objetos postais, em conseqüência da expedição de objetos não-aceitos para fins de transporte ou
da inobservância das condições de aceitação.
2. O remetente é responsável nos mesmos limites das Administrações Postais.
3. A aceitação de tais objetos pela agência de
postagem não exime o remetente de sua responsabilidade.
4. O remetente não é responsável caso tenha
ocorrido falha ou negligência das Administrações ou
dos transportadores.
ARTIGO 37
Pagamento da Indenização
1. Sem prejulzo do direito a recurso contra a
Administração responsável, a obrigação de pagar a
indenização cabe, conforme o caso à Administração
de origem ou à Administração de destino. A obrigação de restituir as taxas para os objetos com comprovante de entrega cabe à Administração de origem.
2. Assiste ao remetente o direito de desistir dos
seus direitos a indenização a favor do destinatário.
Inversamente, assiste ao destinatário o direito de desistir dos seus direitos a favor do remetente. O remetente ou o destinatário podem autorizar uma terceira
pessoa a receber a indenização, se a legislação interna o permitir.
3. A Administração de origem ou de destino,
conforme o caso, está autorizada a indenizar a quem
de direito, por conta da Administração que, tendo participado do transporte e tendo sido regularmente informada, deixou que decorressem dois meses sem
dar uma solução definitiva ao assunto ou sem ter assinalado:
3.1 que a perda parecia devida a um caso de
força maior;
3.2 que o abjeto tinha sido retido, confiscado ou
destruido pela autoridade competente devido ao seu
conteúdo, ou apreendido por força da legislação do
país de destino.
4. A Administração de origem ou de destino,
conforme o caso, também está autorizada a indenizar
quem de direito, caso o formulário C9 esteja insuficientemente preenchido e tenha de ser devolvido para
informações complementares, acarretando, destarte,
uma extrapolação do prazo previsto no parágrafo 30.
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Recuperação eventual da indenização
do remetente ou do destinatário
1. Se, após, o pagamento da indenização, um
objeto registrado ou um objeto com valor declarado,
ou uma parte do conteúdo anteriormente considerado
perdido, for encontrado, o remetente ou, conforme o
caso, o destinatário, é avisado de que o objeto será
mantido à sua disposição por um período de três meses, mediante reembolso do montante da indenizaçao paga. Pede-se que ele informe, ao mesmo tempo, a quem o objeto deve ser entregue. Em caso de
recusa ou de ausência de resposta no prazo regulamentar, a mesma providência será tomada junto ao
destinatário ou ao remetente, conforme o caso.
2. Se o remetente ou o destinatário desistirem
de receber o objeto, esse tornar-se-á propriedade da
Administração ou, se for o caso, das Administrações
que arcam com o prejuízo.
3. Em caso de descoberta posterior de um objeto com valor declarado, cujo conteúdo, reconhecidamente, tenha um valor inferior ao montante da indenização paga, o remetente deve reembolsar o mon.tante dessa indenização mediante a entrega do objeto,
sem prejuízo das conseqOências decorrentes da declaração fraudulenta de valor.
CAPITULO 6
Correio eletrônico
ARTIGO 39
Disposições gerais
1. As Administrações Postais podem acordar
entre si a participação nos serviços do correio eletrônico.
2. O correio eletrônico é um serviço postal que
utiliza a via das telecomunicações para transmitir, de
conformidade com o original e em alguns segundos,
mensagens recebidas do remetente sob forma física
.ou eletrônica, que devem ser entregues ao destinatário sob forma física ou eletrônica. No caso da entrega
sob forma física as informações são em geral transmitidas por via eletrônica, na maior distância possível e
reproduzidas sob forma física o mais próximo P~~Sf
vel do destinatário. As mensagens sob forma flslca
são entregues em envelopes fechados ao destinatário, c?mo objeto de correspondência.
3. As tarifas relativas ao correio eletrônico são fixadas,pelas Administrações em função dos custos e
das exigências do mercado.
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ARTIGO 40
Serviço de telecópia
1. o leque de serviços do tipo bureaufax permite a transmissão de textos e ilustrações de conformidade com o original por telecópia.
ARTIGO 41
Serviço de teleimpressão
1. O leque de serviços permite a transmissão de
textos e ilustrações gerados por equipamentos de informática (PC, computador central).
Terceira parte
Disposições relativas aos objetos de correspondência:
Relações entre as Administrações Postais
CAPITULO 1
Tratamento dos objetos de correspondência
ARTIGO 42
Objetivos relacionados ao padrão
de qualidade do serviço

1. As Administrações devem fixar um prazo para
o tratamento dos objetos prioritários e aéreos, assim
como para os objetos de superffcie e não prioritários,
com destino alou procedentes de seu país. Este prazo não deve ser menos favorável do que aquele que é
aplicado aos objetos idênticos do seu serviço interno.
2. As Administrações de origem devem publicar
os objetivos relacionados ao padrão de qualidade de
serviço para os objetos prioritários e aéreos com destino ao exterior, tendo como referencial os praz?s fixados pelas Administrações de origem e de destino e
incluindo o tempo de transporte.
3. As Administrações Postais cuidam de verificar
periodicamente se os prazos estabele~idos, vêm .sendo
cumpridos, quer, no âmbito das pesqUlsa~ organlz~das
pela Secretaria intemacional ou pelas Unrões Restritas,
quer com base em acordos bilaterais.
4. Também é desejável que as AdministraçOes
Postais verifiquem, periodicamente, se vêm sendo cumpridos os prazos estabelecidos por meio de outros sistemas de controle, sobretudo os controles externos.
5. Sempre que possivel, as Administrações aplicam sistemas de controle da qualidade de serviço
para as expedições de correio internacional (ta~to de
chegada como de saída); trata-se de uma avaliação
efetuada, na medida do possível, desde a postagem
até a distribuição (de ponta a ponta).
6. Todos os parses-membros fornecem à Secretaria Internacional informações atualizadas sobre os
últimos prazos de aceitação dos objetos postais (ho-

28818 Quarta-feira 31

DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

rário limite de postagem), que lhes servem de referência na operação do seu serviço postal internacional
7. Sempre que possrvel, informações devem ser
fornecidas separadamente para os fluxos do correio
prioritário e não-prioritário.
ARTIGO 43
Permuta dos objetos
1. As Administrações podem expedir reciprocamente, por Intermédio de uma ou de várias delas, tanto
expedições fechadas como objetos a descoberto, segundo as necessidades e as conveniências do serviço.
2. Quando o transporte em trênsito do correio
através de um pars ocorre sem a participação da
Administração Postal desse paIs, esta última deve
ser previamente informada. Esta forma de trânsito
não compromete a responsabilidade da Administração Postal do pars de trânsito.
3. Assiste ás Administrações o direito de expedir
pela via aérea, com prioridade reduzida, as expedições de correio de superfrcie ressalvada a anuência
das Administrações que recebem essas expediçOes
nos aeroportos dos seus parses.
4. As permutas transcorrem com base nas disposições do Regulamento.
ARTIGO 44
Permuta de expedições fechadas
com unidades militares
1. Podem ser permutadas expedições fechadas
por Intermédio dos serviços terrestres, marltimos ou
aéreos de outros países:
1.1 entre as agências postais de um dos palses-membros e os comandantes das unidades militares
postas á disposiçêo da Organizaçêo das Nações Unidas;
1.2 entre os comandantes dessas unidades militares.
1.3 entre as agências postais de um dos parses-membros e os comandantes de divisões navais
ou aéreas, de navios de guerra ou aviões militares
desse mesmo paIs estacionados no estrangeiro;
1.4 entre os comandantes de dMsOes navais ou aéreas, de navios de guena ou aviões militares do mesmo pais.
2. Os objetos de correspondência incluldos nas expedições referidas no parágrafo 1° devem ser exclusivamente endereçados alou procedentes dos membros das
'unidades militares ou dos Estados Maiores e das tripulações dos navios ou dos aviões de destino ou de origem
das expedições. As tarifas e as condições de envio que
lhes sao aplicáveis são determinadas, de acordo com a
sua reguJamentaçêo, pela Administração Postal do pais
que colocou á disposiçêo a unidade militar, ou ao qual
pertencem os navios ou os aviões.
3. Salvo acordo especial, a Administração do
pais que colocou à disposição a unidade militar ou
do qual dependem os navios ou os aviões de guer-
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ra é devedora, perante as AdministraçOes envolVlaa~,
das despesas de trânsito das expediçOes, dos gastos
terminais e das despesas de transporte aéreo.
ARTIGO 45
Suspensão temporária de serviços
1. Quando em conseqUência de circunstâncias extraordinárias, uma Administração Postal se vir obrigada a
suspender, temporariamente e de um modo geral ou parcial, a execução de serviços, ela deve informar imediatamente as Administrações interessadas do ocorrido.
CAPiTULO 2
Tratamento dos casos de responsabilidade
ARTIGO 46
Determinação da responsabilidade
entre as Administrações Postais
1. Até prova em contrário, a responsabilidade cabe
à Administração Postal que, tendo recebido o objeto sem
fazer qualquer observação e estando em poder de todos
os meios regulamentares de investigação, não possa
comprovar a entrega ao destinatário nem, se for o caso,
a transmissão regular a uma outra Administração.
2. Se a perda, a espoliação ou a avaria ocorreu
durante o transporte, sem que seja posslvel determinar o paIs em cujo território ou serviço se verificou o
fato, as Administrações em causa arcam com o prejuIzo em partes iguais.
3. A responsabilidade de uma Administração
em relação às demais Administrações não está comprometida, em hipótese alguma, para além do valor
máximo da declaração de valor por ela adotado.
4. As Administrações Postais que não prestam o
serviço dos objetos com valor declarado assumem,
para tais objetos transportados em expedições fechadas, a responsabilidade prevista para os objetos registrados. Esta disposição também se aplica quando
as Administrações Postais não aceitam a responsabilidade pelos valores para os transportes efetuados a
bordo de navios ou de aviões que elas utilizam.
5. Se a perda, a espoliação ou a avaria, ocorreu
no território ou nos serviços de uma Administração intermediária que não presta o serviço de objetos, com
valor declarado ou que adotou um valor máximo inferior ao montante da perda, a Administração de origem
arca com o preju Izo nao coberto pela Administração
intermediária. A mesma regra é aplicável se o montante do prejulzo é superior ao valor declarado máximo adotado pela Administração intermediária.
6. Os direitos aduaneiros e outros cujo cancelamento não pOde ser obtido ficam a cargo das Administrações responsáveis pela perda, espoliação ou avaria.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000

Quarta-feira31 28819

AMm.nlstiaçAo que efetuou O Plg&ment da 1nd
de"'~ uosct.trettaada
D
erUzaçlo sub-roga-se. até ao lmtte do
•
peuoa que aftCebeu para qualquereventual recureo
quer c:aa1a o dePm8Ul1o. quer c:oatra o lemetente ou terceiros.
•

7.

D ....'

CapltllJo8
DspeI. de trADslto e p.stoe termtnalArtIF4.7
Deç us· de tltnsttO

duas"""·

110. _ G)M'd1ç6es fecb. d . . pc:nDUtadas mtre c1uD
da 1IIeF"O pala parmeso doa ~ de uma ou qztu
outna M"e1"1etriiÇOea (ea~ de tetcseiUaW. eatADlIqjeba m papmento das delpe•• de
tzt:DIIto. _ _ aJa"'''''' 111III JetdbuIQIo ~ .wÇ»' pl'eltadoa ráermtes ao t:rIDldto

"I.

J-.lndo o

~ DO . .

Ac'm.n ... ' . . . . ou eatre
I

teliiitltie e _ tdIStD uwltlmO.

..
OI . . . . . . . .a. . . . tpeNe .D~
. . . . . . ., . de . .,,",,0.-.0 .1'RrItM __

.........

""-'-to.

001II. . . . . . . . de

tr'.eIto.M

ArtIIO-

Tabela- das despesas de t:rADalto
1.

As despes. de t:raasItO.ao caJcuJadu 8CIUDdo" tabda· tndtcadu DO quadro . . .

PeLem..

O-Pel•• par kI brutO

1

1.1

2

Pen:unaI 'leiiestles CZJiL I ' . CID ~

AU lookm
AdIDa ele

100 ~
200
300
400
500
600
700
800
900
,1000
1100
1200

200

300
-tOO
500

600
700

800
SIOO
1000
1100
1200
1300

1300

1500

1500
2000

2000
2500
27S0

2500
2750
3000
4000
5000

3000
4000
5000
6000

6000

7000

DES
0.14
0.17

0.20
0.22

0.240.26
0.27

0.29
O.:U
0.32

0.340.35
0.37
0.39
0.43
0.49
0.53
0.56
0.62
0.72
0.81
0.89

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADDS

28820 Quarta-feira 31

7000
8000

8000·
9000

9000

10000

Maio de 2000
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2. O Conselho de Operações Postais está autori32A
.
e. modificar as tabelas mencionadas no
as _condições
zado a
parágrafo 1 no Intervalo entre dois Congressos A re4 C.
.
xecuçao.
visão, que poderá ser realizada graças a uma m~todo. orrelo em q~antldade .
4.1 P~ra o correio m quantIdade, a Administralogia que assegure uma remuneração eqüitativa às
Administrações que efetuam as operaÇÕes de trânsito
ção de destIno pode pedIr uma remuneração específica segundo u~a das seguintes fórmulas:
deverá basear-se em dados econômicos e financeiro~
confiáveis e representativos. A eventual modificação
4.1.1 aphc~ção das taxas médias mundiais de
0,14 DES por ~bjeto e de 1 DES por kg;
que poderá ser decidida entrará em vigor em uma data
fixada pelo Conselho de Operações Postais.
4.1.2 aph~ação das taxas por objeto e por quilograma que reflitam os custos de tratamento nos paíARTIGO 49
ses de destino. Esses custos devem guardar uma esGastos terminais
treita relação com as tarifas internas, segundo as condições especificadas no Regulamento de Execução.
1. R~ssalvo o art.50, cada Administração que
4.2 Ressalvadas as disposições constantes no
receba objetos de correspondência de uma outra
item 3.3, quando uma Administração de destino pedir
Administração faz jus a cobrar da Administração de
a remuneração específica para o correio em quantiexpedição uma remuneração pelas despesas ocasiodade, a Administração de expedição é habilitada a
nadas pela carga postal internacional recebida.
pedir que o resto do fluxo fique sujeito à revisão pre2. Remuneração
vista no parágrafo 3.1.
2.1 A remuneração para os objetos de corres5. O Conselho de Operações Postais está autopondência, com exceção das malas M, é de 3,427
rizado a modificar as remunerações mencionadas
DES por quilograma.
nos itens 2 e 4.1.1 no intervalo entre dois Congres2.2 Para as malas M, a taxa a ser aplicada é de
sos. A revisão que possa ser efetuada deverá base0,653 DES por quilograma.
ar-se em dados econômicos e financeiros confiáveis
e representativos. A eventual modificação a ser deci2.2.1 As malas M com menos de 5 quilogramas
dida entrará em vigor em data fixada pelo Conselho
são consideradas como pesando 5 quilogramas para
de Operações Postais. Este último também está autofins de remuneração dos gastos terminais.
rizado a definir as modalidades de aplicação do siste3 . Mecanismo de revisão
ma de remuneração mencionado no item 4.1.2.
3.1 Quando, em uma dada linha, uma Adminis6. Qualquer Administração pode renunciar, total ou
tração expedidora ou destinatária de um fluxo de carparcialmente,
à remuneração prevista no parágrafo 1°.
ga postal superior a 150 toneladas por ano (excluídas
7. As Administrações interessadas podem, por
as malas M) verifica que a quantidade média de objeacordo
bilateral ou multilateral, aplicar outros sistetos contidos em um quilograma de carga postal expemas
de
remuneração para o pagamento das suas
dida ou recebida afasta-se da média mundial de
contas
por
conta dos gastos terminais.
17,26 objetos, ela pode obter a revisão da taxa se, em
relaçêo a essa média mundial;
ARTIGO 50
Isenção das despesas de trânsito
3.1.1 a quantidade de objetos for superior a 21 ou
e dos gastos terminais
3.1.2 a quantidade de objetos for interior a 14.
1. Estão isentos das despesas de trênsito terri3.1.3 No caso previsto no item 3,2, a revisão não
torial ou marítimas e dos gastos terminais os objetos
é aplicável se o fluxo em questão for destinado a um
de correspondência relativos ao serviço postal mencipais em desenvolvimento que consta na lista adotada
onados no art. 7.2.2, os objetos postais não distribuícom essa finalidade pelo Congresso.
dos devolvidos à origem em expedições fechadas,
3.1.4 Quando uma Administraçêo solicitar a
assim como remessas de malas postais vazias.
aplicação da revisão prevista no parágrafo 3°, a AdmiARTIGO 51
nistração correspondente também pode fazê-lo, mesDemonstrativo das despesas de trânsito
mo se o fluxo no outro sentido for inferior a 150 tonelae dos gastos terminais
das por ano.

revi~ar

especificad~~v~s;~:g~:%~~~oS~~U~dO

7

3.1.4.1 As disposições previstas no item 3.4 não
se aplicam aos parses em desenvolvimento que
constam na lista adotada com essa finalidade pelo
Congresso.

1. Despesas de trânsito
1.1 O demonstrativo das despesas de trânsito
do correio de superfície é elaborado anualmente pela
Administração de trânsito para casa Administração de
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origem. Ela se baseia no peso das expedições despachadas durante o ano considerado, e recebidas em
transito. São aplicadas as tabelas fixadas no art. 48.

2.6 A Administração devedora está isenta do
pagamento dos gastos terminais quando o saldo anuaI não ultrapassar 326,70 DES.

1.2 As despesas de trânsito correm por conta da
Administração de origem das expediçOes. Eles são
pagáveis às Administrações dos parses de transito,
ou cujos serviços participem do transporte terrestre
ou marftimo das expediçOes, ressalvada a exceção
prevista no parágrafo 1.4.
1.3 Quando a Administração do pais de transito
não participa do transporte terrestre ou mantimo das
expedições, as despesas de transito correspondentes
são pagáveis à Administração de destino se essa estiver arcando com os custos relativos a esse transito.
1.4 As despesas de transporte maritimo das expediçOes em transito podem ser acertadas diretamente
entre as Administrações Postais de origem das expedições e as companhi~s. de navegação mantima ou os
seus agentes. A Administração Postal do porto de embarque envolvido deve dar seu consentimento prévio.
1.5 A Administração devedora está isenta do
pagamento das despesas de transito quando o saldo
anual não ultrapassa 163,35 DES.
2 Gastos terminais

3. Qualquer Administração está autorizada a
submeter à apreciação de uma Comissão de árbitros
os resultados anuais que, segundo ela, estivessem
divergindo muito da realidade. Esta arbitragem é
constituJda como previsto no art. 128 do Regulamento geral. Os árbitros têm o direito de fixar, de forma
justa o valor das despesas de transito ou dos gastos
terminais a serem pagos.
CAPiTULO 4
Despesas de transporte aéreo
ARTIGO 52
Prlnclplos gerais
1. As despesas de transporte para qualquer percurso aéreo cabem:
1.1 quando se tratar de expedições fechadas, à
Administração do pais de origem;
1.2 quando se tratar de objetos prioritários e de
objetos aéreos em trânsito a descoberto - incluindo
os mal encaminhados - à Administração que entrega
os objetos a uma outra Administração.
2. Estas mesmas normas aplicam.se. às expediçOes aét'eas, aos objetos prioritários e aos objetos aéreos
em trênsito a cIescoberto isentos de despesas de transito.
3 li:"..a- Ad" tra~ d cIesti
id m
UUCIl:l as
miniS ~ e
no que cu a
d tra . porte sé
do rre' internacional para o interio na
reo . co 10
sto su Ie=:=~~=~~~~:,C~esd~ qte a
distAncia média ponderada dos percursos efetuados ultrapasse 300 quilOmetros, saivo acordo que preveja a
gratuidade, as despesas devem ser uniformes para todas as expedições prioritárias e as expedições aéreas
procedentes do extenor, quer essa carga postal seja reencaminhada por via aérea ou não.
4. Entretanto, quando a compensação das despesas terminais recebida pela Administração de destino é
baseada, especificamente, nos custos ou nas .~rifas
Intemas, nAo 6 efetuado nenhum reembolso adiCionai
conta das despesas de transporte aéreo intemo.
por 5. Administração de destino exclui, com vistas
ao cálculo da distancia média ponderada, o peso de
quaisquer expedições para as q.uai.s o cálcul~ da
compensação das despesas termlnal~ é, especlficamente, baseado nos custos ou nas Tanfas Internas da
Administração de destino. .
..
6. salvo acordo especial. entre as Admln.lstraçOes interessadas, o art. 48 a~hca-me às expedições
aéreas para os seus eventuaIs per?ursos terrestres
ou marrtimos. No entanto, não ~nseJam qualquer pagamento de despesas de transito:

' .

.

2.1 Para os objetos de correspondência, com
exceção das malas M, o demonstrativo dos gastos
. .
d .. tra
terminaiS é elaborado anualmente pela A mlnls.ção credora de acordo com o peso real das expedlções recebidas durante o ano considerado. São aplicadas as taxas fixadas no art.4s..
. 2,.2 Para as malas M, o demonstrativo d~ gastos
termInaiS é elaborado anual~nte pela AdmlntstraçAo
cred?ra: com base no peso sUJeit? à cobrança dos gastos
terminaiS, de acordo com as COndições fixadas no art. 49.
2.3 Para poder determinar o peso anual, as
AdministraçOes de origem das mal~s devem indicar
permanentemente, para casa expedu;Ao:
- o peso da carga postal (malas M excluldas);
.
.
.
- o peso das malas M com mais de 5 qUilogramas,
- a quantidade de malas M ~m até 5 qUilogra~.
2.4 Quando houver necessidade de determinar
a quantidade e o peso dos objetos em quantidade,
são aplicadas as modalidades indicadas no Regulamento para esta categoria de carga postal.
2.5 As AdministraçOes interessadas podem decidir pela elaboração de um demonstrativo dos gastos
terminais nas suas relaçOes recIprocas por meio de
métodos estatfsticos diferentes. Podem igualmente
decidir pela adoção de uma periodicidade distinta da
prevista no Regulamento para o perfoclo de estatrstica.

=tae:
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6.1 O transbordo das expedições aéreas entre
dois aeroportos que atendam a uma mesma cidade:
6.2 o transporte dessas expedições entre um
aeroporto que atende uma cidade e um entreposto localizado nessa mesma cidade e a devolução dessas
mesmas malas com 'vistas ao seu reencaminhamento.
'ÀRTIGO 53
Taxas básicas e cálculo das
despesas de transporte aéreo
1. A taxa básica aplicável no acerto de contas
entre Administrações no tocante aos transportes aéreos é aprovada pelo.Conselho de Operações Postais. Ela é calculada pela Secretaria Internacional segundo a fórmula especificada ao Regulamento.
2. O cálculo das despesas de transporte aéreo
das expedições fechadas, dos objetos prioritários e
dos objetos aéreos em trânsito a descoberto, da mesma forma que as respectivas modalidades de elaboração de demonstrativos, constam no Regulamento.
, CAPiTULO 5
Ligações telemáticas
. ARTIG054
Disposições gerais
1. As Administrações Postais podem decidir
pela implantação de ligações telemáticas entre si e
com outros parceiros.
2. As Administrações Postais interessadas são
livres para escolher os fornecedores e os suportes
técnicos (hardwares e softwares) que sirvam à realização das permutas de dados.
3. Mediante entendimento com o prestador de serviços da rede, as administrações Postais acertam, bilateralmente, a modalidade de pagamento desses serviços.
4. As Administrações Postais não são responsáveis, nem financeira e nem juridicamente, se uma
outra Administração não efetuar os pagamentos devidos pelos serviços relacionados à execução de permutas telemáticas..
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são efetuados de conformidade com as disposições
do Regulamento.
ARTIGO 56
Prestação de Informações, publicações da
Secretaria Internacional, conservação de
documento, formulários
1. As disposições relativas à prestação de Informações relativas à execução do serviço postal, às publicações da Secretaria Internacional à conservação
dos documentos e aos formulários a serem utilizadas
constam no Regulamento.
QUARTA PARTE
Serviço EMS
ARTIGO 57
Serviço EMS
1. O serviço EMS constitui o mais rápido dos
serviços postais por meios físicos. Ele consiste em
coletar, transmitir e distribuir em prazos muito curtos
correspondências, documentos ou mercadorias.
2. O serviço EMS está regulamentado com base
em acordas bilaterais. Os aspectos que não são regidos por esses últimos são disciplinados pelas disposições apropriadas dos Atos da União.
3. Este serviço é, na medida do possível, identificado por um logotipo idêntico ao modelo abaixo,
composto pelos seguintes elementos:
- uma asa laranja;
- as letras EMS em azul;
- três faixas horizontais laranja.
O logotipo pode ser completado com o nome do
serviço nacional.
4. As tarifas inerentes ao serviço são fixadas
pela Administração de origem, tendo em conta os
custos e as exigências do mercado.
QUINTA PARTE
Disposições finais

CAPiTULO 6
Disposições diversas

ARTIGO 58
Compromissos relativos às medidas penais

ARTIGO-55
Acertolliquidação de contas

1. Os Governos dos países-membros comprometem-se a tomar, ou a propor aos poderes legislativos dos seus países as medidas necessárias:
1.1 para punir a falsificação de selos postõis.
ainda que retirados de circulação, e dos cupões-resposta internacionais;
1.2 para punir o uso ou o lançamento:
1.2.1 de selos postais falsificados (ainda que retirados de circulação) ou que já tenham sido utiliza-

1. Os acertos das contas Intemacionais relativas
ao tráfego postal entre as Administrações Postais podem
ser considerados transações correntes que são efetuadas de conformidade com as obrigações internacionais usuais dos Países-membros interessados,quando existirem acordo~ a esse re,speito. Na
ausência do tais acordos, es~~s acertos 'de contas
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dos. bem como de impressões falsificadas, ou já usadas, de máquinas de franquear ou de prensas tipográficas:
1.2.2 de cupões-resposta internacionaiS falsificados:

3.3.1 de modificações de ordem redacional ás
disposições da Convenção que não as mencionadas
no parágrafo 3.1 :
3.3.2 da interpretação das disposições da Convenção e do seu Protocolo Final.

