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'1- Abertura da sessão.

11- Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior.

11I- Leitura do Expediente

MENSAGENS

N2 1.258/97 - Do Poder Executivo, solici
tando aos Membros do Congresso Nacional a re
tirada do PL n2 3.549/93 que "Disciplina a prerro
gativa dos sindicatos relativa à substituição pro
cessual em áçóes judiciais", enviado à Câmara
dos Der>ufados com a Mensagem rl2 62, de 1993. 34855

.N2 1.260/97 - Do Poder Executivo, subme
tendo aos Membros do Congresso Nacional, o
texto do Acordo, por troca de Notas, de Aprova
ção do Novo Anexo A, do Tratado de Itaipu de
1973, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o.Governo da República
do Paraguai, em Assunção, em 21-12-95............. 34856

N2 1.261197 - Do Poder Executivo, subme
1endo aos Membros do Congresso Nacional, o
texto do Acordo sobre Isenção Parcial de Visto,
celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia,
em Brasília, em 21-4-97. 34861

N!! 1.262197 - Do Poder Executivo, subme
tendo aos Membros do Congresso Nacional, o
texto do Acordo de Comércio e Cooperação Eco
nômica, celebrado entre o governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
da Eslovênia, em Liubliana, em 16-6-97............... 34862

OFíCIO

N!! 1.153/97 - Do Senhor Senador Lucídio
Portélla, Primeiro Secretário em exercício, do Se-
nado Federal, encaminhando o PL n!! 75/96-SF, a

..fim de ser submetido à revisão' da Câmara dos
Deputados (PL n2 3.796/97-CD)~............................ 34864

INDIC~ÇÓES

Indicação n!! 1.045, de 1997 (Do Sr. Wilson
Braga) - Sugere áo Poder Executivo, por inter
médio do Ministéfio do Meio Ambiente, dos Re
cursos Hídricos e da Amazônia Legal, a urgente

implementação de programa racional de perfura-
ção de poços tubulares na região Nordeste.......... 34867

Indicação n!! 1.04a, de 1997 (Da SI" Marisa
Serrano) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Educação e do Desporto,
alteração do Decreto-Lei n!! 2.306, de 19 de
agosto de 1997, relativa aos Conselhos Federais
de Medicina, Odontologia e Psicologia. 34875

Indicação n!! 1.050, de 1997 (Do Sr. Sérgio
Carneiro) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, que providencie o
credenciamento ao Sistema Único de Saúde do
Hospital Dom Pedro de Alcântara, em Feira de
Santana, Bahia. 348n

Indicação n!! 1.051, de 1997 (Do Sr. Marco
ni Perillo) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério das Comunicações, a conur
bação das ligações telefônicas na região da
Grande Goiânia, é no Município de Aragoiânia,
Estado de Goiás. 34877

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n!! 338
B, de 1996 (Do Poder Executivo) Mensagem n!!
246196 - Dispõe sobre o regime constitucional dos
militares; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela admissibilida
de, contra o voto do Sr. Jarbas Lima; e da Comis
são Especial, pela aprovação, com substitutivo, e
pela admissibilidade das emendas de números 1
a 5 e, no mérito, pela aprovação parcial das de
números 1 e 5, e pela rejeição das de números 2,
3 e 4, contra os votos do Deputado Luís Eduardó
Greenhalgh e, em separado, do Deputado José
Genoíno ,......................... 34878

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n!! 3.699, de 1997 (Do Sr.
Luís Roberto Ponte) - autoriza a dedução, do Im
posto de Renda das pessoas físicas de doações
feitas a entidades que se dedicam à reabilitação
de pessoas portadoras de deficiência. 34915

Projeto de Lei n!! 3.741, de 1997 (Do Sr.
Wagner Rossi) - isenta do Imposto de Importa
ção e do Imposto sobre Produtos Industrializados
os veículos automóveis apropriados para uso por
deficientes físicos ~. 34916

Projeto de Lei n2 3.n2, De 1997 (Do Sr.
Adylson Motta) - proíbe o porte de arma de fogo
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e' a condução'de preso com escolta armada em
vôo comercial regular. 34917

'Projeto de lei N2 3.784, de 1997 (Do Sr.
Paulo Lustosa) - Concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) a veículos
com mais de doze anos de fabricação, nas condi-
ções que estabelece.............................................. 34917

Projeto de -Lei ..n2 3.789, de 1997 (Do Sr.
Werner Wanderer) - Oisp~ sobre os anúncios
relativos à oferta de emprego. ...........•••.............•••. 34918

PRESIDENTE (Ubiratah Aguiar) - Inexis-
tência de quorum para abertura da sessão. ....••.. 34919

PRÉSIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Abertura
da sessão :.... 34919

IV..,.. Pequeno Expediente

PADRE ROQUE - Constante violação dos
direitos humanos no País. 34919

PAULO PAIM (Como I:.íder) - Anúncio da
instalação de Comissão Especial para aprecia
ção de proposição sobre quarenta horas sema
nais de trabalho. Inviabilidade da imediata apre
ciação da reforma previdenciária tendo em vista
o ritual de tramitação imposto pelo Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados. .......•.......•........• 34919

SEBASTIÃO MADEIRA (Como Líder) 
Lançamento, pelo Ministro Paulo Renato Souza,
da Educação e do Desporto, do Programa Toda
Criança na Escola, em São Luís, Estado do Ma-
ranhão.................................................................... 34921

UBIRATAN AGUIAR - Solenidade de sagra
ção do Monsenhor Aldo Pagotto a Bispo-Coacljutor
de Sobral, Estado do ceará 31 de outubro............. 34921

AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) 
Encaminhamento, pelo Governo Federal, de pro
posta facilitadora da demissão de servidores en
volvidos em prática de irregularidades no servíço
público. Permanência do Sr. Sérgio Franco Ro
res em função comissionada DAS-04 no Ministé
rio da Educação e do Desporto a despeito da re
provação, pelo Tribunal de Contas da União, de
sua prestação de contas relativamente ao perío-
do de 24 de maio a 31 de dezembro de 1994. ..... 34922

SOCORRO GOMES - Urgente necessida
de de regulamentação, pelo Congr~ No.cional,
da Convenção da Biodiversidade.' Realização de
atos públicos nos Municípios de Marabá e Para0
pebas, Estado do Pará, denunciando o descum
primento dos acordos firmados sobre a venda da
Companhia Vale do Rio Doce. 34923

MARIA LAURA - Audiência da oradora
com o Ministro Celso de Mello, Presidente do Su
premo Tribunal Federal, com vistas ao adiamento
do julgamento p~ra concessão do reajusta de
28% aos seryidores públicQs. Apreciação, pela
Câmara -dos 'Deputados, da proposta govema
mental de refor~a administrativa. Artigo ·0 dono

do buraco·, de autoria do jornalista Jânio de Frei-
tas, publicado no jomal Folha de S.Paulo. 34924

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (Como lí
der) - Transcurso do 62 aniversário da Rádio Ci
dade de Sumé, Estado da Paraíba. Solicitação ao
Ministério Cla Fazenda de prorrogação do prazo
d~ pagamento do Imposto Territorial Rural-ITR.
Anúncio de elaboração, pelo orador, de projeto
de lei sobre a isenção do pagamento do ITR/97
para os proprietários rurais do semi-árido nordes-
tino em face do fenômeno EI Nino........................ 34925

CHICO VIGILANTE - Satisfação do orador
com a apresentação, pelo ex-Governador Joa
quim Roriz, de queixa-crime contra sua pessoa
no Supremo Tribunal Federal. Ingresso de ação
no Ministério Público para investigação do desvio
dos recursos destinados à construção de hospital
em Samambaia, Distrito Federal, à época do Go-
verno Roriz. ......................................................•.... 34927

DAVI ALVES SILVA - Manifestação de pe-
sar pelo falecimento do Deputado João Natal. ..... 34928

ARTHUR VIRGíLIO - Competência da
equipe econômica do Governo Fernando Henri
que Cardoso na superação da crise das Bolsas
de Valores.............................................................. 34928

PAULO GOUVÊA - Implantação de Con
gresso Constituinte a partir de 1999 exclusiva
mente para exame das propostas de reforma
constitucional. 34930

GILNEY VIANA - Resultados da reunião
dos apoiadores e financiadores do PPG-7 - Pro
grama Piloto de Preservação das Florestas Tropi
cais, em Manaus, Estado do Amazonas. Razões
do fracasso do programa....................................... 34931

FRANCISCO RODRIGUES - Encerramen
to da reunião do PPG-7, realizada em Manaus,
Estado do Amazonas. Necessidade de acompa
nhamento da implantação do programa pelo Go-
verno Federal. 34931

PAULO PAIM - Reedição da Medida Provi
sória n2·1~523-13197, sobre modificações na Lei
de CusteiO e Benefícios da Previdência Social.
Queda do prestígio do Congresso Nacional junto à
opinião pública pela atitude omissa diante da edição
sistemática, pelo" Governo Federal, de medidas
provisórias. 34932

FEU ROSA - Posse da nova direção da
ADUFES - Associação de Docentes da Universi-
dade Federal do Espírito Santo. 34933

ÁLVARO VALLE - Necrológio do ex-Presi-
dente da Associação Legislativa do Estado da
Guanabara, Victoríno James. 34933

SEVERINO CAVALCANTI (Como Líder) 
Matéria publicada no jornal Correio Brazlliense,
intitulada "A questão do aborto", de Idê Aparecida
de Bittar Barra. 34934
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HAROLDO SABÓiA (Pela ordem) - Atenta
do contra o líder Elismar Mendes, do Fórum Es
tadual de Defesa da Moradia, Município de Pin-
daré-Mirim, Estado do Maranhão. 34936

V - Grande Expediente

ANTÔNIO FEIJÃO - Vitória de projeto do
Departamento Nacional de Combustíveis no 22
Concurso Nacional. de Experiências Inovadoras de
Gestão na Administração Pública Federal. Indica
ção do Dr. Ricardo Pinto Pinheiro para a presidên
cia do Departamento Nacional de Combustíveis.
Excelência da administração do Programa de De
senvoMmento Energético de Estados e Municípios
- PRODEEM. Elevado nível tecnológico das usinas
nucleares de Angra I e Angra 11, Estado do Rio de
Janeiro. Preocupação da Siemens do Brasil e da
Alemanha, bem como do governo alemão, cOm a
qualificação de material humano no BrasiL..:.......... 34936

VI- Comunicações Parlamentares

CHICO VIGILANTE - Anúncio de apresen
tação de requerimento de convocação do Minis
tro Pedro Malan, da Fazenda, para esclarecimen-

tos sobre as medidas adotadas em decorrência
da crise das Bolsas de Valores. 34940

HERMES PARCIANELLO - Artigo "Ulys-
ses", de autoria do Deputado Paes de Andrade,
publicado no Jornal de Brasilia. 34942

PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Associação
da Presidência ao orador nas homenagens prestadas
em memória do ex-Deputado Ulysses Guimarães...... 34943

VII- Encerramento

2 - ATO DA PRESIDÊNCIA

- Prorroga, por 20 (vinte) sessões, o prazo
de funcionamento da Comissão Externa para "apu
rar denúncias de exploração e comercialização ile-
gal de plantas e material genético na Amazônia". .... 34952

3-DIVERSOS

- Centro de Documentação e Informação,
Edital n2 02l97-CD-GeDI........................................ 34953

4-MESA

5 - LíDERES E VICE-LíDERES

6 - COMISSÕES

Ata da 196! Sessão, em 31 de outubro de 1997
Presidência dos Srs. Severino Cavalcanti, 2! Vice-Presidente Ubiratan Aguiar,

12 Secretário Paulo Paim, :Jl Secretário Chico Vigilante § 21 do artigo
18 do Regimento Interno Arlindo Vargas

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Não
havendo quorum regimental para abertura da ses
são, nos termos do § 32 do al:t. 79 do Regimento In
terno, aguardaremos até trinta minutos para que ele
se complete.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(9 horas e 14 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Ha
vendo número regimental.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA, servindo
como 22 Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. PADRE ROQUE servindo como 12 Se
cretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N2 1.258

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformida

de. com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado do Trabalho, a retirada do projeto de Lei
n2 3.549, de 1993, que "disciplina a prerrogativa
dos sindicatos' relativa à substituição processual
em' ações judiciais, enviado à Câmara dos Deputa
dos com a Mensagem n.2 62, de 1993.

Brasília, 30 de outubro de·1997. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

EM n.2 41IMtb

Brasília, 24 de outubro de 1997

Excelentíssirno Senhor Presidente da·RepÚblica,

Proponho a Vossa Excelência o envio de Men
sagem ao Congresso Nacional solicitando a retirada
do Projeto de Lei n.2 3549/93, que "Disciplina a prer
rogativa ,dos sindicatos relativa à substituição pro-
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Assunção, 21 de dezembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Embaixador Luis Maria Ramirez Boettner
Ministro das Relações Exteriores

Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para acusar recebimento de sua Nota N.R.Nr,
18, do dia 21 de dezembro de 1995, cujo texto em
português é o s~guinte:

Senhor Embaixador:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia com referência às negociações celebradas entre
nossos Governos sobre o Anexo A (Estatuto da ltai
pu) do Tratado entre a República do Paraguai e a
República Federativa do Brasil para o Aproveitamen
to Hidroelétrico dos Recursos Hídricos do rio Para
ná, pertencentes em Condomínio 80S dois países,
desde e inclusive o Salto do Guairá ou Salto Grande

Em 30 de outubro de 1997.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República so
licita a retirada do Projeto de Lei n2 3.549, de 1993.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre

sidência da República.

MENSAGEM N2 1.260

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à ele
vada consideração de Vossas Excelências acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do, por troca de notas, de Aprovação do Novo Ane
xo A do Tratado de Itaipu, de 1973, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Paraguai em Assunção, em
21 de dezembro de 1995..

Brasília, 30 de outubro de 1997. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

EM n.2 376 DAM /DAIIMRE - PAIN BRAS PARG

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
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cessual em ações judiciais·, encaminhado por inter- da a fim de realizar o aproveitamento hidroelétrico
médio da Mensagem n2 62, de 5 de fevereiro de do trecho do rio Paraná comum a Brasil e Paraguai.
1993, tendo em vista o interesse deste Ministério em O novo Estatuto, que substitui o de 1986, atende
reexaminar a matéria, em conjunto com o egrégio aos principais interesses brasileiros e procura, ao
Tribunal Superior do Trabalho. mesmo tempo, acolher as preocupações paraguaias

Respeitosamente, - Paulo Paiva - Ministro de que conduziram à revisão do Estatuto, ao estender o
Estado do Trabalho conceito de co-gestão até o nível das direções. Entre
AVISO NJ! 1.431 _ SUPARlC. Civil outros pontos, o Estatuto passou a valorizar o siste

ma de planejamento e controle empresarial, antes
previsto apenas no Regimento Interno. Assim, o
Conselho de Administração, reconhecido como prin
cipal órgão de decisão de Itaipu, contará com base
estatutária mais sólida para sua atuação, inclusive
para a maior disciplina orçamentária de Itaipu.

3. Houve convergência quanto à intangibilidade
do Tratado de Itaipu, que tem por espinha dorsal o
conceito da binacionalidade, o que confere à ltaipu
natureza jurídica peculiar. Brasil e Paraguai concor
daram que caberia introduzir no Estatuto dispositivo
segundo o qual o controle da Itaipu Binacional, em
conformidade com seu Tratado constitutivo, será
exercido por meio de auditores externos inde
pendentes, de comprovada capacidade, reconheci
da por entidades financeiras internacionais. Quan
to à suposta função de Itaipu como pólo de desen
volvimento regional, foi possível chegar a uma fór
mula de compromisso que não implica a realiza
ção de novas obras na hidroelétrica, que está em
pleno funcionamento e que o Governo brasieiro
considera concluída.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.

EMBAIXADA DO BRASIL EM ASSUNÇÃO

Brasília, 22 de outubro de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de Mensagem pela qual se submete
ao referendo do Congresso Nacional o Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
vemo da República do Paraguai sobre o Novo Anexo
A do Tratado de Itaipu, celebrado em 21 de dezembro
de 1995, por troCa de notas entre o Embaixador do
B~i1 em Assunção, Márcio Paulo de Oliveira Dias, e o
então Ch;inceler paraguaio, Ramírez Boettner.r. .

I,; 'i12. O Anexo A do Tratado de Itaipu define o es-
tatuto da s,ociedade Itaipu Binacional, entidade cria;'
I .
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dEf Sete Quedas até ,a Foz do Rio Iguaçu (Tratado
.de ltaipu) firmado'em'26'de ábr'íl de 1973.

S.obre o assunto, tenho o prazer de informar Vos
sa Excelência de que o Govemo da República do Pa
raguai, tendo em vista o disposto no, artigp 111, parágra
fo 2 do Tratado de Itaipu, concorda em formalizar um
novo Anexo A que substitua o Anexo A (Estatuto da
Itaipu) atualmente em vigor, nos seguintes termos:

ANEXXO"A"
Estatut Da Itaipu

CAPíTULO I
Denominação E Finalidade

Artigo 12

A Itaipu é uma entidade Binacional criada pela
Repúblicà Federativa do ~rasil e.pel~ Repú.blica do
Paraguai, consoante o artigo 111 do Tratado'de 26 de
abril de 1973, e tem como partes:

. a) a Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELE
TROBRÁS, sociedade anônima de économia mista
brasileira; .

. b) a Administração Nacional de Eletricidade 
ANDE, entidade autárquica paraguaia.

Artigo 2.9.

O objeto da ITAIPU é o .aproveitamento hidrelé
trico dos recursos hídricos do Rio Paraná, perten
centes em condomínio aos dOIS Países, desde e in
clusive o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de
Guairá àté o foz do Rio Iguaçu.

Parágrafo único - As instalações administrati
vas da Endidade e seu patrimônio documental fazem
parte do condomínio binacional da ITAIPU.

Artigo 3.!!.

A ltaipu, sujeita ao regime do direito intemacional,
rege-se pelas normas estabelecidas em seu tratado
constitutivo, no presente Estatuto e nos demais Anexos.

Artigo 4.!!.

A Itaipu tem, de acordo com o que dispõe o
Tratado, .o presente Estatuto e os demais anexos,
capacidade jurídica, financeira e administrativa e
responsabilidade técnica para explorar o complexo
hidrelétrico que tem por objeto, constituindo tam
bém um fator de desenvolvimento para os dois
países.

Artigo 52

A Itaipu tem sedes em Brasília, Capital da Re
pública Federativa do Brasil, em Assunção, Capital
da República do Paraguai.

CAPíTULO 11
Capital

Artigo 6.!!.

O Capital da Itaipu é equivalente a
US$100:000.000,00 (cem milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), pertencente à Eletro
brás e à Ande em partes iguais e intransferíveis.

Parágrafo único - O capital manter-se-á com
valor 'constante de acordo com o disposto no pará
grafo 4.!!. do Artigo XV do Tratado.

CAPíTULO 111
Administração

Artigo 7.9.

A administração da ltaipu se fará dentro de um
modelo de eficiência destinado a otimizar o uso dos re
cursos e alcançar índices de produtividade que asse
gurem sua competitividade no mercado de energia.

Parágrafo único .,... o modelo de gestão da Itaipu
obedecerá a um conjunto de diretrizes e metas esta
belecidas pelo Conselho de Administração, órgão
previsto no Artigo B.!!. deste Estatuto.

Artigo B.!!.

O Conselho de Administração é o principal ór
gão de decisão da Itaipu.

Parágrafo único - O Conselho de Administra
ção tomará conhecimento do curso dos assuntos da
Itaipu, por meio das exposições que serão feitas
pelo Diretor Geral Brasileiro elou pelo Diretor Geral
Paraguaio,ou.por quem estes indiquem.

Artigo g.!!.

O Conselho de Administração compor-se-á de
doze conselheiros nomeados:

a) seis pelo Governo brasileiro, dos quais um
será indicado pelo Ministério das Relações Exterio
res e um será o Presidente da Eletrobrás.

b) seis pelo Governo paraguaio, dos quais um
será indicado pelo Ministério de Relações Exteriores
e um será o Presidente da Ande.

Parágrafo 12 - O Diretor Geral Brasileiro e o Di
retor Geral Paraguaio, previstos no Artigo 14, inte
grarão o Conselho, com voto e sem voto.

Parágrafo 2.9. - As reuniões do Conselho serão
presididas, alternadamente, por um conselheiro de
nacionalidade brasileira ou paragl;laia e, rotativamen
te, por todos os membros do Conselho.

Parágrafo 3.!!. - O Conselho nomeará dois Se
cretários, um brasileiro e outro paraguaio, que terão
a seu cargo, entre outras atribuições, a de certificar
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os documentos aprovados pelo Conselho de Admi
nistração.

Artigo 10

Compete ao Conselho de Administração cum
prir.s fazer cumprir o Tratado e seus Anexos, os pro-.
t~olos adicionais e outros instrumentos resultantes
do Tratado, estabelecer as diretrizes fundamentais
de administração da Itaipu e decidir sobre as propos
tas da Diretoria Executiva referentes a:

a) o Regimento Interno e a Norma Geral de li
citação;

b) o plano geral de organização da Itaipu;
c) o sistema de Planejamento e Controle Em

presarial, como modelo de gestão para a otimização
das atividades da Itaipu que lhe permita a competiti
vidade no mercado de energia;

d)os atos que importem alienação do patrimô
nio da Itaipu. com prévio parecer da Eletrobrás e da
Ande;

e) as reavaliações de ativo e passivo, com pré
vio parecer da Eletrobrás e da Ande, tendo em conta
o disposto no parágrafo 4.2 do Artigo XV do Tratado;

f) as bases de prestação dos serviços de eletri
cidade;

g) as obrigações e os empréstimos;
h) o orçamento para cada exercício e suas re

visões;
i) a política geral de seguros.
Parágrafo 12 - O Conselho de Administração

examinará o Relatório Anual, o Balanço Geral e de
monstração da Conta de Resultados, elaborados
pela Diretoria Executiva, e os apresentará com seu
parecer à Eletrobrás e à Ande, conforme o disposto
no Artigo 23, parágrafo 12 deste Estatuto.

Parágrafo 22 - O Conselho de Administração
decidirá sobre a contratação de Auditoria Externa in
dependente, entre empresas de comprovada capaci
dade, reconhecida por entidades financeiras interna
cionais, com prévio parecer da Eletrobrás e da Ande.

Artigo 11

O Conselho de Administração se reunirá, ordi
nariamente, cada dois meses e, extraordinariamen
te, quando convocado por. intermédio dos Secretá
rios, pelo Diretor Geral Brasileiro elou pelo Diretor
Geral Paraguaio, ou pela metade menos um dos
Conselheiros.

Parágrafo único - O Conselho de Administra
ção só poderá decidir validamente com a presença
depelo menos a metade dos Conselheiros de cada
país e com paridade de votos igual à menor repre
sentação nacional presente.

Artigo 12

Os conselheiros exercerão suas funções por \,Im
período de quatro anos, podendo ser reconduzidos.

Parágrafo 12 - Ao ocorrer vacância, o novo
Conselheiro nomeado pelo respectivo Governo com
pletará o mandato do Conselheiro que deixa o cargo.

Parágrafo 2.2 - A qualquer momento, os Gover
nos poderão substituir os Conselheiros que houve
rem nomeado.

Artigo 13

São órgãos da administração da Itaipu o Con
selho de Adrtlinistr~çãoe a Diretoria Executiva.

Artigo 14

A Diretoria Executiva compor-se-á do Diretor
Geral Brasileiro, do Diretor Geral Paraguaio, dos Di
retores de Área Técnico Brasileiro e Técnico Para
guaio, Financeiro Brasileiro e Financeiro Paraguaio,
de Coordenação Brasileiro e de Coordenação Para
guaio, Administrativo Brasileiro, Administrativo Para
guaio, Jurídico Brasileiro e Jurídico Paraguaio, todos
com voz e voto.

Parágrafo 12 - Os Diretores Gerais serão no
meados pelos respectivos Governos.

Parágrafo 22 - Os Diretores de Área serão no
meados pelos respectivos Governos, por proposta
da Eletrobrás e da Ande, conforme o caso.

Parágrafo 3J! - Os Diretores Gerais e os Direto
res de Área exercerão suas funções por um período
de cinco anos.

Parágrafo 4.2 - Em caso de vacância, o novo
Diretor Geral ou o novo Diretor de Área nomeado
pelo respectivo Governo completará, respectivamen
te, o mandato do Diretor Geral ou do Diretor de Área
que deixa o cargo.

Parágrafo 52 - A qualquer momento os Gover
nos poderão substituir os Diretores Gerais e os Dire
tores de Área. Os novos Diretores Gerais ou Direto
res de Área completarão o mandato pelo prazo res
tante.

Parágrafo 6S! - Em caso de ausência ou impe
dimento temporário de um Membro da Diretoria Exe
cutiva, este será substituído por outro indicado pelo
Diretor Geral da mesma nacionalidade, acumulando
as funções e com o direito de voto do Membro subs
tituído. Em caso de ausência do Diretor Geral, este
indicará à Diretoria Executiva seu substituto entre os
Diretores de Área de sua nacionalidade.

Artigo 15

Os dois Diretores Gerais - de igual competên
cia e hierarquia - são responsáveis solidariamente
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pela coordenação, organização e direção das ativi
dades da ltaipu e a representarão em juízo ou fora
dele, competindo-lhes praticar todos os atos de admi
nistração ordinária necessários ao funcionamento da
entidade, com exclusão dqs atribuídos ao Conselho de
Administração e à Diretoria Executiva. Cabe-lhes, ade
mais, realizar conjuntamente os atos de admissão e
promoção de pessoal e de designações de chefias.

Artigo 16

A Itaipu somente poderá assumir obrigações
ou constituir pr.ocuradores mediante a assinatura
conjunta dos dois Diretores Gerais.

Artigo 17

Os Diretores de Área, um de cada nacionalida
de, exercerão suas respectivas funções em confor
midade com o conceito de co-gestão, isto é, de for-:
ma conjunta e com responsabilidade solidária.

Artigo 18

São os seguintes os Diretores de Área:. .
- dois Diretores Técnicos, responsáveis' pela

operação e pela manutenção da Central Hidrelétrica;
- dois Diretores de Coordenação, responsáveis

pelos serviços relacionados com a preservação das
condições ambientais na área do reservatório, e com
a execução dos projetos e obras que lhe forem atri
buídos pela Diretoria Executiva fora da área das ins
talações destinadas à produção de energia elétrica;

- dois Diretores Jurídicos, responsáveis pela
condução das questões jurídicas da entidade;

- dois. Diretores Administrativos, responsáveis
pela Administração de pessoal e pela direção dos
serviços gerais;

- dois Diretores Financeiros, responsáveis pela
execução das atividades econômico-financeiras, de
abastecimento e de compras.

Artigo 19

São atribuiçoes e deveres da Diretoria Executiva:
a) dar cumprimento ao Tratado e seus Anexos,

aos Protoçolos adicionais, a outros instrumentos re
sultantes do Tratado e às decisões do Conselho de
Administração;

b) cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno;
c) aprovar as normas de administração de pessoal;
d) pôr em execução ·as normas e as bases

para prestação dos serviços de eletricidade;
e) elaborar e sl!bmeter ao Conselho de Admi

nistração:
e.1) as diretrizes fundamentais de administração;

e.2) o Regimento Interno e a Norma Geral de
licitação;

e.3) o plano geral de administração da Itaipu;
e.4) às atos qlle importem alienação do patri

mônio da Itaipu;
e.5) as' propostas referentes à necessidade de

contrair obrigações e empréstimos;
e.6) a proposta de orçamento para cada exer

cício e suas eventuais revisões;
e.7) a política geral de seguros;
e.8) O Relatório Anual, o Balanço Geral e a de

monstração da Conta de Resultados do exercício
anterior;

e.9) a contratação· de Auditoria Externa Inde
pendente.

Artigo 20

,A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinaria
mente, pelo menos duas vezes ao mês e, extraordi
nariamente, quando convocada por um dos Direto
res Gerais.

Parágrafo 12 - A Diretoria Executiva somente
poderá decidir validamente com a presença da maio
ria dos Diretores de cada país, com paridade de vo
tos iguais à menor representação nacional presente.
As resoluções serão adotadas por maioria simples
de votos.

Parágrafo 22 - A Diretoria Executiva instalar
se-á no local que julgar mais adequado ao exercício
de suas funções.

Artigo 21

Os honorários dos Conselheiros e dos Mem
bros da Diretoria Executiva serão fixados pela Ele
trobrás e pela Ande, de comum acordo.

Artigo 22

O controle da Itaipu, em conformidade com seu
Tratado constitutivo, será exercido por meio de Audi
tores Externos Independentes de comprovada capa
cidade, reconhecida por entidades financeiras inter
nacionais.

Parágrafo 12 - Os planos de Auditoria elabora
dos pela Diretoria Executiva, bem como a seleção e
contratação de Auditores Externos Independentes
serão submetidos à consideração do Conselho de
Administração, com prévio parecer da Eletrobrás e
da Ande.

Parágrafo 22 - Os Auditores Externos Inde
pendentes examinarão as contas e a conformidade
dos gastos com as disposições do Tratado, deste
Estatuto, dos demais Anexos e das Resoluções do
Conselho de Administração.



Em 30 de outubro de 1997.

A Sua Excelência
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Artigo 27

Os casos não .previstos neste Estatuto e que
não puderem ser resolvidos .pelo Conselho de Admi
nistração serão solucionados pelos dois Governos,
com prévio parecer da Eletrobrás e da Ande.

Artigo 28

Este Estatuto entrará em vigor a partir da dàta
em que os Ministérios das Relações Exteriores de
ambos os aíses se comunicarem reciprocamente as
respectivas aprovações.

DISPOSiÇÃO TRANSITÓRIA

Consoante o Artigo 79. e dentro das atribuições
previstas no Artigo 10 deste Estatuto, o Conselho de
Administração proporá às Altas Partes Contratantes
modelos mais eficientes para a gestão da, Itaipu,
com vistas inclusive à racionalização de sua estrutu
ra através da redução dos postos de alta direção.
Tais recomendações - que deverão ser apresenta
das decorridos quatro anos após a entrada em vi
gência deste Estatuto - serão implementadas tão
logo aprovadas pelas Altas Partes Contratantes., ;

Esta Nota, e a de resposta de Vossa Excelên
cia na qual conste a concordância do Governo brasi
leiro constituirão um acordo entre o Paraguai e o
Brasil, que entrará em vigor na data em que ambas
as Partes se comuniquem reciprocamente as res
pectivas aprovações, de acordo com o direito interno
de cada uma delas.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos
sa Excelência os protestos de minha mais alta
consideração. - Luís Maria Ramírez Boettner,
Ministro das Relações Exteriores da República do
Paraguai.

2. Em resposta, é me grato transmitir a Vossa
Excelência a conformidade do Governo brasileiro
com o texto da Nota precedentemente transcrita e,
por conseguinte, a mesma e a presente Nota consti
tuem acordo entre os dois Govemos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos da minha mais alta conside
ração. - Márcio de Oliveira Dias, Embaixador.

AVISO N9.1.433 - SUPARlC. Civil

CAPíTULO-IV
Exercício Financeiro

Artigo 26

O Regimento Interno da Itaipu, mencionado no
Artigo 1D, será proposto pela Diretoria Executiva à
aprovação do Conselho de Administração e contem
plará, entre outros, os seguintes assuntos: o regime
contábil e financeiro, o regime para a contratação de
serviços e obras, a aquisição e alienação de bens,
normas para o exercício das funções dos integrantes

Artigo 23

O exercício financeiro encerrar-se-á em 31. p~
dezembro de cada ,ano.,

Parágrafo 12'- A Itaipu apresentará, até 30 de
abril de-cada ano, para decisão da Eletrobrás e da
Ande, o Relatório Anual, o Balanço Geral e a de
monstração da Conta de Resultados do exercício
anterior.

Parágrafo 22 - A Itaipu adotará a moeda dos
Estados Unidos da América como referência para a
contabilização única de suas operações. Esta refe
rência poderá ser substituída por outra, mediante en
tendimento entre os dois Governos.

CAPíTULO VI
Disposições Gerais

Artigo 24

Os Conselheiros, Membros da Diretoria Execu
tiva e demais empregados não poderão exercer fun
ções de direção, administração ou consulta, nem ter
interesse de qualquer espécie, em empresas forne
cedoras ou contratantes de quaisquer materiais e
serviços utilizados pela Itaipu.

Artigo 25

Poderão prestar serviços à Itaipu os funcioná
rios públicos, empregados de autarquias eos de so
ciec:lades de economia mista, brasileiros ou para
guaios, sem perda do vínculo original e dos be
nefícios de aposentadoria elou previçjência so
cial, tendo-se em conta as respectivas legislações
nacionais.
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'PaFágráfo 32 - A Eletrobrás e a Ande, conjun- do Conselho de Administração e Membros da Direto-
tamente, poderão solicitar ampliações e complemen- ria Executiva.
tações dos relatÓrios dos Auditores Externos Inde
pendentes por intermédio do Conselho de Adminis
tração.

Parágrafo 42 - O parecer dos Auditores Exter
nos Independentes será publicado no Diário Oficial
de ambos os países. .
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Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssirno Senhor Presidente da República re
lativa ao texto do Acordo, por troca de Notas, de
aprovação do novo anexo A do Tratado de Itaipu de
1973, celebrado entre o Govemo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República do Pa
raguai.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM N2 1.261

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, ,in

ciso VIII, da Constituição, submeto à elevada consi
deração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado,
Interino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo
sobre Isenção Parcial de Visto, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
vemo do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de
julho de 1997.

Brasília, 30 de outubro de 1997. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

EM Ni 379IMRE

Brasília, 23 de outubro de 1997.

Exce\entíssirno Senhor Presidente da República,
,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto do Acordo relativo à Isenção Parpial
da Exigência de Vistos celebrado entre o Govemo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
Tailândia, em 21 de julho de 1997.

2. O referido Acordo tem como objetivo criar
maiores facilidades no trânsito de nacionais brasilei
ros e tailandeses que viajem, respectivamente, à
Tailândia e ao Brasil para fins de negócios ou turis
mo, isentando-os da obtenção de vistos consulares
Para permanência de até 90 dias.

3. Com vistas ao encaminhamento do assunto
à apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacio-'
naI, juntamente com cópias autênticas do Tratado.

Respeitosamente, João Augusto de Medieis,'
Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO

DO REINO DA TAILÂNDIA SOBRE
ISENÇÃO PARCIAL DE VISTO

O Governo da República Federativa do i:Jrasil e
O Governo do Reino da Tailândia (doravante deno
minados ·Partes Contratantes·),

Considerando o interesse de ambos os países
em promover as relações de amizade entre a Repú
blica Federativa do Brasil e o Reino da Tailândia,

Desejando facilitar a entrada de cidadãos da
República Federativa do Brasil e do Reino da Tailân
dia no território da outra Parte Contratante.

Acordaram o seguinte:

Artigo 1

I. Cidadãos brasileiros portadores de passapor
te brasileiro, válido, estarão isentos de visto para en
trar e permanecer no território do Reino da Tailândia
para fins de turismo e negócios, por um período não
superior a 90 (noventa) dias.

2. Cidadãos tailandeses portadores de passa
porte tailandês, valido, estarão isentos de vistos para
entrar e permanecer no Território da República Fe
derativa do Brasil, para os mesmos fins, período não
superior a 90 (noventa) dias.

Artigo 2

O acima exposto não isenta cidadãos brasilei
ros ou cidadãos tailandeses, das respectivas exigên
cias das autoridades brasileiras ou tailandesas com
relação à entrada, residência (temporária ou perma
nente), saída e emprego ou ocupação de estrangei
ros. Pessoas que não satisfizerem às autoridades de
imigração ~starão sujeitas a ter negada sua permis
são para entrar ou permanecer.

Artigo 3

Estas disposições não limitam o direito das au
toridades da República Federativa do Brasil e do
Reino da Tailândia de negar a entrada em seus terri
tórios de pessoas consideradas indesejáveis ou de
suspender temporariamente este Acol'do, por razões
de ordem, saúde ou ~egurança públicas.

Artigo 4

As Partes Contratantes deverão, por via diplo
mática, trocar modelos de seus passapertes válidos,
incluindo uma desctição detalhada de tais documen
tos. Se uma Parte Contratante modificar seus passa
portes, deverá encaminhar para a outra Parte Con
tratante modelos de seus novos passaportes com
uma antecedência,de 30 (trinta) dias.

Artigo 5

I. Este Acordo será válido por um período inde
terminado e deverá entrar em vigor 30 (trinta) dias
após as Partes Contratantes comunicarem, por meio
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Brasília, 23 de outubro de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, in

ciso VIII, da Constituição, submeto à elevada consi
deração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de MotJvos do Senhor Ministro de Estado,
Interino, das Relações-EXtériores, o texto do Acordo
de Comércio e Cooperação Econômica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Eslovênia, em Liubliana,
em 16 de junho de 1997..

Brasília, 30 de outubro de 1997. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

EM N2 380/MRE

AVISO N21.434 - SUPARlC. Civil

Em 30 de outubro de 1997.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
relativa ao texto do Acordo sobre Isenção Parcial
de Visto, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Tai
lândia.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM N2·1.262

O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Eslovênia

(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Desejando expandir e fortalecer o comércio e a

cooperação econômica entre os dois países, com
base nos princípios da igualdade soberana e da reci~

procidade;
Com objetivo mais amplo de intensificar as re

lações bilaterais em tlases mutuamente vantajosas,
Acordam o seguinte:

Artigo I

As Partes Contratantes fomentarão e facilitarão
o desenvolvimento do intercâmbio comercial e da
cooperação econômica bilateral, em conformidade
com as disposições do presente Acordo e com suas
respectivas disposições legais internas.

Artigo 11

As Partes Contratantes conceder-se-ão reci
procamente o tratamento de nação mais favorecida,

Novembro de 1997
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Levo ao conhecimento de Vossa Excelência
texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econô
mica assinado entre o Governo da República da Es
lovênia e o Governo da República Federativa do
Brasil, em Liubliana, no último dia 16 de junho.

, 2. Com vistas à expansão e ao fortalecimento
do comércio e da cooperação econômica entre os
dois países, e com base nos princípios da igualdade
soberana e da reciprocidade, o acordo prevê o fo
mento da cooperação econômica bilateral por meio
da criação de condições favoráveis que permitam
uma maior atuação do setor privado sob a coordena
ção dos respectivos Governos.

3. Nesse sentido, o acordo prevê um fluxo
maior de informações sobre legislação e programas
econômicos de ambos países e a criação de uma
Comissão de Cooperação Econômica Brasil-Eslovê
nia com o objetivo de supervisionar o cumprimento
do referido acordo e de propor diretrizes para a sua
implementação.

4. Diante do que precede, submeto à conside
ração de Vossa Excelência projeto de Mensagem
que encaminha ao Congresso Nacional o texto do
Acordo de Comércio e Cooperação Econômica entre
Brasil e Eslovênia.

Respeitosamente, João Augusto de Medieis,
Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores.

ACORDO DE COMÉRCIO E COOPERAÇÃO
ECONÔMICA ENTRE O GOVERNO DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA

PELO GOVERNO
DO REINO

DA TAILÂNDIA

PELO GOVERNO
DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL
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de troca de Notas, o cumprimento dos procedimen
tos internos necessários para sua entrada em vigor.

2. O presente Acordo pode ser modificado a
qualquer momento. As modificações estarão na for
ma do parágrafo 1, acima.

3. Qualquer das Partes Contratantes pode en
cerrar a validade deste Acordo notificando a outra
Parte Contratante, por via diplomática. Neste caso, a
validade deste Acordo estará encerrada 90 (noven
ta) dias após a referida Parte Contratante receber
esta notificação.

Feito em Brasília, em de julho de 1997, em
dois exemplares originais nos idiomas português, tai
landês e inglês. Em caso de divergência, prevalece
rá o texto em inglês.
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segundo as regras da Organização Mundial de Co
mércio e'o Acordo'Geral sobre Tarifas e Comércio
(GATT 94) para os bens originários de seus respecti~

vos 'territórios, bem como as do Acordo Geral sobre
Comércio em Serviços (GATS) para serviços ,e for
necedores de serviços.

Artigo 11I

As disposições do Artigo 11 não serão aplicados
as vantagens, facilidades, privilégios e franquias que
uma das Partes Contratantes concede ou venha a
conceder:

a) aos países limítrofes, com vistas a fácilitar o
trâl)sito nas fronteiras 'elou a cooperação com as zo
nas fronteiriças;

b) a terceirós' países, em razão de sua participa
ção em zona de'livre comércio, união.adL!aneira.. ou
acorelo de integração econômica do qual seja membro;

c) a terceiros países, com base em acordos
para a dupla tributação ou em acordos multilaterais
de que a outra Parte Contratante não participe, tais
como o Sistema Global, de Preferências Comerciais
entre países em desenvolvimento (SGPC).

Artigo IV

A exportação e a importação de bens efetuados
ao amparo do presente Acordo será realizado por meio
de acordos e contratos entre empresas públicas e pri
vadas, organizações e instituições de cada país.

Artigo V

Os pagamentos resultantes dos contratos con
cluídos ao amparo do presente Acordo serão efetua
dos em divisas livremente conversíveis, a menos
que as partes envolvidas em uma determinada ope
ração convenham de outra maneira, em conformida
de com a legislação em vigor em cada país.

Artigo VI

1. As Partes Contratantes envidarão esforços
na medjda de suas possibilidades para assegurar
condições estáveis para o desenvolvimento do co
mércio e de outras formas de cooperação econômi
ca entre ambos os países, com vistas principalmente
a cooperação nos campos econômico, industrial,
fito-sanitário, técnico e científico.

2. Com vistas a implementação efetiva do pre
sente Acordo, as Partes Contratantes poderão con
cluir protocolos especiais e preparar programas de
cooperação detalhados.

Artigo VII

1. Com o propósito de incentivar o comércio e
as relações econômicas entre os dois países, as

Partes Contratantes estimularão a participação de
empresas em feiras e exposições comerciais organi
zadas no território de ambos os países.

2. As Partes Contratantes concordaram em
isentar de direitos alfandegários, taxas e outros en
cargos; com base em suas respectivas legislações e
regulamentações, a importação de:

a) material promocional, amostras grátis origi
nárias do país da outra Parte Contratante, bem
como artigos obtidos no país da outra Parte Contra
tante eth competições, exposições e outras festivi-

o dades;
b) bens e equipamentos para feiras e ~xposi-

ções, não destinados à venda. .

Artigo VIII

Com referência a assuntos relacionados a
"dumping", subsídios e direitos compensatórios, as
Partes Contratantes agirão em conformidade com os
princípios e regras relevantes da Organização Mun
dial de Comércio (OMC).

Artigo IX

Com o propósito de desenvolver a cooperação
econômica, as Partes Contratantes promoverão o in
tercâmbio de informações, particularmente em rela
ção a suas respectivas legislações e programas eco
nômicos, bem como qualquer outro tipo de informa
ção de interesse mútuo.

Artigo X

Cada Parte Contratante concederá, em confor
midade com suas leis e regulamentos, facilidades de
trânsito em seu território às mercadorias originárias
do território de outro país e destinadas a terceiros
países, assim como às mercadorias originárias de
terceiros países com destino ao território da outra
Parte Contratante.

Artigo XI

1. As Partes Contratantes concordam em es
tabelecer Comissão Mista de Cooperação Econô
mica Brasil-Eslovênia, com o objetivo de supervi
sionar o cumprimento do presente Acordo e propor
recomendações para sua implementação, bem
como medidas com vistas ao desenvolvimento do
intercâmbio comercial e da cooperação econômica
bilateral.

2. As Partes Contratantes estimularão a partici
pação de representantes do setor empresarial na
Comissão Mista, a qual poderão submeter suas su
gestões e recomendações.
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PROJETO DE LEI N..!! 3.796, DE 1997

Altera a Lei n..!! 6.385, de 7 de de
zembro de 1976, submetendo à aprova
ção do Senado Federal a escolha do Pre
sidente e diretores da Comissão de Valo
res Mobiliários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.!! O art. 6.!! da Lei n..!! 6.385, de 7 de de

zembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

A Sua Excelência
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa ao texto do Acordo de Comércio e Cooperação
Econômica, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Eslovênia.

Atenciosamente, _. Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

Do Sr. Senador Lucídio Portella, Primeiro
Secretário em exercício, do Senado Federal, nos
seguintes termos:

OFíCIO N..!! 1.153(SF)

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n..!!. 75, de 1996, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera a Lei n..!!. 6.385, de 7
de dezembro de 1976, submetendo à aprovação do
Senado Federal a escolha do presidente e diretores
da Comissão de Valores Mobiliários".

Senado Federal, 30 de outubro de 1997. - Se
nador Lucídio Portella, Primeiro-Secretário em
exercício.

3: A Comissão Mista reu'nir-se-á quando am- AVISO N..!! 1.435 - SUPAR/C. Civil
bas as Partes Contrqtantes considerarem -necessá- Em 30 de outubro de 1997
rio, alternad~mente na Repúbiica Federativa odo Bra-
sil e na República da Eslovênia. .

Artigo XII

1. As controvérsias que possam surgir a res
peito da interpretação ou aplicação do presente
Acordo serão solucionadas mediante consultas dire
tas, por via diplomática.

2. As controvérsias que possam surgir a res
peito do cumprimento dos contratos, concluídos ao
amparo do presente Acordo, serão solucionadas se
gundo as disposições contratuais específicas heles
previstas e/ou conforme a legislação aplicável.