1.3 para proibir e reprimir quaisquer operações
fraudulentas de fabricação e de lançamento de vinhetas e selos em uso no serviço postal. falsificados ou
imitados de tal maneira que passam ser confundidos
com as vinhetas e selos emitidos pela Administração
Postal de um dos Parses-Membros:
1.4 para impedir e, se for o caso, punir a inclusão de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas.
bem como de substâncias explosivas. inflamáveis ou
outras substâncias perigosas em objetos postais em
cujo favor essa inclusão não esteja expressamente
autorizada pela Convenção e pelos Acordos.

4. Não obstante as disposições previstas no
item 3.1, assiste a qualquer Países-membros cuja legislação nacional ainda seja incompatível com a modificação proposta, o direito de dirigir uma declaração
por escrito ao Diretor-Geral da Secretaria Internacional, indicando que não lhe é possível aceitar essa modificaçã.o, dentro de noventa dias a contar da data da
sua notificação.
ARTIGO 60
Execução e vigência da Convenção

ARTIGO 59
Condições de aprovação das
propostas referentes à Convenção e
ao seu Regulamento de Execução
1. Para se tornarem executórias, as propostas
apresentadas ao Congresso e relativas à presente
Convenção e ao seu Regulamento devem ser aprovadas pela maioria dos Parses-Membros presentes e
votantes. Pelo menos metade dos Parses-Membros
representados no Congresso deve estar presente no
momento da votação.

1. A presente Convenção passará a viger em 10
de janeiro de 1996 e permanecerá em vigor até a aplicação dos Atos do Congresso.
E, por ser verdade, os Plenipotenciários dos Governos dos Países-membro assinaram a presente
Convenção em um exemplar que ficará em poder do
Diretor-Geral da Secretaria Internacional. Uma cópia
do mesmo será entregue a cada Parte pela Governo
do país anfitrião do Congresso.
Feito em Seul em 14 de novembro de 1994.
PROTOCOLO FINAL DA
CONVENÇÃO POSTAL UNIVERSAL

2. Para se tornarem executórias, as propostas
relativas ao Regulamento que foram transferidas pelo
Congresso ao Conselho de Operações postais para
fins de decisão, ou que forem apresentadas entre
dois Congressos, devem ser aprovadas pela maioria
dos membros do Conselho de Operações Postais.

No ato da assinatura da Convenção Postal
Universal concluída nesta data, os Plenipotenciãrios abaixo assinados convencionaram o seguinte:

3. Para se tornarem executórias, as propostas.apresentadas entre dois Congressos e relativas à
presente Convenção devem reunir;

1. O art. 2° não se aplica a Antrgua e Barbuda, à
Austrália, a Barbados, ao Barein, ao Belize, ao Botsuana, ao Brune; Darussalam, ao Canadá, à Dominica, ao
Egito, às Fiji, à Gâmbia, ao Gana, ao Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, aos Territórios do
Ultramar dependentes do Reino Unido, a Granada, à
Guiana, ao lémen (Rep. Arabe), à Irlanda, à Jamaica,
ao Kiribati, ao Kuweit, ao Lesoto, à Malásia, ao Malavi, a
Mauricio, a Nauru, à Nigéria, à Nova Zelândia, à Papua-Nova-Guiné, ao Quênia, a São-Crist6vao-e-Nevis,
a Santa Lúcia, a São Vicente e Granadinas, a Salomão
(Ilhas), a Samoa Ocidental, à Serra Leoa, às Seychelles, a Singapura, à Suazílândia, à Tanzânia (Rep. Unida), a Trinidade e Tobago, a Tuvalu, a Uganda, ao Vanuatu, à Zâmbia e ao Zimbábue.
2. O art. 20 tampouco se aplica à Dinamarca,
cuja legislação não permite a retirada ou a modifica-

3.1. dois terços dos, sufrágios, a metade pelo
menso dos parses-membros da União que responderam à consulta, se se tratar de modificações aos arts.
primeiros a 78 (primeira parte), 8 a 11, 13, 16 a 18,
20,24 a 26,34 a 38 (segunda parte), 43.2, 44 a 51,55
(terceira parte) 58 a 60 (quinta parte) da Convenção,
e a todos os artigos do seu Protocolo Final;

a

3.2 a maioria dos sufrágios,a metade pelo menos dos parses-membros da União que responderam
à consulta, se se tratar de modificações essenciais
afetando outras disposições que não aquelas mencionadas no parágrafo 3.1;
3.3 a maioria dos sufrágios, se se tratar.

ARTIGO I
Direito de propriedade sobre os objetos postais
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ção do endereço dos objetos de correspondência a
pedido do remetente, a partir do momento em que o
destinatário foi informado da chegada de um objeto a
ele endereçado.
ARTIGO 11

Taxas
1. Por derrogação do artigo 6.4, a Administração
Postal do Canadá está autorizada a cobrar taxas postais diferentes daquelas previstas na Convenção e
nos Acordos, quando as taxas em questão forem admitidas pela legislação de seu país.
ARTIGO 111

Exceção à franquia postal
relativa aos cecogramas
1. Por derrogação do artigo 7.4, assiste às
Administrações Postais de São Vicente e Granadinas
e da Turquia, que não concedem a franquia postal
aos cecogramas no seu serviço interno, o direito de
cobrar as taxas de franqueamento e as taxas especiais que não podem, no entanto ser superiores às do
seu serviço interno.
2. Por derrogação do artigo 7.4, assiste às Administrações da Alemanha, da América (Estados Unidos), do Canadá, do Reino Unido da Grã-Bretanha e
da Irlanda do Norte e do Japão, o direito de cobrar as
taxas especiais que são aplicadas aos cecogramas no
seu serviço interno.
ARTIGO IV

Pequenas encomendas
1. A obrigação de participar da permuta de encomendas postais que ultrapassem o peso de 500
gramas não se aplica às Administrações de Mianmar
e da Papua-Nova Guiné, que estão impossibilitadas
de garantir essa permuta.
ARTIGO V

Impressos. Peso máximo
1. Por derrogação do artigo 8.3.2. as Administrações do Canadá e da Irlanda estão autorizadas a limitar a 2 quilogramas o peso máximo dos impressos
na chegada e na expedição.
ARTIGO VI

Malas M registradas
1. As Administrações Postais da América (Estados Unidos) e do Canadá estão autorizadas a não
aceitar s malas M registradas e a não prestar o serviço reservado aos objetos registrados às referidas maIas procedentes de outros países.
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ARTIGO VII

Postagem de objetos de
correspondência no exterior
1. As Administrações Postais da América (Estados Unidos), do Reino Unido da Grã-Bretanha e da
Irlanda do Norte e da Grécia reservam-se o direito de
cobrar uma taxa, relativa ao custo dos trabalhos ocasionados, de qualquer Administração Postal que, por
força do artigo 25.4, lhe devolva objetos que não foram, na origem, expedidos como objetos postais pelos seus serviços.
2. Por derrogação do artigo 25.4, a Administração
Postal do Canadá reserva-se o direito de cobrar da
Administração Postal de origem uma remuneração que
lhe permita recuperar um mlnimo dos custos que lhe foram ocasionados pelo tratamento desses objetos.
3. O artigo 25.4 autoriza a Administração de
destino a reclamar à Administração de postagem
uma remuneração adequada por conta da distribuição dos objetos de correspondência postados no exterior em grande quantidade. O Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte reserva-se o direito de limitar esse pagamento ao valor correspondente
à tarifa Interna do paIs de destino aplicável aos objetos equivalentes.
4. O artigo 25.4 autoriza a Administração de
destino a reclamar à Administração de Postagem
uma remuneração adequada por conta da distribuição dos objetos de correspondência no exterior em
grande quantidade. Os seguintes palses reservam-se
o direito de limitar esse pagamento aos limites autorizados na Convenção e no Regulamento para o correio em quantidade: América (Estados Unidos), Austrália, Bahamas, Barbados, Brunei Darussalam, Cingapura, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do
Norte, Territórios do Ultramar que dependem do Reino Unido, Granada, India, Malásia, Nepal, Nova Zelândia, Palses Baixos, Antilhas Holandesas e Aruba,
Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Sri Lanka,
Suriname, Tailândia.
5. Em que pese às ressalvas feitas no item 4,
os seguintes palses reservam-se o direito de aplicar na Integra o disposto no artigo 25 da Convenção
à correspondência recebida dos seguintes palses-membros da União: Alemanha, Argentina, Benin, Brasil, Burkina Faso, Camarões, Chipre, Côte
d'lvoire (Rep.) Egito, França, Grécia, Guiné, Israel,
Itália, Japão, Jordânia, L1bano, Mali, Mauritânia,
Mônaco, Portugal, Senegal, Slria (Rep. Árabe),
Toga.
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ARTIGO VIII
Proibições

messas de medicamentos de primeira necessidade e
de difícil obtenção são aceitos em todos os casos.

1. Em caráter excepcional, a Administração
Postal do Ubano não aceita objetos registrados que
contenham moedas, papel moeda ou quaisquer títulos ao portador, cheques de viagem, platina, ouro ou
prata, manufaturados ou não, pedras preciosas, jóias
e outros objetos preciosos. Ela não se obriga a observar o disposto no artigo 35.1 de modo rigoroso no que
tange à sua responsabilidade em caso de espoliação
ou avaria dos objetos registrados, assim como no que
se refere aos objetos que contenham objetos de vidro
ou frágeis.
2. Em caráter excepcional, as AdministraçOes
Postais da Bolfvia, da China (Rep. Pop.), do lraque, do
Nepal e do Vietnã não aceitam objetos registrados que
contenham moedas, cédulas bancárias, papel-moeda
ou quaisquer tftulos ao portador, cheques de viagem,
platina, ouro ou prata, manufaturados ou não, pedras
preciosas, jóias e outros objetos preciosos.
3. A Administração de Mianmar reserva-se o direito de não aceitar os objetos de valor mencionado
no artigo 26.2, pois a sua legislação interna opõe-se à
admissão deste tipo de objeto.
4. A Administração Postal do Nepal não aceita
os objetos registrados ou com valor declarado que
contenham cédulas bancárias ou moedas, salvo
acordo especial para esse fim.

ARTIGO X
Retirada, Modificação ou correção de endereço

ARTIGO IX
Objetos sujeitos a direitos aduaneiros
1. Com fulcro no artigo 26, as Administrações
Postais dos seguintes países não aceitam objeto com
valor declarado que contenham objetos sujeitos a direitos aduaneiros: Bangladesh, EI Salvador.
2. Com fulcro no antigo 26, as AdministraçOes
Postais dos seguintes países não aceitam cartas ordinárias e registradas que contenham objetos sujeitos a
direitos aduaneiros: Afeganistão, Albânia, Arábia Saudita, Azerbaidjão, Belarus, Cambodja, Centro-Africa,
Chile, Colômbia, Cuba, EI Salvador, Estônia, Etiópia,
Itália, Nepal, Panamá (Rep.), Peru, Rep. Pop. Dem. da
Coréia, São Marino, Tadjiquistão, Turcomênia, Ucrânia, Uzbequistão e Venezuela.
3. Com fulcro no artigo 26, as Administrações
Postais dos seguintes palses não aceitam cartas ordinárias que contenham objetos sujeitos a direitos aduaneiros: Benin, Burkina Faso, Côte d'voire (Rep.), lêmen, Malin, Mauritânia, Niger, Omã, Senegal e Vietnã.
4. Não obstante o disposto nos parágrafos 10 a
0
3 , as remessas de soros, vacinas, bem como as re-

1. O art. 29 não se aplica a Antígua e Barbuda,
às Bahamas, ao Barein, a Barbados, ao Belize, ao
Botsuana, ao Brunei Darussalã, ao Canadá, a Cingapura, à Dominica, às Fiji, à Gâmbia, ao Reino Unido
da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, aos Territórios
do Ultramar dependentes do Reino Unido, a Granada, à Guiana, ao Iraque, à Irlanda, à Jamaica, a Kiribati, ao Kuweit, ao Lesoto, à Malásia, ao Malavi, a Mianmar, a Nauru, à Nigéria, à Nova Zelândia, ao Quênia, a Uganda, à Papua-Nova-Guiné, à República
Pop. Dem. da Coréia, a São-Cristóvão-e-Nevis, a
Santa Lúcia, a São Vicente e Granadinas, a Salomão
(Ilhas), a Samoa Ocidental, às Seychelles à Serra
Leoa, à Suazilândia, à Tanzânia (Rep. Trinidade e Tobago, a Tuvalu, ao Vanuatu e à Zâmbia cuja legislação não permite a retirada ou a modificação do endereço dos objetos de correspondência a pedido do remetente.
2. O art. 29 aplica-se à Austrália na medida em que
ele for compatível com a legislação intema desse país.
ARTIGO XI
Reclamações
1. Por derrogação do art. 30.4, as Administrações Postais da Arábia Saudita, de Cabo Verde, do
Chade, do Gabão, dos Territórios do Ultramar que dependem do Reino Unido, da Grécia, do Irã (Rep. Islâmica), de Mianmar, da Mongólia, da Síria (Rep. Arabe) e da Zâmbia reservam-se o direito de cobrar uma
taxa de reclamação de seus clientes.
2. Por derrogação do art. 30.4. as Administrações Postais da Argentina, da Eslováquia e da Tcheca (Rep.) reservam-se o direito de cobrar uma taxa
especial quando, em seguida a gestões feitas em decorrência da reclamação, ocorre que a mesma carece
de fundamento.
ARTIGO XII
Taxa de apresentação alfandegária
Administração Postal do Gaba0 reserva-se o direito de cobrar de seus clientes uma taxa de apresentação alfandegária.
ARTIGO XIII
Responsabilidade das Administrações Postais
1. As Administrações Postais do Bangladesh,
Benin, Burkina Faso, Congo (Rep.), Cóte d'voire
(Rep.), Djibuti, India, Ubano, Madagascar, Mali, Mau-
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ritãnia, Nepal, Niger, Senegal, Togo e Turquia estão
autorizados a não aplicar o art. 34.1.1.1, relativamente à responsabilidade em caso de espoliação ou avaria dos objetos registrados.
2. por derrogação dos arts. 34.1.1.1 e 35.1, as
Administrações Postais do Chile, da China (Rep. Pop.)
e da Colômbia responsabilizam-se tão-somente pela
perda e pela espoliação total ou pela avaria total do conteúdo dos objetos registrados.
3. Por derrogação do art. 34, a Administração
Postal da Arábia Saudita não assume qualquer responsabilidade em caso de perda ou de avaria das remessas que contenham os objetos mencionados no
art. 26.2.
ARTIGO XIV

Isenção da responsabilidade
das Administrações Postais
1. A Administração Postal da Bolívia não se
obriga a observar o teor do art. 35.1 no que se refere à
manutenção da sua responsabilidade em caso de espoliação ou de avaria dos objetos registrados.
ARTIGO XV

Pagamento da indenização
1. As Administrações Postais de Bangladesh,
Bolívia, Guiné, México, Nepal e Nigéria não se obrigam a observar o teor do art. 37.3, quanto ao fato de
dar uma solução definitiva num prazo de dois meses
ou de levar ao conhecimento da Administração de origem ou de destino, conforme o caso, que um objeto
postal foi retido, confiscado ou destruído pela autoridade competente devido ao seu conteúdo, ou foi
apreendido em virtude da sua legislação interna.
2. As Administrações Postais do Canga (Rep.), de
Djibutí, Guiné, Ub,ano e de Madagascar não se obrigam
a observar teor do art. 37.3, quanto ao fato de dar uma
solução definitiva a uma reclamação dentro do prazo de
dois meses. Outrossim, elas não acertam que quem de
direito seja indenizado, por sua conta, por outra Administração no vencimento do citado prazo.
ARTIGO XVI

Despesas de trânsito particulares
1. A Administração Postal da Grécia reserva-se
o direito de majorar, por um lado, em 30 por cento das
despesas de trânsito e, por outro lado, em 50 por cento das despesas de trânsito marítimos previstos no
art. 48.1.
2. A Administração Postal da Rússia (Federação da) está autorizada a cobrar um suplemento de
0,65 DES para além das despesas de trânsito menci-
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onadas no art. 48.1.1, para cada quilograma de objetos de correspondência transportado me trânsito pelo
Transsiberiano.
3. As Administrações Postais do Egito e da República do Sudão estão autorizadas a cobrar um suplemento de 0,16 DES sobre as despesas de trânsito
mencionadas no art. 48.1, para cada mala de objetos
de correspondência em trânsito pelo Lago Nasser entre Shallal (Egito) e Wadi Halfa (Sudão).
4. A Administração Postal do Panamá (Rep.)
está autorizada a cobrar um suplemento de 0,98 DES
sobre as despesas de trânsito mencionadas no art.
48.1, para cada mala de objetos de correspondência
em trânsito pelo Canal do Panamá, entre os portos de
Balboa, no Oceano Pacífico, e de Cristobal, no Oceano Atlântico.
5. Em caráter excepcional, a Administração
Postal do Panamá (Rep.) está autorizada a cobrar
uma taxa de 0,65 por mala, em todas as expedições
colocadas em entrepostos ou sujeita a transbordo
nos portos de Balboa ou de Cristobal, desde que essa
Administração não receba qualquer remuneração por
conta do trânsito dessas malas por terra ou por mar.
6. Por derrogação do art. 48.1, a Administração
Postal do Afeganistão está provisoriamente autorizada, devido a dificuldades peculiares que ela vem encontrando, no tocante a meios de transporte e de comunicação, a efetuar o trânsito das expedições fechadas e das correspondências a descoberto por
meio do seu país, em condições especialmente convencionadas entre elas e as Administrações Postais
interessadas.
7. Por derrogação do art. 48.1, os serviços de
automóveis entre a Síria e o Iraque são considerados
serviços extraordinários que ensejam a cobrança de
despesas de trânsito especiais.
ARTIGO XVII

Despesas de transporte aéreo interno
1. Por derrogação do art. 52.3, as Administrações Postais da Arábia Saudita, das Bahamas, de
Cabo Verde, do Canga (Rep.), de Cuba, da Dominicana (República), de EI Salvador, do Equador, do Gabão, da Grécia, da Guatemala, de Honduras (Rep.),
da Mongólia, da Papua-Nova-Guiné, das Salomão
(Ilhas) e do Vanuatu, reservam-se o direito de cobrar
os pagamentos devidos por conta do encaminhamento das expedições internacionais no interior do paEs
por via aérea.
2. Por derrogação do art. 52.3, a Administração
Postal de Mianmar reserva-se o direito de cobrar os
pagamentos devidos por conta do encaminhamento
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aas expediÇOtls internacionais dentro de seu país, quer
sejam elas reencaminhadas ou não pela via aérea.
3. Por derrogação dos arts. 52.4 e 52.5, as
Administrações Postais da América (Estados Unidos), do Canadá, do Irã (Rep. Islêmica) e da Turquia
estao autorizadas a recuperar das Administrações
Postais, sob a forma de taxas uniformes, as suas despesas de transporte aéreo interno geradas pelo correio de chegada procedente de qualquer Administração
em relação à qual elas estejam aplicando o sistema
de compensação para os gastos terminais, com base,
especificamente, nos custos ou nas tarifas internas.
E, por ser verdade, os Plenipotenciários abaixo
mencionados redigiram o presente Protocolo, o qual
terá a mesma força e o mesmo valor do que se as
suas disposições estivessem inseridas no próprio texto da Convenção, e o assinaram em um exemplar que
é arquivado junto ao Diretor Geral da Secretaria Internacional. Uma cópia do mesmo será entregue a cada
Parte pelo Governo do paIs anfitrião do Congresso.
Feito em passado em Seul, em 14 de setembro
de 1994.
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PRIMEIRA PAI-< I t:.
Disposições preliminares
ARTIGO 1°
Objeto do Acordo
1. O presente Acordo regulamenta o serviço das
encomendas postais entre os parses contratantes.
2. No presente Acordo, no seu Protocolo Final e
no seu Regulamento de Execução, a abreviatura encomenda aplica-se a todas as encomendas postais.
ARTIGO 2°
Operação do serviço pelas
empresas de transporte
1. Qualquer pafs cuja Administração Postal não
se encarrega do transporte das encomendas e que
adere ao Acordo tem o direito de fazer executar as
cláusulas do mesmo pelas empresas de transporte.
Ele pode, ao mesmo tempo, restringir esse serviço às
encomendas postais procedentes de/ou destinadas a
localidades atendidas por essas empresas. Administração Postal continua responsável pela Execução do
Acordo.
SEGUNDA PARTE
Modalidades de prestação dos serviços
CAPITULO 1
Disposições gerais
ARTIGO 3°
Principios
1. Os objetos podem ser permutados diretamente ou então por intermédio de um ou de vários parses. A permuta das encomendas cujo peso unitário
ultrapassa 10 quilogramas é facultativa, com a fixaçAo de um peso máximo unitário que não ultrapasse
31,5 quilogramas.
2. As encomendas transportadas por via aérea
com prioridade são designadas pelo nome de "encomendas-aéreas".
3. As peculiaridades relativas aos limites de
peso, bem como os limites de dimensões e as condições de aceite constam no Regulamento.
ARTIGO 4°
Sistema de Peso

1. O peso das encomendas é expresso em gyb.logramas.
-
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ARTIGO 5°
Taxas Principais
1. As Administrações fixam as taxas principais a
serem cobradas dos remetentes.
2. As taxas principais devem estar relacionadas
com as quotas-partes. Regra geral, a receita gerada
pelas mesmas não deve ultrapassar, no total, as quotas-partes fixadas pelas AdministraçOes por força dos
artigos 34 a 36.
ARTIGO 6°
Sobretaxas Aéreas
1. As AdministraçOes fixam as sobretaxas aéreas a serem cobradas pelas encomendas-aéreas.
2. As sobretaxas devem guarelar uma relação
com as despesas de transporte aéreo. Regra geral, a
receita gerada pelas mesmas não deve ultrapassar, no
total, as despesas acarretadas por esse transporte.
3. As sobretaxas devem ser uniformes em todo
o território de um mesmo país de destino, qualquer
que seja o encaminhamento utilizado.
ARTIGO 7°
Taxas Especiais
1. As AdministraçOes estão autorizadas a cobrar, nos casos mencionados a seguir, as mesmas taxas do regime interno:
1.1 Taxa de postagem fora do horário normal de
abertura dos guichês, cobrada do remetente.
1.2 Taxa de coleta no domicílio do remetente,
cobrada desse último;
1.3 Taxa de posta restante, cobrada pela Administração de destino no ato da entrega, para qualquer
encomenda endereçada à posta restante. Em caso
de devolução ao remetente ou de reexpedição, o vaIar da recuperação de taxas não pode ultrapassar
0,49 DES.
1.4 Taxa de armazenagem. para qualquer encomenda que não foi retirada nos prazos previstos, seja
ela endereçada à posta restante ou a domicilio. Esta
taxa é cobrada pela Administração que efetua a entrega, em prol das Administrações em cujos serviços
a encomenda foi guardada para além dos prazos aceitos. Em caso de devolução ao remetente ou de reexpedição, o montante da recuperação de taxas não
pode ultrapassar 6,53 DES.
2. Quando uma encomenda é entregue, normalmente, ao domicilio do destinatário, não pode ser cobrada nenhuma taxa de entrega deste último. Quando a entrega ao domicilio do destinatário habitualmente não é feita, o aviso da chegada da encomenda
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deve ser entregue gratuitamente. Nesse caso, se a
entrega ao domicilio do destinatário estiver sendo
prestada em caráter facultativo em resposta ao aviso
de chegada, pode ser cobrada uma taxa de entrega
do destinatário. Esta taxa deve ser a mesma aplicada
no serviço interno.
3. As Administrações que aceitam cobrir os riscos que possam decorrer de um caso de força maior
podem cobrar, para as encomendas sem valor declarado, uma taxa para riscos de força maior de 0,20
DES por encomenda, no máximo. Para as encomendas com valor declarado, o respectivo valor consta no
art. 11.4.
ARTIGO 8°
Franqueamento
1. As encomendas devem ser franqueadas com
selos postais ou por meio de qualquer outro procedimento autorizado pela regulamentação da Administração de origem.
ARTIGO 9°
Franquias Postais
1. Encomendas de serviço
1.1 São Isentas de quaisquer taxas postais as
encomendas relativas ao serviço postal, denominadas "encomendas de serviço", e permutadas entre:
1.1.1 as Administrações Postais;
1.1.2 as Administrações Postais e a Secretaria
Internacional;
1.1.3 as agencias postais dos países-membros;
1.1.4 as agências postais e as Administrações
Postais.
1.2 As encomendas-aéreas, com exceção daquelas procedentes da Secretaria Internacional, não
são oneradas com sobretaxas aéreas.
2. Encomendas de prisioneiros de guerra e de
Internados civis
2.1 São denominadas encomendas de prisioneiros de guerra e de internados civis as encomendas
destinadas aos prisioneiros e aos organismos mencionados na Convenção ou expedidas por eles. Essas
encomendas estão isentas de quaisquer taxa, com
exceção das sobretaxas aéreas.
CAPfTUL02
Serviços Especiais
Artigo 10
Encomendas por Expresso
1. A pedido dos remetentes e no destino dos países em que as Administrações prestam esse serviço,
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as encomendas sao entregues a domicilio por portador especial tão depressa quanto possível após a sua
chegada à agência de distribuiçao. Elas sao então
denominadas "encomendas por expresso".
2. As encomendas por expresso estao sujeitas a
uma taxa suplementar de 1.63 DES, no máximo. Essa
taxa deve ser paga por inteiro e antecipadamente.
Esta deve ser paga mesmo que a encomenda nao
possa ser distribuída por expresso, mas apenas o aviso ,de chegada.
3. Quando a entrega por expresso acarretar
obrigações especiais, a Administraçêo de destino
pode cobrar uma taxa complementar, segundo as disposições relàtivas aos objetos da mesma natureza do
regime interno. Esta taxa complementar permanece
exigível mesmo que a encomenda seja devolvida ao
remetente ou reexpedida. No entanto, nestes casos,
o montante da recuperaçao de taxas nao pode ultrapassar 1.63 DES.
4. Se a regulamentação da Administração de
destino o permitir, os destinatários podem solicitar à
agência de distribuição que as encomendas que lhes
são destinadas sejam entregues por expresso tão
logo cheguem. Nesse caso, a Administraçêo de destino esta autorizada a cobrar, no momento de distribuição, a taxa aplicável em seu serviço interno.
ARTIGO 11
Encomendas com valor declarado

1. Denomina-se encomenda com valor declarado, qualquer encomenda acompanhada de uma declaraçêo de valor. A permuta é restrita aos intercâmbios entre as Administrações Postais que aceitam as
encomendas com valor declarado.
2. Assiste a cada Administração o direito de limitar a declaração de valor, no que lhe diz respeito, a
um montante que nao pode ser inferior a 4000 DES.
Todavia, o limite de valor declarado adotado no serviço interno pode ser aplicado, se ele for inferior a esse
montante.
3. A taxa das encomendas com valor declarado
deve ser paga antecipadamente. Ela compõe-se da
taxa principal, de uma taxa de expedição cobrada em
caráter facultativo e de uma taxa ordinária de seguro.
3.1 As sobretaxas aéreas e as taxas de serviços
especiais são acrescidas, eventualmente, à taxa principal.
3.2 A taxa de expedição não deve ultrapassar a
taxa de registro prevista na Convenção. Em vez da
taxa fixa de registro, as Administrações Postais podem cobrar a taxa correspondente aplicada no seu
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serviço interno ou, excepcionalmente, uma taxa de
3.27 DES no máximo.
3.3 A taxa ordinária de seguro é de 0.33 DES no
máximo, por 65.34 DES ou fraçêo de 65.34 DES declarados, ou 0,5 por cento do escala0 de valor declarado.
4. As Administrações que aceitam cobrir os
riscos decorrentes de um caso de força maior estao
autorizadas a cobrar uma taxa para riscos de força
maior. Esta será fixada de maneira que a soma total
formada por esta taxa e a taxa ordinária de seguro
nao ultrapasse o valor máximo previsto no parágra~
fo 3.3.

5. Nos casos em que são necessárias medidas
de segurança excepcionais, as Administrações podem, além disso, cobrar dos remetentes ou dos destinatários as taxas especiais previstas pela sua legisla~
ção interna.
ARTIGO 12
Encomendas contra reembolso

1. Denomina-se "encomenda contra reembolso"
qualquer encomenda onerada com reembolso e mencionada no Acordo referente aos objetos contra reembolso. A permuta das encomendas contra reembolso
exige o acordo prévio das Administrações de origem
e de destino.
ARTIGO 13
Encomendas frágeis. Encomendas volumosas

1. Qualquer encomenda que contenha objetos
que possam ser facilmente danificados e cujo manuseio deve ser efetuado com especial cuidado é denominada encomenda frágil.

2. Denomina-se encomenda volumosa qualquer
encomenda cujas dimensões ultrapassem os limites
fixados no Regulamento ou os que as Administrações
podem fixar entre si.
3. Qualquer encomenda que, pela sua forma ou
estrutura, não se preste facilmente às operações de
acondicionamento com outras encomendas, ou que
exija precauções especiais também é denominada
"encomenda volumosa".

4. As encomendas frágeis e as volumosas estao
sujeitas a uma taxa suplementar igual, no máximo, a
50 por cento do valor da taxa principal ou da taxa de
serviço interno, se esta for mais elevada Se a encomenda for frágil e volumosa, a taxa suplementar aci·
ma mencionada é cobrada uma só vez. No entanto,
as sobretaxas aéreas relativas a essas encomendas
não sofrem qualquer aumento.
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5. A permuta das encomendas frágeis e das encomendas volumosas é limitada às relações entre as
Administrações que aceitam esses objetos.
ARTIGO 14
Serviço de carga consolidada "Consignment"
1. As Administrações podem acertar entre si sua
participaçao em um serviço facultativo de carga consolidada denominado "Consignmenf', para os objetos
agrupados de um único remetente destinado, ao exterior.
2. Na medida do possível, esse serviço é identificado por um logotipo composto dos seguintes elementos:
- a palavra Consignment em azul;
- três faixas horizontais (uma vermelha, uma
azul e uma verde).
Consignment
3. Os detalhes deste serviço serão fixados bilateralmente entre a Administração de origem e a Administração de destino com base nas disposições definidas pelo Conselho de Operações Postais.
ARTIGO 15
Aviso de recebimento
1. O remetente de uma encomenda pode solicitar um aviso de recebimento nas condições fixadas
pela Convenção. No entanto, as Administrações podem restringir esse serviço às encomendas com valor
declarado, se tal restrição estiver prevista no seu regime interno.
2. A taxa cobrada pelo aviso de recebimento é
de 0,98 DES no máximo.
ARTIGO 16
Encomendas isentas de taxas e direitos
1. Nos intercêmbios entre as Administrações
Postais que concordarem neste particular, os remetentes podem responsabilizar-se, por meio de uma
declaração prévia entregue à agência de origem, pela
totalidade das taxas e direitos de que uma encomenda possa ser onerada na entrega. Trata-se de uma
"encomenda isenta de taxas e direitos".
2. O remetente de compromete-se a pagar as
somas que poderiam ser reclamadas pela agência de
destino. Se for o caso, ele deve efetuar um pagamento provisório.
3. A Administração de origem cobra do remetente uma taxa de 0,98 DES por encomenda, no máximo,
que ela guarda em seu poder como remuneração pelos serviços prestados no país de origem.
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4. A Administração de destino está autorizada a
cobrar uma taxa de comissão de 0,98 DES por encomenda, no máximo. Esta taxa independe da taxa de
apresentação alfandegária. Ela é cobrada do remetente e reverte à Administração de destino.
Artigo 17
Aviso de embarque
1. Nos intercâmbios entre as Administrações
que aceitam prestar esse serviço, o remetente pode
solicitar que lhe seja enviado um aviso de embarque.
2. A taxa de aviso de embarque é de 0,36 DES
por encomenda, no máximo.
CAPITULO 3
Disposições particulares
ARTIGO 18
Proibições
1. ~ proibida a inclusão dos seguintes objetos
em todas as categorias de encomendas:
1.1 os objetos que, pela sua natureza ou embalagem, possam apresentar perigo para os funcionários, sujar ou deteriorar as outras encomendas ou o
equipamento postal;
1.2 os entorpecentes e a subsl:Cmcias psicotrópicas;
1.3 Os documentos com caráter de correspondência atual e pessoal, bem como a correspondência
de qualquer natureza permutada entre pessoas que
não o remetente e o destinatário ou as pessoas que
moram com estes;
1.4 Os animais vivos, a menos que o seu transporte pelo correio seja autorizado pela regulamentação postal dos países interessados;
1.5 as substências explosivas, inflamáveis, ou
outras substâncias perigosas;
1.6 os materiais radiativos;
1.7 os objetos obscenos ou imorais;
1.8 os objetos cuja importação ou circulação é
proibida no país de destino;
2. t= proibido inserir nas encomendas sem valor
declarado, permutadas entre dois países que aceitam
a declaração de valor: moedas, cédulas bancárias,
papel-moeda ou quaisquer valores ao portador, platina, ouro ou prata, manufaturados ou não, pedras preciosas, jóias e outros objetos preciosos. Outrossim,
assiste a cada Administração o direito de proibir a inclusão de ouro em barra nos objetos com ou sem valor declarado, procedente de/ou com destino a seu
território, ou encaminhadas em trânsito a descoberto
através do seu território. Ela pode limitar o valor real
desses objetos.
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3. As exceçOes às proibições e o tratamento das
encomendas aceitas indevidamente constam no Regulamento. Todavia, as encomendas que contenham objetos referidos nos pontos 1.2,1.5,1.6 e 1.7 não serão,
em hipótese alguma, encaminhados ao destino, entregues aos destinatários, ou devolvidos à origem.

na ida ou na volta. Se a venda for impossivel, os objetos deteriorados ou decompostos são destruidos.

ARTIGO 19
Reexpedição

1. O remetente de uma encomenda pode, nas
condições fixadas pela Convenção, solicitar a devolução da mesma ou solicitar a modificação do endereço. Ele deve garantir o pagamento das somas exigiveis para quaisquer novas transmissões.
2. No entanto, assiste às Administrações o direito
de não aceitarem os pedidos mencionados no parágrafo 1° quando não os aceitam no seu regime interno.
3. O remetente deve pagar, por cada pedido, uma
taxa pelo pedido de retirada, de modificação ou de correção de endereço, no valor de 1.31 DES, no máximo. A
esta taxa, acrescenta-se a taxa apropriada, se o pedido
deve ser transmitido via telecomunicações.

1. A reexpedição de uma encomenda em caso de
mudança de residência do destinatário pode ocorrer
dentro do pais de destino ou fora dele. O mesmo ocorre
em caso de reexpedição em decorrência de modificação ou de correção de endereço, por força do artigo 21.
2. O remetente pode proibir qualquer reexpedição.
3. As Administrações que cobram uma taxa pelos pedidos de reexpedição no seu serviço interno estao autorizada a cobrar essa mesma taxa no serviço
internacional.
4. As condições de reexpedição constam no Regulamento.
ARTIGO 20
Entrega. Encomendas não distribuíveis
1. De uma maneira geral, as encomendas são
entregues aos destinatários no menor prazo possivel,
conforme as disposições em vigor no pais de destino.
Os prazos de guarda estão fixados no Regulamento.
Quando as encomendas não são entregues a domicilio, os destinatários devem, salvo impossibilidade, ser
avisados sem demora da sua chegada.
2. Qual encomenda que não possa ser entregue
ao destinatário ou que fique retida ex-officio é tratada
de conformidade com as instruções dadas pelo remetente, dentro dos limites fixados pelo Regulamento.
3. No caso de elaboração de um aviso de
não-entrega, a resposta a esse aviso pode ensejar a c0brança de uma taxa de 0,65 DES, no máximo. Quando
o aviso diz respeito a várias encomendas postadas, simultaneamente, na mesma agência, pelo mesmo remetente, para um mesmo destinatário, ela é cobrada
apenas uma vez. Em caso de transmissão via telecomunicações, acrescenta-se-Ihe a taxa correspondente.
4. Qualquer encomenda que não possa ser distribuida é devolvida ao pais de residência do remetente. As condiçOes de devolução estão consignadas
no Regulamento.
5. Se o remetente desiste de uma encomenda
que não pOde ser entregue ao destinatário, essa encomenda é tratada pela Administração de destino de
acordo com a sua própria legislação.
6. Os objetos inseridos numa encomenda e cuja
deterioração ou decomposição pr6ximas são de temer
podem ser vendidas imediatamente, sem aviso prévio
e sem formalidade judicial. A venda é efetuada em proveito de quem de direito, mesmo durante o percurso,

ARTIGO 21
Retirada. Modificação ou
correção a pedido do remetente

ARTIGO 22
Reclamações
1. As reclamações dos usuários s6 são aceitas
pelo prazo de um ano a contar do dia subseqüente ao
dia da postagem da encomenda. Durante esse periodo,
as reclamações são aceitas tão logo o problema seja
assinalado pelo remetente ou pelo destinatário. No entanto, quando a reclamação de um remetente diz respeito a uma encomenda não distribuida e que o prazo de
encaminhamento previsto ainda não expirou, convém
informar o remetente acerca da existência desse prazo.
2. O tratamento das reclamações é gratuito. No
entanto, se, a pedido do cliente, as reclamações são
encaminhadas por meios de telecomunicação ou por
EMS, podem ensejar a cobrança de uma taxa de um
montante equivalente ao preço do serviço solicitado.
3. Cada Administração obriga-se a aceitar as reclamações referentes a qualquer encomenda postadas nos serviços das outras Administrações.
4. As encomendas ordinárias e as encomendas
com valor declarado devem ser objeto de reclamações
distintas.
CAPiTULO 4
Questões aduaneiras
ARTIGO 23
Controle aduaneiro
1. A Administração Postal do pars de origem e a
do pais de destino estão autorizadas a submeter as
encomendas ao controle aduaneiro, segundo a legislação desses parses.
ARTIGO 24
Taxa de apreSé'ntação alfandegária
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As encomendas sujeitas a controle aduaneiro
no pais de origem podem ser oneradas com uma taxa
de apresentação alfandegária de 0,65 DES por encomenda, no máximo. Regra geral, a cobrança efetua-se no ato da postagem da encomenda.
2. As encomendas sujeitas ao controle aduaneiro no pais de destino podem ser oneradas com uma
taxa de 3.27 por encomenda, no máximo. Esta taxa é
cobrada unicamente nos casos em que as encomendas são oneradas com direitos alfandegários ou com
qualquer outro direito ~o mesmo tipo durante o desemb~raço alfandegário.. Salvo em caso de acordo
especial, a cobrança é feita no ato da entrega da en~omenda ao destin~tá~io. Todavia, quando se trata de
Isentas d~ taxas e direitos, a tax~ ~e apresentaç~o alfandegárl~ .é cobrad~ ~ela Admlnlstra~o de ongem
em benefiCIO da Administração de destmo.

corrente, a indenização é calculada a partir do valor
ordinário da mercadoria avaliada nas mesmas bases.
6. Quando uma indenização é devida pela perda,
pela espoliação total ou pela avaria total de uma encomenda, o remetente ou, conforme o caso, o destinatário, faz jus, além disso, à restituição das taxas pagas,
com exceção da taxa de seguro. O mesmo acontece
com os objetos recusados pelos destinatários por causa do seu mau estado, se este for imputável ao serviço
postal e implicar a sua responsabilidade.
7. Quando a perda, a espoliação ou a avaria total
resulta de um caso de força maior que não enseja uma
indenização o remetente tem direito à restituição das
taxas pagas', com exceção da taxa de seguro.
8. Por derrogação do disposto no ponto 3, o destinatário faz jus a uma indenização após ter recebido
uma encomenda espoliada ou avariada.

ARTIGO 25
Direitos aduaneiros e outros direitos

9. Assiste à Administração de origem o direito
de pagar aos remetentes localizados em seu pais as
indenizações previstas pela sua legislação interna referente às fixadas no ponto 3.2. O mesmo acontece
relativamente à Administração de destino quando a
indenização é paga ao destinatário. No entanto, os
montantes fixados no ponto 3.2 continuam aplicáveis:
9.1 em casos de recurso contra a Administração
responsável;
9.2 se o remetente desistir dos seus direitos a
favor do destinatário ou o inverso.

1. As Administrações de destino estão autorizadas a cobrar dos destinatários todos os direitos, nomeadamente os direitos aduaneiros, com os quais os
objetos são onerados no pais de destino.
CAPITULO 5
Responsabilidade
ARTIGO 26
Responsabilidade das
Administrações Postais Indenizações
1. Excetuando os casos previstos no artigo 27,
as Administrações Postais respondem pela perda,
pela espoliação ou pela avaria das encomendas.
2. As Administrações podem também comprometer-se a cobrir os riscos decorrentes de um caso
de força maior.
3. O remetente tem direito a uma indenização
correspondente, em princípio, ao montante real da
perda, da espoliação ou da avaria. Os danos indiretos
ou os lucros cessantes não são levados em consideração. No entanto, essa indenização não pode, em
caso algum, ultrapassar:
3.1 para as encomendas com valor declarado, o
montante em DES do valor declarado;
3.2 para as demais encomendas, os montantes
calculados combinando a taxa de 40 DES por encomenda e a taxa por quilograma de 4,50 DES.
4. As Administrações podem entrar em acordo
para aplicar, nas suas relações recíprocas, o montante de 130 DES por encomenda, sem relação com o
respectivo peso.
5. A indenização é calculada a partir do preço
corrente, convertido em DES, das mercadorias da
mesma natureza, no local e no mor lento em que a encomenda foi aceita para transporte. Na falta de preço

ARTIGO 27
Isenção da responsabilidade
das Administrações Postais
1. As Administrações Postais deixam de ser responsáveis pelas encomendas que elas entregaram
nas condições estipuladas pela sua regulamentação
interna para os objetos da mesma natureza. A reEiponsabilidade, no entanto, subsiste:
1.1 quando se constate uma espoliação ou uma
avaria antes da entrega ou, então, por ocasião da entrega de uma encomenda;
1.2 quando a regulamentação o permitir, o
destinatário - conforme o caso o remetente, em
caso de devolução ao mesmo - formula ressalvas
no ato da entrega de uma encomenda espoliada ou
avariada;
1.3 quando o destinatário ou, em caso de devolução, o remetente - não obstante o recibo passado
regularmente - declara sem demora à Administração
que lhe entregou a encomenda ter constatado um
dano, ele deve comprovar que a espoliação ou a avaria não ocorreu após a entrega.
2. Nos casos enumerados a seguir, as Administrações Postais não são responsáveis:
2.1 em caso de força maior, ressalvado o artigo
26.2;
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2.2 quando, nao podendo ser comprovada de
outra forma a sua responsabilidade, elas não possam
prestar conta das encomendas, em conseqüência da
destruição dos documentos de serviço resultante de
um caso de força maior;
2.3 quando o dano foi causado por falta ou negligência do remetente, ou deriva da natureza do conteúdo da encomenda;
2.4 quando se trata de encomendas cujo conteúdo incorre nas proibições previstas no artigo 18, e
desde que tenham sido confiscadas ou destruídas
pela autoridade competente devido ao seu conteúdo;
2.5 em caso de apreensão, em virtude da legislação do país de destino, segundo notificação da
Administração desse país;
2.6 quando se trata de encomendas com valor
declarado que ensejaram uma declaração fraudulenta de valor superior ao valor real do conteúdo;
2.7 quando o remetente não formulou qualquer
reclamação no prazo de um ano a contar do dia subseqüente ao dia de postagem do objeto;
2.8 quando se trata de encomendas de prisioneiros de guerra e de internados civis.
3. As Administrações Postais não assumem
qualquer responsabilidade relativamente às declarações aduaneiras, qualquer que seja a sua forma,
nem pelas decisões tomadas pelos serviços aduaneiros por ocasião da verificação das encomendas
sujeitas ao controle aduaneiro.
ARTIGO 28
Responsabilidade do emitente
1. O remetente de uma encomenda é responsável por todos os danos causados aos outros objetos
postais, em conseqüência da expedição de objetos
não aceitos para fins de transporte, ou da
não-observância das condições de aceite.
2. O remetente é responsável nos mesmos limites das Administrações Postais.
3. Ele continua responsável, mesmo que a
agência de postagem aceitar tal encomenda.
4. Em contrapartida, a responsabilidade do remetente não fica comprometida se houve falta ou negligência das Administrações ou dos transportadores.
ARTIGO 29
Pagamento de indenização
1. Sem prejuízo do direito de recurso contra a
Administração responsável, a obrigação de pagar a
indenização e de restituir as taxas e direitos cabe à
Administração de origem ou de destino.
2. O remetente pode desistir dos seus direitos a
favor do destinatário. Inversamente, o destinatário
pode desistir dos seus direitos a favor do remetente.
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O remetente ou o destinatário pode autonzar um terceiro a receber a indenização, se a legislação interna
o permitir.
3. A Administração de origem ou de destino,
conforme o caso, está autorizada a indenizar quem
de direito por conta da Administração que, tendo
participado do transporte, e tendo sigo regularmente notificada, deixou transcorrer dois meses sem
dar uma solução definitiva ao assunto ou sem ter referido:
3.1 que a espoliação parecia dever-se a um
caso de força maior;
3.2 ou que o objeto tinha sido retido, confiscado
ou destruído pela autoridade competente em virtude
do seu conteúdo, ou apreendido em virtude da legislação do país de destino.
4. A Administração de origem ou de destino,
conforme o caso, também está autorizada a indenizar
quem de direito no caso em que o impresso C-9 estiver insuficientemente preenchido e tiver de ser devo 1vido para complementação de informação, tendo
como conseqüência a extrapolação do prazo previsto
no parágrafo 30.
ARTIGO 30
Recuperação eventual da indenização
junto ao remetente ou ao destinatário
1. Se após o pagamento da indenização, uma
encomenda ou uma parte de encomenda, anteriormente considerada perdida, for encontrada, o remetente ou o destinatário, conforme o caso, é informado
que ele pode retirá-Ia no prazo de três meses, mediante o reembolso do montante da indenização recebida. Se, nesse prazo, o remetente ou, se for o caso, o
destinatário, não reclamar a encomenda, a mesma
gestão é efetuada junto ao outro interessado.
2. Se o remetente e o destinatário desistirem de
retirar a encomenda, esta torna-se propriedade da
Administração ou, se for o caso, das Administrações
que arcaram com o prejuízo.
3. No caso de descoberta posterior de uma encomenda com valor declarado cujo conteúdo for reconhecido como sendo de valor inferior ao montante da
indenização paga, o remetente ou, conforme o caso,
o destinatário deve reembolsar o montante dessa indenização. A encomenda com valor declarado é-lhe
entregue, sem prejuízo das conseqüências decorrentes da declaração fraudulenta de valor.
TERCEIRA PARTE
Relações entre as Administrações Postais
Capítulo 1
Tratamento das encomendas
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AI"( liGO 31

Objetivos relacionados ao padrlo
de qualidade do serviço

1. As Administrações de destino devem fixar um
prazo para o tratamento das encomendas aéreas com
destino aos seus palses. Este prazo, acrescido do tempo normalmente exigido para o desembaraço alfandegário, não deve ser menos favorável do que o aplicado
aos objetos comparáveis do seu serviço intemo.
2. As Administrações de destino devem também, tanto quanto posslvel, fixar um prazo para o tratamento das encomendas de superflcie com destino
aos seus parses.
3. As Administrações de origem fixam objetivos
relacionados ao padrão de qualidade para as encomendas aéreas e as encomendas de superffcie destinadas
ao exterior, adotando como ponto de referência os prazos fixados pelas Administrações de destino.
4. As Administrações verificam os resultados
efetivos em relação aos objetivo que fixaram em matéria de qualidade do serviço.
ARTIGO 32
Permuta das encomendas
1. A permuta das encomendas é efetuada com
base nas disposições do Regulamento.
CAPfTUL02
Tratamento dos casos de responsabilidade
ARTIGO 33
Determinaçlo da responsabilidade
entre as Administrações Postais
1. Até prova em contrário, a responsabilidade
cabe à Administração Postal que, tendo recebido a
encomenda sem fazer ressalvas e estando em posse
de todos os meios regulamentares de investigação,
não pode determinar a entrega ao destinatário nem,
se for o caso, a transmissão regular a uma outra
Administração.
2. Se a perda, a espoliação ou a avaria ocorreu
durante o transporte, sem que seja posslvel determinar em que território, ou no serviço de que pais, o fato
ocorreu, as Administrações em questão dividem o
prejurzo em partes iguais. No entanto, quando se trata de uma encomenda ordinária e se o montante da
indenização não ultrapassa o montante calculado no
artigo 26.3.2, para uma encomenda de 1 kg, esta
soma é dividida em partes iguais, pelas Administrações de origem e de destino, com exclusao das Administrações Intermediárias.
3. Relativamente às encomendas com valor declarado, a responsabilidade para com as demais não
é, em caso algum, comprometida além do máximo
que ela adotou para as declarações de valor.
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4. Se a perda, a espoliação ou a avaria de uma
encomenda com valor declarado ocorreu no território
ou no serviço de uma Administração Intermediária
que não aceita as encomendas com valor declarado,
ou que adotou um máximo de declaração de valor inferior ao montante da perda, a Administração de origem arca com o dano não coberto pela Administração
intermediária. Aplica-se a mesma regra se o montante do prejulzo for superior ao máximo de valor declarado adotado pela Admnistração intermediária.
5. A regra constante no parágrafo 4° aplica-se
também em caso de transporte marrtimo ou aéreo, se
a perda, a espoliação ou a avaria ocorreu no serviço
de uma Administração pertencente a um pais contratante que não aceita a responsabilidade prevista para
as encomendas com valor declarado. No entanto,
essa Administração assume, para o trânsito de encomendas com valor declarado em expedições fechadas, a responsabilidade prevista para as encomendas sem valor declarado.
6. Os direitos aduaneiros e outros, cujo cancelamento não pOde ser obtido, ficam a cargo das Administrações responsáveis pela perda, pela espoliação
ou pela avaria.
7. A Administração que efetuou o pagamento da
indenização está sub-rogada, até o limite do valor
dessa indenização, nos direitos da pessoa que a recebeu, para qualquer eventual recurso, contra o destinatário, ou então contra o remetente ou contra terceiros.
CAPfTUL03
Quotas-partes e despesas de transporte aéreo
ARTIGO 34
Quota-parte territorial de chegada
1. As encomendas permutadas entre duas
Administrações estão sujeitas às quotas-partes territoriais de chegada para cada pais e para cada encomenda, calculadas mediante combinação entre a
taxa indicativa por encomenda e a taxa indicativa por
quilograma a seguir:
Taxa indicativa:
- por encomenda: 2,85 DES;
- por kg de peso bruto da expedição: 0,28 DES
2. Tendo em consideração as taxas indicativas
acima, as Administrações fixam as suas quotas-partes territoriais de chegada, a fim de que elas
guardem uma estreita relação com as despesas do
seu serviço.
3. As quotas-partes referidas nos itens 1 e 2 estão a cargo da Administração do pafs de origem, a
menos que o presente Acordo preveja derrogaçOes
deste principio.
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3. O cálculo das despesas de transporte aéreo
das expedições fechadas e das encomendas aéreas
em trânsito a descoberto consta no Regulamento.
CAP[TUL04
Disposições diversas
ARTIGO 39
Fornecimento de informações, conservação
dos documentos, formulários
1. As' disposições relativas ao fornecimento de
informações relativas à execução do serviço postal, à
conservação dos documentos e aos formulários a serem utilizados constam no Regulamento.
ARTIGO 40
Encomendas com destino ou procedentes
de países não signatários do Acordo.
1. As Administrações dos países signatários do
presente Acordo que mantenham a permuta de encomendas com as Administrações de países não signatários acertam, salvo oposição dessas últimas, que as
Administrações de todos os países signatários do
Acordo sejam beneficiadas com essas relações.
ARTIGO 41
Aplicação da Convenção
A Convenção é aplicável por analogia, quando
necessário, a tudo quanto não estiver expressamente
regulamentado pelo Presente Acordo.
QUARTA PARTE
Disposições finais
ARTIGO 42
Condições de aprovação das propostas
referentes ao presente Acordo e ao seu
Regulamento de Execução
1. Para se tomarem executórias, as propostas
apresentadas ao Congresso relativas ao presente
Acordo e ao seu Regulamento, devem ser aprovadas
pela maioria dos Países-Membros presentes e votantes que são signatários do Acordo. Pelo menos metade desses Países-Membros representados no Congresso deve estar presente no momento da votação.
2. Para se tomarem executórias, as propostas relativas ao Regulamento de Execução do presente Acordo
que foram transferidas pelo Congresso ao Conselho de
Operações Postais para fins de decisão ou que são
apresentadas entre dois Congressos devem ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de Operações Postais que são signatários desse Acordo.
3. Para se tornarem executórias, as propostas
apresentadas entre dois Congressos e relativas ao
presente Acordo devem reunir:
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3.1 dois terços dos votos, com, pelo menos, a
metade dos Países-Membros que são signatários do
Acordo e responderem à consulta, se tiverem por objeto o acréscimo de novas disposições ou a modificação da essência dos artigos do presente Acordo e do
seu Protocolo Final:
3.2 a maioria dos votos, se tiverem por objetivo:
3.2.1 a interpretação das disposições do presente Acordo e do seu protocolo final;
3.2.2 as modificações de ordem redacional a serem feitas aos atos enumerados no item 3.2.1.
4. Não obstante as disposições constantes no
item 3.1. assiste a qualquer País-Membro cuja legislação nacional ainda é incompatível com a modificação ou o adendo proposto a possibilidade de dirigir-se
por escrito ao Diretor~Geral da Secretaria Internacional, indicando que não lhe é possível aceitar essa modificação ou esse adendo, dentro de 90 dias a contar
da data da notificação da referida modificação ou do
referido adendo.
ARTIGO 43
Execução e vigência do Acordo
1. O presente Acordo entrará em vigor no dia 10
de janeiro de 1996 e permanecerá vigente até a entrada em vigor dos atos do próximo Congresso.
E, por ser verdade, os Plenipotenciários dos governos dos países contratantes assinaram o presente
Acordo em um exemplar que é remetido ao Diretor-Gerai da Secretaria Internacional. Uma cópia do
mesmo será entregue a cada Parte pelo governo do
país anfitrião do Congresso.
Feito e passado em Seul, em 14 de setembro de
1994
Protocolo final do Acordo de Encomendas Postais
No ato da assinatura do Acordo de Encomendas
Postais, celebrado nesta data, os Plenipotenciários
abaixo assinados convencionaram o seguinte:
ARTIGO I
Princípios
1. Por derrogação do artigo 30 , parágrafo I, a
Administração Postal do Canadá está autorizada a limitar a 30kg o peso máximo das encomendas na chegada e na expedição.
ARTIGO 11
Encomendas com valor declarado
1. A Administração Postal da Suécia reserva-se
o direito de prestar aos cli entes o serviço de encomendas postais com valor declarado descrito no artigo 11, de conformidade com outras especificações
que não as constantes naquele artigo e nos artigos
pertinentes do Regulamento de Execução.
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ARTIGO 111
Aviso de recebimento