Artigo XIII

As disposições do presente. Acordo também
serão aplicáveis aos contratos concluídos durante
sua vigência e cumpridos após sua expiração.

Artigo XIV

O presente Acordo está sujeito à aprovação
em conformidade com as formalidades internas de
cada Parte Contratante e entrará em vigor 30 (trinta)
dias após a data do recebimento da última notifica
ção a respeito do cumprimento desse processo.

Artigo XV

O presente Acordo será válido por um período
de 2 (dois) anos e será automaticamente prorrogado
por períodos sucessivos de uma ano, a menos que
uma das Partes Contratantes comunique à outra,
por escrito e por via diplomática, sua intenção de de
nunciá-lo, com antecedência de 6 (seis) meses em
relação à data prevista para sua expiração.

Artigo XVI

O presente Acordo poderá ser emendado por am
bas as Partes Contratantes nos termos do Artigo XIV.

Feito em Liubliana, em 16 de junho de 1997,
em dois exemplares originais, nas línguas portugue
sa, eslovena e inglesa, sendo ambos os textos igual
mente autênticos. Em caso de diferença de interpre
tação, prevalecerá o texto em inglês.

!
!
!
FOTOGRAFAR

"Art. 6.!! A Comissão de Valores Mobi
liários será administrada por um presidente
e quatro diretores, escolhidos dentre pes
soas de ilibada reputação e reconhecida
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competência no mercado de capitais, no
meados e destituídos pelo Presidente da
República, para mandato de dois anos, após
aprovação pela maioria dos membros dç
Senado Fedéral, por voto secreto, mediante

. argüição pública, permitida a recondução.
§ 12 A regra prevista neste artigo, apli

ca-se à recondução, por uma única vez.
§ 2!! A d~stituição, por iniciativa do Pre

sidente da República, deverá ser precedida
de autorização da maioria absoluta dos
membros do Senado Federal.

§ 32 O presidente e os diretores serão
substituídos, em suas faltas, na forma do
Regimento -Interno.

§ 4!! O presidente da Comissão terá
assento no Conselho Monetário Nacional,
com direito a voto.

§ 52 A Comissão de Valores Mobiliários
funcionará como órgão de deliberação cole
giada, de acordo com o Regimento Interno,
previamente aprovado pelo Ministre;> da Fa
zenda, no qual serão fixadas as atribuições
do presidente, dos diretores e do colegiado.

§ 62 O provimento dos cargos do qua
dro permanente do pessoal da Comissão de
Valores Mobiliários, dar-se-á mediante con
curso público, excetuados os cargos de pro
vimento.em comissão.

§ 72 A pessoa designada para um dos
cargos de 'que trata esta lei não poderá, nos
séis meses ppsteriores ao seu exercício, vir
a exercer atividade, com ou sem vínculo em
pregatício ou, de qualquer forma, colaborar
com a gestão ou administração de empresa
integrante do sistema financeiro privado ou

que opere nos ramos de previdência ou se
guro, bem assim suas coligadas e controla-
das. .

§ 82 É vedada, às pessoas menciona-
. das no parágrafo anterior, durante o mesmo

período, a aquisição de -ações, cotas, de
bêntures, partes beneficiárias ou qualquer tí
tulo representativo de capital ou de interesse
das empresas previstas nesse mesmo pará
grafo.

§ 92 No período de impedimento pre
visto no § 72 deste artigo, a pessoa fará jus
aos vencim~ntos correspondentes, como se
em exercício estivesse."

Art. 2.!! O art. 82 da Lei n.2 6.385, de 7 de de
zembro de 1976, passa a vigorar acrescido de § 32,
com a seguinte redação, renumerando-se o atual §
3.2, como § 4!!:

"§ 32 É vedada a utilização, a qualquer
tempo, de informação reservada ou sigilosa,
obtida no exercício de cargo da Comissão
de Valores Mobiliários, em proveito próprio
ou de terceiros, sujeitando-se os infratores à
pena prevista no art. 38, § 7, da Lei n..!!
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para os
casos de crime de violação ao dever do sigi
lo bancário."

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4!! Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Senado Federal, 30 de outubro de 1997. 
Senador Geraldo Melo, Primeiro-Vice Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência.

\
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INDICAÇ!O NO 1.045, DE 1997 .
. (DO SR. WILSON BRAGA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Meio
Ambiente, dom Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, a urgente
fmplementaç30 de programa racional de per~uraÇao de poços
tubu1ares na Regiao Nordeste.

(PUBLIQUE-SE. ENCllMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor GUSTAVO KRAUSE
Ministro de Estado do Meio Ambiente. dos Recursos Hldricos e
da Amll2Õnia Legal:

A1l observações mais recentes e mais precisas da evoluçlo do
fenômeno "EI NUlo", que se manifesta sobre o Oceano Pacifico e que tem repercussões
sobre o clima de toda a Terra, têm pennitido traçar prognósticos sombrios sobre o regime
de chuvas no Nordeste do Brasil, no próximo ano. A1l previsões são de que uma seca de
dimensões arrasadoras abater-se-á sobre a nossa sofrida região, agravando ainda mais as
precárias comlições de pobreza que predomina entre o povo nordestino.

É urgente, Senhor Ministro, que medidas preventivas sejam
tomadas, no sentido de garantir a vida e o patrimônio de nosso povo.

Dentre as medidas viáveis de se implementar a disponibilidade
lúdrica do Nordeste, a de implantação mais rápida e de resultados mais efetivos, com
menores custos, sem dúvida, é o aproveitamento dos aqUiferos subterrâne<ls.

No estudo "Proposta paTa 11m Programlll/JIcionol tk P~tfl1TIlÇiio

tk poços Tubulares /UI Reg/lo Nordeste", o qual tomo a liberdade de encaminhar a V.
EX&., os geólogos Albert Mente, Benjamim G. M. Vasconcelos Neto, Júlio Célar
Arantes Perroni, Luiz Guidorzi e Jacinto Co.touro JÚni~r·de';o~slra!n. çom cl';e"; a
disponibilidade de ágnas subterrâneas na Região Nordeste ~ a .fl'iabili'!ade técnica e

econômica de que um programa de grande alcance, de aproveitamento dessas ágnas seja

implementado.

o estudo mostra que pode-se extrair, sem gramles dificuldades,
uma vazão média da ordem de 945 metros cúbicos por segumlo, dos aqaiferos
subtermneos nordestinos}- Isto é quase a metade da vazão regularizada do rio São
Francisco a jusante de Sobradinho, do qual se pretende transpor, para o Semi-Árido, algo

em tomo de 60 metros cúbicos por segundo, com toda a polêmica envolvida.

Os geólogos identificaram a possibilidade de perfuração de cerca

de 3.600 poços, os quais beneficiariam uma população da ordem de 14 milhões de
pessoas, a um custo estimado de cerca de US$450 milhões. O custo "per capita" seria,
portanto, de menos de US$ 30, muito menor do que qualquer alternativa já estudada.
Todos os estados nordestinos seriam beneficiados resolvendo, de forma definitiva e

segura, a carência de água em toda a região.

Alguns estados, como o Piauí, têm quase que a integridade de seus

territórios sobre vastos lençóis subtermneos, com dispombilidade de extração de água para
atender a toda a demanda, desde o consumo doméstico até a agricultura irrigada. O
impacto ambiental negativo da exploração de água subterrânea é nulo e os beneficios

sociais são enormes, pois é possivel uma grande dispersão dos poços, retiraudo a água

justamente onde ele se faz necessária.

A· perfuração de poços propicia, além do mais, o trabalho em

múltiplas frentes, possihilitando grandes e efetivos resultados em curto prazo.

Contamos, Senhor Ministro, com a compreensão e o empenho de
V. Exa. e do corpo técnico e administrativo do seu Ministério, para que nossa sugestão

seja devidamente considerada e, fazemos votos, implementada.

REQUERIMENTO N' , DE 1997
(Do Sr. Wilson Braga)

Requer o envio de Indícaçlo ao Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, sugerindo a implementaçlo,
urgente, de um Programa Racional de Perfuração
de Poços Tubu1ares na Região Nordeste.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do aI!. Il3, inciso I, e § I' do
Regimento Interno da CAmara dos Deputados, que seja encaminhada ao Ministério do

Meio Ambiente, dos Recursos Hfdricos e da Amazônia Legal a Indicaçlo em anexo,
sugerindo a implementação, em regime de urg!ncia, de W\l Programa Racional de
Perfuração de Poços Tubulares na Região Nordeste do Brasil, tendo em vista as previsões
de seca decorrentes das caracterfsticas atuais e de evoluçlo recente do fenômeno "EI

Nillo".

~'"'~-;:"'c f'/
DePUtadO~G~

JULHO DE 1995

AUTORES

GEÓLOGOS:

ALBERT MENTE

BENJAMIM'G.M. VASCONCELOS NETO

JULIO CESAR ARANTES PERRONI

LUIZ GUIDORZI

JACINTO COSTANZO JÚNIOR
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1~ INTRODUÇÃO

A importância do aproveitamento n!\cion'!l dos recursos hidricos armazenados no
subsolo nordestino, é !lm..re11exo do quadro climático que carãêteriza a região, o qual
ao restringir multas vezes de forma dramática da disponibilidade de água superfICiais
especiafmente pela ocorrência de sucessivos períodos de reduzida aportaçllo
pluviométrica, toma Imperiosa a utilização criteriosa dós mananciais subterrâneos
como aKemativa capaz de suprir adequadamente as necessidades hfdricas da
população.

O presente programa, alaborado à luz de uma avaliação dos racursos hidricos
subterrâneos disponivels no nordeste, preconiza um maior desenvolv.imento dás
atividades de Governo ligadas ao aproveitamento deste recurso com duas diretrizes
fundamentais.

De um Ieda propõe uma utilização mais intensiva dos mananciais subterrâneos,
madiante a perfuração sistemática da novos poços em bases tecnicamente
consistentes e através do dimensionamento e elaboração de projetos de captação, de
modo a constituir aUernativas de abasteclm~to em conformidade com as condiçlles
hidrogeológi~s dominantes nas diversas ~raes para o atendimento de comunidades
interioranas. .,

De outro lado o programa recomenda previamente a adoção das madidas necessárias
para aproveitamento racional das águas subterrâneas, tendo por objetivo - mediante a
utilização de metodologia adequada que permKa o conhecimento preciso das
condições de funcionamento hidráulico dos aquileros - o estabelecimento de diretrizes
básicas para nortear a exploração dessas águas, particularmente em vista da
existéncia de problemas potenciais de poços Improdutivos ou salinlzados.

O programa em tela prevê portanto a prestação, por parte das empresas
especializadas em perfuração de poços, de serviços no campo do aproveitamento das
águas subterrâneas, para o abastecimento público, através do dimensionamento de
projetos de captação e eslabelecimento dos critérios que devem nortear a exploração
sistemática e racional dos aqulferos e a execução dos poços - dentro dos mais altos
padrões técnicos e modernos de perturação. ..

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E OBJETIVOS DO PROGRAMA

Nas úKlmas décadas houve um notável incremento na explotação de água
subterrânea no Nordeste. Atualmente avalia-se entre 15 e 20.000 o número de poços
tubulares ativos fornecendo água pare diversos usos, principalmente para o
abastecimento público, destacando-se inclusive cidades de grande porte como Recife,
Meceió, Natal e São Luís, onde parte das necessidade~ l;ifdricas são atendidas com

recursos d~ origem subterránea. Apesar disso, existe ainda bastante espaço para
uma utilizj'ção em maior escala destes recursos, tomando em conta o potencial
hidrogeof69lco - principalmente no dominlo das rochas sedimentares - de que se
dispOe.na região nordestina.

A utilização crescente das águas ,subterráneas, especialmente nos aquileros
sedimentares, decorre sem dúvida das vantagens que apresenta sobre os recursos de
superfície e do avanço nos últimos anos tanto no conhecimento de suas condições de
ocorrência, quanto na tecnologià de captação. Dentre essas vantagens, sobretudo
evidentes no caso do abastecimento de cidades de pequeno e médio porte, pod....se
destacar.

• a necessidade de investimentos iniciais sensivelmente inferiores aos da captação
de água superficial, com possibilidades de escalonamento por etapas; prazos
curtos de execução das obras de captação;

• o fato dos mananciais subterrâneos serem natura/mente mais bem protegidos dos
agentes po/uidores; e, fina/mente,

• a qualidade natural quase sempre satisfatória, dispensando os elevados custos de
tratamento, requerendo simples cloração preventiva.

Todavia, não obstante a importância assumida, a prática da expiotação de água
subterrânea no país, e particularmente no Nordeste, tem sido ainda essencialmente
predatória, ditada por uma visão imediatlsta de uso do recurso.

Dentre os diversos fat~res que concorrem para essa situação, podem ser destacados:

• a quas~ sempre inexisténcla de estudos hidrogeológicos, para definição,
caracterização dos manancíais e dimensionamento das obras de captação;

• a locação indiscriminada dos poços, sem consistência técnica e a ocorrência'
frequente de defeitos construtivos por falta de especificações técnicas adequadas.

O programa ora apresentado prevê portanto a prestação de serviços - aos órgãos dos
governos federal ou estaduais - de desenvolvimento de trabalhos no campo do
aproveitamento das águas subterrâneas, para o abastecimento público, através do
dimensionamento de projetos de captação e do estabelecimento dos crilérios que
devem orientar a explotação de forma ordenada e racional dos aqulferos.

Em um primeiro instante, .deverão ser selecionadas em cada Estado as cidades a
serem contempladas, mediante contatos com órgãos públicos resPonsáveiS pelo
abastecimento urbano, para conhecimento detalhado dos dados disponiveis sobre os
sistemas de abastecimento existentes, especiall11.en1e no que se refere as condições
hidrogeológicas dos mananCiais utilizados, os critérios adotados de locação de poços,
as especificações construtivas e técnicas de perfuraÇão empregadas e as éondiçóes
atuais da funcionamento.

Com base ne~se diagnóstl~ preiiminar, serão locados os poços experimentais a
s~rem ?o~tenorment~ utilizadoS. como produtores, visando a caracterização
hidrodlnamlca dos aqUiferos, a defimção e distribuição espacial dos poços necessários
â complementação do abastecimento, e a estimativa de evolução dos níveis
plezométricos e dimensionamento de explotação.

3. DISPONIBILIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO NORDESTE

AIOOl do fator climático, as condições de ocorrência e acumulação das águas
subterrâneas dependem fOndamentalmente das características geológicas e, em
particular, dos aspecios IItológicos dominantes. . .

Pod....se distinguir dois grandes grupos de terrenos que se diferenciam am~lamente

do pÇnto de vista da vocação hidrogeológlca. O primeiro correspondeas áreas de
ocor~ên~ia das rochas cristalinas e metamórficas que apresentam, em geral, fracas
POSSibilidades em função das condições peculiares de armazenamento do meio
fissurado e, o segundo, representado pelos terre~os" sedimentares onde, vía de
regra, são bem mais amplas as perspectivas de exploração intensiva. dos recursos
hídrícos subterrâneos.

A Figura 1 apresenta um esboço do contexto geológico do Nordeste, onde os
terrenos cristalinos ocupam a maior parte da região (cerca de 515.000 Km', ou seja,
55% da superficie do "Poligono das Secas"), enquanto os depósitos sedimentares
abrangem o restante da região de forma disseminada, com extensões variadas e
estruturas geológicas diversas. As zonas sedimentares situam-se em maior extensão
na periferia do Poligono das Secas, onde o problema de falta de água é menos grave.

Verifica-se ainda, nas regiões ocupadas pelos terrenos cristalinos, a distribuição de
manchas alu'Iionares que adquirem grande interesse hidrogeológíco do ponto de
vista do aproveitamento de águas de boa qualidade.

A avaliação correta dos recursos hldricos subterrãneos do Nordeste está intimamente
ligada ao conhecimento profundo das condições hidrogeológicas de cada setor.

Apresenta-se a seguir, de forma sumária, o quadro atualizado das condições
hidrogeoiógicas existentes da região: .

• Sistema das grandes bacias sedimentares, que compreendem o sistema aqullero
de Parnalba-Maranhão e o da Bacia de São Francisco;

• Sistema situados no interior do escudo aistalino: sistemas aquíferos de Salitre,
Jacaré (Chapada Diamantina), de Ararlpe-Cariri e de Jatobá-Tucano-Recóncavo,
al~m ~os sistema~ relac:íonados às pequenas bacias remanescentes (Belmonte,
Mlrand<ba, Oiho d'Agua do Casado, Rio do Peixe, Feira de Santana, etc.);

• Sistemas costeiros que compreendem os sistemas aq~iferOs de São Luiz,
Barreirl~ha, Poliguar, Paraiba-Pemambuco, Alagoas-Sergipe e Vitória; e

• Embasamento Cristalino.

A análise mais detaihada da. condições hidrogeológicas no que se referem aos
sístemas aquífer~s nos terrenas sedimentares efetua-se a seguir, de acordo com os
~stados nos.quais se encontram inseridos apresentando-se uma 'descriçâo desses
slstem~s, a a:e~ que abrange, as reservas permanentes, temporárias e dlsponiveis,
os proJe~os baslcos de POI'Ps e, na medida do possível, a indicação das vazões de
ex,/>Iotaçao.

As estimativas das possibilidades hidrogeológicas de cada estados foram avaliadas
para os grandes sistemas aqulleros com base nas suas extensões superficiais,
determinando-se :uas reservas temporárias (ativas ou renováveís), reservas
permanentes (passivas) e reservas exploráveis.

As reservas temporárias equivalem aos volumes d'água periodicamente renováveis'
correspondem a vazão de escoamento natural dos aquiferos e assim sendo:
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poderiam, sem qualquer comprometimento no sistema regional ser exploradas
inteiramente.

As reservas permanentes, são aquelas armazenadas nos diversos aquiferos,
representando as reservas subterrâneas ou reservas geológicas que não participam
do ciclo hidrogeológico. Não há limite estanque entre as reservas permanentes e as
temporárias, ao contrário, estão sempre inter-relacionacas, mesmo quando o
equil1brio dinãmico é modificado por fatores naturais (por exemplo, intensas
precipitações. prolongadas estiagens, drenança, etc), ou artificiais (exploração pelo
homem).

A avaliação das reservas explorãveis de um sistema aquifero ou unidade
hidrogeológica, é levada a efeito, considerando-se primordialmente o cuidado na
preservação do manancial subterráneo. O máximo de potencial explotâvel seria
represenlado pelo tolal das reservas temporárias (renováveis) e mais uma parcela das
reservas permanentes (passivas) que não viesse a 'comprometer e representar risco
do esgotamento do aquifero.

A metodologia adotada para a determinação dos diversos tipo. de reservas. foi a
seguinte:

• Reservas Temporárias: correspondem âs vazões de base dos rios que fazem
parte das diversa. baCias hidrogrâficas do Nordeste e que foram determinadas a
partir dos registros dos diversos postos hidromêtricos existentes. Ulílfzou-se os
dados disponíveis contidos no Plano de Aproveltamento Integrado dos Recursos
Hidricos do Nordeste do Brasil- SUDENE-GEOTECNICA S.A, 1978.

• Reservas pennanentes: estas reservas correspondem a soma dos volumes
d'água 'armazenados nas áreas livres (reservas de saturação) e confinadas
(reserva. sob pressão) dos .aquiferos.

As quantidades de água de saturac;ào (Vs) são avaliadas pala fórmula Vs=As.b.u,
onde As é a área do aquífero, b a espessura saturada e u O j:llBfleíente de
rest~uição.

Os valores de água sob pressão (V,,) são estimados pela fórmulas Vp=Ap.h.S,
onde AI' é a área artesiana do aquifero, h a carga hidráulica média e S o
coeficiente do armazenamento.

• Reservas Explorãveis: as reservas exploráveis, também conhecidas como
recursos disponíveis, correspondem a 20% das reservas permanentes, a serem
utilizadas ao longo de 50 anos, o que corresponde a uma exploração anual de 0,4%
dos volumes totais armazen~dos. Uma exceção é feita para as reservas
explorâveís dos Aluviões, onde admitiu·se os recursos anualmente utílizáveis como
sendo 20% das reservaS de saturação.

Para cada estado, são apresentadas, na forma de resumo, as e.timativas do potencial
de aproveitamento da água subterrânea, na. áreas sedimentares, visando o
abastecimento público dos municípios abrangidos.

FIGURA 1: BACIAS SEDIMENTARES DO NORDESTE

ESTADO DA BAHIA

O domínio de rochas sedimentares no Estado da Bahia abrange cerca de 15 a 20%
da área do estado, que está representada pelas seguintes ocorrências:

• A Bacia Sedimentar do Tucano e Recôncavo;
• A Bacia do Urucuia;
• A Bacie do lracé (Jacaré-Salitre);
• Cordão Litorâneo; e
• Depósitos Correlatos (Feira de Santana).

Bacia Sedime'ntar do Tucano e Recôncavo

O sistema aquifero Tucano-Recôncavo corresponde à bacia geológica e sedimentar
hom6noma abrangendo uma área de 40.000 !<m'. Trata-se de um meio",raben
limitado ao norte a leste, por falhas de grande rejeito (da ordem de 5.000 m) e
preenchido por sedimentos clásticos.

A sub-bacia do Tucano está recoberta, em grande extensão, pela Formação Marizal
que se constitui como aquifero. apenas no terço inferior, achando-se no reslanle de
sua espessura sub-saturada. Os poços que explotam este aquifero acusam vazões
especificas médias de ordem de 2,5 m'lhIm. Outros aquiferos explotáveis são as
Formações de São Sebastião e Ilhas. que afiaram, na borda ocidental, onde os poços
apresentam vazões específicas da ordem de 3 m'lhIm.

Na sub-bacia tio Recôncavo, situada ao sul, ocorrem os afio.amentos da Formação
São Sebastião. O aquifera São Sebastião parece ter uma grande potenci~lidade já
que origina inúmeras fontes nos vales.

Nesta bacia encontra-se inserido aPoio Pelroquímico de Camaçari a parte do Distrilo
Industrial de Aratu.

Bacia de Urucuaia

localizada na porção oesle da Bahia, abrangendo uma vasta área com cerca de
120.000 !<m'. faz parte do sistema aquifera do São Francisco. A s~ne IIto
estratigráfica do sistema compreende o Grupo BambUl (rochas calcareas e
dolomiticas) na base, recoberta pela Formação Urucuia (arenrtos finos de até 300 m
de espessura) const~uindo o extenso chapadão Iimitrofe aos Es~ados da Bahia e
Goiás, e os sedimentos aluviais que preenchem parte da calha do RIO São FranCISco.

As poucas informações sobre poços indicam profundidades variando de 100 a 200 m
e vazões de até 50 m'lh. Há indicações de poços com alias vazões (300 m'lh) e
níveis piezométricos bastante razos.

Bacia de (recé (Salitre-Jacaré)

Está.situada em grande parte na bacia média do Rio São Francisco, cujos afluentes
os Rios Salitre e Jacaré - dão nome ao sistema aquifero perfazendo uma área de
98.000 !<m'.

Os aqulferos dos Sistema Salitre-Jacaré podem ser agrupados segundo os dois
grupos Iilo-eslratigráficos: o aquifero Bambui e o aquífero Chapada Diamantino,
sendo o primeiro do tipo cárstico e o segundo de tipo fissural.

Os dados atualmente disponiveis não permitem definir, completamente, as
caracteristicas geométricas do aquifera Bambui. Sabe-se, unicamente, que existem
poços de 150 a 250 m que não atravessam por completo a série. A vazão especifica
dos poços é aitamente variável com valor médio da ordem de 7m'IhIm, porém há
poços com vazão de até 36 m'lhIm, com rebaixamento inferior aos 0,20m.

As informações sobre os poços no aqulfero Chapada Diamantino indicam vazões
específicas com média de 2 m'lhIm, com um vaiar excepcional de 36 m'lhIm.

Cordão Litorâneo

A ocorréncia sedimentar aqui chamada de Cordão litorâneo, localiza-se na porção sul
do estado. é constituida por depósitos quaternários inconsolidados. que recobrem
toda a área e podem atingir até 350 m de espessura.

O desempenho hidrogeológico desses aquiferos é funçiio não só da espessura dos
.sedimentos como também da sua constituição Iitológica. Podem ocorrer áreas
bastante argilosas sem possibilidades de produção de água subterrânea. Registram
se as mais variadas vazões neste dominio. Existem desde poços secos até alguns
com produção superior a 50 m'/h.

Depósitos Correlatos (Feira de Santana)

Estes dapósitos sedimenlares representam apenas um pequeno dominio no estado

Ocorrem sob fo'",'a de manchas esparsas, como por exempio em Feira de Santana, e
repr~sentam aqUlferos granulares pouco espessos. Os poços atingem profundidades
m~l~s de 40 m e vazões em tomo de 7 m'lh. As águas são de boa qualidade
qUlmlca.
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QUADRO 1 - RESERVAS HfDRICAS ~UBTERRÂNEAS DAS ÁREAS
SEDIMENTARES 00 ESTADO DA BAHIA

QUADRO 2 - POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA
SUBTERRÂNEA NAS ÁREAS SEDIMENTARES 00
ESTADO DA BAHIA
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ESTADO DE SERGIPE

o Estado de Sergipe caracteriza-se geoIógicàinll/1le pela OCOrrência de rochas
cristalinas em cerca de 80% do teu territófio e, de rochas sedimentares,
representadas pelas f~ações que compõem a Bacia de Sergipe, no restante da
área. .

A Bacia de Sergipe corresponde à bacia sedImentar costeira, que se estende pelos
listados de Alagoas e Sergipe. O pacote sedimentar atínge espessuras da ordem de
6.000 a 7.000 m. A bacia compreende, no Estado de Sergipe. uma área de cerca de
6.000 Km' disposta em uma franja de aproximadamente 200 Km de comprimento e
largura média de 30 Km. Está afetada por um importante sistema sintectOnico de
falhas de direção, predominantemente, SW-NE.

o sistema aquífero é assim composto:

o Um aquífero livre que circula, principalmente, na sequencia Barreiras-Mariluba e
nos aluviões e respectivas áreas de afloramento dos demais aquíferos; e

• Um aquifero confinado, constiturdo de vários nlveis de Circulação correspondentes
aos horizontes permeáveis das formações Penedo, RíaChUelo e Cotingiba, superior
e inferiormente limitado por níveis argilosos que se constituem em aquilardos.

Existem dados de poços com profundidedes variando de 100 a 200m e apresentando
vazões na ordem de 20 a 250 m'lh.

Na Formação Penedo estão assinalados poços com vazão especifica de 7 m'JhIm e
na Formação Riachuelo em tomo de 2 m'lhIm. Para a Formaçlio Cotingiba esses
'valores são mais baixos, de ordem de 0,2 a 2 m'lhIm. ao passo que para o Membro
Marituba os poços apresentam valores de 0,3 até 12 m'JhIm. Finalmente, a Formação
Barreiras tem poços com vazões específicas bem inferiores, de 0,2 a 0,6 m'lhIm.

Nesta região, existe e previsão para a instalação do Polo Cloroquímico de Sergipe e a
futura expansão do Oislrilo.lnduslrial do Estado.

ESTADO DE ALAGOAS

o Estado de Alagoas caracteriza-se geológlcamente pela ocorrênCia da rochas
sedimentares em apenas 30% do seu território, distribuídas, em sua maior parte, ao
longo da faixa litorânea - Bacia de Alagoas - e com pequenas representações no
interior.

A Bacia de Alagoas, também conhecida como "Graben de Maceió', corresponde à
bacia sedimentar costeira Gue se estende desde o Estado de Sergipe. Apresenta-se
com comprimento de cerca de 250 Km e uma largura média na ordem de 25 Km sua
área é de aproximadamente 6.000 Km'. A bacia está afetada por um sistem~ de
falhas sin-tectônieo, cuja direção predominante é SW-NE.

A série lit~stratigráfica das formações aflorantes ou alcançãveis por periuraÇÕBS de
peços ê constituída per.

• Cretáceo:

o Formaçlio Penedo com 500 m de sedimentos elásticos grosseiros alternando
com niveis impenneáveis;

• Formaçlio Riachueto composta por elásticos grosseiros.

o Cretáceo-Terciário:

o Fonnaçlio Cotingiba Inferior, com niveis elástiCOS sequencíados per calcários
estratificados com um total de 300 m de espessura:

• Fonnaçlio Piaçabuçu, com uma seção basal de elásticos arenosos e calcários
diversos e uma seção finai de arenitos médios (Membro Marituba). totalizando
2.000 m de espessura.

• Terciário:

• Representado pela Formação Barreiras, de 30 a 100 m de espessura.

o Quaternário:

• Representado pelos aluviões e sedimentos litorâneos (dunas e praias).

Todas as formações acima descritas consmuem aquíferos do Sistema Alagoas
Sergipe, cujo reservatório determinado pelo espesso pacote de sedimentos á de
considerável potencial hidrogeológico. Sua utilizaçlio. contudo, está limitada pelo
mesmo fator de restriçlio Oos aquiferos costeiros - a proximidade do mar.

A maioria dos poços existentes nesta região. variam de profundidade na faixa de ao a
200 m, com vazões de explotação, dependendo das caraelerísticas hidrodínãmicas do
aquifero captado. variando em'média de 10 a 150 m'/h.

O Município de Maceió á abastecido em cerca de 90"10 através de água subterrânea
captada por meio de poços tubulares, com poços bombeando vazões superiores a
150 m'lh.

As outras ocorrências de rochas sedimentares. se localizam no perção OCidental do
estado, uma fazendo parte da Bacia Jatobã - ao norte da localidade de Ferreira - e a
outra nas proximidades do Municipio de Olho d'Água do Casado. Estas manchas
sedimentares sAo da Fonnação Tacaratú, constiluídas por eiãsticos médios e
grosseiros. Existem poços captando esta formação, com profundidades' variando de
100 a 250 m, regislrando-se vazões de atá 70 m'lh.

QUADRO 3 - RESERVAS H[DRICAS SUBTERRÂNEAS DAS ÁREAS
SEDIMENTARES 00 ESTADO DE SERGIPE
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QUADRO 6 . POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA
SUBTERRÂNEA NAS ÁREAS SEDIMENTARES DO
ESTADO DE ALAGOAS
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ESTADO DE PERNAMBUCO

o Estado de Pernambuco 6 constituído por cerca de 80% de rochas cristalinas, e 20%
de rochas sedimentares, distribuidas da seguinte forma:

• Bacia PetTUlll1buco-P..iba

• Bacia de Jatobá
• Bacia do Arlripe
• bacias de 510 Jost do Belmonte, Mira'ldibe, Afogados de Ingazeira, Cameubeira

e Cedro.

Bacia Pernambuco·Paraíba

Corresponde à bacia sedimentar que ocorre na costa oriental do Nordeste, entre
Na~l-RN, ao norte, e 510 JosII de Coroa Grande.pE, ao sul, limitada, a tesle, pelo
oceano AlIAnlico e, a oeste, paio embasamento cristalino. Trata-se de uma bacie
alongade com cerca de 250 Km de·comprimento e largura variando entre 10 Km e "O
Km, pertezendo uma área de C8IC8 de 9.000 Km'. A extensão superfICial da bacia
dentro do território pernambucano, Inclusive a parte ao. sul de Recife, 6 de
aproximadamente 5.oooKm'.

A análise sobre esle sisteme será concentrada sobre sua parte entre Recife a Netal,
por ser a área de.maior demanda e melhor conheeimento hidrogeol6gico.

Por suas caracteristicas dimensioneis e lilológicaS, podem ser considerados aquifaros,
as formaçOes Beberibe (os dois memlKos) e Barreiras e os depósitos quaternários das
planicies e vales aluviais. As formaçOes Gramame e Maria Farinha t6m somente um
papel secundário como aqulf8lOS de caráter local. Ademais suas águas alo de
péssima qualidade qulmica.

O sistema Pemembuco-P.aiba é intensivamente solicitado por poços lubulares e
menuais. Avalia·1fl em 2.000 o número de poços, com profundidada varillndo entre 60
e 380 m, com vazjo média de 18 m'Rll*a os aquiferos Barreirlls e AJuvi6es e de "O
m'RI para o aqulflll'O Beberibe (variaçio entre 10 a 150 m'RI).

A Companhia Pernambucana de S-amento • COMPESA capta o maior volume de
água do total explotado do aqulflll'O Beberibe:

Na faixa ladimentar ao sul de Recife, a maioria dos poços tem profundidades de 10 a
150 m, produzindo beix.. vazOes, da ordem de 5 a 20 m'lh.

Bacia de Jalobá

A Bacia de Jatobá é um prolongamento de Bacia do Rec6ncavo-Tucano e
c:orresponde a uma bacill sedirMnW da efundamento, bes\llnte restriIa e siluade na
zona C8I'lIro-aUI do EIlado da Pemembuco,. ocupando uma superfície da
eproximllllemente 6.000 Km'.

As formeç6es lnajá e Tacaratú constlluem os principais sistemas aqulferas da bacia. A
Formeçlo Tacarell1 forme • beH de saquéncia paleOZóica da bacia e constituí o
aqulfero de maior importjncia da regiIo, npecialmante na faixa compreendida entre
Pelrol6ndia e Buique, ocorrendo am condíç6es de confll18lllento pelos sedimentos da
FormeçAo lnajá sobreposta, e epresenta espessuras máximas estimadas em 500 a
6OCtm.

Os poços existentes que explolam o principal aquifero - Tacaratú - apresentam
~es varilllldo entre 50 a 250 m, com vazOu de explotaç40 de, em média, 5
a 30 m'RI" em alguns casos, como no Município de Inajá, com vazio de explowÇlo
de até 90 ",'RI.

Bacia do Araripe

A Bacia do Araripa localiza... no extremo noroeste de Pernambuco, ocupando parte
dos Estados do Ceará e PiIlUI, e constitui o div~ da águas das bacias hidrográflClls
do Rio 510 Francisco, ao sul, Jaguwlbe, ao norte, e Paraíba, a oeste. Possue uma
superficie tOlaI de 12.000 Km', sendo que a porçIo da bacia que se encontra dentro
do limita territorial pamambucano é de aproximadamente 2.500 Km'.

A esll\ltUl'a das camadas li em forma de sinclinal e condiciona seu comportamento
hidtogeoJogjco, taztndo com qut as nascems do aquitero Feira Nova, ocorram
principalmente ao longo do desfiladeiro Hlentrional da Chapada do Araripe, portanto,
nolado_.

A porçIo da BaciII do Ararípe denlro do Es~do de Pernambuco, é constituida por uma
pel1e de zona da ChaplIcI;I, que forma uma extensa mesa quase plana e sua borda
maridional em forma de UQl1llI.

Os poços perluredos nesta porçio da bacia, apresentam profundidades de' 200
metros. com vaz6es de expioleçlo de 10 m'lh, com nlveis piezométricos bastante"
profundos.

Pequena. Bacias SedJmenhlrn fnl.rioriana.

Rem-.cantes da principal formeçlo aqulfera da Bacia de Jatobã, sao encontradas
pequena. bacias ledimenc-s de extenalo de 70 a 700 Km', constituidas por
arrias diverIos. 5Ao normalmente delimitadas por falhas, indicando tratarem·se de
baciaS de fundemen1o. O potancial desses sedimentos ainda é pouco conhecido.

Dentro doi limiles do EIIado de Pernambuco, i!ncontram·se a seguintes bacias: 5110
José de Belmonte, MlranCliba. BeI6nie, Afogados de Ingazeira, Camaubeire e Cedro.

DiverlOs locais nesses bcias apresentam um bom potancial hidrogeol6gico, com
poços de profundidade de llO a 250 m, produzindo vazOes de 10 a 70 m'RI. O poço da
COMPESA de 250 m de PIQfundiCIade que abasteca a cidade de Mirandiba é
explolado a uma vado de C8IC8 de 70ll1'RI.

QUADRO 7 • RESERVAS HIDRICAS SUBTERRÂNEAS DAS ÁREAS
SEDIMENTARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO- - - .-
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QUADRO 8 • POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA
SUBTERRÀNEA NAS ÁREAS SEDIMENTARES DO
ESTADO DE PERNAMBUCO- -- - _..
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ESTADO DA PARAiBA

Do ponlo dft vista geológCo, O Eslado da Paraíba é constituído predominantemente
:r~::~:""tando uma pequena parêela de rochas sedimentares,

• Pemembuco-ParaIbe
•. Rio do Peixe

Saçla Pemambuco.Peralbe

Corresponde à becia Hdiment. que ocorre na costa oriental do Nordeste, entre
Natal-RN. ao norte, e Sio Joeé ela COllla Grande-PE, ao sul, limitada, a leste, pelo
oce-.o AIJtntico e, a oeste, pelo embasamento cris~lino. Trata-se de uma bacia
alongada com cerca dft 250 Km de comprimento e largura variando entre 10 Km e 40
Km, perfazendo uma ánIa de Cérca de 9.~'. A extensão superficial de bacia
tt.nIro dtJ tarrit6rio~ li .. arvnYitnM~.~.~ t'VVUl'm:l .
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Por suas características dimensionais e litológicas, podem ser consideríidos aquiferos,
as formações Beberibe (os dois membros), Barreiras e os depósitos quaternários das
planícies e vales aiuviais. O aquifero Barreiras é de importância entre João Pessoa
PB e Natal-RN.

o principal aquífero é o arenrto da Formação Beberibe, que apresenta um bom
potencial hidrogeológico, com poços com profundidades variando de ao a 350 m,
bombeando vazões de 10 a 150 m'lh. Os poços captando o aquifero Beberibe
apresentam vazões especificas médias de 4 m'/h, raramente se. afastando dessas
médias.

Bacia do Rio do Peixe

Do ponto de vista hldrogeológico, não existem ínformações precisas sobre as
Formações do Grupo Rio do Peixe que são formadas basicamente per 'sedimentos
arenosos do Cretáceo em pequenas bacias de afundamento bastante profundas. Um
furo estratigráfico realizado pela PETROBRÁS na região indicou uma espessura dos
sedimentos elásticos na ordem de 1.000 m.

QUADRO 11 • RESERVAS HfDRICAS SUBTERRÂNEAS DAS ÁREAS
SEDIMENTARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE..... _'~
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QUADRO 12 - POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA
SUBTERRÂNEA NAS ÁREAS SEDIMENTARES DO
ESTADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORn

ESTADO DO CEARÁ

As Bacias de Sousa e 106, com áreas de respectivamente 650 Km' e 550 m', são as
representantes dessas bacias no Estado da Paraiba. Caracterizam-se hidrogeo
lógicamente por um aquifero inferior em condições de confinamento, relacionado aos
arenrtos da Formação Antenor Navarro, de idade cretácica. Outro aquifero, livre, é
formado pelos aluviões existentes nos rios locais. Supõe-se que existe uma conexão
hidráulica entre o primeiro e o segundo aquífero.

QUADRO 9 • RESERVAS HíDRICAS SUBTERRÂNEAS DAS ÁREAS
SEDIMENTARES DO ESTADO DA PARAIBA
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QUADRO 10 - POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA
SUBTERRÂNEA NAS ÁREAS SEDIMENTARES DO
ESTADO DA PARAíBA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

O dominio de rochas sedimentares no Estado do Rio Grande do Norte, abrange cerca
de 50% da área do estado, que está representada pelas seguintes ocorrências:

• Bacia Poliguar
• Faixa Sedimentar L~oránea

Bacia Potiguar

A Bacia Poliguar abrange uma área de 22.000 Km', sendo cerca de 19.000 Km'
dentro dos limites do Estado do Rio Grande do Norte. Dois sistemas aquiferos
principais ocorrem na bacia: Livre (calC'lrios de Formação Jandaíra e sedimentos mais
recentes) e confinado (arenitos de Formação Açu), Há indicações de filtração vertical
ascendente de água do aquifero Açu para o Jandaira. A qualidade química da água
do aquifero Açu é, geralmente, boa, enquanto a água do Jandaira apresema
restrições devido o elevado grau de salinização, com predominãncia dos teores de
bicarbonato, cálcio e magnésio. O aquifero Açu em condições de confinamento,
representa o sistema de maior interesse hidrogeológico, com profundidades de
captação elevadas variando dos 400 aos 900 m, produzindo vazões de até 300 m'lh.

Fai(Ca Sedimentar Litorânea

A faixa sedimentar litoránea se distribui ao longo do litoral leste do estado, com
largura média aproximada de 25 Km, onde dominam os chamados tabuleiros
arenosos. ~

Cerca de 45% do abastecimento público da cidade de Natal, é ferto através de poços
tubuiares captando a água contida nos sedimentos arenosos das dunas e Formação
Barreiras nesta região.

A maioria dos poços perfurados na faixa costeira, apresentam profundidade na ordem
de 40 a 100 metros, com vazões de explotação variando de 10 a 50 m'lh.

o Estado do Ceará é constituído em sua maior parte per rocha. Criltafinu MIl _
de aO% do seu território e 20% por rochas sedimemares qua estio dislribulclu dIl
seguinte forma:

• Faixa Sedimentar Litorânea

• Chapada do Apodi
• Aluviões do Rio Jaguaribe e Rio Coreãu

• Bacia do Araripe (Vale do Cariri)

• Bacia do Parnaíba (Serra da Ibiapaba)

Faixa Sedimentar Litorânea

Ocorre segundo uma faixa paralela à costa, com largura média de 15 • 20 I<m,
compreendida entre os Estados do Rio Grande do Norte e Piauí.

A faixa litorânea do Ceará é do ponto de vi!lla geológico caraeteriz2lda Peta clomlnio
dos sedimentos do Grupo Barreiras, com presença de paleodunas, dunas lJlÓ\I8iS e
aluviões, noladamenle no trecho do Baixo Jaguaribe. As dunas e paleocIl.nIs
constrtuem os melhores aquíferos da regíão. No emanto, como , caracteril1lcll
comum nas zonas litorâneas, a contaminação das águas subtetTànns p8lII cunh8
salina representa uma ameaça real e constante que deve ur tomada Im
consideração. Outra característica fisiográflCll é a presença de inúmeras~
lagoas, cuja conexão hidráulica com as águas subterrâneas ainda' pouco c:onh8cicI8.
Vale salientar também que a regiâo representa a porção de maior rncIic8 ele
precipitação do estado.

A faixa sedimentar litorânea é bastante solicrtade através de poçostubular8s • poçca
manuais pelos órgãos públicos (CACEGE e sistemas municipais) e particular8s. Em
algumas áreas, como na região ocidental compreendida entre a capital For1aI8ZlI e o
Rio Aracati, encontram-se peços com 50 m de profundidade prodUZÍlldo vazões de lIIé
:~::~:(li~Sa~~i~od~~:çoS perfurados têm profundidades de 16 e QI) m, com

. Chapada do Apodi

está localizada na região nordeste do estado, na margem direka do RiaJ~.

A ~hapada do Apodi faz parte da Bacia do Potiguar e reprel8l1la sua bardIl txlNma
OCIdental, com área de 3.300 Km' no território cearense. É formllda l'Ill:Ms
sedlmemares do Cretáceo (Formações Jandafra e Açu) e mais reeenteI~
Ba,!eiras) e aluviões e dunas no moral. Enquanto que o princiP81 *lUiftro(D~
região cerrtral no Estado do Rio Grande do Norte (cidade de MoslOl'Ó)~ 111
grande espessur~ e excelem~ ,Potencial hidrogeológico, o mesmo, do Iacto do E'::
~ Ceará é. de baIXa permeabilidade, e a morfologia em forma de "cuntas" .............
IOteresse h'drogeológico desta área. •__ O

A profundidade dos peços varia de ao a 150 m em geral com baixa v_ s __
de3a5m'lh. ' na~_"
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QUADRO 14 • POTI:NCIAL DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA
SUBTERRÂNEA NAS ÁREAS SEDIMENTARES DO
ESTADO DO ESTADO DO CEARÂ
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Aluviões do Ri~ Jaguaribe e Rio Coreali

él Rio Jaguaribe ocorre ao longo de 340 Km da porção ocidental do estado, do interior
até o litoral.

Em alguns trechos no vale do rio, encontram-se manchas aluviais que chegam a ter
20 metros de espessura o que as tomam de interesse hidrOlleológico. O potencial
aquifero desses depóslios ficam ressaliados pela possibilidade da assegurada
recarga e renovação anual dos recursos, a partir das infiliraçôes procedentes do
escoamento superficial e da pluviometria direta.

Registraram-se casos de poços rasos produzindo vazões de até 50 m'lh, se bem que
as vazões médias dos poços nos aiuviões apresentam valores mais modestos.

O Rio Coreali se encontra na região oriental do estado, correndo na direção do interior
para o litoral.

Os aluviões do Rio Coreali ocorrem num trecho de 76 Km de comprimento e
apresentam uma espessura média de 6 m, com poços prO<!uzindo vaz6es que podem
alcançar até 20 m·lh.
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O Estado do Piaui é consltluído por 90% de todo o seu território pela bacia sedimentar
do Pamaiba, que no Nordeste é a região da maior potenCial hidrogeológico.

Os aqulferos Cabeças e Serra Grande podem ser captados através de poços com
prOfundidade médía da ordem de 300 m, nas áreas rebaixadas dos vales e nas zonas
de ocorrência das formações impermeáveis confinantes. As vazões de explotaçáo dos
poços perfurados podem variar de algumas dezenas até várias centenas de m'lh.