1. A Administração Postal do Canadá está autorizada a não aplicar o artigo 15, uma vez que ela não
presta o serviço de aviso de recebimento para as encomendas em seu regime interno.
ARTIGO IV
Proibições

1. As Administrações Postais do Canadá, de Mianmar e da Zâmbia estão autorizadas a não aceitar
encomendas com valor declarado que contenham os
objetos valiosos mencionados no artigo 18.2, uma
vez que a sua regulamentação interna a tal se opõe.
2. Em caráter excepcional, a Administração Postal
do Libano não aceita as encomendas que contenham
moedas, cédulas bancárias ou qualquer valor ao portador, cheques de viagem ou platina, ouro ou prata, manufaturados ou não, pedras preciosas ou outros objetos
preciosos, liquidas e elementos que facilmente se liquefaçam ou objetos de vidro ou similares ou frágeis. Ela
não se obriga a cumprir o disposto no artigo 26, incluindo
os casos enunciados nos artigos 27 e 33.
3. A Administração Postal do Brasil está autorizada a não aceitar encomendas com valor declarado
que contenham moedas e Cédulas bancárias em circulação, bem como qualquer valor ao portador, dado
que a sua regulamentação interna a tal se opõe.
4. Dado que a sua legislação o profbe, a Administração Postal do Gana não pode aceitar as encomendas postais com valor declarado que contenham
moedas e cédulas bancárias em circulação.
5. Além dos objetos citados no artigo 18, a
Administração Postal da Arábia Saudita não aceita as
encomendas que contenham:

5.1 remédios de qualquer espécie, a não ser que
eles venham acompanhados de uma receita médica
elaborada por uma autoridade oficial competente;
5.2 produtos contra incêndios e substâncias
qulmicas em estado lIquido;
5.3 objetos contrários aos princIpias da religião
Islâmica.
ARTIGO V
Retirada. Modificação ou correção
de endereço a pedido do remetente

1. Por derrogaçao do artigo 21, Costa Rica, EI
Salvador, Equador, Panamá (Rep.) e Venezuela estão autorizadas a não devolver as encomendas postais após que o destinatário tenha solicitado o desembaraço alfandegário das mesmas, uma vez que a sua
legislação aduaneira a tal se opõe.
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ARTIGO VI
Reclamações

1. As Administrações Postais do Afeganistão, da
Arábia Saudita, de Cabo Verde, do Gaba0, do Irã (Rep.
Islâmica), de Mianmar, da Mongólia, da Sfria (Rep. Árabe), do Suriname e da lambia reservam-se o direito de
cobrar uma taxa de reclamação dos seus clientes.
2. As Administrações Postais da Argentina, da Eslováquia e da Tcheca (Rep.) reservam-se o direito de cobrar
uma taxa especial quando, após investigaçêo realizada
em decorrência de uma reclamação, se apura que a mesma carece de fundamentos.
ARTIGO VII
Taxa de apresentação alfandegãria
As Administrações Postais do Congo, do Gaba0
e da Zâmbia reservam-se o direito de cobrar de seus
clientes uma taxa de apresentação alfandegária.
ARTIGO VIII
Indenização
1. Por derrogação do artigo 26, assiste às seguintes Administrações o direito de não pagarem uma indenização pelas encomendas sem valor declarado que tenham sido extraviadas, espoliadas ou avariadas nos
seus serviços: América (Estados Unidos), Angola, Antf-
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gua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Barbados, Belize,
Bol!via, Botsuana, Brunei Darussalã, Canadá, Dominicana (Rep.), Dominica, EI Salvador, Fiji, Gâmbia, os Territórios do Ultramar dependentes do Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte cuja regulamentação
interna a tal se oponha, Granada, Guatemala, Guiana, Kiribati, Lesoto, Malawi, Malta, Maurício, Nauru, Nigéria, Uganda, Papua-Nova Guiné, São-Gristóvão-e-Nevis,
Santa-Lúcia, São Vicente e Granadinas, Salomão (Ilhas),
Seychelles, Serra Leoa, Suazilândia, Trinidade-e-Tobago,
Zâmbia e Zimbábue.
2. Por derrogação do artigo 28, assiste as Administrações Postais da Argentina e da Grécia o direito de não
pagar uma indenização pelas encomendas sem valor declarado extraviadas, espoliadas ou avariadas em seu seNj..
ço aos palses que não pagam essa indenização, de conformidade com o primeiro parágrafo do presente artigo.
2. Por derrogação do artigo 26.8, a América
(Estados Unidos) está autorizada a assegurar o direito do remetente a receber uma indenização pelas encomendas com valor declarado após entrega ao destinatário, exceto se o remetente desistir de seu direito
em beneficio do destinatário.
3. Quando estiver atuando na condição de Administração intermediária, aAmérica (Estados Unidos) está
autorizada a não pagar a indenização às outras Administrações em caso de extravio, espoliação ou avaria das
encomendas com valor declarado encaminhadas a descoberto ou enviadas em expedições fechadas.
ARTIGO IX
Exceções ao princípio da responsabilidade
1. Por derrogação do artigo 26, a Arábia Saudita, a
Bol!via, o lêmen, o Iraque, o' Sudão e o zaire estão autorizados a não pagar qualquer indenização pela avaria
das encomendas originárias de quaisquer parses, que
lhes sejam destinadas e contenham líquidos e elementos que facilmente se liquefaçam, bem como objetos de
vidro e artigos do mesmo modo frágeis ou pereclveis.
2. Por derrogação do artigo 26, assiste àAdministração da Arábia Saudita o direito de não pagar urna indenização pelas encomendas que contenham os objetos proibidos mencionados no artigo 18 do Acordo de Encomendas Postais.

ARTIGO X
Isenção da responsabilidade da
Administração Postal
1. A Administração Postal do Nepal está autorizada a não aplicar o artigo 27.1.3.
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ARTIGO XI
Pagamento da indenização
1. As Administrações Postais de Angola, Guiné
e do Ubano não se obrigam a cumprira artigo 29.3 no
que respeita à adoção de uma solução definitiva de
uma reclamação no prazo de dois meses. Além disso,
essas Administrações não aceitam que quem de direito seja indenizado, por sua conta, por outra Administração, quando se esgotar o referido prazo.
ARTIGO XII
Quotas-partes territoriais de
chegada excepcionais
1. Por derrogação do artigo 34, a administração
do Afeganistão reserva-se o direito de cobrar uma quota-parte territorial de chegada excepcional de 7,50
DES por encomenda
ARTIGO XIII
Quotas-partes territoriais de
trânsito excepcionais
1. Em caráter provisório, as administrações elencadas no quadro abaixo estão autorizadas a cobrar as
quotas-partes territoriais de transito excepcionais indicadas no citado quadro, as quais vêm se somaar às
quotas-partes de trânsito referidas no artigo 35.1:

ARTIGO XIV
quotas-partes marítimas
1. As administrações seguintes reservam-se o direito de majorar em 50 por cento, no máXimo as quotas-partes marítimas previstas no artigo 35: Alemanha,
América (Estados Unidos), Antrgua e Barbuda, Argentina,
Bahamas, Bangladesh, Barbados, Barein, Bélgica, Belize,
Brasil, Brunei Darussalã, Canadá, Catar, Chile, Chipre,
Comores, Congo (Rep. Pop.), Djibuti, Dominica, Emirados
Árabes Unidos, Espanha, Finlândia, França, Gabão,
Gàmbia, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
Territórios do Ultramar dependentes do Reino Unido, Granada, Grécia, Guiana, lêmen, India, Itália, Jamaica, Japão, Kribati, Madagascar, Malásia, Malta, Maurrcio, Nigéria, Noruega, Ornã, Papua-Nova Guiné, Paquistão, Portugal, Quênia, São-Gristóvão-e-Nevis, Santa-Lúcia,
São-Vicente-e-Granadinas, Salomão (Ilhas), Serra Leoa,
Seychelles, Singapura, Suécia, Tanzânia (Rep. Unida),
Tailândia, Trinidade-e-Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu e
Zâmbia.

ARTIGO XV
Quotas-partes suplementares
1. Qualquer encomenda encaminhada por via
de superfrcie ou aére,a com destino aos Departamentos franceses do Ultramar, aos Territórios franceses
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do Ultramar e às Coletividades de Mayotte e Saint-Pierre-et-Miquelon é onerada com uma quota-parte territorial de chegada de valor igual, no máximo, à quota-parte francesa correspondente. Quando
tal encome~da for encaminhada em trânsito pela
França contmental, ela gera, também, a cobran~a das
quotas-partes e despesas suplementares segumtes:
1.1 encomendas "via de superfície."
1.1.1 a quota-parte territorial de transito francesa;
1.1.2 a quota-parte marítima francesa correspondente ao escalão de distância que separa a França continental de cada qual dos Departamentos, Territórios e Coletividades em questão:
1.2 encomendas-aéreas
1.2.1 a quota-parte territorial de trânsito francesa para as encomendas em trânsito a descoberto;
1.2.2 as despesas de transporte aéreo correspondentes à distância aeropostal que separa a França continental de cada qual dos Departamentos, Territórios e Coletividades em questão.
2. As Administrações Postais da República Árabe do Egito e da República do Sudão estão autorizadas a cobrar uma quota-parte suplementar de 1 DES,
além das quotas-partes territoriais de trânsito previstas no artigo 35.1, para qualquer encomenda que esteja transitando pelo Lago Nasser entre Shallal (Egito) e Wadi Halfa (Sudão);
3. Qualquer encomenda encaminhada em trânsito entre a Dinamarca e as Ilhas Faroé ou entre a Dinamarca e a Groenlândia enseja a cobrança das seguintes quotas-partes suplementares;
3.1 encomenda "via superfície"
3.1.1 a quota-parte territorial de trânsito dinamarquesa;
3.1.2 a quota-parte marítima dinamarquesa correspondente à escala de distância entre a Dinamarca
e as Ilhas Faroé ou a Dinamarca e a Groenlândia, respectivamente;
3.2 encomendas-aéreas
3.2.1 as despesas de transporte aéreo correspondentes à distãncia aeropostal ente a Dinamarca e
as Ilhas Faroé ou a Dinamarca e a Groenlândia, respectivamente.
4. A Administração Postal do Chile está autorizada a cobrar uma quota-parte suplementar de 2.61
DES por quilograma, no máximo, pelo transporte das
encomendas destinadas à Ilha da Páscoa.
5. Qualquer encomenda encaminhada por via
de superfície ou por via aérea em trânsito entre Portugal continental e as regiões autônomas da Madeira e
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Açores enseja a cobrança das seguintes quotas-partes e despesas suplementares;
5.1 encomendas "via superfície"
5.1.1 a quota-parte territorial de trânsito portuguesa;
5.1.2 a quota-parte marítima portuguesa correspondente ao escalão de distância que separa Portugal continental e cada qual das regiões autônomas
em questão;
5.2 encomendas-aéreas
5.2.1 a quota-parte territorial de trânsito portuguesa;
5.2.2 as despesas de transporte aéreo correspondentes à distância aeropostal entre Portugal continental e cada qual das regiões autônomas em questão;
6. As encomendas endereçadas às províncias
insulares das Canárias e Tenerife, encaminhadas em
trânsito pela Espanha continental, originarão a cobrança, além da quota-parte territorial de chegada
correspondente, das seguintes quotas-partes suplementares;
6.1 encomendas "via superfície";
6.1.1 a quota-parte territorial de trânsito espanhola;
6.1.2 a quota-parte marítima espanhola correspondente à distância de 1000 a 2000 milhas marítimas;
6.2 encomendas-aéreas
6.2.1 as despesas de transporte aéreo que correspondem a distância aeropostal entre a Espanha
continental e cada qual das províncias insulares consideradas.
ARTIGO XVI

Despesas de transporte aéreo
1. Afeganistão, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bahamas, Brasil, Bolívia, Cabo Verde, Canadá,
Cazaquistão, Chade, Chile, China (Rep. Pop.), Colômbia, CO!"lgo (Rep.), Cuba, EI Salvador, Equador,
Espanha, Gabão, Guiana, Honduras (Rep.), lêmen,
fndia, Indonésia, Irã (Rep. Islâmica), México, Mianmar,
Mongólia, Nova Zelândia, Paquistão, Paraguai, Peru,
Rússia (Federação da), Sudão, Turquia. e Venezuela,
Vietnã e lambia fazem jus ao reembolso dos custos suplementares gerados pelo transporte aéreo, dentro do
seu país, das encomendas-aéreas procedentes do
exterior. Essas despesas de transporte aéreo devem
ser uniformes para todas as expedições procedentes
do exterior, quer as encomendas-aéreas sejam reencaminhadas ou não por via aérea.
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2. Em caráter de reciprocidade, a Espanha faz
jus ao reembolso dos custos suplementares gerados
pelo transporte aéreo, dentro do seu pais, das encomendas aéreas proqedentes das Administrações
constantes no parágrafo 1° do presente artigo. Estas
despesas de transporte aéreo serão uniformes para
todas as expediçOes recebidas, quer sejam elas encaminhadas ou não pela via aérea.
ARTIGO XVII
Tarifas especiais

1. As Administrações da América (Estados Unidos), da Bélgica, da França e da Noruega podem cobrar, para encomendas-áreas, quotas-partes territoriais mais elevadas do que para as encomendas de superficie.
2. A Administração do Ubano está autorizada a
cobrar, para as encomendas até 1 quilograma, a taxa
aplicável às encomendas acima de 1 até 3 quilogramas.
3. A Administração do Panamá (Rep.), está autorizada a cobrar 0.20 DES por quilograma para as
encomendas de superficie transportadas por via aérea (SAL), em transito.
E, por ser verdade, os Plenipotenciários abaixo
assinados redigiram o presente Protocolo, o qual terá
a mesma força e o mesmo valor do que se as suas
disposições estivessem inseridas no próprio texto do
Acordo a que se refere, e o assinaram em um exemplar que é arquivado junto ao Diretor-Geral da Secretaria Internacional. Uma cópia do mesmo será entregue a cada Parte pelo Governo do pais anfitrião do
Congresso.
Feito e passado em Seul, em 14 de Setembro
de 1994
ACORDO REFERENTE AOS VALES POSTAIS
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ACORDO REFERENTE AOS VALES POSTAIS
Os abaixo ssinados, Plenipotenciários dos Governos dos parses-membros da União, em face do
disposto no artigo 22, parágrafo 4°, da Constituição
da União Postal Universal celebrada em Viena em 10
de julho de 1964, passaram, de comum acordo e ressalvado o disposto no artigo 25, parágrafo 4°, da citada Constituição, o seguinte Acordo.
ARTIGO 1°
Finalidade do Acordo

1. O presente Acordo disciplina a permuta dos
vales postais que os países contratantes convencionem instituir nas suas relações recrprocas.
2. Organismos não postais podem participar,
por Intermédio da Administração Postal, de permuta
disciplinada pelo disposto no presente Acordo. Cabe
a estes organismos entrarem em acordo com a Administração Postal do seu respectivo país para garantir
a execução cabal de todas as cláusulas do Acordo e,
no bojo deste entendimento, exercer os seus direitos
e cumprir com as suas obrigações enquanto organizações postais, obrigações estas definidas pelo presente Acordo. A Administração postal atua enquanto
intermediária nas relações de tais Organismos com
as Administrações Postais dos outros parses signatários e com a Secretaria internacional.
ARTIGO 2°
Diferentes categorias de vales postais

1. Vale ordinário
O remetente efetua um depósito no guichê de
uma agência postal ou solicita a débito em sua conta
corrente postal e pede que o montante seja pago em
espécie ao beneficiário. O vale ordinário é transmitido
por via postal. O vale ordinário telegráfico é transmitido via telecomunicações.
2. Ordem de pagamento
O remetente efetua um depósito no guichê de
uma agencia postal e solicita que o respectivo valor
seja creditado na conta do beneficiário administrada
pelo Correio. A ordem de pagamento é transmitida
por via postal. A ordem de pagamento telegráfica é
transmitida via telecomunicações.
3. Outros serviços
As AdministraçOes Postais podem acordar, nas
suas relações bilaterais ou multilaterais. a criação de
outros serviços cujas condições devem ser definidas
entre as respectivas Administrações.
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ARTIGO 3D
Emissão dos vales
(moeda, conversão, montante)
1. Salvo acordo especial, o montante do vale é
expresso na moeda do pais pagador.
2. A Administração emitente fixa a taxa de conversão da sua moeda na do pais pagador.
3. O montante máximo de um vale ordinário é fixado de comum acordo entre as respectivas Administrações.
4. O montante de uma ordem de pagamento é
ilimitado. Todavia, assiste a cada Administração o direito de limitar o montante total das ordens de pagamento que qualquer emitente pode mandar pagar em
um dia ou em um dado período.
5. Os vales telegráficos estão sujeitos ás disposições do Regulamento das Telecomunicações Internacionais.
ARTIGO 4°
Taxas
1. A Administração emitente determina livremente, ressalvadas as disposições dos parágrafos 2°
e 3° seguintes, a taxa a ser cobrada no ato da emissão. A esta taxa principal ela acrescenta eventualmente, as taxas referentes à prestação de serviços
especiais (pedido de aviso de pagamento, ou de lançamento, de entrega por expresso etc.).
2. O montante da taxa principal de um vale ordinário não pode exceder 22.86 DES.
3. A taxa de uma ordem de pagamento deve ser
inferior à taxa de um vale ordinário do mesmo valor.
4. Os vales permutados por intermédio de um
paIs que seja parte do presente Acordo, entre um
pais contratante e um paIs não contratante, podem
ser onerados, pela Administração intermediária, com
uma taxa suplementar determinada por esta última
em função dos custos gerados pelas operações que
efetua; esta taxa pode, no entanto, ser cobrada do remetente e atribulda à Administração do paIs intermediário se as Administrações interessadas tiverem entrado em acordo neste particular.
5. Podem ser cobradas do beneficiário as seguintes taxas opcionais:
a) uma taxa de entrega, quando o pagamento
for efetuado a domicilio;
b) uma taxa, quando a montante tem de ser creditado numa conta corrente postal;
c) eventualmente, a taxa de revalidação prevista no artigo 6°, parágrafo 40 ;
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d) a taxa mencionada no artigo 12.3.5 da Convenção, quando o vale for endereçado à "Posta restante";
e) eventualmente, a taxa complementar de expresso.
6. Se forem exigidas autorizações de pagamento por força das disposições do Regulamento de Execução do presente Acordo, e se nenhum erro de serviço tiver sido cometido, pode ser cobrada uma taxa
de "autorização de pagamento" de 0,65 DES no máximo, salvo se esta taxa já tiver sido cobrada por conta
do aviso de pagamento.
7. Os vales, tanto na emissão como no pagamento, não podem ser onerados com qualquer taxas
ou direitos diferentes daqueles previstos no presente
Acordo.
8. Todos os vales postais permutados nas condições previstas nos artigos 7.2 e 7.3.1 a 7.3.3 da Convenção estão isentos da cobrança de qualquer taxa.

ARTIGO 5°

Modalidades de permuta
1. A permuta pela via postal efetua-se, a critério
das Administrações, quer por meio de vales ordinários onde ordens de pagamento, diretamente entre a
agência emitente e a agência pagadora, quer por
meio de listas por intermédio dos correios ditos "correios permutantes", designados pela Administração
de cada um dos palses contratantes.
2. A permuta por via telegráfica efetua-se por telegrama-vaie endereçado diretamente à agência pagadora. Todavia, as Administrações envolvidas também podem concordar em utilizar um meio de telecomunicação que não o telégrafo para a transmissão
dos vales telegráficos.
3. As Administrações podem também convencionar um sistema de permuta misto, se assim o exigir a
organização interna dos seus respectivos serviços.
Neste caso, a permuta opera-se por meio de cartões
diretamente entre as agências postais de uma da~
Administrações e o correio permutante da Administração correspondente.
4. Os vales previstas nos parágrafos 10 e 3° podem ser encaminhados ao paIs destinatário em fitas
magnéticas ou em qualquer outro suporte convencionado entre as Administrações. As Administrações de
destino podem utilizar os formulários do seu regime
interno para fins de lançamento dos vales emitidos.
As condições da permuta são, então, definidas nos
convênios particulares firmados pelas Administrações envolvidas.
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5. As Administrações podem convencionar a utiIizaçao de meios de permuta diferentes daqueles previstos nos parágrafos 1° a 4°.
ARTIGO 6°
Pagamento dos vales

1. Os vales sao válidos:
a) regra geral, até ao fim do primeiro mês subseqUente ao mês da emissão;
b) após acordo entre Administrações Interessadas, até ao fim do terceiro mês subseqllente ao da
emissao.
2. Findos esses prazos, os vales que chegarem
diretamente às agências pagadoras só são pagos se
trouxerem um "visto de revalidação", aposto pelo serviço designado pela Administração emitente. por solicitação da agência pagadora. Os vales que chegarem às
Administrações de destino conforme o artigo 5°, parágrafo 4°, não podem receber um visto de revalidação.
3. O visto de revalidação confere ao vale, a partir
do dia em que é aposto, uma nova validade cuja duração é a mesma de um vale emitido no mesmo dia.
4. Se o nao pagamento. antes do encerramento
do prazo de validade, não resultar de um erro de serviço, poderá ser cobrada uma taxa referente à aplicação
do "visto de revalidação" de 0,65 DES no máximo.
5. Quando um mesmo remetente mandar emitir,
no mesmo dia, a favor do mesmo beneficiário, vários
vales cujo montante total excede o máximo adotado
pela Administração de pagamento, esta última está
autorizada a escalonar o pagamento dos títulos de
forma a que o montante pago ao beneficiário, num
mesmo dia não exceda esse máximo.
6. O pagamento dos vales é efetuado de acordo
com a regulamentação do país de pagamento.
ARTIGO 7°
Reexpediçio
1. Em caso de mudança de residência do beneficiário, e dentro dos limites de funcionamento de um
serviço de vales entre o país expedidor e o país do
novo destino. qualquer vale pode ser reexpedido por
via postal ou telegráfica a pedido do remetente ou do
beneficiário. Neste caso, aplicam-se, por analogia, o
artigos 27.1,27.2 e 27.3. da Convenção.
2. Em caso de reexpedição. a taxa de posta restante e a taxa complementar de expresso são anuladas
canceladas (artigo 39. parágrafo 10. da Convenção).
3. A reexpedição de uma ordem de pagamento
para um outro paIs de destino não é admitida.
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ARTIGO 8°
Reclamações
Aplica-se odisposto no artigo 30 da Convenção.
ARTIGO 9°
Responsabilidade

1. PrincIpio
As Administrações Postais sao responsáveis
pelas somas depositadas até o momento em que os
vales forem pagos regularmente.
2. Exceções
As Administrações Postais eximem-se de qualquer responsabilidade:
a) em caso de atraso na transmissão e no pagamento dos vales;
b) quando, por força da destruiçao dos documentos de serviço resultante de um caso de força maior, elas não puderem comprovar o pagamento de um
vale, a menos que o ônus da sua responsabilidade tenha sido apurado de outra forma;
c) findo o prazo de prescrição estabelecido no
artigo RE 612;
d) quando se tratar de uma contestação da regularidade do pagamento, no vencimento do prazo
previsto no artigo 30.1 da Convenção.
3. Apuração da responsabilidade
3. 1 Sem prejuízo do disposto nos parágrafos
3.2 a 3.5 seguintes, a responsabilidade recai sobre a
Administração emitente.
3.2 A responsabilidade cabe à Administração
pagadora se ela não for capaz de comprovar que o
pagamento ocorreu dentro das condições prescritas
na sua regulamentação.
3.3 A responsabilidade cabe à Administração
Postal do país onde ocorreu o erro:
a) se se tratar de erro de serviço, incluindo erro
de conversão:
b) se se tratar de erro de transmissão telegráfica
cometido dentro do pars emitente ou do pars pagador.
3.4 Cabe a responsabilidade, por partes iguais à
Administração emitente e à Administração pagadora
se:
a) o erro for imputável às duas Administrações
ou se não for posslvel apurar em que paIs ocorreu o
erro:
b) ocorrer um erro de transmissão telegráfica
num pars intermediário;
c) não for possível determinar em que país ocorreu tal erro.
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3.5 Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3.2 a
responsabilidade cabe:

esta última, dentro do prazo de quatro meses a contar
do envio da notificação do pagamento.

a) no caso de pagamento de um vale falsificado;

6.2 Este reembolso realiza-se sem ônus para a
Administração credora:
a) por meio de uma das modalidades de pagamento previstas no Regulamento de Execução da
Convenção (Normas de Pagamento);
b) sem prejuízo de acordo existente, por lançamento a crédito da Administração desse país, na conta dos vales. Este lançamento é efetuado ex officio
se o pedido de anuência não tiver recebido uma resposta no prazo previsto no parágrafo 6.1.
6.3 Passado o prazo de quatro meses, o montante devido à Administração credora renderá juros, à
razão de 6% ao ano, a contar do dia do vencimento do
mencionado prazo.

à Administração do país em cujo território o vale foi inserido no serviço;
b} em caso de pagamento de um vale cujo valor
tenha sido majorado de forma fraudulenta, à Administração do país em cujo território o vale foi falsificado:
no entanto, as Administrações emitente e pagadora arcam por partes iguais com o prejuízo, quando não for
possível apurar em que país ocorreu a falsificação ou
quando náo puder ser obtida reparação por uma falsificação cometida em um país intermediário que não
participa do serviço com base no presente Acordo.
4. Pagamento das somas devidas. Recurso
4.1 A obrigação de indenizar o reclamante compete à Administração pagadora se as importâncias tiverem de ser entregues ao beneficiário; compete à
Administração emitente se a sua restituição tiver de
ser feita ao remetente.

4.2 Qualquer que seja a razão do reembolso, o
montante a ser reembolsado não pode ultrapassar o
valor depositado.
4.3 A Administração que indenizou o reclamante tem o direito de interpor recurso contra a Administração responsável pelo pagamento irregular.
4.4 A Administração que arcou, efetivamente
com o prejuízo tem o direito de interpor recurso contra
o remetente, o beneficiário ou contra terceiros, até o
limite da importância paga.
5. Prazo de pagamento

ARTIGO 10

Remuneração da Administração pagadora
1. A Administração emitente atribui à Administração pagadora, para cada vale ordinário pago, uma
remuneração cuja taxa é fixada em função do montante médio dos vales lançados em uma mesma conta mensal, em:
- 0,82 DES até 65.34 DES;
- 0,98 DES acima de 65,34 DES e até 130.68
DES;

-1.21 DES acima de 130.68 DES e até 196.01
DES;

- 1,47 DES acima de 196.01 DES e até 261.35
DES;

-1,73 DES acima de 261.35 DES e até 326.69

5.1 O pagamento dos montantes devidos aos
reclamantes deve ser efetuado com a possível brevidade dentro de um prazo limite de três meses a contar
do dia subseqüente ao dia da reclamação.

5.2 A Administração que, de acordo com o artigo
9°, parágrafo 4.1 tiver de indenizar o reclamante pode,
excepcionalmente, adiar o pagamento para além desse prazo se, apes:3r das diligencias feitas para a instrução do caso, o ..,razo em questão não for suficiente
para permitir a apuração da responsabilidade.

DES;

- 2.09 DES acima de 326.69 DES e até 392.02
DES;

- 2,52 DES acima de 392,02 DES.
2. No entanto, as Administrações envolvidas podem, a pedido da Administração pagadora, convenci·
onar uma remuneração superior àquela fixada no parágrafo 10 quando a taxa cobrada no ato da emissão
for superior a 8.17 DES.

5.3 A Administração junto à qual a reclamação
foi formulada está autorizada a indenizar o reclamante por conta da Administração responsável quando
esta, regularmente informada, deixar transcorrer dois
meses - ~'I' (!'3r l' 11<" s~I" -2'-' r"' fJniti':a" '''\rlamação,

3. As ordens de pagamento e os vales emitidos
com isençao de taxas não ensejam qualquer remuneração.

6. Reembolso à Administração participante

10 ~ atribuída à Administração de pagamento
uma remuneração suplementar de 0.16 DES. O parágrafo 2° aplica-se, por analogia, aos vales permutados por meio de listas.

6.1 AAdministração por cuja conta o reclamante
foi indenizado obriga-se a reembolsar a Administração participante pelo valor das despesas havidas por

4. Para os vales permutados por meio de listas,
além da remuneração prevista no parágrafo
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5. A Administração emitente atribui à Administração pagadora uma remuneração adicional de 0.13
DES por cada vale pago em mão própria.
ARTIGO 11

Elaboração das contas
1. Cada Administração pagadora elabora, para
cada Administração emitente, uma conta mensal das
somas pagas pelos vales ordinários ou uma conta
mensal no valor das listas recebidas durante o mês
pelos vales ordinários permutados por meio de listas.
Estas contas mensais estão elaboradas de conformidade com os modelos em anexo ao Regulamento:
elas são lançadas, periodicamente. em uma conta
geral que enseja a determinação de um saldo.
2. No caso de aplicação do sistema de permuta
misto previsto no artigo RE 503, cada Administração
pagadora elabora uma conta mensal dos valores pagos - caso os vales preparados pela Administração
emitente dêem entrada. diretamente, em suas agências pagadoras -, ou uma conta mensal no valor dos
vales recebidos durante o mês, caso os vales procedentes das agencias postais da Administração emitente dêem entrada em seu correio permutante.
3. Quando os vales tiverem sido pagos em moedas diferentes, o crédito expresso na moeda que tiver
a menor cotação é convertido na moeda de maior cotação, tomando por base de conversão a cotação média oficial do câmbio no pais da Administração devedora durante o período ao qual se refere a conta; esta
cotação média deve ser calculada de maneira uniforme, com uma aproximação de quatro decimais.
4. A liquidação das contas também pode ser feita com base nas contas mensais, sem compensação,
ou por Intermédio de uma conta corrente postal de ligação.
ARTIGO 12

Liquidação das contas
1. Salvo acordo especial, o pagamento do saldo
da conta geral ou do montante das contas mensais é
feito na moeda utilizada pela Administração credora
no pagamento dos vales.
2. Qualquer Administração pode manter, junto A
Administração do pais correspondente, um haver, do
qual são previamente sacados os montantes devidos,
ou uma conta corrente postal de ligação da qual são
debitadas as importãncias relativas ao serviço de vaIes postais.
3. Qualquer Administração que se encontrar a
descoberto, para com uma outra Administração, de
uma importãncia que extrapole os limites fixados pelo
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Regulamento. tem o direito de exigir o pagamento de
um adiantamento.
4. Em caso de não pagamento nos prazos fixados pelo Regulamento, as somas devidas rendemjuros de 6% ao ano, a contar do dia do vencimento dos
citados prazos, até ao dia do pagamento.
5. Não pedem ser descumpridas, por nenhuma
medida unilateral, tal como moratória, proibição de
transferência etc., as disposições do presente Acordo
e do seu Regulamento de Execução relativas à elaboração e à liquidação das contas.
ARTIGO 13

Disposições finais
1. A Convenção aplica-se por analogia, conforme o caso, a tudo o que não for expressamente disciplinado pelo presente Acordo.
2. O artigo 4° da Constituição não se aplica ao
presente Acordo.
3. Condições de aprovação das propostas referentes ao presente Acordo.
3.1 Para que se tornem executórias, as propostas submetidas ao Congresso e relativas ao presente
Acordo e ao seu Regulamento de Execução devem
ser aprovadas pela maioria dos Países-membros presentes e votantes signatários do Acordo. Pelo menos
metade desses Paises-membros representados no
Congresso devem estar presentes no momento da
votação.
3.2 Para que se tornem executórias, as propostas relativas ao Regulamento de execução do presente Acordo, que foram transferidas pelo Congresso ao
Conselho de Operações Postais para fins de decisão
ou que são Introduzidas entre dois Congressos, devem ser aprovadas pela maioria dos membros do
Conselho de Operações Postais que são partes do
Acordo.
3.3 Para que se tornem executórias, as propostas apresentadas entre dois Congressos e relativas
ao presente Acordo devem reunir:
3.3.1 dois terços dos votos, a metade pelo menos dos parses-membros que são signatários do
Acordo e responderam à consulta, caso se trate do
acréscimo de novas disposições;
3.3.2 a maioria dos votos, a metade pelo menos
dos países-membros que são signatários do Acordo e
responderam à consulta, caso se trate de modificações às disposições do presente Acordo;
3.3.3 a maioria dos votos, caso se trate da interpretação das disposições do presente Acordo.
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3.4 Não obstante as disposiçOes previstas no
item 3.3.1. assiste a qualquer País-membro, cuja legislação nacional ainda é incompatível com o adendo
proposto, o direito de dirigir uma declaração por escrito ao Diretor Geral da Secretaria Internacional, indicando que não lhe é possivel aceitar esse adendo,
dentro de 90 dias a contar da data de notificação do
referido adendo.
4. O presente Acordo entrará em vigor no dia 1°
de janeiro de 1996 e permanecerá vigente até a entrada em vigor dos Atos do próximo Congresso.
E, por ser verdade, os Plenipotenciários dos Governos dos países contratantes assinaram o presente
Acordo em um exemplar arquivado Junto ao Diretor
Geral da Secretaria Internacional, Uma cópia do mesmo será entregue a cada Parte pelo Governo do país
anfitrião do Congresso.
Feito e passado em Seul, em 14 de setembro de
1994
ACORDO REFERENTE AOS
OBJETOS CONTRA-REEMBOLSO
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ACORDO REFERENTE
AOS OBJETOS CONTRA-REEMBOLSO
Os abaixo-assinados, Plenipotenciários dos
Governos dos Países-membros da União, em face do
disposto no art. 22, parágrafo 4°, da Constituição da
União Postal Universal, celebrada em Viena em 10 de
julho de 1964, promulgaram, de comum acordo e ressalvado o disposto no art. 25, parágrafo C, da citada
Constituição, o seguinte Acordo:
ARTIGO 1°
Finalidade do Acordo
O presente Acordo disciplina a permuta de objetos contra-reembolso que os países contratantes convencionam Instituir nas suas relações reciprocas
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ARTIGO 2°
Definição do serviço
1. Certos objetos de correspondência e certas
encomendas postais podem ser expedidos contra-reembolso.
2. O dinheiro destinado ao remetente dos objetos pode ser-lhe enviado:
a) por vale-reembolso cujo montante é pago em
espécie no país de origem do objeto; no entanto, esse
montante poderá, quando a regulamentação da
Administração pagadora o permitir, ser creditado em
uma conta corrente postal aberta nesse pais;
b) por ordem de pagamento-reembolso cujo
montante deve ser creditado em uma conta corrente
aberta no país de origem do objeto, quando a regulamentação da Administração desse país o permitir;
c) por transferência de dinheiro ou depósito em
uma conta corrente postal aberta no país beneficiário
ou no país de origem do objeto, nos casos em que as
Administrações envolvidas admitam tais procedimentos.
ARTIGO 3°
Papel da agência de postagem dos objetos
1. Salvo acordo em contrário, o valor do reembolso é expresso na moeda do país de origem do objeto; todavia, em caso de depósito ou transferência do
reembolso para uma conta corrente postal no pars de
destino, esse montante é expresso na moeda desse
pais.
2. Quando a liquidação do reembolso é efetuada através de um vale-reembolso, o montante do
mesmo não pode exceder o valor máximo adotado no
país de destino para a emissêo dos vales com destino
ao pars de orígem do objeto. Em contrapartida, quando o pagamento ao remetente é efetuado através de
uma ordem de pagamento-reembolso ou por transferência de dinheiro, o montante máximo pode igualar-se àquele fixado para as ordens de pagamento ou
para as transferências. Em ambos os casos, um valor
máximo mais elevado pode ser acertado de comum
acordo.
3. A Admnistraçêo de origem do objeto determina livremente a taxa a ser paga pelo remetente, além
das taxas postais aplicáveis à categoria à qual pertence o objeto. quando o pagamento é efetuado por
meio de um vale-reembolso ou de uma ordem de pagamento-reembolso. A taxa aplicada a um objeto
contra-reembolso pago por meio de uma ordem de
pagamento-reembolso deve ser inferior àquela que
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seria aplicada? um r'. i,.~~= ',: ,- (;,~n: . montc~tl"\ pago
por meio de um vale-reembolso.
4. O remetente de um objeto contra-reembolso
pode, nos termos estipulados no art. 38 da Convenção, solicitar que a redução total ou parcial, quer a
majoração do valor do reembolso. Em caso de majoração do valor do reembolso, o remetente deve pagar, neste particular, a taxa referida no parágrafo 3°
acima; esta taxa não é cobrada quando o montante é
para ser creditado numa conta corrente postal por
meio de um boletim de dep6sito ou de uni aviso de pagamento ou de transferência.
5. Se o montante do reembolso deve ser pago
por meio de um boletim de depósito ou de um aviso
de pagamento ou de transferência destinado a ser
creditado numa conta corrente postal, quer seja no
país de destino, ou no país de origem do objeto, cobra-se do remetente uma taxa fixa de 0.16 DES no
máximo.
Artigo 4°
Papel da agência de destino dos objetos
1. Ressalvado o disposto no Regulamento de
Execução, os vales-reembolso e as ordens de pagamento-reembolso são disciplinados pelo disposto no
Acordo referente aos Vales Postais.
2. Os vales-reembolso e as ordens de pagamento-reembolso são enviados ex officio pela via
mais rápida (aérea ou de supertfcie) à agência pagadora ou à agência de cheques postais encarregada
da contabilização.
3. Além disso, para as transferências ou dep6sitos/pagamentos mencionados no art. 3°, paragrafo 5°
a Administração do país de destino deduz, previamente, do montante do reembolso, as seguintes taxas:
a) uma taxa fixa de 0.65 DES, no máximo;
b) se for o caso, a taxa interna aplicável às
transferências ou aos depósitos/pagamentos quando
estes forem efetuados a favor de uma conta corrente
postal aberta no país de destino;
c) a taxa aplicável às transferências ou aos dep6sitos/pagamentos internacionais quando estes forem efetuados a favor de urna conta corrente postal
no pafs de origem do objeto.
Artigo 5°
Transmissão dos vales-reembolso
A transmissão dos vales-reembolso pode, a critério das Administrações, efetuar-se, quer diretamente entre a agência emitente e a agência pagadora,
quer por meio de listas.
,Artigo 6°
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Pagamento aos remetentes dos objetos
1. Os vales-reembolso referentes aos objetos
contra-reembolso são pagos aos remetentes nas
condições determinadas pela Administração de origem do objeto.
2. O montante de um vale-reembolso que, por
um motivo qualquer, não tiver sido pago ao beneficiário, e mantido à disposição do mesmo pela Administração do país de origem do objeto; este montante reverterá, definitivamente, a essa Administração no
vencimento do prazo legal de prescrição em vigor no
citado país. Quando, por um motivo qualquer, o dep6sito/pagamento ou a transferência pan uma conta
corrente postal, solicitado de conformidade com o art.
2°, aUnea b, não puder ser efetuado, a Administração
que recebeu o dinheiro prepara um vale-reembolso
no valor correspondente a favor do remetente do objeto.
Artigo 7°
Remuneração. Elaboração e liquidação das
contas
1. A administração de origem do objeto atribui à
Administração de destino uma remuneração, cujo
montante é fixado em 0.98 DES, que incide sobre o
montante das taxas que ela cobrou por força do art.
8°, parágrafos 3°, 4° e 5°.
2. Os reembolsos postais liquidados por meio
de ordem de pagamento-reembolso ensejam o pagamento da mesma remuneração atribuída quando a liquidação se processa por meio de vale-reembolso.
Artigo 80
Responsabilidade
1. As Administrações são responsáveis pelas
importâncias recebidas até que o vale-reembolso
seja pago regularmente ou até que haja um lançamento regular a crédito da conta corrente postal do
beneficiário. Além disso, as Administrações são responsáveis, até o limite do valor do reembolso, pela
entrega dos objetos sem recebimento das respectivas importâncias ou mediante a cobrança de uma
quantia inferior ao valor do reembolso. As Administrações não assumem qualquer responsabilidade por
conta dos atrasos que possam ocorrer no recebimento e na remessa do dinheiro.
2. Nenhuma indenização será devida por conta
do valor do reembolso:
a) se a falta de recebimento das importâncias
resultar de uma falha ou de uma negligência do remetente;
b) se o objeto não tiver sido entregue por incorrer nas proibições mencionadas pela Convençêo
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(arts. 26.1, 26.2 e 26.4.2) ou pelo Acordo de Encomendas Postais (arts. 18.1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e
18.2). bem como pelo disposto no seu Regulamento
de Execução no tocante à declaração de valor;
e) se nenhuma reclamação tiver sido formulada
dentro do prazo definido pelo art. 30.1, parágrafo 1°,
da Convenção.
3. A obrigação de pagar a indenização cabe à
Administração de origem do objeto; esta pode exercer o seu direito de recurso conta a Administração
responsável que se obriga a reembolsá-Ia, nas condiçoes fixadas no Regulamento de Execução da Convenção (Reembolso da Indenização à administração
pagadora; liquidação das indenizações entre as
Administrações Postais), no valor das somas que tiverem sido adiantadas por sua conta. A Administração que arcou por último com pagamento da indenização tem direito a entrar com um recurso, até o limite
do valor dessa indenização, contr:a o destinatário,
contra o remetente .ou contra terceiros. O art. 37 da
Convenção e os artigos corre~pondentes do seu Regulamento d~ Exe.cução, relativas aos prazos.de pag~mento da .lndenlzação pela perda de.um obJet~ reglstrado, aplicam-se a todas as categonas de obJeto~
contra-reembolso, ao pagamento das somas recebldas ou da indenização.
4 A Ad .. t .... d d t'
ã é
á I
ml~ls raçao e .es mo n o respons ve
.
pelas Irregulandades cometidas quando ela puder:
a) comprovar que o erro se deve à
não-observância de uma disposição regulamentar
pela Administração do pais de origem:
.It.
d
. h
b) demonstrar que, por OcaSh:lO o encamm amento ao seu serviço, o abjeto e, em se tratando de
uma encomenda postal, o respectiva boletim de expedição não continha as menções regulamentares.
Quando a responsabilidade não puder ser claramente imputada a uma das duas Administrações, estas
arcam com o prejuízo por partes Iguais.
5. Quando o destinatário restituiu um objeto que
lhe for entregue sem cobrança do montante referente
ao reembolso, o remetente é avisado de que pode tomar posse do referido objeto em prazo de três meses,
desde que ele abra mão do pagamento do montante
do reembolso ou restitua o montante recebido por força do parágrafo 1° acima. Se o remetente decide reaver o objeto, o montante reembolsado é restituido à
Administração ou às Administrações que arcaram
com o prejuizo. Se o remetente desiste de reaver o
objeto, este passa a ser propriedade da Administração ou das Administrações que arcaram com o prejuiZO.
Artigo 9°
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Disposições finais
1. A Convenção, o Acordo relativo aos Vales
Postais e o Acordo relativo ao Serviço de Cheques
Postais, assim como o Acordo de Encomendas Postais aplicam-se, conforme o caso, a tudo quanto não
esteja conflitando com o presente Acordo.
2. CondiçOes de aprovação das propostas relativas ao presente Acordo e ao seu Regulamento de
Execução
2.1 Para se tornarem executórias, as propostas
submetidas à apreciação do Congresso e relativas ao
presente Acordo e ao seu Regulamento de Execução
devem ser aprovadas pela maioria dos Paises-membros presentes e votantes que são partes do
Acordo. Pelo menos metade destes Paises-membros
representados no Congresso devem estar presentes
no momento da votação.
2 2 Para serem executórias as propostas relativas ao'Regulamento de Execuçào do presente Acorda que foram transferidas pelo Congresso ao Conselho de Operações Postais para decisão ou que são
apresentadas entre dois Congressos devem ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de
Operações Postais que são partes do Acordo.
. .
. 2.3 Para s~rem exec,utónas, as ~ropostas rntroduzldas entre dOIs Congressos e relativas ao presente Acordo devem reunir:
231
d' t
d
t
t d
I
. . os. OIS erços os vo os, a .me a ~ pe o
menos dos parses-membros que são slgnatános do
Acord~ e respondera":l à c~nsulta, em se tratando do
acréSCimo de novas disposições/adendo:
. .
2.3.2 a malona dos votos,. a me~de pelo menos
dos parses membros que são slgnatános do Aco~do e
responde~am à. consulta, em se tratando ~e modlficações às dISPOSI~~s do presente Acordo.
.
2.3.3 a mal~na d~s votos em se tratando da mterpretação das dlsposlçOes do presente Acordo.
2.4 Não obstante o disposto no item 2.3.1,
qualquer País membro cuja legislação nacional
ainda esteja incompatfvel com o adendo proposto
pode, nos noventa dias subseqüentes à data de
notificação do mesmo, dirigir uma declaração por
escrito ao Diretor-Geral Secretaria Internacional
informando que não lhe é possivel aceitar esse
adendo.
3. O presente Acordo entrará em vigor no dia
1° de janeiro de 1996 e permanecerá vigente até a
entrada em execução dos Atos do próximo Congresso.
E, por ser verdade, os Plenipotenciários dos Govemos dos paises contratantes assinaram o presente
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Acordo em um exemplar arquivado junto ao Diretor
Gera] da Secretaria Internacional. Uma cópia do mesmo será entregue a cada Parte pelo Governo do país
anfitrião do Congresso.
Feito e passado em Seul, em 14 de setembro de
1994

res e suportes técnicos para a execução do serviço. o
Protocolo Final da Convenção Postal Universal foi
modificado com vistas a incorporar regulamentos
para a execução dos caprtulos sobre "correio eletrônico" e "ligações telemáticas", bem como deliberações
sobre serviços de "carta resposta comerciallnternaci-

EM nO 049/DTCS-MRE - ETEL UPU

onal".
.
.
5 - O Acordo referente as Encomendas PostaIs
Internacionais regulamenta o serviço das encomendas postais entre os Esta~os contratantes. O Acordo
referente aos Vales Postais e o Acordo referente aos
Objetos Contra-Reembolso, também anexos, disciplinam, ~espectivamente, a permuta dos vales postais e
de objetos contra-reembolso.
6 - Em 4 de agosto de 1998, o Ministério das
Comunicações solicitou as providências para a ratificação dos Atos em apreço, havendo esclarecido que
o depósito do instrumento de ratificação deverá ser
efetuado no menor prazo possível, de acordo com o
artigo 26 da Constituição da UPU, modificado pelo artigo VI do Quadro Protocolo Adicional, adotado em
Washington, em 1989. Ademais, o fato de os Atos resultantes do Congresso do Seul estarem em vigor
desde primeiro de janeiro de 1996 e a proximidade do
XXII Congresso da União Postal Universal, a ser realizado em 1999, em Pequim, República Popular da
China, ocasião em que os Países-membros deverão
acordar novas alterações à Constituição, ao Regulamento Geral, bem como à Convenção e demais Atos
da União Postal Universal, tornam premente a ratificação dos referidos textos.
7 - Aluz do exposto, elevo à alta consideração
de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem
ao Congresso Nacional, para o encaminhamento dos
diplomas internacionais à apreciação do Poder Legislativo.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
.
o
. .
AVISO n 232 - C. CIVIl.