Os ouIros aquiferos. menos produtivos, correspondem às formações Motuca.
Sambafba, Pastos Bons, Conda e ftapecuru. Os três principais sistemas aquiferos
possuem, em geral, águas de boa qualidade química, havendo porém riscos de
saiinidade para o interior da bacia.
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Bacia do Pamaiba

A Bacia do Parnaiba abrange uma·superfície aproximada de 600.000 Km·. A forma da
bacia quase circular, os falhamentos da borda oeste, os mergulhos das camadas
geológicas dirigidos para o ínterior da baCia, assim como os respectivos eixos de
maior lubsidência das unidades Serra Grande e Cabeças e, finalmente, as instrusões
de diabásio, constituem os fatores geológicos que condicionam ahidrogeologia da
área. As formações geológicas se apresentam conforme uma serie altemante de
camadas' permriv";s a menos permeávels, dando origem a trãs sistemas aquiferos
de extensáo regional, em condições hidráulicas livres, confi~adas e surg~ntes. Os
pnncipais sistemas aquiferos, ordenados conforme sua importáncia de produçáo, são:

• Cabeças

• Serra Grande e

• Poii-Piaui

Bacia do Parnaíba

. Bacia do Araripe (Vale do Cariri)

~ O sislema aquífero de Araripe-Cariri está situado !la bacia alto do Rio Jaguaribe. Está
constituído por um conjunto sedimentar, com aproximadamente 200 Km de

comprimento e 60 Km de largura e uma superficie de 12.000 Km', Este conjunto
compreende:

• um vasto planalio, que ocupa os 213 da área total do sistema, com !liliude méslia .
de 760 m, sem rede hidrográfica nítída: é a Chapada do Araripe.

• uma bacia que se estende para leste, no sopé da chapada, com um desnivel de
300 m, o Vale do Cariri.

A estratigrafia é constituída pela série Araripe, cuja espessurâ é'da ordem de·1.ooo m,
englobando as formações Mauriti (Devoniano), Aliança e Míssão Velha (Jurássico),
Santana e Feíra Nova (Cretáceo). .

O sislema Ararip....Carir; está constituido por 3 (trés) aquiferos correspondentes ás
formações permeáveis: Maurito, Missão Velha e Feira Nova.

Nesta região existem excelentes condições de exploração de água.. ~úbterrânees
cujos poços com profundidades da ordem de 140 a 170 m, .abastecem cidades
importantes da área, apresentando boas vazões de 60, 70 e até 100 m·lh.

Abrange uma estreita faixa, com área total de 6.500 Km', ao longo do limlie com o
Estado do Piauí na porção oeste do estado.

Nesta região encontram-se os arenitos de Formação Serra Grande, que apesar de
constituir um dos mais importantes sistemas aquíferos da Bacia do Paraíba, náo
apresenta no Estado do Ceará condições hidrogeológicas favoráveis, tendo em vista
uma série de fatores que restringem a sua potencialidade. A conformação morfológica
caracterizada por serras de elevadas aliitudes (Serra da Ibiapaba) com escarpas
abruptas condicionam a ocorréncia de níveis d'água profundos, que reduzem o
potencial de produção dos poços. Além disso os arenitos que se encontram pouco
fríáveis, duros e mesmo silicificados, determinam fraca permeabilidade para os
sedimentos restringindo a potencialidade do sistema.

A maioria dos poços perfurados têm profundidades variando de 60 a B5 m e uma
vazão de explotaçáo da ordem de 5 m·lh.

QUADRO 15· RESERVAS H(DRICAS SUBTERRÂNE~S DAS ÁREAS
SEDIMENTARES DO ESTADO DO PIAUI
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QUADRO 13. RESERVAS HíDRICAS SUBTERRÂNEAS DAS ÁREAS
SEDIMENTARES DO ESTADO DO CEARÁ
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'00 ... QUADRO 16 - POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA
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QUADRO 19 • POTENCIAL TEÓRICO DE ABASTECIMENTO DA
POPULAçÃO COM ÁGUA SUBTERRÂNEA

Considerando-se apenas a população das cidades existentes nos domínios
sedimentares de cada estado, o potencial existente de aproveilBmel1lo de água
subterrAnea, conforme consta do Quadro 20, seria S\lficienle para o abastecimento
da 100 % da demanda, em quase todos os estados, com excpção apenas para o
Estado de Pernambuco.
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• POTENCIAL REAL DE ABASTECIMENTO DA
POPULAÇÃO COM ÁGUA SUSTERRÃNEA
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QUADRO 20

4. POTENCIAL DE ABASTECIMENTO DAS POPULAÇOES URBANAS

Os dados apresentados anteriormente são sumarizados no Quadro 111, no qualsio
expressos em termos da potencial da abastecimento da populaçAo, considerando-se
um consumo de 0,125 m3ldia por habitante.

VerifIca-se que, nassas condições, o potenclat da aproveitamento de águas
sublarrêneas, nos estados da Bahia, Piaul e Maranhlo, .-ia suflCienle, em cada Im
desses estados, pera abastecer toda a populaçlo brasileira. Apenas nos Ulados de
Pernambuco, Paralba e Ceará, os volumes disponíveis nIo poderiam atender um
número de habitantes equivalente à população desses estados.

Bacia do Parnaíba-Maranhão

ESTADO DO MARANHÃO

o domlnio de rochas sedimentares no Estado do Maranhêo abrange ~raticamente

todo o território, que se encontra inserido na bacia sedimentar do Parnaiba-Maranhlio,
com uma espessura total superior a 2.000 m.

Tomando em conta o relevo do estado marcado por topografiaS elevadas que toma a
captação dos aquiferos problemálica devido aos nlveis d'água mais profundos, podem
ser as unidades hidrogeológicas agrupadas de acordo com a profundidade de
localização e a superflcie da área ocupada da maneira que se segue:

o Unidades hldrogeológicas de grande profundidade e extensão regional: aqulfaros
Serra Grande, Cabeças, Poli·Píaul e aquiferos Pimenteiras, Longá e Pedra de
Fogo;

Unidades hidrogeológicas de pequena profundidade e extensão regional: aquiferos
Motuca, Corda, Codó e Ilapecuru;

o Unidades hidrogeológicas de pequena profundidade e extensão restrfta: aquíferos
de depósitos recentes e aquiferos dos derrames basáltiCOs.

Quanto às unidades hldrogeológicas do primeiro grupo, essas não serão tomadas em
consideração por não despertarem qualquer interesse para explotação, não somente
devido às grandes profundidades dos seus aquiferás, mas também tendo em vista a
má qualidaqe química das águas profundas, com elevada salinidade.

Portanto, no Maranhão, devem ser consideradas, na prática, de perfurações de poços,
os seguintes aquiferos, aquitardos e aquifugos:

o Sistema aqulfero Cordá-Motuca;

o Aquifere Codó, parcialmente aquitardo;

o Aquífero Ilapecuru;

o Aquifero dos aluviões; e

o Aquif.ug.os basálticos.

Os poços perfurados nos aquiferes acima mencionados, apresentam profundidades
variando de 20 a 400 m e produzem vazões de algumas até muitas dezenas de m'/h
com valor médio em torno de 20 m'lh.

Bacia de São LuIs Barrelrinas

Está situed~ no extremo norte do Estado do Maranhão, estando separada, ao sul, da
grande BaCia do Parnaiba·Maranhão por um alto estrutural cristalino - o 'horsr de
Rosário.

O Sistema .São Luis-Barreirinhas tem uma área de mais de 60.000 Km', que
corresponde a uma bacia sedimentar dO,tipo graben, com uma espessa sequéncia de
depósitos, podendo alcançar a 8.000 m.

Os aquiferos de maior importância estão relacionados às formações do Terciário
(AlIer do Chão) e do Quaternário (dunas e aluviões).

Os registros dos poços perfurados na Formação Alter do Chão índicam vazões
especificas que podem alcançar 3,5 a 7 m'lhIm. '

QUADRO 17 - RESERVAS HíDRICAS SUBTERRÂNEAS DAS ÁREAS
SEDIMENTARES DO ESTADO DO MARANHÃO

5. CONCLUSOES

A alternativa da utilização das águas sublerráneas no nordeste, 'âpresanta inúmeros
pontos positivos, entre os quaiS:

• Atendimento a uma parcela significativa da população (14 milhO.. depu_a).

o Abrangência geográfICa do projeto com a distribuição de cerca de 3.500 poços nos
nove estados.

o O aproveitamento dos Recursos Hidricos Subterrineos poderia atingir at6 M5m'Is;

• Para atendimento à população da 14 milhiSes de pessoas com água subterr4nH
são necessários recursos da ordem de 450 mllh6es di dólares;

• Estados com 100% da sua área em constante Istado de calamidade (P1aui)
possuem potencial hidrico subterr;lneo extraordlnlário podendo·ter todas es suas
necessidades de água atendidas através da utilização de poços tubUlaras;

• O aproveitamento dos Recursos Hldricos Subterrâneas não provoca impactos
ambientais;

• A dispersão geográfica dos poços tubulares profundos nas diversas faixas
sedimentares é extremamente positiva para a implantação de diversos projetos de
irrigação.

...-;Ilia Ml,uikro ....-, litmpoc;i.nu ---. UpIorànls
(1I:10"lrn"anol IdO"',"') Ilt10"'m'1MM)1

B. S,L.utsBarretnf'lnas. QWJrten:mo+Aller (lO Chão 63.500 "".000 ~"""e. MwantllD ItaPl:ct.n1-Codo 150.000 '.900 ....000 100
(AJl284.~) Corda-Motuea (livre) 100.000

Cord.-Motuc:l (confinado) 100.000 2-40.lXXl .."""

QUADRO 18 • POTENCIAL ·DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA
SUBTERRÃNEA NAS ÁREAS SEDIMENTARES DO
ESTADO DO ESTADO DO MARANHÃO......
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6. PROPOSTA PARA UM PROGRAMA DE ESTUDOS E PLANO DE
APROVEITAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÃNEAS NO NORDESTE

Os recursos hldricos subterrãneos disponlveis poderio ser lIpfllVeiIados pera o
abastecimento ~opulacional das cidades de pequeno, médio ou grandes poetas.

A explotação das águas subterrâneas deverá ser sislem*ica, lIlII funçIo _
condições hidrogeológicas dominantes nas cüversas 'reM, ímpIicendo, pclftanlo, na
realização de estados preliminares, de acordo com proc:eclimIla melCIlIolOgCll8
especiflCOs adequados aos diferentes tipos de terrenos.

As diversas etapas apresentadas a seguir sintetizam os procedlmenlOa melCI~Dl6glcos

que eleVerão orientar o desenvolvimento da programação em .....

A sequéncia aquI utilizada nio implica necessariamente em uma rIgIda~ do
ponto de vista operac:ioMl. deYendo-se apen..s consideri-la como~ 11m de
ser obIldo Im maior randimilrllo dentro de uma objetiva sillamálica de lraIleIho:
...... ............, ~dl:runcwnllMntodol.i_ wlllnll"'I.
• vez :cl ciIIMIIs para imptlrnentaçlo de lIfIljIIe, ........

- dIvld""'.nII_o••••peclalmente llCluefos__ aIIiIloIIlIs;
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

TÍTULO IV
Das Proposições

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

• BRASIL DNPM/CPRM: Mapa Hidrogeológico do Brasil, Escala 1:5.000.00, 1983.

REBOUÇAS, Aldo da Cunha & GASPARY, Jean - As águas tubterránoas do Nordeste:
estimativas preliminares, 2' edição - Recife. SUDENE I Div. Doc. 1971.

,.- _.- l-o. kwMtflM1ltOl necuairic.- ..... ....... _. -........
_do

ooõoo
IlAHIA 1.428.000 371 3.717.000,00 37.170.000,00 .w.M7.000,OO
SERGIPE .....000 105 l,8lSO.OOCI,OO 18.500.000,00 18.150.000,00
N.NJOM 1.014.000 2S4 2.837.000,00 26.370.000,00 29.007.000,00
HftNAMI5UCO 2.S00.000 70ll 7.157S.000,OO 76.760.000.00 84..436.000,00
.AAA!1lA 010.000 231 2.313.000,00 23.130.000,00 ~.443.000.00

ft10 GRANOE DO NORTE 1.211.000 33S 3.3!50.OOO.OO 33.500.000.00 3I!I.eeo.000,OO
cEARA 1•.:t1.lXlO ..... 4.es2.000.oo 4MI.820.000.oo 151.&)2,000.00
l'1AUI 2.000.000 ll20 5.200.000,00

:=~:~
57.200.000,00- 2.CXlO.OOO ll20 5.200.000.00 61.200.000.00

TOTAL '''''''_ ..... 3IA2J.OOI,01 314.210.000.00 400.171.000,00

QUADRO ~1 . PREVISÃO DOS iNVESTIMENTOS NECESSÁRIOS
PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA

• klenttflcaçIo doi aqulferol Ixf)lotados;

• verlftcaçlo de lual carxteriMicaI con.-:nrtlvl'j
• candlç6es operacionais no que diz respeito is vaz6es di bombeamento, níveis dt'gua,

qualidade crillUlo eflcltncla dos poços;

• crlt6rios adotados de 'IORÇao dos poços. notadamente no qUI tangi II interfertncial Int...
oIu o UlnftulftCla1 de _ualll-' hidrogool6glcol:

• aspectos Influentes nlloclçao I Ptrfuraçlo dos poços produtoru; I

• cUltos envoMeIoJ.
Com base nos dados apresentados anteriormente, foi elaborada uma previsão do
montante de recursos necessários para implantaçlio do programa proposto, incluindo
estudos e projetos, perfuração dos poços e instalaçlio dos equipamentos de
bombeamento, conforme consta do Quadro 21.

O valor total previsto de R$ 400.875.000,00 representa um investimento par capta de
apenas RI 28,'1.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

BIBLIOGRAFIA

cEAIIÃ 1••1IÍ1.íi!~13% •
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HftHAMlUCO....

SERGIPE

."

CAPÍTULom

Das Indicações

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

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de detenninado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

o ANJOS, Nelson da Fr8nCa R. dos & BASTOS, Carlos Alberto de Miranda - Estudo de
poslilllklades hidrogeol6glcas de Feira de Santa, Bahia, Recife I Div. Doe. 1968.

o BRASIL SUDENE - Série Hldrogeologia - Inventário Hiclrogeol6glco do Nordeste:
Folhas n" 4,5,6, 7, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29.
Recife I Div. Doe -1976.

o BRASIL SUDENE I SERETE - Hldrogeologla da Bacia do Pamalba. Relatório Setorial,
Recife, 1970.

INDICAÇJlO N. 1.048, DE 1997
(DA SRA. MARISA SERRANO)

o BRASIL SUDENE I PROTEC _. Levantamentos básicos integrados dos resumos
naturIIis na Bacia· do Rio Mearlm - MA. Estudos de água subterrâneas monografia
selorial. Rio de J_iro, 1976.

o BRASIL SUDENE I CONESP - Estudos de reconhllCimento e estudos hidrogeológicos
para eproveitamanto intBgl'Jldo da regíAo central da Bahia: estudos hidrogeol6gicos.
Recife, 19761

• BRASIL. SUDENE I GEOTá:NICA - ACQUAPLAN - Projeto ltapacuru: estralo do
relatório RS 4G-PR.64175 In: PrOjeto ltapecuru: Recursos hrdrioos subterrêneos.
Recife, 1976.

o BRASIL. PRONIIPROINI! • COCEVASFIGEOmCNICAfTECNOSOLO - Hlerarqulzllçlio
da li_ pmi lrrIgIçIo prlvlldl no Nordeste - Relatório da Plano Operativo: Recursos
hldricot IUbtetTlilllOl: VIII do Rio du 8lIIIaI, Vale do Rio Pamarama, Vale do Rio
Mu1lll, Vila do Rio Longt VIII do Rio doa Maios, Vale do Rio Guaribas, Vala do Rio
lI!1u', VIII do RIo IlIubIltI, Vila do Riacho Fundo, Vale do Rio Gurgueira, Vale cio Rio
llIallldo, VIII do Rio C«HIl, VIII do Rio Acara~, Vale do Rio Curu, Vale do Rio
JIgUllrl:ll, Vila do RIo IIIglldo, VIII do RIo 1v;IJ, Vala do Rlac:ho Encanto e Santana,
VIII do RIo lIont1gl, VIlI do Rio Pilwlhll, Vila do Rio Umbuzeiro, Vale do Rio
Monteiro, VIlI do Rio GUIlIo, VI" do Rio Taparoa, Vale do Rio Verele, Vale do Rio
Pardo, Vala do Rio PICUI, Vila cio Rio Poli e Aree e da Chapada Diamantina. Brasilia
11191.

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Sducaçlo e do Desporto, alteração do Decreto-Lei n2 2.306, de
19 de agosto de 1997, relativa aos Conselhos Federais de
Medicina, Odontologia e Psicologia.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação e
Desporto:

o Decreto na 2.306, de 19 de agosto de 1997 substituindo o

Decreto n: 2.207, de 15 de abril do mesmo ano, preservou a competê'ncia a~buída li

Ordem dos Advogados do Brasil para pronunciar-se previamente sobre a criação'de novos
cursos superiores de Direito no País.

No que respeita à área da Saúde, o diploma legal prevê o

pronunciamento do Conselho Nacional de Satide. desconsiderando a existência dos
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r\lV~"-
Deputada MARISA SERRANO

Conselhos Federais profissionaís que, na realidade, são os pares da OAB em seus
respectivo:> campos. Tais colegiados certamente muito têm a contribuir no processo de
expansão e desenvolvimento da educação superior brasileira.

É, pois, oportuno sugerir que, no exame preliminar pera criação
dos cursos mencionados no art. ]6 do Decreto nO 2.306/97, seja prevista a COIl5ulta.

respectivamente. aos Conselhos Federais de Medicina, OOOntologia e Psicologia,
ampliando de forma salutar a densidade dos estudos sobre o assunto.

S31a das Sessões, em de de 1997.

§ 4' Será di.pensada a análise do Coosolho Naciooal de Edueaç!o no caso de
manifettaçlo favorável do Conselho Nacional de Saúde no5 pedidos formulado! por instituições
mdencildu como tmiversidadc ou por aquelas que detenham as atribuições de autonomia previstas no
f l'doll1. 12 deste Docroto.

§ S' O _ do Co...lllO Naciooal de EducaçJo de quo trata o § 3" deste artigo
depende de bomologaçllo pelo Mioistro do Estado da Educação o do Desporto, pera que surta seus
efellollqais.

§ fi' A homolosaç!o do _ do Conselho Nscional de Educação pelo Ministro do
Estado da Educaç!o e do Desporto, de que trata o parágrafo anterior, favorável i criação e implantDç!o
dos curtOS relacionados no caput deste Mtigo, dispensa a edição de decreto 8utorizativo, quando se
tratar· ele pedidos formulados por instituições credenciadas como Wliversidade ou por lKIuelas que
_ U atribuições do autonomia concedidM pejo Poder Público no. termo, do art. 54 ds Lei n'
9.394. de 1996, e do § 12 do art. 12 deste Decreto, ficando, porém, os CUJ'$OS criado, sujeitos a
recoobocimonIo a postarlorl no.< termo. de !egi.l>çio pertincote.

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

REQUERIMENTO

(Da Sra. Mari•• Serrano)

Requer o encaminhamento de Indicaçio
Parlamentar ao Senhor Ministro de Estado da
Educação e Desporto.

DECRETO N° 2.207, DE 1S DE ABRIL DE 1997

REGULAMENTA PARA O SISTEMA
FEDERAL DE ENSINO, AS DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NOS ARTIGOS 19,20,45,46 E
§ lO, 52, PARÁGRAFO ÚNICO, 54 E 88 DA
LEI N. 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE
1996, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SeIÚ10r Presidente:

~\AP-- •

Deputada MARISA SERRANO

Requeiro a V. Exa., nos tennos do art. 113, § 1°, do Regimento
Interno, o encamiIÚ1amento de Indicação Parlamentar ao SeIÚ10r Ministro de Estado da
Educação e Desporto.

Art. 1° - As instituições de ensino superior do Sistema Federal de
Ensino, nos termos do art.l6 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, classificam-se, quanto a sua natureza jurídica, em:

I - públicas, quando criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo Governo Federal;

11 - privadas, quando mantidas e administradas por pessoas fisicas
oujurídicas de direito privado;

Parágrafo único. As entidades mantenedoras das instituições
privadas de ensino superior poderão se constituir sob qualquer das
formas de pessoa jurídica de direito privado previstas DOS incisos I e 11
do art.l6 do Código Civil Brasileiro.

Art. 2° - As entidades mantenedoras das instituíções privadas de
ensino superior que se revestirem de finalidade não lucrativa deverão
observar o seguinte:

I - contar com um conselho fiscal, com representação acadêmica;
11 - publicar anualmente seu balanço, certificado por auditores

independentes;
III - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo poder

público;
IV - comprovar a aplicação dos seus excedentes fin!illceiros para

os fins da instituição mantida;
V - comprovar a não-remuneração ou concessão de vantagens ou

beneficios, por qualquer fonna ou título, a seus instituidores,
dirigentes, sQcios, conselheiros, ou equivalentes;

VI - comprovar a destinação de seu patrimônio a outra instituição
congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas
atividades;

de 1997.Sala das Sessões, em de

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 00 UIO da atrilxúçio que lho c:ooron. o 111: U,
inciso IV, da Constituiçio,

DECRET<\J

LI!.,....J~LA~AU l...J 1 A.UA AI'lJ!,AJ\VIl"~l.J\

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAllVOS - CeDI

DECRETO N9 2.306, DE 19 DE AGOSTO DE 1997

Regu1JmenU, p.,.:o SÍJtema Fed<nI de ~as
disposições conlidu 00 ui. 10 da Medida Provis/llia ri
1.477-39, de 8 de I8OSl0 de 1997, e OOS ..... 16, 19',20,
4S, 46 o § I', S2, poriarof'o ÚlIÍOO, S.f o 18 da Lei rf
9.394, do 20 do dozemllro do 1996, o di outras
prtMdb>clu.

Tnita-se de sugerir a inclusão, no processo de análise JlIl'liminar
de novos cursos superiores em Medicina, Odontologia e Psicologia, do pronunciamento
dos respectivos Conselhos Federais profissionais, a exemplo do que já está previsto para a
Ordem dos Advogados do llf'lSiI, no caso dos cursos juridicos.

Art. 16. Em qualquer <:ISO, a <:rlaçIo do C1IlOOS do gIaduoçlo em Medicina, em
Odol1tología e em Psiçalogia. por urüveBidades e demais instituições de ensino superior, deverá Kt
submetida a pn!via avaliaçlio do Coosolho Nscional do Saúdo.

§ I! Os pedido. de criaçlo o impbmlaç&> do5~ a quo lO ror.... o captlldeste artiSO,
por instituições do eosino superior crod~adu como univonidade ou por~ qu; dolonham a
atribuiçio de autonomia prevista no § Ja do li!. 12 deste Doemo, _ aubmcIidoI dir<lamonlo ao
Conselho Nacional de Saáde, que devorá manifestar-re 00 Jl'UO máximo.do 120 cJ!u- .