Brasflia, 10 de fevereiro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Submeto à alta consideração de Vossa Excelência os textos em anexo do Quinto Protocolo Adicionai à Constit~iÇão da U~ião Postal Universal (UPU);
do Regulamento Geral da União da Convenção Postal Universal e seu Protocolo Final; do Acordo referente às Encomendas Postais Internacionais e seu Protocolo Final; do Acordo referente aos Vales Postais; e
do Acordo referente aos Objetos Contra- Reembolso,
emanados do XXI Congresso da UPU, realizado em
Seul, em setembro de 1994, e firmados, nessa ocasião, pelos plenipotenciários da Administração Postal
do Brasil.
2 - O anexo Protocolo Adicional, acordado em
Seul modificou um total de sete artigos da Constituição da União Postal Universal. Destaca-se a alteração do Artigo 13, que determina como "Órgãos da
União", além do Congresso e da Secretaria Internacional, o Conselho de Administração (equivalente
ao antigo Conselho Executivo) e o Conselho de
Operações Postais (equivalente ao antigo Conselho Consultivo de Estudos Postais), e como órgãos
permanentes o Conselho de Administração, o Conselho de Operações Postais e a Secretaria Internacional.
3 - Quanto ao Regulamento Geral da União
Postal Universal, o artigo 107 determina que as Iínguas de trabalho da Secretaria Internacional serão ,q
francês e o inglês. Os idiomas utilizados para a doeu':'
mentação da União seguem sendo o francês, o inglês, o árabe e o espanhol, podendo ainda serem utilizados, contanto que restritos à documentação básica, os idiomas alemão, chinês, português e russo, segundo o artigo 108.
4 - A anexa Convenção Postal Universal, aprovada no Congresso de Seul, teve, entre as alterações
mais significativas, a inclusão de um capitulo referente ao "correio eletrônico". que estabelece que as
Administrações Postais podem acordar entre si a participação nos serviços do correio eletrônico. Na terceira parte do referido Acordo, foi inclufdo capítulo sobre "ligações telemáticas", que faculta às Administrações Postais a prerrogativa de escolher os fornecedo-

Em 11 de fevereiro de 1999
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria M®n~agem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa aos textos emanados do XXI Congresso da UPU;
que são os seguintes: Quinto Protocolo Adicional à
Constituição da União Postal Universal- UPU; Regulamento Geral da União; Convençao Postal Universal
e seu Protocolo Final; Acordo referente ás Encomendas Postais Internacionais e seu Protocolo Final;
Acordo referente aos Vales Postais e Acordo referen-
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te aos Objetos Contra-Reembolso, concluidos em
Seul, em 14 de setembro dc 1994.
Atenciosamente. - Clovis de Barros CarvaIh o,
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
MENSAGEM N° 231, DE 1999
Submete à consideração do Congresso Nacional os textos emanados do
XXI Congresso da União Postal Universal
que sio os seguJntes: Quinto Protocolo
Adicionai à constituição da União Postal
Universal - UPU; Regulamento Geral da
União; Convenção Postal Universal e seu
Protocolo Final; Acordo referente ás
Encomendas Postais Internacionais e
seu Protocolo Final; Acordo referente
aos Vales Postais e Acordo referente aos
Objetos Contra-Reembolso, concluidos
em Seul, em 14 de setembro de 1994
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Joio Herrmann Neto
I - Relatório
O Excelentfssimo Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, por meio da Mensagem 231, de 1999, assinad~
em 11 de fevereiro de 1999, acompanhada de exposlo
ção de motivos do Exm Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, datada do dia' anterior, os
seguintes atos internacionais emanados do XXI Congresso de União Postal Universal: Quinto Protocolo
Adicional à constituição da União Postal Universal UPU; Regulamento Geral da União; Convençêo Postal Universal e seu Protocolo Final; Acordo referente
às Encomendas Postais Intemacionais e seu Protocolo Final; Acordo referente aos Vales Postais e Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso, lodos
concluidos em Seul, em 14 de setembro de 1994.
As cópias dos instrumentos mencionados, autenticadas pelo Departamento de Comissões da
Casa, encontram-se nestes autos de tramitação, da
seguinte forma:
a) Quinto Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal- fls. 06 a 09;
b) Regulamento Geral da União Postal Universal - fls,1 Oa 26;
c) Convenção Postal Universal- fls. 29 a 63;
d) Protocolo Final da Convenção Postal Uníversal- fls.59 a 63;
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e) Acordo referente às encomenda~ postais internacionais (Calis Postaux) - Protocolo Flnal- fls. 64
a 92',
f) Protocolo final do Acordo referente às Encomendas Postais - fi. 68 dos autos (indice) e fls. 87 a
92 (texto do protocolo a que se refere o indice);
g) Acordo referente aos Vales Postais - fls. 93 a
101.
h) Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso _ fls. 102 a 107.
Há, portanto, oito atos internacionais sob exame
nestes autos, os quais apresentam a estrutura que
passo a sumarizar:
1 _ O Quinto Protocolo Adicional à constituição
da União Postal Universal foi promulgado pelos Pleniponteciários dos Governos dos Paises-membros da
União Postal Universal reunidos em Seul, em face do
disposto no artigo 30, § 2°, da Constituição da União
Postal Universal, celebrada em Viena, em 10 de julho
de 1964, ressalvada a competente ratificação.
Seu texto contém nove artigos, sete dos quais
alteram dispositivos anteriores da constituição da
União Postal Universal: os arts. 8° (pertinente a
Uniões Restritas e Acordos Especiais); 13 (referente
aos órgãos da União Postal Universal), 17 (relativo ao
Conselho de Administração), 18 (relacionado ao Conselho de OperaçOes Postais), 20 (Secretaria Internacional; 22 (Atos da União) e 25 (Assinatura, autenticação, ratificação e outras modalidades de aprovaçã?
dos Atos da União). Os dois últimos artigos são pertinentes à adesão ao Protocolo Adicional e a outros
atos da União e à aplicação e vigência do Protocolo
Adicional à Constituição da União Postal Universal.
2. O Regulamento Geral da União Postal Universal, por sua vez, foi promulgado pelos Plenipoteneiários dos Governos dos Parses-membros da União
Postal Universal, em face do disposto no art. 22, § 20,
da Constituição da União Postal Universal, celebrada
em Viena em 1964, ressalvado o disposto no artigo
25, § 40 da referida Constituição, as disposições que
especifica, a serem inseridas no Regulamento Geral.
O texto a ser inserido no Regulamento Geral da
União Postal Universal compõe-se de seis capitulos:
o primeiro refere-se ao Funcionamento dos órgãos da
União, alterando os Arts. 101 a 108 do Regulamento
anterior o segundo é pertinente à Secretaria Internacional, modificando os Arts. 109 a 119 do texto que o
antecedeu; o terceiro, relativo a Procedimento de
apresentação e de análise de propostas, substitui os
Arts. 120 a 124; o quarto, concernente a Finanças, altera os Arts. 125 a 127 do texto antecedente, o quinto,
sobre Arbitragens, reformula o Art. 128 e, finalmente
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sexto e último capítulo, altera e substitui os Arts.
129 a 131, no que diz respeito a Disposições Finais.
3. A Convenção Postal Universal, também assinada pelos plenipotenciários dos Governos dos Paises-membros, em face do disposto no art. 22, § 3°, da
Constituição da União Postal Universal, respeitado o
disposto em seu art. 25, § 3°, dispõe sobre as normas
comuns aplicáveis ao serviço postal internacional e
as disposições relativas aos serviços de objetos de
correspondência.
Compõe-se de sessenta artigos, subdivididos
em quatro partes: a primeira parte, composta dos sete
primeiros artigos da Convenção, é pertinente às Normas comuns aplicáveis ao serviço postal internacional; a segunda. que compreende os arts. 8° a 41, é referente às Disposições relativas aos objetos de correspondência: Serviços prestados; a terceira, que vai
dos arts. 42 a 56, aborda as Disposições relativas aos
o~jetos de corre~pondência: rel~~ões entre as Adminlstrações Postais; a quarta ~ ultIma parte, comp!"eendendo os art~. 57 ~ ~9, dIspõe sobre o ServIço
E~S. O ~exagéslmo e ultimo artigo trata da execução
e VigênCia da Convenção.
4. O Protocolo Final da Convenção Postal
Universal, convencionado pelos mesmos plenipotenciários que subscreveram a Convenção Postal
Universal e assinado em 14 de setembro de 1994,
compõe-se de dezessete artigos que tratam de direito de propriedade sobre os objetos postais, taxas. exceção à franquia postal relativa aos cecogramas; pequenas encomendas; peso máximo
para impressos: malas M registradas; pastagem
de objetos de correspondência no exterior; proibições; objetos sujeitos a direitos aduaneiros; retirada, modificação ou correção de endereço, reclamações: taxa de apresentação alfandegária;
responsabilidade das Administrações postais;
isenção da responsabilidade das Administrações
Postais; pagamentos de indenização; despesas
de transito particulares a finalmente, despesas de
transporte aéreo interno.
5. O Acordo, referente às encomendas postais
internacionais (Colis Postaux) compõe-se de treze
artigos, subdivididos em quatro partes. A primeira,
trata das disposições preliminares (objeto do acordo
e operação de serviços pelas empresas de transporte); a segunda refere-se a modalidades de prestação
de serviço (disposições gerais; serviços especiais;
disposições particulares; questões aduaneiras, responsabilidade); a terceira é pertinente às relações entre as administrações postais (tratamento das encomendas; tratamento dos casos de responsabilidade;
O
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quotas-partes e despesas de transporte aéreo e disposições diversas); a quarta e última parte trata das
disposições finais.
6. O Protocolo Final do Acordo referente às
Encomendas Postais, por seu turno, compõe-se
de dezessete artigos (princípios; encomendas
com valor declarado; aviso de recebimento; proibições; retirada, modificação ou correção de endereço a pedido do remetente; reclamações; taxa de
apresentação alfandegária; exceções ao princípio
da responsabilidade; isenção da responsabilidade
da Administração Postal; pagamento de indenização; quotas-partes territoriais de chegada excepcionais; quotas-partes territoriais de trânsito excepcionais; quotas-partes marítimas; quotas-partes
suplementares; despesas de transporte aéreo; tarifas especiais).
7. O Acordo referente aos Vales Postais contém
treze artigos, dispondo sobre finalidades do Acordo;
diferentes categorias de Vales Postais; emissão dos
vales (moeda, conversão, montante); taxas; modalidades de permuta; pagamento dos vales; reexpedição; reclamações; responsabilidade; remuneração
da administração pagadora; elaboração das contas e
disposições finais.
.
8. O Acordo refere.nte aos Objetos Contra-Reembolso també~ assinado em 14 de setem~ro
de ~~94 em Seul ~ a!lcerçando-~e nos mesm?s dlsPOSItivOS da ConstitUIção. da União Postal Unlv~rsal
que embasaram os d~~als ~tos, conté~ nove artigos
~ue apresentam subd~vlsão Interna e dl~põe, ~espectlva~ente, sobre finalld~des do Acordo, definl~o do
serviço.; papel da agênCIa de posta~em dos objetos;
transmissão dos v~les de reembolso, pagamento aos
~e~etentes dos objetos; remunera?~o, elabor~ção ~
IIqUldaçã? das contas; responsabilidade e dISpOSIções finais.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Na Exposição de Motivos, enviada pelo Exmo
Sr. Embaixador Luiz Felipe Lampréia, Ministro de
Estado das Relações Exteriores, à Presidência da
República junto aos oito instrumentos sob análise,
especifica-se que o Protocolo Adicional à constituição da União Postal Universal modificou um total de
sete artigos daquela carta constitutiva, devendo-se
destacar a alteração feita ao art. 13, "que insere o
Conselho de Administração e o Conselho de Operações Postais como árgãos permanentes da União
Postal Universal, em substituição ao Conselho Exe-
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cutivo e ao Conselho Consultivo de Estudos Postais,
respectivamente".
Merece, ainda, registro a menção feita, na
Exposição de Motivos, a respeito do dispositivo contido no art. 107, que determina serem inglês e francês
as Hnguas de trabalho da Secretaria Internacional da
União Postal Universal, permanecendo francês, inglês, árabe e espanhol como os idiomas oficiais a serem utilizados para a sua documentação, mas havendo também a possibilidade de documentação básica
ser produzida nos idiomas alemão, chinês, português
e russo, segundo o disposto no art. 10S.
Anota-se também, da Exposição de Motivos, a
observação relativa às alterações mais significativas feitas na Convenção Postal Universal, referentes à inclusão de capitulo pertinente a correio eletrônico, que permite às administrações postais poderem acordar entre
si a participação nos serviços de correio eletrônico. Há,
ademais, no instrumento, capitulo pertinente a IigaçOes
telemáticas, que faculta às administrações postais a
prerrogativa de escolher os fomecedores e suportes
técnicos para a execução dos serviços. Neste mesmo
sentido são às modificações introduzidas no Protocolo
Final da Convenção Postal Universal.
Já o Acordo referente às Encomendas Postais

gresso da União Postal Universal realizado em Seul e
o seu recente envio (fevereiro deste ano) a esta Casa.
A matéria é sem dúvida, relevante. Repercutirá
no dia-a-dia da comunicação entre as pessoas feita
por via postal, vai ao encontro dos compromissos que
o Brasil tem assumido em nrvel internacional e é consentanea com as normas de Direito Internacional PÚblico vigentes.
Voto, desta forma, sem mais delongas, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo em anexo, pela
aprovação deste Parlamento ao processo de ratificaçao dos textos emanados do XXI Congresso da União
Postal Universal, que são os seguintes: Quinto Protocolo Adicional à constituição da União Postal Universal
(UPU); Regulamento Geral da União; convenção POStal Universal e seu Protocolo Final; Acordo referente às
Encomendas Postais Internacionais e seu Protocolo
Final: Acordo referente aos Vales Postais e Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso, concluidos
em Seul, em 14 de setembro de 1994.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 1999. - Deputado Joio Herrmann Neto, Relator.

tem o objetivo de regulamentar essa prestação de
serviços entre os Estados contratantes, enquanto os
Acordos referentes aos Vales Postais e aos Objetos
Contra-Reembolso disciplinam a permuta dos vales
Postais e dos Objetos Contra-Reembolso.
Enfatiza-se, ainda, na Exposição de Motivos, argência da apreciação desta matéria - que levou quase cinco anos para ser encaminhada ao Congresso
Nacional - tendo em vista o próximo Congresso da
União Postal Universal, previsto para este ano, em
Beijing, República Popular da China.
A curiosidade da matéria submetida à nossa
análise neste momento é processual - reside no fato
de serem submetidos à apreciação parlamentar, em
bloco, oito atos internacionais, através de uma única
Mensagem.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1999
(MENSAGEM N° 231, de 1991)

O fato conquanto incomum, encontra, todavia,
respaldo legal. Como bem lembra Francisco Rezek,
em sua obra Direita Internacional Público (Ed. Saraiva, São Paulo. 1996), na p. 70, "um único decreto legislativo pode aprovar dois ou mais tratados."
Do ponto de vista do mérito, pouco há a acrescentar, os textos sob análise destinam-se a modernizar os anteriores, adequando-os à realidade atual das
comunicações postais. ~, apenas, estranho o decurso de tempo ocorrido entre a sua assinatura, no Con-

Art. 10 • Ficam aprovados os textos emanados
do XXI Congresso da União Postal Universal, que são
os seguintes: Quinto Protocolo Adicional à constituiçêo da União Postal Universal (UPU); Regulamento
Geral da União; Convenção Postal Universal e seu
Protocolo Final; Acordo referente às Encomendas
Postais Intemacionais e seu Protocolo Final; Acordo
referente aos Vales Postais e Acordo referente aos
Objetos Contra-Reembolso, conclurdos em Seul, em
14 de setembro de 1994.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Aprova os textos emanados do XXI
Cong.....o da Unllo Postal Universal,
que alo os seguintes: Quinto Protocolo
Adicionai à constJtuiçlo da União Postal
Universal (UPU) Regulamento Geral da
Unllo: Convençlo Postal Universal e seu
Protocolo Final: Acordo referente às
Encomendas Postais Internacionais e
HU Protocolo Final: Acordo referente
aos Vales Postais e Acordo referente aos
Objeto. Contra-Reembolso, conclufd08
em Seul, em 14 de setembro de 1994.

o Congresso Nacional decreta:
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Parágrafo único: Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem
os referidos instrumentos, assim como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I
do Art. 49 da Constituição Federal, acarretem encar90S ou compromissos gravosos ao patrimOnio naciona!.
Art. 2°. Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 1999. - Deputado JOÃO HERRMANN NETO, Relator.

Brasil, e que são os seguintes: Quinto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal
(UPU); Regulamento Geral da União; Convenção
Postal Universal e seu Protocolo Final; Acordo referente às Encomendas Postais Internacionais e seu
Protocolo Final; Acordo referente aos Vales Postais e
Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso.
O projeto em causa deve ser apreciado por esta
Comissão e pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

A União Postal Universal - UPU é o organismo
que congrega praticamente todos os países do mundo e que, por intermédio de suas normas e acordos,
possibilita que correspondências e encomendas sejam remetidas de qualquer localidade da face da Terra para qualquer outra e sejam efetivamente recebidas por seu destinatário.
Este tipo de serviço é hoje rotineiro e considerado um direito de todas as pessoas. Nem sempre foi
assim. S6 passou a ser possível com a constituição
da UPU no século passado.
A UPU se baseia numa série de acordos e convenções que são atualizados e renovados a cada
Congresso daquela União, que se realiza de cinco em
cinco anos, sempre em um país diferente.
São os textos destes acordos, modificados no
Congresso de Seul, realizado em 1994, que se encontram sob o exame desta Comissão. A sua aprovação pelo Congresso Nacional é necessária, para que
tenham plena eficácia.
Por estes motivos, nosso voto é pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo n° 311, de 1999.
Sala da Comissão, 25 de novembro de 1999. Deputado Santos Filho, Relator.

MENSAGEM N° 231/99

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da Mensagem
n° 231/99, do Poder Executivo, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresente, acatando o parecer do relator, Deputado João Herrmann Neto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Pannunzio - Presidente, Amon Bezerra, Synval Guazzelli, Paulo Delgado - Vice-Presidentes - Aldir Cabral - Cláudio Cajado José Lourenço - Leur Lomanto - Abelardo Lupion Luciano Pizzatto - Bonifácio de Andrada - Clóvis Volpi - Luiz Carlos Hauly - Paulo Kobayashi - Nelson
Otoch - Silvio Torres - Zulaié Cobra - Alberto FragaDamião Feliciano - Edison Andrino - Elcione Barbalho - Mário de Oliveira - Jorge Pinheiro - Laire Rosado - Zaire Rezende - Luiz Mainardi - Virgílio Guimarães - Waldomiro Fioravante - Aldo Rebelo - Jair Bolsonare - Paulo Mourão - Fernando Gonçalves - José
Carlos Elias - Neiva Moreira - Luiz Salomão - Haroldo Lima e De Velasco.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 1999. - Deputado Antonio Carlos Parnunzio, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I - Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprovou o Projeto de Decreto, Legislativo
nO 311, de 1999, que por sua vez aprova 8 atos internacionais emanados do XXI Congresso da União
Postal Universal (UPU) realizado em Seul, em 1994,
e assinados pelos representantes plenipotenciários
dos Governos dos Países-membros, entre os qJ.i~,s o

11 - Voto do Relator

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nO 311/99, nos termos do parecer do relator, Deputado Santos Filho.
Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e Iris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro - Alberto Goldman - Augusto Franco - João
Almeida - Júlio Semeghini - Luiz Piauhylino - Luiz Ribeiro - Nárcio Rodrigues - Silas Câmara - Nilson Pinto - Atil~ I..,ira - FrancistOnio Pinto - Gessivaldo DiasHermes Parcianello - Jorge Pinheiro - Jorge Wilson Marçal Filho - Nelson Proença - Jorge Costa - Zaire
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Rezende - Arolde de Oliveira - César Bandeira - Corauci Sobrinho - José Carlos Aleluia - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Maluly Netto - Vic Pires
Franco - Paulo Magalhães - Marcos de Jesus - Nelson Pellegrino - Pedro Irujo - Walter Pinheiro - Babá
- Odelmo Leão - Oliveira Filho - Pauderney Avelino Robério Araújo - Wagner Salustiano - Dr. Hélio - Eurlpedes Miranda - Evandro Milhomen - Luiza Erundina - Almeida de Jesus - José Aleksandro - Agnaldo
Muniz - Bispo Wanderval.
Sala da Comissão, 29 de março de 2000. - Deputado Salvador Zimbaldi, Presidente em exerclcio.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO
1_ Relatório
O projeto de decreto legislativo em eplgrafe, de
autoria da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, após apreciaçao da Mensagem n0
231, de 1999, do Poder Executivo: propõe a aprovação de oito atos internacionais emanados do XXI
Congresso Postal Universal (UPU), todos concluldos
em Seul, em 14 de setembro de 1994.
Em slntese, os oito documentos dispõem o seguinte:
1. Quinto Protocolo Adicional à Constituição da União
Postal Universal- altera nove artigos da
constituição da União Postal Universal, relativamente ao funcionamento e competência
dos Conselhos de Administração e de Operações Postais, da Secretaria Internacional e
sobre procedimentos de assinatura, autenticação e ratificação dos atos da União;
2. Regulamento Geral da União Postal
Universal - dispõe sobre o funcionamento
dos órgãos da União Postal, sobre a sua
Secretaria Internacional e determina procedimentos de apresentação de análise de
propostas e arbitragens;
3. Convenção Postal Universal - refere-se à normas comuns a serem aplicadas
ao serviço postal internacional, aos objetos
de correspondência, às relações entre
Administrações Postais e sobre a execução
e vigência da Convenção;
4. Protocolo Final da Convenção Postai Universal - trata sobre o direito de propriedade sobres os objetos postais, peso máximos para impressos, malas registradas,
postagem de objetos no exterior, proibições,
objetos sujeitos a direitos aduaneiros, recla-

mações, taxas, isenções, indenizações e
outras despesas postais;
5. Acordo referente às encomendas
postais internacionais (Colis Postaux) - trata
sobre a prestação de serviços referente às
encomendas postais e relações entre administrações postais;
6. Protocolo Final do Acordo referente
às Encomendas Postais - cuida dos valores
declarados nas encomendas, aviso de recebimento, proibições, retiradas, correção ou
modificação do endereço a pedido do remetente, reclamações e responsabilidades da
Administração Postal;
7. O Acordo referente aos Vales Postais - regulamenta as diferentes categorias
de vales postais, emissão de vaies, taxas,
d
modalidades e permuta: reexpedição, reclamações, remuneração da administração
pagadora e elaboração das contas;
8. Acordo referente aos Objetivos Contra-Reembolso - dispõe sobre as finalidades
do acordo, definição do serviço, papel da
agência de postagem dos objetos, transmissão dos vales de reembolso, pagamento
aos remetentes dos objetos, remuneração,
elaboração e liquidação das contas, responsabilidade e disposições finais.
11 - Voto do Relator
Cumpre a este órgão técnico que se manifeste
quanto aos aspectos constitucionais, jurldicos e de
técnica legislativa do projeto em apreço, consoante o
disposto no art. 32, inciso 111, allnea "a" do Regimento
Interno desta Casa.
A proposição atende aos requisitos constitucionais relativos à competência da União e às atribuições do Congresso Nacional, de acordo com o que
dispõe o art. 49, inciso I, da Lei Maior.
No que tange à constitucionalidade material do
projeto, também não vislumbramos qualquer mácula
a ser apontada, de vez que os textos não ferem nenhum dispositivo ou principio magno.
Quanto à juridicidade e a técnica legislativa não
há qualquer reparo a ser feito.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo n° 311, de 1999.
Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Deputado José Dirceu, Relator.
11I - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
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unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 311/99, nos termos do parecer do Relator, Deputado José Dirceu.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genolno, Marcelo Déda. waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themlstocles
Sampaio, José Ronaldo, LuIs Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente

PROJETO DE.DECRETO LEGISLATIVO
N° 441-A, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
MENSAGEM N° 1.120/99
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Lasafá a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Caeté, Estado de Minas Gerais; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: Dep. Jaime Martins).
(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)
*Projeto inicial publicado no DCD de 13/04/00

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria nO 111, de 4 de agosto de 1999, que auto-
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riza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Lasafá a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na localidade de Caeté, Estado de Minas
Gerais.
De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem nO 1.120/99 foi apreciada primeiramente,
no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que aprovou parecer favorável.
E o relatório.

11 - Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32. 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição em exame.
A proposição atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais, podemos constatar que o projeto em análise não
contraria preceitos ou princlpios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
95, de 1998.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 441, de
2000.
Sala da Comissão, 25 de maio de 2000. - Deputado Jaime Martins, Relator

111 - Parecer da comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e dc Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 441/00, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jaime Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
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Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Renato Vianna, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Darci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoino, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Gustavo Fruet, Ayrton Xerêz, Mauro Benevides, Pedro Irujo, Themistocles
Sampaio, José Ronaldo, Luis Barbosa, Robson
Tuma, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLlA
51 8 LEGISLATURA - 28 SESSÃO LEGISLATIVA
O Deputado Cleuber Carneiro, Presidente da
Comissão de Seguridade Social e Familia, fez a seguinte

Distribuição nO 5/00
Em 30-5-2000
Ao Deputado JORGE ALBERTO
Projeto de Lei nO 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "dispõe sobre o indice a ser aplicado nos
reajustes dos beneficios da Previdência Social e dá
outras providências".

A Deputada TETÉ BEZERRA
Projeto de Lei nO 3.994-A/97 - do Sr. Enio Bacci que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches
públicas para crianças portadoras de deficiência fisicas e mentais e dá outras providências".
Ao Deputado AFFONSO CAMARGO
Projeto de Lei n° 540-A/99 - do Sr. Paulo José Gouvêa - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 8.242, de
12 de outrubro de 1991, destinando dois por cento
da arrecadação das loterias ao Fundo Nacional para
a Criança e o Adolescente".

A Deputada JANDIRA FEGHALI
Projeto de Lei n° 1.721-A/99 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "DispOe sobre o funcionamento de piscinas coletivas e públicas e dá outras providênicas".

A Deputada TETÉ BEZERRA
Projeto de Lei n° 1.929/99 - da SrB Lidia Quinan que "acrescenta dispositivos à Lei nO 7.853, de 24
de outubro de 1989, a fim de dispor sobre intermediação do trabalho do deficiente fisico por parte das
entidades assistenciais".
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Ao Deputado CELSO GIGLlO
Projeto de Lei nO 1.938/99 _ do Sr. Enio Bacci - que
"altera a Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente, definindo a
permanência de internos nas Febems, exclusivamente para menores de 18 anos e dá outras providências".
Ao Deputado CELSO GIGLlO
Projeto de Lei nO 2.054/99 - do Sr. Wanderley Martins - que "introduz parágrafo no art. 74 e no inciso
VII do art. 81 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente".
Ao Deputado CELSO GIGLlO
Projeto de Lei nO 2.119/99 - do Sr. Wagner Salustiano - que "dispõe sobre incentivo fiscal para ajuda a
crianças e familias carentes".

A Deputada LÚCIA VÂNIA
Projeto de Lei nO 2.182/99 - do Sr. Djalma Paes que "acrescenta parágrafo ao art. 103 da Lei nO
8.069. de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente, dispondo sobre antecedentes delituosos após os dezoito anos de idade".

ADeputada LlDIA QUINAN
Projeto de Lei nO 2.192/99 - da Sr' Miriam Reid que "altera artigos da Lei n° 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - relativos à orientação vocacional de adolescentes em
conflito com a lei".

ADeputada LlDIA QUINAN
Projeto de Lei nO 2.286/99 - do Senado Federal
(PLS 241/99) - que "dispõe sobre a criação de selo
comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências".
Ao Deputado EDUARDO BARBOSA
Projeto de Resolução nO 62/00 - do Sr. Marcos Rolim e Outros - que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada a investigar o sistema
de atendimento das Febems e entidades análogas e
a buscar soluções para a plena efetivação dos postulados sacias inscritos no Estatuto da Criança e do
Adolescente".
Ao Deputado RAFAEL GUERRA
Projeto de Lei Complementar nO 121/00 - da SrB
Luci Choinacki - que "institui contribuição de intervenção no dominio econômico, de responsabilidade
das empresas fabricantes de bebidas alcoólicas,
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para o financiamento de ações de tratamento aos
doentes vítimas do alcoolismo".
À Deputada RITA CAMATA
Projeto de Lei nO 2.335/00 - do Sr. Freire Júnior que "altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei n° 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente".

ADeputada LrDIA QUINAN
Projeto de Lei nO 2.383/00 - do Sr. Gastão Vieira que "altera o art. 180 da Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - e
dá outras providências".
Ao Deputado JOSÉ UNHARES
Projeto de Lei nO 2.385/00 - do Sr. Gastão Vieira que "altera o art. 148 da Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - e
dá outras providências".
Ao Deputado JOSÉ UNHARES
Projeto de Lei n° 2.566/00 - do Sr. Nilson Mourãoque "acrescenta artigo à Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente".
Ao Deputado URSICINO QUEIROZ
Projeto de Lei nO 2.608/00 - do Sr. Pedro Fernandes
- que "Dispõe sobre a adoção, pelas instituições e
profissionais de saúde, do Prontuário Médico Obrigatório - PMO, e dá outras providências".
Ao Deputado RAFAEL GUERRA
Projeto de Lei nO 2.724/00 - do Sr. Carlos Mosconi que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios farmacêuticos colocarem os preços de medicamentos em suas propagandas comerciais".
Ao Deputado RAFAEL GUERRA
Projeto de Lei nO 2.726/00 - do Sr. Gustavo Fruet que "dispõe sobre a adequação do pessoal de enfermagem nos hospitais privados".
Ao Deputado VICENTE CAROPRESO
Projeto de Lei nO 2.740/00 - do Senado Federal
(PLS nO 258/99) - que "institui a obrigatoriedade de
prestação de atendimento cirúrgico-plástico a podadores de defeitos físicos causadores de sofrimento
moral relevante".
Ao Deputado CELSO GIGUO
Projeto de Lei n° 2.784/00 - do Sr. Ademir Lucas que "Dispõe sobre o controle de doping no desporto".
Ao Deputado EDUARDO JORGE
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Projeto de Lei nO 2.802/00 - do Sr. Nelo Rodolfo que "torna obrigatória a realização de exames para
detecção precoce do câncer de próstata nas l'r,idades que mantêm convênio com o Sistema Único de
Saúde _ SUS".
Ao Deputado MARCONDES GADELHA
Projeto de Lei n° 2.807/00 - do Bispo Wanderval que "Dispõe sobre a concessão de cesta básica
mensal aos aposentados e pensionistas que percebam até dois salários mínimos mensais".
Ao Deputado AFFONSO CAMARGO
Projeto de Lei nO 2.816/00 - do Sr. Rubens Buenoque "Altera a redação ao art. 126 da Lei nO 8.213, de
24 de julho de 1991, para determinar prazo para julgamento de recursos interpostos junto ao Conselho
de Recursos da Previdência Social".
Ao Deputado CARLOS MOSCONI
Projeto de Lei nO 2.821/00 - do Sr. Nelo Rodolfo que "Institui a Cadeira de Prevenção do Câncer Ginecológico e Mamário, e dá outras providências".
Ao Deputado DR. BENEDITO DIAS
Projeto de Lei nO 2.835/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "permite o desconto do Imposto de Renda a pagar, de despesas com a manutenção de excepcionais".
Ao Deputado EULER MORAIS
Projeto de Lei n° 2.847/00 - do Sr. Darcfsio Perondi
- que "altera o parágrafo único do art. 2°, os §§ 3° e
5° do art. 121, a inciso I do art. 122 e acrescenta o §
2° ao art. 123, da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente".
Ao Deputado JOSÉ UNHARES
Projeto de Lei n° 2.877/00 - do Senado Federal
(PLS nO 327/99) que "dispõe sobre a gratuidade da
realização de exames de Código Genético (DNA)
para instruir processos de reconhecimento de paternidade".
Ao Deputado JORGE ALBERTO
Projeto de Lei nO 2.879/00 - do Senado Federal
(PLS nO 474/99) - que "institui o Dia Nacional de Vacinação contra Hepatite B".
Ao Deputado JOÃO FASSARELA
Projeto de Lei nO 2.903/00 - da sra Luci Choinacki que "assegura ações de saúde no ambiente domiciliar'.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. - Eloizio
Neves Guimarães, Secretário.
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Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Yeda Crusius

PT
PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PMDB
PDT
PT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PL
PT
PDT
PHS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLfTICA RURAL
Presidente: Gerson Péres (PPB)
12 Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3 2 Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)
AntOnio Jorge
Anivaldo Vale
Caio Riela
B.Sá
Chiquinho Feitosa
Carlos Batata
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Julio Semeghíní
José Carlos Elias
Lidia Quinan
Josué Bengtson
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba
Nelson Meurer (PPB)
Paulo Kobayashi
Odílio Balbinotti
Roberto Pessoa (PFL)
Saulo Pedrosa
Sérgio Carvalho
Valdeci Oliveira (PT)
Sérgio Barros
Xico Graziano
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Alberto Fraga
Carlos Dunga
Armando Abílio
Confúcio Moura
João Magalhães
Gerson Péres (PPB)
Jurandil Juarez
Luiz Dantas
Milton Monti
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Pinheiro Landim
4 vagas
Rainel Barbosa
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
PFL
Abelardo Lupion
Betinho Rosado
Adauto Pereira
Darci Coelho
Gervásio Silva
Francisco Coalho
Joaquim Francisco
Jaime Fernandes
José Múcio Monteiro
Joel de Hollanda
José Rocha
KátíaAbreu
Marcondes Gadelha
Paulo Braga
Reginaldo Germano
Ronaldo Caiado
Werner Wanderer
Salomão Cruz (PPB)
Zezé Perrella
Zila Bezerra
PT
Avenzoar Arruda
Adão Pretto
Jair Meneguelli
Geraldo Simões
Joaquim Brito
João Grandão
Luiz Mainardi
Luci Choinacki
Paulo Rocha
Nilson Mourão
Waldomiro Fioravante
Padre Roque
PPB
Almir Sá
Ary Kara
Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst
POT

João Caldas (PL)
1 vaga

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, pedoB)

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)
Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela
Valdir Ganzer (PT)
PPS
Rubens Bueno
Adelson Ribeiro (PSC)

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo"
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

1 vaga

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Santos Filho (PFL)

1Q Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
32 Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Suplentes

Titulare.
Bloco (PSOB, PTB)

Aldir Cabral
Átila Lira
José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta
Marcus Vicente
Nilson Pinto
Rafael Guerra
Renato Silva
Romeu Queiroz
Sampaio Dória
Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
IrisSiOlÕes
João Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
SilasCâmara

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Francistônio Pinto
AntOnio José Mata
Gessivaldo lsaias
Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello
José Priante
Jorge Pinheiro
Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson
zaire Rezende
5 vagas
José de Abreu
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
PFL
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Sérgio Barcellos
1 vaga

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco
PT

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
Babá
Esther Grossi
João Grandão
Paulo Delgado
1 vaga

Jorge Bittar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro lrujo (PMDB)
Pinheiro landim (PMOB)
Walter Pinheiro
PPB

José Janene
Nelson Meurer
Wigberto Tartuce
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Odelrno Leão
Oliveira Filho
Paudemey Avelino (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner SaJustlano
PDT
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen
Luiza Erundina

PPB

Dr. Evilásio
Roberto Rocha (PSDB)
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

Bispo Rodrigues
José Aleksandro
PPS

Agnaldo Muniz
João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13.T
Telefones: 318·6906 / 6908
Fax: 318·2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Alexandre Cardoso (PSB)
Anivaldo Vale
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
João Leão
Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente
Max Rosenmann
Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro
Odflio Balbinotti
Sérgio Reis

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Gustavo Fruet
João Henrique
Mauro Benevides
Nelo Rodolfo
Pedro Irujo
Pedro Novais
Ricardo Izar
Themfstocles Sampaio
2 vagas

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darei Coelho
Jaime Martins
Moron! Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland lavigne
VilmarRocha

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias
Eurico Miranda
, Jair Bolsonaro
Wagner Safustiano
POT

Femando Coruja
José Roberto Batochio

Alceu Callares
Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)
PPS

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
1l! Vice·Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2l! Vice·Presid,nte: lédio Rosa (PMDB)
3l! Vice·Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares
André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Femando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

AryKara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Ayrton Xerêz
Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
local: Anexo 11
Telefones: 318·6922 / 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
12 Vice·Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2l! Vice·Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3l! Vice·Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares
Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Luiz RIbeiro
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira

A1ofzio Santos
Duilio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Maria Abadia
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)
Remi Trinta
Silas Brasileiro
Udson Bandeira
PFL

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Ronaldo Vasconcellos

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro
Jaime Fernandes
Laura Carneiro
Pedro Pedrossian
,

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim
Robson Tuma
Vic Pires Franco

PT

Femando Ferro
João Paulo
Marcos Afonso

Arlindo Chinaglia
Ben·Hur Ferreira
.João Magno
PPB

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Celso Russomanno
Femando Gabeira (PV)
POT

Fernando Coruja

Femando Zuppo
Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda

Paulo Baltazar
Bloco (PL, PSL)

PT

Geraldo Magela
José Dirceu
José GenoCno
Mareelo Déda
Waldir Pires
1 vaga

Suplente.

Bloco (PSOB, PTB)

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Professor Luizinho
Teima de Souza

Pastor Valdeci Paiva

Valdemar Costa Neto ,
PPS

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6929/6935

Edinho Araújo
Fax: 318·2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: José [ndio (PMOB)

12 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2'1 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Titulares
Bloco (PSOB, PTB)
Adolfo Marinho
Oino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Ademir Lucas
Albérico Cordeiro
Antonio Cartos Pannunzio
Carlos Mosconi
Juquinha
Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)
Ana Catarina
Gustavo Fruet
José Chaves
João Mendes
José [ndio
Waldir SChmidt
2 vagas
Norberto Teixeira
Zaire Rezende
PFL
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Jonival Lucas Junior
Francisco Garcia
Mário Assad Júnior
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Zila Bezerra
Sérgio Barcellos
PT
Nilmário Miranda
Iara Bernardi
Valdeci Oliveira
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara
Valdir Ganzer
PPB
Euler Ribeiro (PFL)
João Pizzolatti
1 vaga
Simão Sessim
POT
1 vaga
Sérgio Novais (PSB)
Bloco (PSB, PedoB)
Paulo Baltazar
Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMOB)

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Roland Lavigne
Zila Bezerra
PT

Suplentes

Inácio Arruda

PFL
A1merinda de carvalho
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

João Sampaio (POT)
PPS

Rubens Furtan
Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos RoIim (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2l! Vice-Presidente: Miriam Reid (POT)
32 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)
Oanilo de Castro
Badu Picanço
Fernando Gabeira (PV)
Eduardo Barbosa
Marcos de Jesus
FlávioArns
Nilmárío Miranda (PT)
José Antonio A1rneida (PSB)
Walter Pinheiro (PT)
Max Mauro
1 vaga
Sebastião Madeira
Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elclone Barbalho
Alberto Fraga
Udson Bandeira
Flávio Oerzi
3 vagas
Júlio Oelgado
Rita Camata
1 vaga

Fernando Ferro
Pedro Wilson
1 vaga

Marcos RoIim
Nelson Pellegríno
Padre Roque
PPB

Eurico Miranda
Jair BoIsonaro

José Unhares
1 vaga
POT

EberSilva

MiríamReid
Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar

Agnelo Queiroz
Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela

cabo Júlio
PPS

Márcio Bittar

Regis Cavalcante
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285

Fax: 318·2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDClsTRIA E COM~RCIO
Presidente: Enio Bacai (POl)
111 Vice-Presidente: João sampaio (POl)
2l! Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
3l! Vice-Presidente: Paulo OCtávio (PFL)
TItula....

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes
Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

AJex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zeire Rezende
1 vaga

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
MúcioSá
PFL

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina
PT

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi
PPB

Augusto Nardes
1 vaga

João Pizzolatti
Júlio Redecker
POT

CeisoJacob
Bloco (P8B, PCdoB)
João Sampaio (POl)
Veda Crusius (PSOB)
Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra
João Caldas
Enio Bacai

PPS
Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

Agnaldo Muniz

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente: Pedro Wilson (PT)
11! Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
21! Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
31! Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Suplentes
Titulares
B.IOCO (PSDB, PTB)
Clovis Volpi
Ademir Lucas
Átila Lira
Dino Femandes
Bonifácio de Andrada'
Femando Gonçalves
Lidia Quinan
Eduardo Seabra
FlávioAms
Nelson Marchezan
Marisa Serrano
Paulo Mourão
Nilson Pinto
Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Alberto Mourão
João Matos
Maria Elvira
Gastão Vieira
Milton Monti
Nelo Rodolfo
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Rita Camata
Zé Gomes da Rocha
PFL
Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Luis Barbosa
Neuton Lima
Nice Lobão
Raimundo Santos
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella
Santos Filho
PT
Femando Marconi
Esther Grossi
Professor Luizinho
Gilmar Machado
Walter Pinheiro
Pedro Wilson
PPB
Eurico Miranda
Antonio Joaquim Araújo
Rafael Greca (PFL).
Clementino Coelho (PPS)
José Unhares
Renato Silva (PSDB)
POT
MiriamReid
EberSilva
Bloco (PSB, PC do B)
1 vaga
Agnelo Queiroz
Bloco (PL, PSL)
Luciano Bivar
Jonival Lucas Junior (PFL)
PPS
Walfrido Mares Guia (PPS)
Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
Presidente: Manoel Castro (PFL)
1I! Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
21! Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
31! Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Suplentes
Titulares l
.', Bloco (PSDB, PTB)
Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Anivaldo Vale
Antonio Kandir
Iris Simões
Custódio:Mattos

Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
3 vagas

José Militão
Max Rosenmann
RodrigoMaia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Edinho Bez
Antônio do Valle
Gastão Vieira
Armando Monteiro
Germano Rigotto
Coriolano Sales
José Aleksandro (PSL)
Luiz Dantas
4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais
1 vaga
PFL
Francisco Garcia
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
Ciro Nogueira
José Carlos Vieira
José Ronaldo
Lael Varella
José Lourenço
Moreira Ferreira
Manoel Castro
Mussa Demes
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Roberto Brant
1 vaga
Paudemey Avelino
PT
Antonio Palocci
Carlito Merss
Geraldo Magela
João Paulo
Henrique Fontana
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzolni
PPB
Herculano Anghinetti
Fetter Júnior
Luis Carlos Heinze
Iberê Ferreira
2 vagas
2 vagas
PDT
Wanderley Martins
1 vaga

2 vagas
Bloco (PSB, PC do B)

Dr. Evilásio

Eduardo Campos
Bloco (PL, PSL)
Eujácio Simões

Marcos Cintra
PPS

Pedro Eugênio
Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
111 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
2lI Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
31! Vice-Presidente: Manoel salviana (PSDB)
Suplentes
TItulares
BlocO (PSDB, PTB)
Dr. Heleno
João Almeida
Eliseu Moura (PPB)
João Leão
Manoel Salviano
Josué Bengtson
Max Mauro
Mário Negromonte
Rommel Feljó
Sebastião Madeira
Wigberto Tartuce (PPB)
Zenaldo Coutinho
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Feliciano
Anlbal Gomes
Gastão Vieira
Delfim Netto (PPB)
João Henrique
Hélio Costa
Jorge Tadeu Mudalen
João Magalhães
1 vaga
Mauro Benevides

PFL

Antônio Geraldo
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Turna
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Medeiros
Ursicino Queiroz
PT

Joaquim Brito
Wellington Dias
1 vaga

Gilmar Machado
João Magno
Pedro celso
PPB

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Dilceu Sperafico
1 vaga
POT

Celso Jacob

1 vaga
Bloco (PSB,PC do B)

Sérgio Novais

Luiz Fernando (PPB)
Bloco (PL, PSL)

Valdemar Costa Neto

Almeida de Jesus
PPS

Airton Cascavel
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/,6887

Regis Cavalcanti
Fax: 318·2176

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-694416946
Fax: 318·2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLIA
Presidente: Cleuber carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente caropreso

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1Q Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Suplentes

Titulares
Bloco (PSDB, PTB)

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Renildo Leal
Ricardo Rique
Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra
Sérgio Reis

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado <: PFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)
Salatiel Carvalho
2 vagas
PFL

Eliseu Resende
Lael Varella
Pedro Bittencourt
Rafael Greca
1 vaga

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
PT

Adão Pretto
Iara Bernardi
Virgílio Guimarães

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho
PPB

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros
Romel Anizio

José Janene
VadãoGomes
Yvonilton Gonçalves

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
Jovair Arantes
Jutahy Junior
Pedro Canedo
Ricarte de Freitas
Rommel Feij6
Saulo Pedrosa
2 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto
Laire Rosado
6 vagas

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osrnânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra
PFL

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
I1defonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
1 vaga

Affonso camargo
A1merinda de carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz
PT

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki
PauloPairn
Ricardo Berzoini
1 vaga

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella
PPB

Euler Ribeiro (PFL)
Iberê Ferreira
Oliveira Filho
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
POT

Dr. Hélio
1 vaga

Alceu CoIlares
Serafirn Venzon
Bloco (PSB,PC do B)

POT

Airton Dipp

OIimpio Pires
Bloco (PSB,PC do B)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Djalma Paes
Jandira Feghali

Haroldo Lirna

Alexandre Cardoso
Bloco (PL, PSL)

Lfncoln Portela

Suplentes

Eduardo Campos (PSB)

Bloco (PL, PSL)

Armando Abmo (PMDB)

Pedro Eugênio

Titulares

PPS
Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318·7016 à 7021

Pedro Eugênio
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2 2 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Arthur VirgRio
José Militão
Lúcia Vânia
Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia
2 vagas

Alexandre Santos
Fátima Peraes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Laire Rosado
Edinho Bez
Paulo de Almeida (PPB)
Geovan Freitas
Paulo Paim (PT)
lédio Rosa
Paulo Rocha (PT)
Júlio Delgado
2 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga
PFL

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior
João Ribeiro
Robson Tuma
Roland Lavigne
PT

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Carlos Santana
Fernando Marroni
José Pimentel
PPB

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota
PDT

Aloizio Santos
Coronel Garcia
Dr. Heleno
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Narcio Rodrigues
Duilio Pisaneschi
Pastor Valdeci Paiva (PSL)
Feu Rosa
Paulo Feijó
Mário Negromonte
Silas Câmara
Pedro Chaves (PMDB)
Silvio Torres
Vittorio Medioli
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
3 vagas
Sérgio Barros
Sergio Reis
Bloco (PMDB,PST,PTN)
Alceste Almeida
Alberto Mourão
Anibal Gomes
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Carlos Dunga
Eunício Oliveira
Francistônio Pinto
João Henrique
Hermes Parcianello
3 vagas
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt
PFL

PT

PPB

João Tota
Nilton Baiano
Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst
1 vaga

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)
PDT

Miriam Reid
Olímpio Pires

Luis Eduardo
1 vaga
Bloco (PSB,PCdoB)

Jandira Feghali
Bloco (PL,PSL)

1 vaga

Vanessa Grazziontin

De Velasco

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Cabo Júlio

Eduardo Campos (PSB)
PPS

Airton Cascavel

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)

Luiz Sérgio
Márcio Matos
Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao
Pedro Celso
Wellington Dias

Carlos Santana
Damião Feliciano (PMDB)
Fernando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Celso (PT)

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis
Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes
Paulo Braga
Rubem Medina
1 vaga

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Raimundo Colombo

Eurípedes Miranda

Vivaldo Barbosa

Suplentes
Bloco PSDB,PTB

PPS

Edinho Araújo

Airton Cascavel

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA'
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)

Tltull"P"

Suplentes
Bloco (PSDB.PTB)

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
João Castelo
Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis
Bloco (PMDB,PST,PTN)
Confúcio Moura
Mário De Oliveira
Rainel Barbosa
2 vagas

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira
PFL

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátiaAbreu
Sérgio Barcellos
1 vaga

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra
PT

José Pimentel
Valdir Ganzer
Wellington Dias

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha
PPB
Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Luiz Fernando
Salomão Cruz
PDT

Euripedes Miranda

Giovanni Queiroz

Bloco (PSB,PCdoB)
José Antonio Almeida
Bloco (PL,PSL)
José A1eksandro
Robierio Araújo
PPS
Márcio Sittar
Agnaldo Muniz
Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo"
Telefones: 318·6998/6999 e 6970
Evandro Milhomen

José Carlos Martinez
José Teles
Lujz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Nelson Otoch
Ricardo Rique
Silvio Torres
Vicente Arruda
Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Bloco (PMOB,PST,PTN)
Antonio Feijão
Alberto Fraga
Edson Andrino
Oe Velasco (PSL)
Fernando Gabeira (PV)
Elcione Barbalho
Femando Diniz
Gessivaldo Isaias
Lamartine PoseUa
Jorge Pinheiro
Mário de Oliveira
Mattos Nascimento
Paulo Kobayashi (PSOB)
Moacir Micheletto
Paulo Lima
Synval Guazzelli
1 vaga
1 vaga
PFL
Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz
Aracely de Paula
Átila Lins
Jorge Khoury
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
KátiaAbreu
Joaquim Francisco
Lavoisier Maia
Luciano Castro
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Leur Lomanto
Vilmar Rocha
Wemer Wanderer
PT
Eduardo Jorge
José Dirceu
José Genuíno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante
PPB
Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Osvaldo Sobrinho (PSOB)
Pedro Corrêa
Roberto Balestra
POT

COMISSÃO DE RE~ÇOES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
12 Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
2 2 Vice·Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente: Neiva Moreira (POT)
Titulares

Airton Dipp
Neiva Moreira

Fernando Zuppo
Wanderley Martins
Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSOB)
Bloco (PL,PSL)

Cabo Júlio
Suplentes

Bloco (PSOB,PTB)
Augusto Franco
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Amon Bezerra
Celso Giglio
Arthur Virgilio
João Castelo
Clovis Volpi
José Carlos Elias
Coronel Garcia

Or. Heleno (PSOB)
PPS

João Herrmann Neto

Ayrton Xerez
PHS

Roberto Argenta

Júlio Redeckek (PPB)

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo"
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

FAX: 318·2125

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N2 618, DE 1998 QUE
"ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMONIO GENÉTICO)
Proposião: PEC 618/98
Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
12 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Va/deci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares
Suplentes

Bloco PSDB - PTB
Félix Mendonça
Féu Rosa
Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra
Renildo Leal
2 vagas

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Bico PMDB - PST - PTN
Carlos Dunga
E/cione Barbalho
Moacir Micheletto
4 vagas

Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
RerniTrinta
Saraiva Felipe
Wilson Santos

PFL
Gervásio Silva
JairoAzi
Joel Hol/anda
José Carlos Coutinho
Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrel/a

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Paulo José Gouvêa

Pastor Valdecl Palva

PPS
Ayrton Xerêz

Clementino Coelho

PHS
Walfrido Mares Guia (PTS) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo" - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPrTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95
Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1l! Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Paloacl (PT)
as! Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares
Suplente.