§ l' As institUições do onsioo superior lliO credenciadas como univmidado ou que
ainda nlio doteoham as atribuiçl5es de lIIItonomia universitária estendidas pelo Poder P6blico OOS~
do § 2' do ar!. 54 da Lei rI' 9.394, de 1996, o do § I' do ar!. 12 deste Doemo, doverIo submoler os
pedidos de criação dos cursos, a que se refere o caput deste artigo, ao Ministério da Educaçlo e do
Desporto, quo o, oncaminhanl ao Conselbo Naciooal de Saúde para lrIáIiIO prévia, oboorvado o prazo
máximo de 120 diM para manifcstaçlo. .

§ 3' Sempre que houver manifestaçfo dosIàvortvel do Comolho Naciooal do 8a6do, ou
inob!ervincla do pn!ZO estabelecido no' § I' dest: "'!i8~, os~ do criaçlo ~ im~ dos
cursos de que trata este artigo, apcesenWdos por tnIti~~ como alvmidlde ou por
"'luel.. que detenham as atribuições. de autoootuia previstas.no § 11 do",!- 12 dak Decreto,~
ser encaminhados ao Conselho NacIonal de Educaçlo, OUVIda a Secretaria de EducaçIo Suponor do
Ministério da Educaçlo c do Desporto, que emitirá parecer~usivo.

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPÍTULO III

Das Indicações

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

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.
.............................................................................................................:..

tNDICAÇ10 NO 1.050, DE 1997
(DO SR. StRGIO CARNEIRO)

Suvere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da

la6de, que providencie O credenciamento ao Sistema Onico de
aMe do Hospital Dom Pedro'de Alc!ntars, em Feira de Santana,

B&hia.

(PUBLIQUE-SE. ENCAI!~NHE-SE.)

Senhor Ministro,

o Banco de Olhos de Feira de Smltana (HA), criado pelo Rotary Clllbe da
cidade. está sem funcionar há quase 11m ano por fa/ta de credenciamento do
Hospital Dom Pedro d. A/cdntara no Sistema Unificado de Saúde. Assim, as
pes3Ot1s que precisam do transplante de córneas ficam prejlldicados com a
impossibilidade de roa/imr as operações.

Mais de c.m moradores de Feira de Santana ..ião na fila à espera das
. doaçlJu de córneas, mas o valor cobrado pelos hospitais pora roa/izar a cirurgia

está i1/lIito acimado poderaquisitivo destes pacientes.

Por causa disso, estamos vendo em Feira de Santana a situação
/nW!rsa da roa/idade brasileira. Em geral, os pocientes que precisam de órgãos
sofrem com a falta de doadores. Em Feira, o problema está na falta de condições
financeiras pora arcar com as despesas de IInta cirurgia de olhos. Por isso, ti
tsSellt:ia/ que o Hospi/D/ Dom Pedro de A/edntara seja credellciado ao SUS.

Respeitosamente,

S> ..~
~CARNElRO

Deputodo Federol- PDTIBA

Salodas Sessãesem28 de Outubro deJ997

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Sérgio Carneiro)

Relf"er o envio de Indicação ao Exm' Sr.
Ministro da Saúde. solicitando o
credenciamento 1/0 SUS do Hospital Dom
Pedro de Alcântara, em Feira de Santana
(BA).

Senhor Ministro,

Nos termos do artigo 113, lncíso I e Parágrafo 1~ do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex' que. seja
encaminhado ao Exm' Sr. Ministro da Saúde a Indicação em anexo, em
que solícita o credenciamento ao SUS do Hospital Dom Pedro de
Alcântara, de Feira de Santana, Bahia.

Sala das Sessões, em 28 de Outubro de 1997.

~: .. :. ~,
S~CARNE;~

Deputado Federal - PDT/BA

LEGIS~ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

......,. .

TíTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despashado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.
................................................................................................................
......... u .

INDICAÇJ\O NO 1.051, DE 1997
(DO SR; MARCONI PERILLO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das·
C2municaç~es~ a conurbaç?o d~s liqações.te~efõnicasna região d~
Grande G02ân2a, e no Mun~cip~o de Araqo~ân~a, Estado de Goiás.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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Excelendssinto Senhor Ministro daC_'';~:

o deputado subscritor se dirige a V. Exa. para expor e reivindicar
o seguinte: .. . .

1. Os usuários dos serviços de telefonia nos mwúciplos que
integram a grande Goiânia, arcam com o pagamento de tarifas ~ li\!llÇlles
interurbanas, nas chamadas efetuadas dentro dessa rcgiio;

2. Considerando que as cidades de Aragoiinill, Senador CIII!do,
Guapó e Nerópolis, que pertencem ao aglomerado, urb!mo da capital de
Goiás, Goiânia, existe a dificuldade de COII1lIII~ com·8 ·capital, tenOO
em vista ser ainda cobrado a taxa de interurbano, çOÍ$lI que nlo acorite'ce
entre cidades pertencente a um só aglomerado.

3. Diante do exposto, vimos em nome do povo de An!goiinia
solicitar sejam detenninadas as provid6ncils dcatinadas ao estudo de
viabilidade da medida proposta, que estabelecerá a tetirada da cobrança da
tarifa de interurbano entre as cidades de~ Seoador QQ!do,
Guapó, Nerópolis e Goiânia·GO.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
·CooRDENAÇÃO DE ESTUDOS.LEGISLATIVOS-CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Sala dasses2J'em I (J
. -.....J.

Ma 'NUlo
Deputado Federal

PSDB

de 1997.
~t1IIl> 11r.

TITULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulom
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manífestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação sem objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcoal Perillo)

Requer o envio de indicação ao Ministro
das Comunicações, relativo à conurbação
das ligações tcletõnicas na regUlo da
grande Goiânia, e os municípios de
Aragoiânia, Scnador Canêdo, Guapó e
Nerópolis no Estado de Goiás.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § la, do Regimento
interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. seja
encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a
conurbação das ligações teletõnicas na região da grande Goiânia e os
municipios de Aragoiânia, Senador Canedo, Guapó e Nerópolis, no
Estado de Goiás.

Saladas sesZ}sõcs,em e~ del995.

.~ '1f) /ID 1"Ir.

rconi rillo
Dep ederal

PSDB

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 338-8. DE .1996
(Do Poder Executivo)
Mensagem n· 2481116

. DIspõe sobre o regime constitucional dos militares; fendo pareceres: d.
Comisslio de Constituição e Justiça e de RedllÇio, pala edmiaalbllldac!e, contra o
voto do Sr. Jarbas Lima: e· da Com!ssliO EspeclaI. pela aprovaçlo, com
substitutivo, e pela admissibMidadll das emendas de nOmeros 1 a 5 e. no milito,
pela aprovação parcial das de ntlmeros 1 e 5, e pela rejelçAo das de ntlmeros 2,
3 e 4, contra os votos do Deputado Luis Eduardo Greenhalgh e, em separado, do
Deputado .Io$é Genoíno.

(PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 338-A, DE 1996, A QUE SE
REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

I . Propolilçio Iniciai
11 • Na Comlllllio de Constitulçio e Juatlça e de Redaçio:

Parecer do Relator
Parecer da Comisslio

11I • Na Comlaaio eapeclal:
Indice de emendas
Emendas apresentadas na ComIsslio (5)
Termo de recebimento de emendas
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. arecer do Relator
Substitutivo oferecido pelo Relator
Parecer da Comissão
Substitutivo adotado pela Comissão
~oto em separado

Às Mesas da Câmara dos I>eputados e do Senado Federa', nos termos do
art, 60 da Constituição Federal promulgam a seguinte emenda ao texto
eonstitucional:

Art. 1- o inciso XXII do art. 21 da Constituiç1o pusa a vigorar com a seguinte
redaç1o:

"An.21 ..

, VIl:~ oficial condenado na justiçacomum ou militar li pena privariva de liberdade
~or a dOIS ano" por sentença transitada em julgado, sen\ submetido ao julgamento.
pt'eVISlO no paràgm'o anterior; .

. VIU - a lei di~rà sobre o ingresso nas Forças Annadas, os limitcs de idade, a
estabilIdade e outras condições de 1TlnSforência do militar para a inatividade, os direito., os
deveres. a remuneraç,lo, u prerrogativas, e outras sílUaç&s C!peciais dos miJit-.
comld~~ pecul~de lUIS a1ividades, inclusive aquela•.ÇUmpridu..POl' força d.
compromtSlO' Jntern&ClOllllS e de guerra;

IX -.aplica.~"?s militares o di.po$lo no anigo 7", inci!O•.VIU, XII, XVl1, XVIII e
XIX, ~o anlgo 37, IncISOS XI, XIII. XIV o XV e, a eles e a seu. pensíoniSll5, o previsto
no artigo 40, §§ 4", S· o6".~

)OGI ~ executar os seniços de polícia nwllirnl. aeroPQrtUária e de fromeira;

An. 2- Os incisos X e XV do art. )7 da: Corwituiçio passam ~ vigor3t' cem a
seguinte rcdsçlo:

redaçlo:
An. S··O paràgrafo 6" do ano 144 da Constituição p.... a vigorar com a seguinte

~An. 144 .

• Art. 37 : ..

x - a revisfo geral di remuneraÇJo do< servidon:s público.. sem distinçio """" o<
tres Poderes. rar~se-i. sempre na mesma data e nos mesmos indices; • .

.....................................................................: ..
xv .. os vencimentos dos servidores públicos do irredutíveis.. c • reI1&1neraçio

obsen>ario quedispõem os aru. 37, Xlo XII. 150,11..153, m·., 2",1;

....•.•.•..........................................................................................•.........•••..........•••.••••....••..•
An. 3" A alínea e. do inciso li, do § I" do 1ft, 61 da Constituiçlo passa a Yigonr

com nova redaçio e lhe acrcscen(ada uma afineafi

"Art. 61 ~_ .

§ I" .

...................................................................................; .

11- , ! .

e) servídores publicas da Unilo e Teró(óóos. seu regime juridico. provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria;

o militares das Forças Armadas. seu regime juridico. provimento de ~gos.
promoções. estabilidade. remuneraçl0. reforma e u'aRsferêncta para. rest:rVa

Art. 4· A Seção 11. do C~pitulo vn. do Titulo lU da ConnilUiçJo passa denominaI".
le "DOS SERVIDORES .PUB.LICOS~·, e r~ogado an 42 da Constituição com a Seç10 111 do
referido Capítulo e Titulo; e c •.crescentado um § J. ao .rt, 142:

"An.142.

§ )0 Os integranteS das Forç:.:; Annadas são denominados miUtatcs. aplicando·se·
lhes. além das que vierem a ser fixadas em lei. as seguintes disposições:

I - as pzt~ntes. com prerrogativas. direitos e deveres I. elas inerentes•. 510 conferidas
pelo Pr";dente d. Rcpüblic. e assegurada. ao. oficiai. d. ativa, da reserva ou rofonnado.,
sendcrlhes privativos 05 títulos e posto~ núlitares e, juntamente com 05 den:Ws integrantes,
o uso dos unifonnes das Forças Annadas:

Il - o militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil pcnnanente
seri. transferido para a reserva não remunerada~

lU _o militar da ativa que. de acordo com a lei. aceitar cargo, emprego ou funçio
pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado
ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto pennanecer nessa situação. ser
promovido por antiguidade. contando-se-Ihe o tempo de serviço apenu para aquela
promoção e transferência para a reserva. sendo depois de dois anos de afastamento.
continuos ou não. transferido para a reserva~

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;

v _o militar. enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;

VI • o oficial só perderá o postO c a patcnte se for julgado indigno do oficialato ou
com cle incompativel, por deci.,ão de tribunal militar dc cariter permanente, em tempo
de pllZ, ou de tribunal especial. cm tempo de gu....;

.§ ~. As polici~ militare. e corpos de bombeiro. militares. forçO! auxiliares e reserva
do ExerCIto. subordlnam·se. juntamente com as polícias civis. aos Governadores dos
Es1ad~s. do .~istrito FedOl1!I e do. Território., aplicandu-5" ao. integrantcs das corporações
de cantor mlhtar, no '1UO c~uber. O sJisposto no paràgrafo 3· do ano 142.

.......................................................: h ••••

An. 6" Esta Emênda ent'r-:eril vigor nà data de .ua publicação.

Brasília•

"LEGISLAÇÃO' CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeQ.I ~

CONSTITUIÇAo
IlEPUBLICA. FEDER1\'l'IVA DO BRJ\SU..

.' '1988
..................................... ,.: ~..' - .

x- proteção do salário na forma da lei, constituindo crimesua retenção
dolosa; .

XI- participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remunera
ção, e, excepcionalmente, participação,na ges1ilo da empresa, copfonne defi-
nido em lei; ,

XII - salário-fanúlia ·pata os seus dependentes;
xm - duração da tralÍalho normal não superior a oito horas diárias e

quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução
da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV -jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos inin·
terruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

• XV - repouso semanaI remunerado" preferencialmente aos domingos;
XVl- remuneração do serviçoe..'traordinário superior, no mínimo, em

cinqücnta llOr cento à do nórmal;
XVII - gozo dc f~rias anuais remuneradas com. pelo menos, um terço a

mais do que o salário normal; ,, '
XVIII - Uccnça à geStante, sem prejÚizo do emprego e do salário, com

a duração de ccnto e víntc' dias~
XIX - Ucença-paternidade, nos tennos fixados em lei;

..............................................- - ~ .

TtruLOl1I
DA. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

- - •••••• '!.~ .

CAPtruLoIl
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Novembro de 1997

Art. 21. Compete ã União:
................................................, :'.. ~ -.

XXII - executar os serviços de policia marítima, aérea e de fiontcira;
...............................................- ~ .

CAPiTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

SEÇÃO/

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31. A administração públicadireta, indilCta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Murúclpios obedecerá

aosprincípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidadee, llUJ\béJII,
ao seguinte: .

x- a revisão geral da remuneraç;lo dos servidores públic:ós, sem distin
ção de índices entre servidores públicos civis e militares, {ar-se-! sempre na
mesma data;,

Tl11Jt.olV

CAPfnJI.o I

Do PODER UGISunvo
..........- ~ ..

Do PROCESSO LEOISUIIf'O

.......... -_ - ~ -.- .
SUBSEÇÃO"

DA EJ.iENDA À CONSTITUIÇÃO

Art 60. AConstituição poderá ser emendada mediante proposta:
I":de um terço, no mínimo, ~os membros da Câmara dos Deputados ou

do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
m- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da .

federação. manifestando-se, cada uma delas, peIã maioria relativa de seus
membros.

§ I'A Constituic;ãô não poderá ser emendada na vigência de intelVen·
ção federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2' A proposta será discutida e VOtada em cada C~ do Congresso
N"ácional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos das votos dos respectivos membros,

§ 3' Aemenda à Constituição será promulgada pelas Mesas~Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4' Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir: .

1-a forma federativa de Estado;
11-o voto direto, secreio, universal e periódico;
m- a separação dos Poderes;
.iV- os direitos e garantias individuais.

§ S' A matéria conslallte de proposta de emenda rejeitada ou havida por
.prejudic;ula não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa................................................ , ..
......................................' .

TtruLo 11
Dos Duu:rros E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Dos DIREITOS SOCIAlS

Art. ,. SIo direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem l\ melho~ de sua condição social:
._ __ - .

vm- décimo tcn:ciro salário com base na remuncraç<lo integral ou DO
valor da aposentadoria;

IX - remunernção do trabalho noturno superior ã do diurno;

XI- a lei fixará o 'tuite mãx.imo e a relação de valores entre a maior e
a menor remuneração do~ servidores públicos, observados, como limites má
ximos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos como remu
neração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional,
Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus corres
pondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos TerritóriOS, e, nos Municipios,
05 valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

XII - 05 vencim~ntosdos cargos do P.odcr Legislativo e do PoderJudi
ciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; ,

xm - é vedada a vinculação ou equiparaçilQ de vencimentos, para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto DO
inciS? anterior e no 3rt. 39, § 1-; .

XlV - os acréscimos pecuni:iri05 percebidos por servidor público nIo
scrio computados nem acumulados.~ fins de conccssao de acréscimos ul
teriores, sob ti mesmo título ou idênuco fundamento;

xv - os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, $lo
~vcisea.remun;ração observaráoque dispõem 05 arts. 37,Xl, XlI, ISO,
.n, 153, III, e 153, § 2" I; , .

.. :. ~ ..
SEç.{oU

Dos SERvtDORES PúIJur!:os Qm

Art. 40. O servidor será aposentado:

1-por invaIidez pennanente, sendo os proventos integrais quando de
correntes de acidente em serviço, moléstiap~onal ou doença grave, con
tagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;

fi - compulSoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos pro
potponais~ tempo de serviço;

m- voluntariamente:
a) aos trinta e cinco ancs de serviço, se liomcm, e aos trinta, se mulher,

com proventos integrais;
h) aos trinta anos de efetivo exercício em timções de magistério, se

professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte c cinco, se~,

com proventos proporcíonais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se·

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ i-Leicomplementar podeli estabelecér exceções ao disposto no inci·
so m, ae c, no caso de CXeréicio de atividades considefadas penosas, insaIubres
ou perigosas.

§ 2· A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos tempo.
rários.

§ 3· O tempo de serviço publico federal, estadual ou municipal será
.computado integralmente para OS "efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. .

§ 4· Os pro~entos da aposentadoria serão revistos, na mesma propor
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer beneficios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. inclusive
quando decorrentes da transronnação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria, na fonna da lei.

. i 5' O beneficio dli pensão ,por morte corresponderá à totalidade dos
venCimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite"estabelecido em
lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
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§ 6R As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais semo

custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos ser,,;
dores, na forma da lei..............................................................................................................

Dos SERVIDORES PÚBUCOS MJLJTARES

Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Annadas e
servidores~i~.dos Estados, Tenitórios e Distrito Fed~~ os integrnntes
de suas pohetas nuhtares e de seus corpos de bombeiros nulitares.

§ IR As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes,
são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados
das Forças Annadas, das policias militares'e dos corpos de bombeiros milita-.
res dos Estados, dos Tenitórios e do Distrito Federal, sendo-lhes privativos os
títulos, postos e uniformes militares. '

§ 2Q As patenteS dos oficiais das Forç<lS Annadas são conferidas pelo
Presidente da República, e as dos oficiais das policias militares e corpos de
bombeiros militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal, pelos respecti
vos Governadores.

§ 3Q O militar em atividade.que aceitar cargo público civil permanente
será transferido para a reserva.

§ 4" O militar da ativa que aceitar cargo. emprego-cu função pública
temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado
ao respectivo quadro .e somente poderá, enquanto permanecer nessa sítuaçi!o,
ser promovido por antiguidade, contando-se-Ihe o tempo de serviço apenas
para aquela promoçi!o e transferência para a reserva, sendo depois de dois
anos de afastamento, continuos ou não, trausferido para a inatividade.

§ 5'1 Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
§ 6Q O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a

1'3ItÍdos pollticos. .

. §~O oficial das Forç<lS Annadas só~rá o posto e a patente se for
JUlgado indigno do oficialato ou com ele incompativel, por decisão de tribunal
militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em
tempo de guerra.

§ SQ O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa
de h'berdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior.

§ ~ A, lei dispQrá sobre os limítesde idade, a estabilidade e outras
condições de trausferência do servidor militar para a inatividade.

§ 'li): Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a seus pen-
sionistas, o disposto no art. 4(', §§ 4Q

, SQ e 6Q
-

§ 11. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo o disposto no
art. ~ VIII, xn, xvn, XVIII e XIX.

Ttruu>IV

DA ORGANIZAÇÁO DOS PODERES

CAPÍIlJLo I

Do PODER LEGISLATIVO

Smio VIII

Do PROPESSO ÚGlSUTll'O

SUBSEÇÃO Ir

DASLElS

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias ("abe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados. do Senndo Federal ou do
Congresso Nacional. ao Presidente da República. ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cida
dãos, na forma e nos casos prC\~stos nesta Constituição.

§ I- São de ilÚciativa privativa do Presidente da República as leis que:

1- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Arn)adas;
U- disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração

direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização admilÚstrativa e judiciária, matéria tributária e orça

mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios. seu regime jurídico, pro

vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferen
<:ia de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da DefensoriaPública da União,
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

I) criação, estruturação e atribuições dos Ministériós e órgãos da admi
lIistração pública.

§2- A iniciativapopular pode ser exercida pela apresentação à CãJnara
dos Depurados de' projeto de lei subscrito por, no minimo. um por cenlo do
eleitorado nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados, com não menos
de três dkimos por cenlO dos eleitores de·cada um deles.

TtruLoV
DA. DEFESA DO Esv.oo E DAS INS1TI'UIÇOES DEMOCRÁTICAS

CAPlnlLoU

DAS FORÇAS AilMADAS

Art. 142. As Forças Annadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército c pela
Aeronáutica, ~o instituíções nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarqiJía e na discifllina"sob a autoridade suprema do Presiden
te da República, e des:tinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes cans
titucion&s.e, por iniciativa de qualquer destes, da lei c da ordem.

§ I- Lei complementarestabelecerá as normas gerais a serem adotadas
na organização, no preparo e no emprego das F ',rças Armadas.

§ 2R Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares
militares,

CAPÍIlJLoill

Art. 144. A ~gurança pública, dever do Estado. direito e responsabilidade de
todos, é exerclÇa,p~ .a prese~ação da ordem pública e da incolwnidade das
pessoas e do patnmoruo, atraves dos seguintes.ó~gãos:

§ 6Q As policias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxi

liares e reserva do Exércilo. subordinam-se, juntamente com as polícias civis.
aos Governadores dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios.
............... - --_ .

TiTuLo VI
DA TRlBUTAÇÁO E DO ORÇAMENTO

CAPÍIlJLo I

Do SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

SEÇÃOl1

DAS ÚMrrAçõES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. ISO. ~em prejuízo de outras garàntias asseguradas ao contribuinte é ve-
dado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos MunicipiDs: '

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
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. II - instituir tratamento desigual entre contn1luintcs quese CDCOIIUCD1 .
em situação equivalente, proibida qualquer distinçlo em mio dc,ClÇ\Ip8ÇIo
~onal ou função por eles exercida, independentemente da <!coomin.çlo
jurldica dos rendimentos, títulos ou direitos;
................ 6 .

8Er;Ãom

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I ~ i!Dportação'de produtos cstrnDgeiros;
II - exportação, para oeXterior, de pnXlutos nacionais ou pacionalizados;

m- renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industiiaIizados;
V - operaçêlcs de crédito, câmbio e seguro. ou relativas a títulos ou

valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunaS, nos termos de lei complementar.

§ 1"É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condiçêlcs e os limi·
tes estabelecidos em lei, altemr as alíquotas dos impostos enumerados nos inci·
sos I, 11, IV e V.