PFL
Setlnho Rosado
Cleuber Camelro
Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Manoel Castro
Paudemey Avellno
Pedro Pedrossian
Wilson Braga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

PMDB
Barbosa Neto
EdlnhoBez
Gastão Vieira
José Chaves
Waldemlr Moka
2 vaga

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Uma

PSDB

PT
João Grandão
Marcos Afonso
2 vagas

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

PPB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Antonio Cambraia
Inaldo Leitão
Manoel Salviano
Silvio Torres
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

PT
Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

Bloco - PL - PSL

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
João Fassarella
Virgílio Guimarães

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

PDT

Bloco - PSB - pedoB
Vanessa Grazziotln

PPB

Femando Coruja

Pornpeo de Mattos

1 vaga

Fetter Júnior
João PizzoJatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Ellseu Moura
Gerson Peres
2 vagas

PTB

PTB

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Giglio
Eduardo Paes

Celso Giglio
Iris Simões

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson
POT

Fernando Coruja

José Roberto Batochio

POT
Eurípedes Miranda
1vaga

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB
Agnelo Queiroz

José Antonio

Bloco PL - PST • PMN • PSO - PSL
Bloco PSB • PCdoB
Eduardo Campos

Sérgio Miranda

Bloco PL • PST - PMN - PSD • PSL
Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Marcos Cintra

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Fax: 318-8418
Telefone: 318-8437/8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"
Proposição: PEC 96/92
Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
19 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
29 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
39 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares

Suplentes
PFL
Almerinda de Carvalho
Leur Lomanto
Mauro Fecury
Moroni Torgan
Raimundo Santos
Wilson Braga
1 vaga

Átila Uns
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
PMOB

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Zaire Rezende
3 vagas

Alberto Fraga
Armando Abílio
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Renato Vianna

De Velasco
João Caldas
Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO
Proposição: RCP 1/99
Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
19 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
29 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
39 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)

Titulares

Suplentes
PFL

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro
Silas Câmara (PTB)
1 vaga
PMOB

PSOB
Coronel Garcia
Pedro Canedo
Sérgio Reis

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira
PT

Márcio Matos
Padre Roque

Fernando Ferro
Nelson Pellegrino
PPB

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

Celso Russomanno
Nilton Baiano
PTB

Renlldo Leal

Magno Malta
PSOB
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Piauhylino
Marcus Vicente
Nelson Otoch
Zenaldo Coutinho

André Benassi
Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
PT

José Pimentel
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Paulo Rocha

José Dirceu
Marcelo Déda
Waldir Pires
1 vaga
PPB
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Simão Sessim

Confúcio Moura
3 vagas

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Waldemir Moka
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Edrnar Moreira
Iberê Ferreira

POT
1 vaga

Wanderley Martins
Bloco PSB - PCdoB·.
Paulo Baltazar

José Antonio

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Cabo Júlio
Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139-8
Telefone:318-7054

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE

TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA
Proposição: RCP 2/99

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
22 Vice·Presidente: Nilson Mourão (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSDB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)
Titulares
Suplentes
Bloco PSDB • PTB
Josué Bengtson
Badu Picanço
Nilson Pinto
Max Rosenmann
Sérgio Barros
N/elas Ribeiro
Sérgio Carvalho
Nllton Capixaba
Bloco PMDB • PST· PTN
Alceste Almeida
Jorge Costa
Antonio Feijão
Marcos Afonso (PT)
Confúcio Moura
Osvaldo Reis
PFL
Airton Cascavel (PPS)
Expedito Júnior
Átila Lins
Sérgio Barcellos
Luciano Castro
Zila Bezerra
PT
Nilson Mourão
Babá
Valdir Ganzer
Paulo ROCha
PPB
Almir Sá
JoãoTota
Luiz Fernando
1 vaga
PDT
Giovannl Queiroz
Eurfpedes Miranda
Bloco PSB· PCdoB
Evandro Milhmen
Vanessa Grazzlotin
Bloco PL • PSL
Robério Araújo
JOSé A1eksandro
PHS
Renildo Leal (PTB)
Francisco Rodrigues (PFL)
Secretário: Erles Jannes Costa Gorin!
Local: Anexo li, sala 151·B
Telefone: 318-7066

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
ÀCONSTITUIÇAO NII 203, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇAo AO § 151 DO ART. 222 DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2i DO REFEIDO ARTIGO,
QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO SONOR
E DE SONS E IMAGENS", E À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N5I 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203195
Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares
Suplanta
PFL
Arolde de Oliveira
JOSé Mendonça Bezerra
Francisco Garcia
Lavoisier Mala
Luciano Pizzatto
Joel de Hollanda

José Ronaldo
santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vlc Pires Franco

Luiz Moreira
Maluly Netto
Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado
PMDB

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Blttencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

6 vagas

PSDB
Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
lufs Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioll

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)
Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho
2 vagas
PT

Dr. Roslnha
Gilmar Machado
PedroCel80
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner salustiano

José Janene
Robério Araújo (PL)
1 vaga
PTB

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

IrisSimões
1 vaga
PDT

Neiva Moreira

Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB • PCdoB
Clementlno Coelho (PPS)

Jandira Feghali

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL
Bispo Rodrigues
Bispo Wanderval
Secretário: Valdlvlno ToIentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318·7063

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição:
Autor: Presidente
Presidente: De Veiasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3lI Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
,
TItulam
Suplentes
PFL
Aracely de Paula
AroIdo Cedraz
Celcita Pinheiro
Casar Bandeira
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Maluly Neto
Jaime Martins
Pedro Femandes
Jairo Azi
Sérgio Barcellos
JoeI de Hollanda
Si/as Câmara (PTB)
Paes Landim
PMDB
Albérico Filho

Glycon Terra Pinto

Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

5 vagas

PSDB
Aécio Neves
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

PT
Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães

PPB
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia
Paulo Mourão
3 vagas

PT
Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli
Márcio Matos
1 vaga

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
GilmarMachado

PPB
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Nilton Baiano
1 vaga

PTB
Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

Celso Gigllo
Max Mauro

PDT

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

PDT
José Roberto Batochio
Fernando Coruja
Bloco PSB • PCdoB
Pedro Valadares
Djalma Paes
Bloco PL - PST - PMN • PSD • PSL
De Velasco
Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N1I 9, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A
INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVID~NCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNIC[PIOS"
Proposição: PLP 9/99
Autor: Poder Executivo
Presidente:
111 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
211 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
311 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares
Suplentes

PFL
Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins
João Ribeiro
Mauro Fecury
Raimundo Colombo
Raimundo Santos
VilmarRocha

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wlison Braga

Dr. Hélio

Alceu CoIlares

PTB

PMDB
Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Gaste/o
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Albérico Filho
João CoIaço
4 vagas

Djalma Paes

Bloco PSB • PCdoB
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL· PST • PMN • PSD • PSL
Marcos de Jesus (PSDB)
Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060
.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA
CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇAO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇAo DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
111 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2ll Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
TItula....
Suplentes
PFL
Corauci Sobrinho
Jorge Khoury
João Ribeiro
José Lourenço
José carlos Coutinho
Marcondes Gadelha
Luciano Pizzatto
Paucierney Avelino
Manoel Castro
Pedro Bittencourt
Paes Landim
Roberto Brant
RobsonTuma
Rubem Medina

PMDB
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Euler Morais
Flávio Derzi
MiltonMontl
1 vaga

Coriolano sales
EdinhoBez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel carvalho

PSDB
Antonio Cambraia
Antonio Candir

Jovair Arantes
Luiz Car10s Hauly

Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Nilo Coelho
Sampaio Dória
Xico Graziano
1 vaga
PT

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer
PPB

AryKara
Augusto Farias
Gerson Peres
PTB

Max Mauro
Nilton Capixaba

Nelson Marquezelli
1 vaga
POT

Coriolano Sales (PMDB)

Enio Bacci

PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Eduardo Paes
RodrigoMaia
POT
Enio Bacci

Pompeo de Mattos

Bloco PSB· PCdoB

Djalma Paes
Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318·7061

COMISSÃO ESPECIAl. DESTINADA A
PROFERIR 'PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA
"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 374/96
Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João castelo (PSDB)
2 2 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Luiz Moreira
Almerinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Átila Lins
Medeiros
Courauci Sobrinho
Nice Lobão
Gervásio Silva
Raimundo Santos
Leur Lomanto
Robson Tuma
Luis Barbosa
1 vaga
Neuton Lima
PMOB
Jorge Wilson
Albérico Filho
Olavo Calheiros
Barbosa Neto
Pinheiro Landim
Domiciano Cabral
3 vagas
Gustavo Fruet
2 vaga
PSOB
Alexandre Santos
Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho
3 vagas

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

DjalmaPaes

José Antonio

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Bloco PSB • PCdoB

Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL
Bispo Wanderval
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI
Proposição: RCP 13/95
Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice·Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)
Titulares
Suplentes
PFL
João Ribeiro
Luis Barbosa
Sérgio Barcellos
1 vaga

Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos
1 vaga
PMOB

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Alceste Almeida
Jorge Costa
1 vaga
PSOB

Badu Plcanço
-Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Antonio Feijão (PST)
B.Sá
Nicias Ribeiro
PT

João Grandão
P~dre Roque

Dr. Rosinha
Marcos Afonso
PPB

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Almir Sá
Oliveira Filho

PTB

PT
Marcelo Déda
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
1 vaga

Delfim Netto
Herculano Anghinetti
Márcio Reinaldo Moreira

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Marcos Cintra

PPB

4 vagas

Renildo Leal

Josué Bengtson

PV

PDT
Agnaldo Muniz (PPS)

Fernando Zuppo

Pedro Eugênio (PPS)

Regís cavalcante (PPS)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Bloco PSB .. PCdoB
Vanessa Grazziotin
Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráuslo Coutinho
Local: Serviço de CPI. Anexo li, Sala 151·B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE
INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16195

Autor: Dep. José Pimentel e Outros

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDêNCIA DE
MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196
Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
111 Vice-Presidente: A1merinda de carvalho (PFL)
2Il Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3!l Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares

Presidente: José Thomaz NonÕ (PFL)
111 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
2!l Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)

TItular..

Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Suplentes
Bloco PSDB • PTB

Suplentes

Eduardo Barbosa
AávioAms
Marisa Serrano
Veda Crusius

Fátima Pelaes
Lfdla Qulnan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Bloco PSDB .. PTB
Bloco PMDB .. PST .. PTN
Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

Antonio cambraia
Antonio Kandjr
carlos Batata
Sérgio Reis

Júlio Delgado
Marcelo Barbierl
1 vaga

Ana catarina
Elclone Barb8lho
Geovan Frei1as
PFL

Bloco PMDB .. PST .. PTN
Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

Armando AbRio
Pinheiro Landim
1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Camlro
Raimundo Colombo

A1merinda de carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão
PT

PFL
Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Jorge Khoury

César Bandeira
José Thomaz Nonô
Wilson Braga

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Angela Guaclagnin
Iara Bernardi
PPB

PT

Femando Ferro
Wellington Dias

Avenzoar Arruda
José Pimentei

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

A1cione Athayde
Dr. Benedito Dias
PDT

PPB
Pedro Corrêa
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Jandlra Feghall

Neiva Moreira

Robérlo Araújo

Bloco PSB • PCdoB

PDT
OlCmpio Pires

Philemon Rodrigues
PPS

Inácio Arruda
Bloco· PL, PSL

Almeida de Jesus

1 vaga
Bloco PL • PSL

Bloco PSB • PCdoB
Eduardo Campos

Dr. Hélio

Mirlam Raiei

Eujáclo Simões

Edlnho Araújo

Regis Cavalcante

secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-70661318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N1I 89, DE 1995, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 29 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (TRE FIXARÁ O
NÚMERO DE VEREADORES PROPORCIONAL À
POPULAçÃO)
Proposição: PEC 89/95
Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3 2 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
José Mendonça Bezerra
Darci Coelho
Paulo Braga
Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt
Jaime Martins
Maluly Netto
Sérgio Barcellos
Moreira Ferreira
VilmarRocha
Zezé Perrela
Paulo Marinho
Roland Lavigne
Zila Bezerra
PMOB
Ana Catarina
Hermes Parcianello
Aníbal Gomes
João Mendes
Rainel Barbosa
João Magalhães
José índio
3 vagas
Norberto Teixeira
1 vaga
PSOB
Fátima Pelaes
Ademir Lucas
Maria Abadia
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Max Rosenmann
Nilson Pinto
Nilo Coelho
Rafael Guerra
2 vagas
Zulaiê Cobra
PT
4 vagas
Geraldo Simões
WeJlington Dias
2 vagas

PPB
Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl
Romel Anizio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
AS EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N2 634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634n5
Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Cesar Bandeira
Jaime Martins
Francisco Garcia
José Ronaldo
Paes landim
Pedro Bittencourt
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Raimundo Santos
Werner Wanderer
Ricardo Fiuza
PMDB
6 vagas
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval GuazzelJi
PSOB
André Benassi
Alexandre Santos
Feu Rosa
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
José Militão
Inaldo Leitão
Nelson Otoch
2 vagas
João Castelo
Vicente Arruda
PT
Iara Bernardi
Fernando Ferro
Marcelo Déda
Geraldo Magela
Marcos Rolim
José Pimental
Waldir Pires
1 vaga
PPB
Augusto Nardes
Celso Russomanno
Edmar Moreira
2 vagas
Wagner Salustiano
PTB
Luiz Antonio Fleury
Caio Ríela
Roberto Jefferson
Fernando Gonçalves
POT

PTB
Renildo Leal
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro
Eber Silva

Bloco PSB - pedoB

Pompeo de Mattos
Bloco PSB • pedoB

Pedro Eugênio (PPS)

1 vaga

Remi Trinta

PV
Regis Cavalcante (PPS)
Airton Cascavel (PPS)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428
Fax: 318-2140

Aldo Rehelo

José Antonio
Bloco PL - PST - PMN - PSD • PSL

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus

Coriolano Sales (PMDB)

José Roberto Batochio

POT

João Caldas

Lincoln Portela
PPS
Ayrton Xerêz

Airton Cascavel

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 20195
Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Gamata (PMOB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSOB)

Titulares

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI Nll 9.503,
DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição: Requerimento
Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
311 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Suplentes
PFL

PFL
Antônio Cartos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomento
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Expedito Júnior
Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro
Sérgio Barcellos

PMDB
Darcrsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

José Carlos Vieira
Oscar Andrade
Wilson Braga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

PMDB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Cezar Schirmer
Germano Rigotto
4 vagas

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho
1 vaga

PSDB
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

PSDB

3 vagas

PT

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Cartas Mosconi
Luiz Cartas Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Custódio Mattos
Feu Rosa
João Almeida
Mareio Fortes
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Pedro Wilson
Wellington Dias

PPB
JoãoTota
1 vaga

Ary Kara
1 vaga

PT
João Paulo
José Genorno
Marcelo Déda
Milton Temer

Eduardo Jorge
3 vagas

2 vagas

PTB
1 vaga

Duilio Pisaneschi

PDT
Fernando Zuppo

Dr. Hélio

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Augusto Nardes
Júlio Redecker
Nela Rodolfo (PMDB)

PTB
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Fernando Gonçalves
Magno Malta

PDT
Neiva Moreira

1 vaga

Bloco PSB· PedoB
Haroldo Lima

Pedro Valadares

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL
Paulo José Gouvêa

Bispo Wanderval

PV
Fernando Gabeira
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

1 vaga)

Bloco PSB - pedoB
Gonzaga Patriota

1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD· PSL
João Caldas

Lincoln Portela

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nll
3.561,
DE 1997, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO
DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
Proposição: PL 3.561/97
Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)

Titulares

Suplentes

Titulares

Suplentes

Bloco PSOB, PTB

PFL

Eduardo Barbosa
Carios Mosconi
Fátima Pelaes
Eduardo Seabra
UdlaQuinan
FJávloArns
Lúcia Vânia
Saulo Pedrosa
Maria Abadia
4 vagas
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Bloco PMOB, PST, PTN
Coriolano Sales
Osvaldo Biolchi
Darcfsio Perondi
6 vagas
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio
PFL
A1merinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Expedito Júnior
Marcondes Gadelha
Joel de Hollanda
Medeiros
Lavoisier Maia
Moroni Torgan
Luis Barbosa
Nice Lobão
Roland Lavigne
Ursicino Queiroz
1 vaga
PT
Arlindo Chinaglia
Cariito Merss
Eduardo Jorge
Geraldo Magela
Luiz Mainardi
Paulo Paim
Maria do Carmo Lara
Wellington Dias
PPB
Arnaldo Faria de Sá
Antonio Joaquim Araújo
Celso Russomanno
2 vagas
José Linhares
Dr. Hélio

PMOB
João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Remi Trinta (PST)

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho
Osmânio Pereira
3 vagas
PSOB

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Vicente Caropreso
Veda Crusius
2 vagas
PT

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

José Machado
3 vagas
PPB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Almir Sá
José Janene
Simão Sessim
PTB
2 vagas

Duilio Pisaneschi
1 vaga
Femando Coruja

Bloco PSB, PC do B
Djalma Paes

Adauto Pereira
Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Paulo Marinho
2 vagas

POT

POT
Femando Coruja

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Bloco PSB • PCdoB

1 vaga
Bloco PL, PSL
Marcos de Jesus (PSDB)

1 vaga

Clementino Coelho (PPS)

1 vaga

Bloco PL· PST • PMN - PSO - PSL
Rubens Bueno

1 vaga
PHS

Roberto Argentina

1 vaga

Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-70576

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
O PROJETO DE LEI NR 4.376, DE 1993, DO
PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA A
FALêNCIA, A CQNCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA
PELAS LEIS êOMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDl!NCIAS"
i:
,~

Proposição: PL 4.376/93
Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1 2 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Paulo José Gouvêa

De Velasco
PPS

Rubens Bueno
Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇAo NR 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7" DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95
Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: A1dir Cabral (PSDB)
12 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Titulares

Suplentes

PFL
Abelardo Lupion
A1dir cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Cameiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Adauto Ferreira
Francisco Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco .
PMOB

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli
3 vagas

PSOB
Coronel Garcia
Lino Rossi
Marcus Vicente
Moronl Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Antonio Feijão (PST)
Amon Bazerra
Badu Picanço
Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho
1 vaga
PT

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Carlos Santana
Femando Marroni
Wellington Dias
1 vaga

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERfoDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS
PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUfDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
AQUELA (INELEGIBILIDADE)
Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2ll Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Suplentes
PFL

Affonso camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo OCtávio
Roberto Brant

PPB
Arnaldo Faria de Sá

Jair Bolsonaro
2 vagas

Edmar Moreira
Pedro Corrêa
PTB
Luiz Antonio Fleury

Roberto Jefferson
Wanderley Martins
Bloco PSB - PCdoB

Gonzaga Patriota

Cabo Júlio

Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST· PMN - PSO - PSL
Paulo José Gouvêa
PPS

Ayrton Xerêz

PMDB
Gessivaldo lsaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Hermes Parcianello
José índio
Osvaldo Reis
3 vagas

PSDB

POT
Eurípedes Miranda

Átila Lins
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Pedro Pedrossian
2 vagas

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda
PT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA

4 vagas

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
PPB

Regis Cavalcante

secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra
Nelson Otoch
Sérgio Carvalho
1 vaga

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra
VadãoGomes

Gerson Peras
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Femando
PTB

Josué Bengtson

celso Giglio
POT
José Roberto Batoehio
Bloco PSB • PCdoB
Dr. Evilásio

Femando Coruja
José Antonio

Bloco PL - PST • PMN - PSD • PSL

Almeida de Jesus

Cabo Júlio

PPS

Bloco PSB - PCdoB

Márcio Bittar
Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lope$
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318-7066
Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N2
1.615, DE 1999, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇAo DA AG~NCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES, DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,
REESTRUTURA O SETOR FEDERAL DE
TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Tltul~res
Suplentes

Jandira Feghall

1 vaga
PV

Airton Cascavel (PPS)
Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129·B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO
PARA MANUTENÇÃO DO REGIME DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
DOS MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES
DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"
Proposição: PEC 136199
Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice·Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares

Suplentes
PFL

PFL

Átila Lins
Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Joaquim Francisco
Luís Barbosa
Raimundo Colombo

Afforiso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefc!nço Cordeiro
José Rocha
Neutpn Lima
Oscar Andrade
PMDB

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João'Henrique
José,Borba
Pedro Chaves
1 va~a

A1be~o Goldman

Barbosa Neto
Cezar Schirmer
Darcísio Perondl
Lamartine Posella,
MúcioSá
Ricardo Izar
PSDB

Alex Canziani
Feu Rosa
Mareio Fortes
Nelson Marchezan

ChiClil da Princesa
MáriQ Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

2 vagas
PT

João Coser
Luiz Sérgio
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias
PPB

Júlio Redecker
Telmo Kirst
1 vaga

A1cione Athayde
Almir Sá
AryKara
PTB

Albérico Cordeiro

Dumo Pisaneschi
PDT

1 vaga

Olímpio Pires

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne
PMDB

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
OsmAnio Pereira
Osmar Serraglio

Almeida de Jesus

Armando Abflio
Confúcio Moura
Salatiel Carvalho
3 vagas
PSDB

André Banassi
e.Sá
Fátima Pelaas
Mário Negromonte
Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

Alexandre Santos
carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius
PT

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda
PPB

Edmar Moreira
Jair Bo/sonaro 1
Ricardo Barros

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa
PTB

Antônio Jorge'
Nelson Marquezelli"

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias
PDT

Femando Coruja

1 vaga

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL.

Almeida de J~sus

João Caldas

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Eujácio Simões

Cláudio Cajado
Expedito Júnior
Francisco Coelho
Lael Varella
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Bloco PSB • PCdoB

Jandira Feghall

José Antonio

PPS
Pedro Eugênio
Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servlço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA
REMUNERAÇAO, SUBSrOIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TR~S PODERES
PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBUCO"
Proposição: PEC 137/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: GastA0 Vieira (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
~ Vice-Presidente: Fernando Marronl (PT)
3Q Vice-Presidente: Jonival Lucas JúnIor (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
José Carlos Coutinho
Darci Coelho
Nice Lobão
Jaime Martins
Oscar Andrade
João Ribeiro
Paulo Braga
José Carlos Aleluia
Raimundo Colombo
José Thomaz Nonô
RobsonTuma
LucIano Castro
Wilson Braga
Medeiros
PUDB
Marçal R/ho
Cezar Schirrner
Osvaldo Biolchi
Gestão Vieira
Osvaldo Reis
HálloCosta
Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Alberto
2 vagas
Jorge Wilson
Ricardo Izar
PSDB
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Jutahy Júnior
Léo Alcântara
LinoRossl
Raimundo Gomes de Matos
Marcus Vicente
Saulo Pedrosa
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
PT
Henrique Fontana
Fernando Marroni
José Genoíno
Geraldo Mageia
2 vagas
Marcelo Déda
1 vaga
PPB
Gerson Peres
Hugo Biel
Romel Anízio
Ibrahim Abi-Ackel
Yvonllton Gonçalves
Jonival Lucas Júnior (PFL)
PTB
Luiz Antonio Fleury
Celso Glglio
SlIasCâmara
Walfrido Mares Gula
PDT
Eurfpedes Miranda
Fernando Coruja
Bloco PL • PST· PUN • PSD • PSL
Almeida de Jesus
Paulo José Gouvêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLêNCIA E À
SEGURANÇA PÚBLICA NO PArS, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO
DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR
PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A
SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1Q Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
~ Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Dr. Evilásio

PPS
1 vagar
1 vaga
Secretário: Erles Janner Costa Gorlnl
Local: Servlço de Comlss6es Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067
Fax: 318-2140

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
CorauciSobrinho
Gervásio Silva
Regina/do Germano
Wemer Wanderer
1 vaga

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
RobsonTuma
PUDB

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

Alberto Mourão
João Golaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro landim
1 vaga
PSDB

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi
Sérgio Barros
3 vagas

Coronel Garcia
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga
PT

José Pimentel
3 vagas

Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias
1vaga

PPB
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson
POT

Wanderley Martins

Neiva Moreira
Bloco PSB • PCdoB

Dr. Evilásio

Bloco PSB • PCdoB

Alexandra Cardoso

Suplentes

PFL

Cabo Jólío

Jandira Feghali
Bloco PL· PST· PMN • PSD· PSL
Paulo José Gouvêa
PPS

EmersonKapaz

Ayrton Xerêz
I·'

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de ColTJissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-8428
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER APROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO NR 294, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 54 DO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" - BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95
Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1li Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
SlI Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares

Suplentes
PFL
Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab
Neuton Lima
Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PPS
1 vaga
Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 472-D, DE
1997, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)
Proposição: PEC 472·0/97
Autor: Senado Federal
e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
211 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
SlI Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

PMOB
Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

6 vagas

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa
3 vagas

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
PT
Adão Pretto
Carlos Santana
2 vagas

4 vagas

PFL
Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Costa Ferreira
Gilberto Kassab
Lael Varella
Luis Barbosa
Raimundo Colombo

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco
PMDB

Jorge Wilson
Júlio Delgado
MúcioSá
Waldir Schmidt
2 vagas

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSDB
PPB
JoãoTota
2 vagas

Almir Sá
Iberê Ferreira
Vvonilton Gonçalves

Nelson Marquezelli

1 vaga

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior
Luis Carlos Hauly

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius
PT

PTB

POT
Serafim Venzon

Neiva Moreira

Broco PSB • pedoB
1 vaga

Paulo Baltazar

José Genoíno
Marcelo Déda
Professor Luizinho
Waldir Pires

Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo
Wagner Salustiano

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio
PTB

Bloco PL - PST· PMN - PSO • PSL
Eujácio slriíões

Suplentes

Titulares

Cabo Júlio

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

PDT

PTB

EberSllva

Fernando Coruja

Caio Rlela
SilasCâmara

Eduardo Paes
Magno Malta

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio

PDT

Sérgio Miranda

Eurípedes Miranda

Alceu CoIlares
Bloco PL· PST· PMN • P8D • PSL
Almeida de Jesus

Bloco PSB • PCcIoB

C8b0Jl1Ilo

Jandira FeghaJi

DjalmaPaee
PV
Femando Gabeira

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de ComisaOee Especlala, Anexo li, 8I165-B
Telefone: 31&-8430
Fax: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESnNADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A
OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAçAO À
FIXAÇAo DO SALÁRIO MíNIMO
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
111 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
211 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghlnettl (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares

Suplen_
PFL
Átila UM
Costa Ferreira
lldefonço Cordeiro
Luciano castro
Neuton lima
Pedro Fernandes
Wilson Braga

Almerinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Camelro
Medeiros
Nlce Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Joio CaIdaa

De Velasco
PV

Pedro Eugênio (PPS)

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: C/Iy Montenegro
Local: serviço de ComlssOes Especiais, Anexo li, si 165-B
Telefone: 318-7056

COMlssAo EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX·PRESIDENTE
JOAO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1978, NA ESTÂNCIA DE SUA
PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"
PropoaIçio:

Autor: Miro Teixeira

P~:

ReglnaJdo Germano (PFL)
111 Vlce-Pl'88idente: CorIolano Sales (PMOB)
2R Vlce-Preeldente: Marcos RoIlm (PT)
3D Vice-Preeldente: Luis Cartas Helnze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (POT)

PMOS
Ana Catarina
Francisco Silva (PST)
LulzBlttenoourt
Nelo Rodolfo
2 vagas

Barbosa Neto
Damião Fellclano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Titula....

Suplentes
Bloco PSDB, PTB
Luiz Piauhyllno
Marisa Serrano
Pedro Henry

NeI80n Marchezan
Vicente Caropr880
Veda CrU8/us
Bloco PMDB, PST, PTN

FátlmaPelus
Jovalr Arantee
Luiz Cartos Hauly
Marclo Fartei-

Dlno Femandes
Feu Rosa
lnaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Marisa serrano
Sérgio Carvalho

PFL
Laura Camero
Sérgio Barcellos

Reginalclo Germano
RobeonTuma
PT

Nllmário Miranda

Marcos RoIlm
PPB

PT

Babá

Avenzoar Arruda
Jair MeneguelJl
Paulo Paim
,Pedro Celso

Jorge Pinheiro
1 vaga

Coriolano
DavaIdo BIochI

PSDB

Carlos santana
Paulo Rocha
Waldomlro Fioravante

1 vaga

Luis C8rioe Helnze
PDT

Neiva Moreira

Miro Teixeira
Bloco PSB, PC do B
De Velasco

PPB
Enivaldo RIbeiro
Herculano Anghin8tll
Pedro Corrêa

Bloco PL· PST· PMN • PSD· PSL

Marcos RoIim (PT)

A1mIrSá

JoAoTota
Ricardo Barros

SecretárIo: Mário Oráuslo Coutinho

Cabo Júlio

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 31&-7058
Fax: 318-2140
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