§.2" O imposto pr~sto no inciso III:
I - será infonnado pelos critérios da generalidade. da universalidade e

.da progressividade, na fonna da lei;

II - não incidirá, nos lennos e limites fixados em lei, sobre rendimen
tos provememes de aposentadoria e pensão, pagos pe~ previdência social dlt
Umão, dos Estados, ~o Distrito Federal e dos Municipios a pessoa com idade
superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja con<timida, exclusivamen-
te, de rendimentos do trabalho.' . .

Mensagem n· 2 t. 6

Senhores Membros do 'Congresso Nacional,

Nos tennos do a.rtigo 60, inciso n. da Constituição Federal. submeto à elevada
deliberaçio de Vo.... Excelõnci.. o t""'o do proposto dee~ eonslÍlUQon&! que "Dispõe sobre
o regime constitucional dos militares".

.c. . Na verdade, .aos militares são .cometidss atribuiçôes, que deles mirem
caract~sticas singulares. em razão de sua destinação constitucional, a saber:

a) erica profissional rigorosa, que impõe conduta moral irrepreensivel e
inibe qualquer tipo de reivindicação;

b) observância irrestrita do cumprimento do dever. com o compromisso de
sacrificar a própria vida em defesa da Pilr1a.. o que ocorre mesmo na paz;

c) dedicação c"<c!usiva ao serviço, independentemente de horiri05. sem
qualquer remuneração adicional;

d) disponibilidade penn:menle. durante o mínimo de trinta anos a serviço
da Pitria. em cond~õc5 de aptidão P:1Tl" o cumprimento de mis-são. em quaisquer circunstâncias:

e) afastamento da família por longos e indefinidos penodos (manobras.

missões. ele.);

f) proibição de sindicalização e greve~

g) impedimemo do exercicio de outra atividade p~q,fiS5ionaJ. enquanto I}J.

ativa. e dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. quando na inatividade.

5. Aos militares são cometidas obrig:ações. deveres e preparo fisico e
psicológico nio exigidos em nenhuma outrn profissão.

6. A profissão militar. cujo e:"CCfcícío é privativo dos membros da Marinha. do
Exército e da. Aeronáutica. estiÍ Vinculada. diretamente ;i destinação constirueionaJ das Forças
Annadu. .. qu&is. nos lermos do ort. 142 do COn5lilUiçio, <ão definiclu como InstituiÇÕ<>
Nacionais Permanentes. Já 1.05 policiais militares ~ bombeiros militares cabe a contribuiçlo para.
• xgurançl pública. como dispõe o art. 1« da Carta Magna. Na verdade, as Poliei.. Militara e
OS Corpos de Bombeiros Militares sio i~ituiçõesessencia.is à segurança pública. cujas miJSÕeS e
peculiaridades as aproximam das Forças Armadas. sendo. constitucionalmente, reservas do

ExércilO•

7. EstI condiçio instilucional (n&cion&! e pertIWlCllle) vincula
primordwmente .. Fo<Ç&S Annoclu ao & ..do e ll'llnscende o pl&110 público, que esti mais
viDc:u!&do e idenlificado com as olividodes e os serviços prestodos pelo odministraçio pública..

I. A propósito, o Constiluiç;;o nio quolifia o Serviço Mili..,. como seniço
público. Ao denominá·lo Serviço Militar reforça o argumento de que a atividade militar
transeende o seniço público. por imprescindivcl. insubsliluivel e peculiar. Desse modo, verifia
se que foi uma decido equivocada qualificar os militares como "servidores públicos militares",
DO contexto constitucional. S~a mais apropriado e correto o termo Militar.

9. A silU&Çio do mililar enquadl'lldo como funcionário 0lI setVidor ptibIico ê
preJudiciall&Jlto 00 exercício de suo profi.são como i. própri.. Instituições MilitlleS que, deIsa
fOrma. fiam ill1jlO!sibmlOd.. de dar, 00. seus inlegranles. o ju..o coll1l'l1p&rlid& por imposiç<5es e
deveres JlQnlIa1mente pes&do.. Entre ombos, pode h&ver ol8On. ponto. comuns, porém
totaJmentb diSlill10s no essêncio e no finalid&de. devendo, portanto, ser ene&l'lIdo. e ll'lIlados de
tbrm& diferente. COl15Omle Jegisloções especificu.

lO. . A emend.. no que longe àJ modificoçõe. inserid.. nos texto. dos
dispositivqs constitucionais pertinentes 1.05 militares. e aos policiais rntlitares e bombeiros
militares. tem. aJé1n das ji citzdas. 15 seguintes motivaçõe5 e justificativas:

Bl'lIsíli&, 25 de aarço de 1996.

EXOCGlçJ\D DE IDrIVOS N9 152, de 25 de marÇO de 1996, dos Sra. MINISTroS DE

l'STAOO 01\. .JtJSTIÇA, 01\ 1li\RlmI\, ro =rro, DI\ AEJnIAt1rICA, ro ES'l'mO MllIOIl

W FOIÇl\S 1oPMl\DI\S E !lo'> All-IINISTlUl,Ç1,() Fl'Ill'i>AL E' llEFCR9> lXl ESl'NXl.

.Exwenti5simo Senhor Presidente da República.,

Temos a honra de submeter à elevada consideraçio de Vossa ExceIãIcia a
anexa Proposta de Emenda Constitucional que altera a silUaçio dos membros do Forças
Annadas, dos policiais militares c dos bombeiros militares em rcJaçio aos demais servidores
púbticos hoje englobados no TItulo IH - Da Org~nização do E5tado - da Cana Mapa.

2. A presente proposta. pretende dar !.os membros du FCK'ÇU Armadas.
doravante áenominl'ldos militares. por suas caracteristicas próprias, um tratamento distinto no que
concetne a deveres, direitos e outras prerrogativas que estaria mais adequadamente dispostos no
Capítulo pertinente ao TItulo V - Da Defesa do Estado e das Instituições Demoaiticu.

3. "Jwtifica~sc a alteração do dispositivo proposto. visto que OI militares nlo

sIo servidores dos Ministérios milita.res; eles pertencem às instituições nacionais permanentes que
do a Marinha. o Exército e a Aeronáutica. O pcrlil da profissão militar é a defesa da pjt",
tend~por iS$O peculiaridades inigualáveis com outras categorias.

a) no inciso I do § 3" (proposto) do ort. 142, procurOu-" dar nWor
abrmgblciol<lbrll o uso dos unifonne. d.. Forças Annadu, poSlo que o texto viS"". (ort. 42, §
I") só define este direito aos oficiais, olvidando-!le do! graduados;

b) no ioeiro m do § 3" (proposto) do art. 142, foi ocrescido o lermo "de
acordo com a Sei" com o inruito de possibilitar a regula~entaçio da aceitlçlo de cargo. emprego
OU funçlo pública temponina. visto que. ao amparo do texto atual (zrt. 42, § 4' a Iceitaçio pode
OCOrrer $em a consuha prCvia ao Mini.srêrio ao qual o militar pertença;

c) no inciso V do § 3- (proposto) do ano 142, foi modificada a situaçio do
militar, no que tange li filiação a partidos políricos. de forma que a vedaçJ:o se aplique nio

~mewnte ;iq~el~~ em efe~i~o serviço. mas a todos os mllll,1res em serviço ativo. É incompatível a
fihaç:Jo pilrtldana do militar. mesmo quando de licença. em face das peculiaridades da vida na
caserna, que envolvem ~ híerarquiz. e z. proibição de emitir publicamente opiniões politicas..
Ressalte-se n30 ..cr eSle dIspositivo proposto (inciso V) um impedirjvo ao míTitar para cMdida[ar~
se a cargos eletivos.

11. Foi alterada. a redação do art. 37 por considerá-lo fundamental no
processo de desvinculação dos milir3res dos funcionários publicas civis, bem como de outros

dispol=itivos da Constituição para compatibilizá-los com a nova redação dos ans. 142 e 1«.

~
r'~1. Respeitosamente,

·l~ .-.. t.()Q
TON SELlGM \ MAUR

L
CESAR RODRIGUES PEREIRA

Minis o de Estado da Jusuça. nterino mistro de Esrado da ~arinha
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dos;
b) no inciSO IrI do § 39 ('proposto )

dO, art.-142, foi. acrescido o termo· ·de acordo· com

a lei" com o intuito de possibilitar a regulament~

ção da aceitação de cargo, emprego ou função públ!
ca temporária, visto que, ao amparo do texto atual
I art. 42, § 49) a aceiFaçáo pode ocorrer sem con
sulta prévia ao Ministério ao qual o militar per-

Também é lembrado que" a situação ,do militar en
quadrado COmo funcionãrio ou servido~ público é ,prejudicial tan
to ao exercício de sua profissão como às próprias In~tituições

Militares'que, dessa forma, ficam 1mpossibilitadas de dar, aos
seus integrantes, a justa contrapartida por imposições e deve
res nOl'lllalmente pesados. Entre ambos, pode haver alguns pontos
comuns, porém totalmente distintos na essência e na finalida~e,

devendo"portanto, ser encarados e tratados de forma diferente,
consoante legislações especificas .,"

Quanto às modificações pretendidas,com esta proposi
ção, eão elas assim descritas:

10. A emenda, no q~' tange às modificações
inseridas nos textos dos dispositivos constitUcio
nais pertinentes aos militares e aos policiais mil!
tares e bombeiros militares, tem, além das já cita
das, as seguintes modificações e justificativas:

a) no ~nciso I do § 39 ( proposto)
do art. 142, procurou-se dar maior abrangência so
bre ci uso dos uniformea das Forças Armadas, posto
que'o texto vigente 'I art. 42, § 19) sõ define e.!!
te direito aos oficiais, olvidando-se dos gradua-

...ço ~,1995:Brasília, 25 ele

~
.

r;' AN' 80
Ministro~O I Aeronáutica

~-~/
i.~O~RESSÉR.PERElRA

Mini"ro de Estado da AdminiSl"'çlo Federal
e Reforma do Estado

, NA
"istro de Estado do Ex~to

~
',tf~ í)

BENEDITO Nof.iu{ãEzERnft~
Ministro de tado Chefe do Estado-Maior

elas forças,Armadas

Aviso n' 302 • SUPARIC, CiVIl.

....::ê..=~
CLOVIS DE BAIUU)S CARVAUl~
Minism> de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

~
.<.... l-t c,"",tL'e>e~_c..;"·'

ANDREA SANDRO CALABI
Ministro de Estado do PlanejamentO eOrçamento, Interino

Encaminho a .... Secretaria Mensagen. do Exctlentissimo SeMor Pmidente da

Rep&lica relativa a proposta de emenda constituâonal que "DIspõe sobro o rqpme C01\SlÍlUCÍOlla

dos militares",

Novembro de 1997

tença;

rA~8~COMISSAO-DE CONSTITUICAo E JUSTICA E DE REDACAO

I _ R E L A T O R I O

o Presidente da República, pela Mensagem de n9
246/96, encaminhou à deliberação par~tar esta Proposta de
Emenda à COns~ituição que dispõe sobre o regime constitucio
nal dos militares.

Exposição de Motivos dos Ministros da Justiça,da
Marinha, do Exéroito, da Aeronáutica, do Estaflo-Maior, das FoE,
ças Armadas, da Administração Federal e Reforma do Estado e
do ~lanejamento e Orçamento assinala as peculiaridades'das t!
refas e missões desempenhadas pelos militares, destacando-se:

a) ética profissional rigorosa, que im
põe conduta moral irrepreensivel e inibe qualquer
tipo de reivindicação;

b),observãncia irrestrita do cumprimen
to do dever, com o compromisso de sacrificar a
própria vida em defesa da pátria, o que ocorre me,!,

!QO na paZ1

c) no inciso V do § 39 I proposto) do
art.,,142, foi modificada a situação do militar ,no
que tange à filiação a p~rtidos pÇlíticos, de for
ma. ~~ avedaçáo se aplique não somente àqueles em
efetivo ~ervico, mas a todo.s. os militares em servi
ço ativo;'t incomPatível a fiiià~ão,~ttidária do
militar, mesmo quando de licença, em face das pe
ouliarid~des da vida na caserna, que envolvem a hi
erarquia e'a proibição de emitir publicamente opi
niões pOl!ticas. Ressalte-se não ser este disposi
ti....o I inciso V ) um ilnpedimento ao militar para
candidata~-se a cargos eletivos.

11. Foi alterada a redaçào do art. 37 por
considerá~lo fundamental no processo de desvincul~

ção dos militares dos funcionários públioos civis,
b;'" ,como ,âe,-outros dispositivos da COnst.ituição p!'-

ra compatibilizã-los com a nova redação dos arts.

142 e 144."

l!: o relatório.

Nos termos reg1mentais do art. 202, caput, deve
este nosso COlegiado pronunciar-se, em caráter preliminar,s~

bre a admissibilidade 'da preaente proposta.

Examinando a propoaiçâo, verifico qu~ ela obedece
à norma contida no art. 60 da vigente Carta política, pois há
nÜInero sufioiente de assinaturas e não se pretende abolir a
'forma federativa do 'Estadã, o voto direto, secreto, universal
e periódico, nem a separação dos poderes ou os direitos e ga
rantias individuai". o Pais, outrossim, 'não se encontra na vi-

c) dedicação exclusiva ao serviço;in
dependentemente de horários, sem qualquer remun~

ração adicional;

d) disponibilidade permanente, durante
o mínimo de trinta anos a serviço da Pátria, em
condições de aptidão para o cumprimento de missão
em quaiIJquer circunstâncias;

e) afastamento da familia por longos e
indefinidos períodos ( manobras, missões, etc);

f) proibição de sindicalização e greve;
gl impedilnento do exercício de outra a

tividade profissional, enquanto na ativa, e difi
culdade de acesso ao mercado de trabalho, quando na
inatividade."

I~;'VOTO DO RELATOR
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Cor1o
Cláudia
Ary Va-

Mainardi, Marcelo Oéda, Mílton Mendes, Hílton Temer,
lano Sales,-Enio Bacci; Sílvio Ab.eu, Aldo Arantes,
Cajado, Magno Bacelar, Nilào~Glb~On, ,Robson Tuma,e
ladlo.

Deputado.

Sala da Co~lssfto, em O, de julho de 1996

9ência de estado de sItio ou de ...ergência nem ocorre qualquer
caso de intervenção federal.

Venho sustentando que o exame de aclmissibilidade
'de UMa Proposta de Émenda Constitucional deve ser realizado à
luz do texto submetido à aprovação do Parlamento. Não se pode.

se9undo Ileu entendimento. aprese~tar Ilmenda. nesta' fase re9lmen

tal. Isto não ..e iIlpede. todavia. e guar<!ando coerência COlll o

meu posicionamento. de alert~r a douta Comissão Especial. que

se debruçará so"re o Illérito das lIOdificaçõcs' pr",tendidas •. para
ua ponto que considero bsstante relevante.

A r~ção utilizada para 9a~antir a condição.de

".iUtar" para os integrantes das pol~ Militares e dos Co!:

pos de lIoIIbeiros Militares ....rece. data venia. reparos. Prilllei

ro por só efetiva essa condição aediante remissão a dispositi

vo. que vers.. sobre a8 Forcas AraadAs, eis que a expres.ão ·co!.
ráter ..ilitar" é iIIlprecisa. Segundo. por se lhes mandar. aplicar

ditas disposições" no que couber". quando. para evitar fu

turos questionamentos judiciais•. jã deveria prever objetiva_

Ilente o que lhes é aplicável.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA ACONSTITUIÇÃO N' 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O
REGIME CONSTITUCIONAL DÓS MILITARES" (REGIME CONSTITUCIONAL
DOS MILITARES) ,

iNDICE - EMENDAS À PEC 338-AI96

por outro lado. a essencialidade dessas institui

ções i segurança pública -- reconhecida nos próprids fundamen

tos que ..,tivaram esta inic~ativa -- aliada à express1vidade

de seus efetivos ( cujo contingente fixado em fins do ano pas

sado, totaUzava lIlllis de quinhentos e dez .il integrantes e uma

resvva de cea .11 hoaens ) exige que não se altere. respeita

da a vontade da União de mudar topograficamente as regras rel~

tivas aos militares federais. o atual reg.iJlle jur!dico dos ser

vidores militares estaduais no corpo do art. (2 da Constituição

Pederal. devendo ser II&Iltida sua seção 111. do T!tulo 111. que

trata " Da organização do Éstado."

N"EMENDA AlJI'OR ASSINATURAS CONFIRMADAS

OI HélioRosu 171

02 Hélio Rosas 181

03 Hélio Rosas 178

04 HélioRous 181

OS Hélio Roas 183

EMENDA N° 1
DIAN'1'Il DO EXPOSTO. VO'lO PELA AIlIIISSIBILIDADE DESTA

1'JI01'OSTA D.E EHENDA A COlIS'1'I'l'UlçJo ~ 338. DB l!196. ~po.ta d. Em...da Coaalituiçio li' 3311/96

III- PARECER DA COMISSltO

Art.1' - Da-to .. ortItIo oU, da CoaItltuiçioFodenI, a .epiDto rodaçio:
"Art. 4:t • Sio lOfYidocu mililaros oi ÍIltO!II"fOS das polic!a~ milltuos • COIpOI de bombeiro.
lIIiIllIreI 0loi Eatados, do DiJIrU Fcdenl. cios Tari<ório.. saulo-lliãprivativo.. DIS Ulúdados
FedInlivu, lip-., útaIos, pottoIo óolIifim:ocs.
f I' • As P--' ..... PRJIIO&IÔVU, diIàlo. e dewres, WI .-suradas .... plldudo &OI

olldois da ativa da reaerva 011 rofimDados, saulo-Ihu coúeridu poloa roopoolivo.
~

f 2' • A lá cIlapon sobro Iiaite& de idade, oatabilidado, outl:U coadiçll.. do ttmsforiacia para a
iIwividado, OI c6roilos, OI devores, a nmmeraçio, as prerrogatival. domais silaaçõeo ospecWs
oIoI.-vidonls militares, CCIaJidondu li caractoristicu de IUU atividades. .
I 3' • Aplica-Io &OI llIrVi<Imes militares o dispOllo 1101 lJ1ips 7', iDdso. vm, xn, xvn,
xvm. XIX; H, § I"; 37 ÍIIOÔIoI XI, XIII, XIV e XV • 142, § 3', incisos 11, III, IV, V, VI.
vn.
f '" • A lá """,,*'-ar a que se rmre o Irti&o 142, § 3", iDciao X, dispoti sobre o roBime
~ próprio para OI sorvidores Dililuos, que devm relIotir li suu peclIIliaridacI
p<oliIIiouis, aplicmdooIo-!lIes, • a IOUI pCllJioaislu, o dispOllO 110 lltÍgo 40, §§ 2", 3", 6" •
7'."

A Co..isslo de Cosntituiçlo e Justiça e de
Redaçlo. ell reunllo ordin'ria realizada hoja. opinou. con
tra o vóto do Deputado Jarbas Lilla, pela admissibilidade da
Proposta de Ellenda • constittuiçlo nD "aV96 , ~os ter..os do
parecer do Re)ator, Deputado Adtlson Motta.

Estiverall presentes os Senhores Deputados:

Al~ysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione e Vicente Arruda - Vice-Presidentes, Benedito de
Lira, Ciro Nogueira, Nelson Trad, Raul Beléll, Régi~ de Oli~

~elra, Rodrigues Pallla, Roland Lavlgne, Ary Kara, De Velas
co, Eudoro Pedroza, Gilvàn Freire, Adhemar de:earros Filho,
Ivandro Cunha Lima, Adylson Motta, Gerson Peres, Jarbas
Ll.a, José Rezende, Prisco Viana, Edson Silva, Marconl Pe
rll~o, Welson Gasparini, Zulaiê Cobra, José Genoíno, Luiz

Art. 2' - IacI......, ao § 3', do anilo 141, da Coulitalçio FodenI, iadso X, ... a sopdIIto
ndaçio:

Art.142.•.•......•..••.•.•.•.....••••••••••.•.•••••••••••.•.••..•.••••••••••••••••••••.•.••.•••••••••••.••.•.•••••••••.•.•_ •••••••••

§3'•..••••••••..••••..•••••••••••..•.•••••••••.••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••..•.•:•..••••••••••.••..•••••••.•••••_ •••_ ••••••

"X -Isi """"Iememu espocffica disporá sobro regime previdoaciário próprio pua O. militares,
que devm re&tir llSUU poc:ulisrida~pmliuioasis, spJielllelo.so-lhes, • a IOUI peu;o.isw,
o dilposto no artigo 40, §§ 2-, 3·, 6- e'-."

Art. 3' • Dk. ao § 6', do artigo 1«, da Coastitalçio Federal, a Hllaiate rodaçlo:
Art.1«....••••.••••••.•.•.•..•..••••.••.....••••••••....•••••••••••••••••••..••.•••.••••••••••••.....••.••••••••.•..•••••••••••••••.•••••

§ 6' - As policiu militues • CO'P0I do bombeiro. mílitan:s, instímiç6es pllllDlUllOl •
resuJaros, ofB'llizadas com bIS. na hi<:wquia • disclpliaa, aio forças ,uxilisros • rawva do
Ela!rci:o, subordiaa!1do·se 'os Govomad""," dOI Estados, do Distrlto Fedcu1. cios Tmirmos.
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JUSTIFICATIVA

A Mensagem Presidencial nO 346, de 23 de março de 1996, recepcioDAda nesra Casa
Legislativa sob a forma de proposta de Emenda Constituição nO 338/96, busca, com as
modificações que pretende ver inuoduzidas no texto da Lei Maior, a desvinculação dos militares
dos servidores públicos civis. A separação, no entanto, já ocorre por se tratar de duas categorias de
agentes inconfundíveis. Destarte, ainda que inchúdos no memo capítulo que cuida dos servidores

públicos civis e ainda que havidos como servidores públicos pela vigente Consrinrição. não estio
igualados ou parificados. Precisa é a lição, nesse particular, de Celso Ribeiro Bastos c Ives Gaudra
Martins (Comemários à Constituição do Brasil. São Paulo, Saraiva, 1992, 3° voi., tomo III,
p.231) quando asseveram que liA atuaI Constituição considera os militares servidores públicos e
trata dos seus direitos e garantias no J,llCSInO capítulo em que cuida dos servidores públicos civis.
Contudo, tanto a organização quanto o regime juridico dos servidores militares em nada se igualam
aos dos servidores civis. li É ceno, então, afirmar-se que os militares são regidos por estatuto
próprio. Sendo assim, DAda, além da nnuiança topográfica das regras' relativas aOI militares
federais, que passariam a integrar o § 3°, do artigo 142, da Lei Maior, e não mais o seu. artigo 42.;
cumpriria ser aherado.

Entretanto, o modo escolhido pela Mensagem Presidencial para garantir a mmurenção da
condição militar das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, bem como, o regime
jurídico distinto de seus integrantes é desconcerunte. Primeiro, por entender que essa cemdiçio'só
estaria efetivada se a menção a essas forças policiais estivesse entre os dispositivos que versam
sobre as Forças Armadas. Segundo, por se lhes mandar aplicar ditas disposições uno que couber",
conforme seu artigo 5°, que dá nova redação ao § 6°, do artigo 144, da Lei Suprema. quedo, para
evitar etcmas discussões ,infrutíferas e demandas judiciais intenniniveis, a regra já ~.
prescrever o que lhes é apHcado. Deixa-se de prescrever, agora, o que se aplica ou que não se
aplica aos servidores públicos militares estaduais, para uma interpretação futma, quando da
aplicação da lei em ocasião, quiçá, emergencial, dizer a~ regras sujeitar-se-ão, circunstância que
pode redundar em grave prejuízo à connmidade. A fàlta de coragem da propositura, é, nesse
puticular, extraordinária e constitui-se, seguramente, num retrocesso.

Obsmve-se que a colocação do regime jurídico dos ImUtares no capítulo du Forças
Armadas, como desejado pela propositura, já aconteceu no passado, mais precisameme, na vigência
da Constituição Federal anterior (an.90 e §§), sem que tivesse representado uma melhoria no
concernente à paz, a ordem pública e aos próprios inte~tesdessas Forças.

Assim, respeitada a vontac;ie do ExeCutivo Fedcial quanto à desvinculação dos militares
federais dos servidores civis, cumpre que se preserve, no corpo do atual artigo 42, da
ConstituiçãoFederal, o regime jurídico diferenciado dos servidores públicos militares estaduais,
inclusive quanto ao regime previdenciário Pl'ÓpriO, c,9mpatível com as suas peculiaridades
profissionais. que lhes foi deferido pela "reforma previdenciária", corrigindo-se igualmente, em
reação aos militares federais, a omissão da Mensagem Presidencial neste particular.

. Sala das Sessões, em Lde {(.ovew.1tu de 1996.

c-:n.;
~Uta~UO ROSAS
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~OSMIR LIMA
NEWTON CARDOSO
MURILO PINHEIRO
ANTONIO DO VALLE
JAIR SOARES
ROBERTO BRANT
JOSE LUIZ CLEROT
ABEL.ARDO LUPION
PRISCO VIANA
NESTOR DUARTE
ROGERIO SILVA
FERNANDO ZUPPO
NEDSON MICHELETI
ERALDO TRINDADE
GENESIO BERNARDINO
JOAO MELLAO NETO
atLAS BRASILEIRO
DARCISIO PERONDI
SEVERIANO ALVES
ROMEL ANIZIO
,JOAO COSER
JOFRAN FREJAT
RICARDO BARROS
PHILEMON RODRIGUES
JULIO CEaAR
LUIS BARBOSA
MARIO MARTINS
MARCELO TEIXEIRA
WELINTON FAGUNDES
CARLOS MELLES
CASSIO CUNHA LIMA
JOAO HENRIQUE
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
PEDRO CANEDO
MARIO CAVALLAZZI
MAURICIO NAJAR
FELIX MENDONCA
ANIBAL GOMES
ZE GOMES DA ROCHA
SERAFIM VENZON
FERNANDO DINIZ
CARLOS MAGNO
CARLOS CARDINAL
SEBASTIAO MADEIRA
JAIRO AZI
REMI TRINTA
ROBERTO ROCHA
ANTONIO DOS SANTOS'
AECIO NEVES
ENIO BACCI
AGNELO QUEIROZ
IVANDRO CUNHA LIMA
LEUR LOHANTO
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
MARCELO BARBlERI
RICARDO' IZAR
FIRMO DE CASTRO

GERSON PERES
ROBERTO PAULINO
EURIPEDES MIRANDA
MAURICIO REGUlA0
RUBEM MEDINA
FERNANDO GONCALVES
ROBERIO ARAUJO
JOqE CARLOS VIEIRA
JOAO MAIA
HERCULÁNO ANGHINETTI
VADAO GOMES
LEONEL PAVAN
OSMANIO PEREIRA
ARY KARA
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
HUGO BIEHL
JOSE BORBA
MAURO LOPES
WILSON CUNHA
FRANCISCO HORTA
PAULO BORNHAUSEN
CANDINHO MATTOS
MARIA VALADAO
DANILO DE CASTRO
FETTER JUNIOR
RICARDO RIQUE
BENEDITO DOMINGOS
ALEXANDRE SANTOS
JAIR BOLSONARO
JOSE PRIANTE
OSVALDO REIS
JOAO RIBEIRO
DARCI COELHO
CARLOS CAMURCA
CUNHA BUENO
JOAO THOME MESTRINHO
NAIR XAVIER LOBO
SANDRO MABEL
ROBERTO BALESTRA
VILMAR ROCHA
BARBOSA·NETO
DAVI ALVES SILVA
PEDRO WILSON
ANTONIO BALHHANN
ROBERTO FONTES
EDINHO BEZ
ZILABEZERRA
IBERE FERREIRA
GONZAGA MOTA
BENEDLTO DE LIRA
PAES LANDIM
JOAQ COLACO
SALATIEL CARVALHO
ELISEU PADILHA
JOVAIR ARANTES
ANTONIO AURELIANO

DILCEU SPERAFICO
WILSON CIGNACHI
JOSE LINHARES
FEU ROSA
ZE GERARDO
NILTON BAIANO
LEONIDAS CPISTINO
JOAO FAUSTINO
ROBERTO SANTOS
VITTORIO MEDIOU
PAULO CORDEIRO
VILSON SANTINI
MURILO DOMINGOS
NOEL DE OLIVEIRA
PE;DRO VALADARES
JOSE ALDEMIR
CARLOS AIRTO~I

CONFUCIO MOURA
JOSE COIMBRA
ARNALDO FARIA -DE SA
PAUDERNEY AVELINO
CORAUCI SOBRINHO
EZIDIO PINHEIRO
ANTONIO BRASIL
AIRTON DIPP
ANTONIO FEIJAO
ILDEMAR-KUSSLER
RONIVON SANTIAGO
SILVIO TORRES 
VALDENOR GUEDES
JAIME MARTINS
MUSSA DEMES
FLAVIO ARNS
NILSON GIBSON
LAPROVITA VIEIRA
ADELSON SALVADOR
CLEONANCIO FONSECA
CHICAO BRIGIDO
ELIAS MURAD
ARNON BEZERRA
NELSON MEURER
WALDOMIRO FIORAVANTE
OSCAR GOLDONI
SARAIVA FELIPE
PAULO FEIJO
GONZAGA PATRIOTA
MOISES LIPNIK
MAURI SERGIO
SERGIO BARCELLOS
ADROALDO STRECK
MAGNO BACELAR
HENRIQUE EDUARDO ALVES.
B. SA
HERMES PARCIANELLO
WILSON BRANCO
JOSE MUCIO MONTEIRO
ROBERTO JEFFERSON

ASSINATURAS CONFIRMADAS••••••••••••••••••• 171
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... i
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 188

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

,
REPETIDAS: 16

FRANCISCO HORTA
MAURICIO NAJAR
ROBERTO PAULINO
HUGO BIEHL
HAURO LOPES

JAIR SOARES
PEDRO CANEDO
MARIA VALADAO
DARCI COELHO
SEBASTIAO MADEIRA

ASSINATURAS DE OEPUTADOS

ANDRE PUCCINELLI

JOAO MAIA
BENE;fTITO DE LIRA
PHILEMON RODRIGUES
VADAO GOMES
ROBERI,O ARAUJO
ANIBAL GOMES

LICENCIADOS
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'EMENDAN°2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N- 338196
.., ( Do Poder Executivo).. ' .

Dispõe sobre o regime constitucional dos militares

EMENDA .N°2

Dá-se nova redaçab ao inciso IX. do § 3° do artigo 142, ~-'Io 4°,
da P.E.C N° 338196. •

. "IX - Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, incisos VIII, XI[,
xvn, xvm, XIX, no artigo 37, incisos XI. xm. XlV, XV e, a eles e a
scus.peÍlsíonistas, Q previsto no artigo 40, §§ 2°, 3°, 6° e70".

JUSTIFICATIVA

A propositura objetiva dar a correta referancia aos números dos
paráarafus do artigo 40, de conformidade com a Emenda Aglutiiiativa Substitutiva
NO 6 à P.E.C. NO 33195, aprovada pelo Plenário desta C4mara,no l° turno de
vcQçIo.

Sábado 1 34887

HELIO ROSAS
INACIO ARRUDA
AUGUSTO CARVALHO
SARNEY FILHO.
MARCELO BARBIERI
SILVIo TORRES
ARNALDO FARIA DE SA
SEVERIANO ALVES
EMANUEL FERNANDES
ELISEU PADILHA
NEY LOPES
CARLOS' NELSON
ADYLSON MOTTA
JAIR SOARES
ROBERTO JEFFERSON
ABELARDO LUPION
ALHINO AFFONSO
WELSON GASPARINI
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ARNALDO MADEIRA
CHICO VIGILANTE
DOMINGOS LEONELLI
GEDDEL VIEIRA LIMA
SALVADOR ZIMB~LDI

VICENTE CASCIONE
CUNHA BUENO .

BONIFAcro DE ANDRADA
CUNHA LIMA
JOSE MACHADO
JOAO COSER
JOAO ALMEIDA
SERGIO MIRANDA
HUGO LAGRANHA
JOSE DE ABREU
PAULO LIMA
WAGNER SALUSTIANO
LUCIANO ZICA
EDINHO ARAUJO
LUIZ DURA0
ZE GOMES DA ROCHA
JOAO MAIA
DARCI COELHO
AUGUSTO NARDES
VALDIR CQLATTQ
SILAS BRASILEIRO
WILSON CIGNACHI
CHICAO BRIGIDO
MAURICIO REGUlA0
ELIAS MURAD
GONZAGA MOTA
AIRTON DIPP
SERGIO BARCELLOS
OSVALDO REIS

de de 1996.

DE. VELASCO
MAGNO BACELAR
ELISEU RESENDE
CARLOS CAMURCA
UBALDINO JUNIOR
JOAO lHOHE MEsrRINHO
ADELSON SALVADOR
IBERE. FERREIRA
ARMANDO COSTA
CHICO DA PRINCESA
MARCELO TEIXEIRA
MAURO LOPES
OSHANIO PEREIRA
OSCAR GOLDONl
OSVALDO BIOLCHI
JOSE COIMBRA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
PRISCO VIANA
PEDRINHO ABRAO
ELIsro CURVO
MARTA SUPLICY
KOYU IHA
ALDO REBELO
PEDRO WILSON
FREIRE JUNIOR
MARIA ELVIRA
PEDRO CANEDO
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CECI CUNHA
DUILIO PISANESCHI
CLEONANCIO FONSECA
CIRO NOGUEIRA
JOB~ CARLOS VIEIRA

. ANTONIO BRASIL
RICARDO àOMYDE
ODACIR KLEIN
DILSO SPERAFICO
ANIllAL GOMES
.JOSE UNHARES
ZI:: I3I::':RARDO
NIL TON BA'IANO
JOÃO .F.o!IUSTINo
ROElERTO·SANJOS
SEBASTIAO MADEIRA
~FRArM MORAIS
ROllERTO FONTES
ZILA BEZERRA
EDINHO BEZ
JOAO·COLACO
RONIVON SANTIAGO
SALATIEL CARVALHO
B. SA .
.JOVAIR ARANTES
JAIR SIQUEIRA
.JULIO (,'i;;SAR
GENEBrO BERNARDINO
ARMANDO ABILIO
OSMIR LIMA
PHILEMON RODRIGUES
ROBERTO VALADAO
PAULO HESLANDER
AIR10N OIPP
BONIFACIO DE ANDRADA
ARNALDO FARIA DE SA
EUSEU RESENDE
.JOAO MAIA
PEDRO CANEDO
CARLOS CAMURCA
ELIAS MURA0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JO$E JANENE.
IBRAHIM ABr-ACKEL
JOSE BORBA
ALCE5TE ALMEIDA
JOÀO HENR IQUE .
REGIS DE OLIVEIRA
LUlS BARBOSA
.JAIR BOLSONARO
RICARDO IZAR
VANESSA FELIf>PE
PAUt.'o Rr;'ZI::L
JAIME MARTINS

·NELSON MEURER
PAULO PAIM
NÉOSON MIcHELETI
SERAFIM VENZON

. SIMARA i:.LLERY
PINHEIRO LANDIM

. FERNANDO LYRA
WAGNER ROSSI
PAULO GOUVEA
ROBERTO, i3ALESTRA
AFI:'ONSO CAMARGO
MARCOS LIMA
MOrSES LIPNIK
R-AIMUNDO SANTOS
FERNANDO ZUPPO
ARY KARA
PEDRO NOVAIS
CESAR BANDEIRA
ANTONIO GERALDO
.JAIRO AZI
NILSON GIBSON
LUCIANO CASTRo

ASSINATURAS CONfIRMADAS REPETIDAS

GENESIO BERNARDINO
OSVALDO BIOLCHI
DUILIO PISANESCHI
ZILA llEZERRA
RONIVON SANTIAGO
OSMANLO PEREIRA
ARMANDO COSTA
CHICAO IlRIGIDO

AS$INATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

MAURICIO CAMPOS

EMENDAN°3

Novembro de 1997

ATILA ·b.INS
FELIX MENDONCA
JORGE WILSON
ANTONIO UENO
VITTORIO HEDIOLI
GILVAN FREIRE
CARLOS MAGNO
I\N1'O.NIO DO VALLE
FEU ROSA
SAULO QUEIROZ
ALBERTO GOL:DHAN
JOAORIBE~RO

HARQUINHO CHEDID
LUIZ PIAUHYLlNO
JORGE ANDERS
BENEDITO DOMINGOS
SALOHAQ CRUZ
.JQSE REZENDE.
WILSON tUNHA
JOSE PINOTTI
SERGIO GUERRA
LUIZ BUAIZ
MALULY NETTO
LAPROVITA VIEIRA
.JOSE PP.IANTF.
AYRES DA CUNHA
NELSON MARQUEZELLI
ROBERTO ROCHA
LEONEL PAVAN
ANTONIO .I::I.lAO
USHIl'ARO KAHIA
DILCEQ SPERAFlCO
ALCrONE ATHAYDE

UBALDINO .JUNIOR
..101\0 lHOHE IiES"I'RINHO
ADtlEHAR DE BARROS FILHO
IBERE "'"ERREIRA
MAURICIO REQUIAO
DE VELASCO
LUIZ DURA0

PIlOPOSTA DE EMENDA À CONsnnJlÇÃO N-!JIIH
( Do Poder Executivo)

Meuaaem 'N-146J96

Dispõe solm o I'CIime constitucioIIal doIlIÚliwa
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EMENDAN°3

~ Suprima-se do artigo 4° da P.E.C N° 338196, a seguinte expressão:
E revogado artigo 42 da Constituição com a Seção mdo referido
Capítulo e TitulQ, e é ••

JUSTIFICATIVA

. A presente propositura tem o objetivo de resguardar mesma lJUltéria do
art. 42, §§ 9° e 10, constante do artigo 2° da P.E.C. 3319S,já aprovada pelo'Plenário
da Câmara , em primeiro turno, C\.Úll admissibilidade também foi decidida pela
Comissão de Constituição, Justiça c Redação.

Sábado I 34889

HELIO ROSAS
INACIOARRUDA
AUGUSTO CARVALHO.
SARNEY FILHO
MARCELO BÁRBIERI
SILVIO TORRES' .
ARNALDO FAR!ADE SA
SEVER IAN'O ALVES
EMANUEL FERNANDES
ELISEU PADILHA
NEY LOPES
CARLOS NELSON
ADYLSON MOTTA
JAIR SOARES
ROBERTO JEFFERSON
ABELARDO LUPION
ALMINO AFFONSO
ADHEMAR DE ElARROS FILHO
WELSON GASPARINI
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ARNALDO MADEIRA
CHICO VIGILANTE
GEDDEL VIEIRA LIMA
DOMINGOS LEONELLI
SALVADOR ZIMElALDI
VfCENTE CASCIONE
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
BONIFACIO DE ANDRADA

. JOSE MACHADO
JOAO COSER
JOAO ALI1EIL>A
SERGIO MIRANDA
HUGO LAGRANHA
.JOSE DE ABREU
PAULO LIMA
WAGNER SALU§TIANO
L.UCIANO ZICA
EDINHO ARAUJO
LUIZ DURA0
ZE GOMES DA ~OCHA

Sala das Sessões em

~~
DepU:dOJIt~CÉSAR ROSAS

JOAO MAIA
DARCI COELHO
AUGUSTO NARDES
VALDIR COLATTO
SILAS BRASIL.EIRO
WILSON CIGNACHI
CHICAO BRIGIDO
MAURICIO REGUlA0
LUIZ HENRIQUE
ELIAS MURA0
GONZAGA MOTA
AIRTON DIPP
SERGIO BARCELLOS
OSVALDO -REIS
DE VELASCO
MAGNO BACELAR
ELISEU RESENDE
CARLOS CAMURCA
UBALDINO JUNIOR
JOAO THOME MESTRINHO
VADAO GOMES
ADELSON SALVADOR
IElE.I~E FERREIRA
ARMANDO COSTA
CHICO DA PRINCESA
DILCEU SPERAFICO
MARCELO TEIXEIRA

·MAÚRO LOPES
OSMf'\NIO PEREIRA
OSCAR GOLDONI
OSVALDO ElIOLCHI
JOSE COIMBRA
PEDRO CAK~DO

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PRISCO VIANA
PEDRINHO ABRAO
I:.u:sr.o Cur{vo
MARTA SUPLICY
KOYU IHA
ALDO REBELO
I'EDRO WILSON

de. 1996.

FREIRE JUNIOR
MARIA ELVIRA
CECI CUNHA
DUILIO PISANESCHI
CLEONANCIO FONSECA
ODACIR KLEIN
DILSO SPERAFICO
ANIBAL GOMES
..JOSE LINHARES
ze: GERAROO
NILTON BAIANO
JOAO FAUSTINO
ROBERTO SANTOS
SEBASTIAO MADEIRA
EFRAIM MORAIS
ROBERTO FONTES
ZILA BEZERRA
EDINHO BEZ
..JOAO COLACO
RONIVON SANTIAGO
SALAnEL CARVALHO
B. SA .
..JOVAIR ARANTES
JAIR SIQUEIRA
..JUI,.IO CESAR
GENESIO BERNARDINO
ARMANDO A8ILIO
FERNANDO L\'.RA
OSMIR LIMA
PAULO RITZEL
JAIME MARTINS
NELSON MEURER
PAULO PAIM
NEDSON HICHELETI
SER AFIM VENZON
SIMARA ELLERY
PINHEIRO LANDIM
JOSE BORBA
ALCES'I E ALMEIDA
..JOAO HENRIQUE'
REGIS DE OLIVEIRA
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LilIS BARBOSA
JAIR'BOLSONARO
RICARDO IZAR
VANESSA FELIPPE
PHILEMON RODRIGUES
ROBERTO VALADAO
PAULO HESLANDER
JOSE JANENE
JORGE WILSON~

IBRAHIM ABI-ACKEL
WAGNER ROSSI
PAULO GOUVEA
ROBERTO BALESTRA
AFFONSO CAMARGO
MARCOS LIMA
MOIS'ES LIPNIK
"RAIMUNDO SANTOS
ATILA LINS
FELIX MENDONCA

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

ANTONIO UENO
CARLOS.MAGNO
ANTONIO DO VALLE
FEU ROSA
SAULO QUEIRbZ
FEI~NANDO ZUPPO
ARY KARA
PEDI~O NOVAIS
CESAR BANDEIRA
VITTORIO MEDIOLI
GILVAN FREIRE
JOSE PINOTrI
ANTONIO GERALDO
JAIRO AZI
I'ilLSON GIBSON
LUCIANO CASTRO
ALBERTO GOLDMAN
-IOAO RIBEIRO

Novembro de 1997

l'IARGlUINHO CHEDID
LUIZ P IAUHYLlNO
JORGE ANDERS
BENEDITO DOMINGOS
SALOMAO CRUZ
JOSE REZENDE
SERGIO GUERRA
MALULY NETTO
LAPROVITA VIEIRA
JOSE 'PRIANTE
AYRES DA CUNHA
NELSON MARQUEZELLI
ROBERTO ROCHA
LE.ONEL PAVAN
ANTONIO FEIJAO
USHrfARO KAMIA
ALCIONE ATHAYDE
WILSON CUNHA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 178
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINAfuRAS •••••••••••••••••••••• 206

ASSINATURAS CONFIRMADAS 'REPETIDAS

REPETIDAS = 27

AIRTON DIPP
BONIFACIO DE ANDRADA
ARNALDO FARIA DE SA
ELISEU RESENDE
ZILA BEZERRA
RONIVON SANTIAGO
OSVALDO BIOLCHI
DUILIO PISANESCHI
JOM MAIA

PEDRO CANEDO
CARLOS CAMURCA
ELIAS MURAD
GENESIO BERNARDINO
FERNANDO LYRA
OSMANIO PEREIRA
ARI'IANDO COlHA
JOAO THOME MESTRINHO
CHICAO BRIGIDO

UBALDINO JUNIOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
IBERE FERREIRA
MAURICIO REQUIAO
LUIZ DURA0
DE VELASCO
MAURO LOPES
LUIZ DURA0
DILCEU SPERAFICO

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

MAURICI{) CAliPOS

PROPOSTA DE bMENDA À CONSTITUIÇÃO N- 338196
( Do Poder Executivo)

Meuagem N- 246196

Dispõe sobre o regime constituCional dos militares

Acrescente-se o inciso X, ao § 30 do artigo 142, do artigo 40 da P.E.C 338196, com a
seguinte rcdaç4o:

.. X - Lei complementar especifica disporá sobre regime previdenciário próprio para os
servidores públicos militares estaduais, refletindo as suas peculiaridades profissionais."
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JUSTIFICATIVA

o artigo 40 da P.E.C. 338196, revoga o~ previdenciáiio próprio dos
servidores públicos militares das Forças Armadas c das Forças AuxiliareS. previsto nó art.
42 da Carta Magna e DOS §§ 90 c 10 do art. 42 do art. 10 da Emenda AgIutinativa
Substitutiva nO 6. à P.E.C NO 33195. já aprovados pelo Plenário da CAmata. cm,sessiIo de
21~3196.

SímultaucaJJ1ClUe, o inciso VIU do artigo 142, § 30 do artigo 40 da P.E.C N"
338196, estabelece condições cspccfficas sobre o ingresso, os limites de idade. os cfireitôs.
os deveres, a rcmunctaÇ!o, as prerrogativas. c outras situaçOcs especiais apenns para os·
miliwes das Forças Armadas.

A CX1X:DSIo das condições especificas das Forças Armadas aos integnlDtes
das Forças Auxiliares, como estabelece o § 60 do artigo 144, do anígo 50 -da P.E.C, N°
338/96. toma necessária a aprovaçio desta propositura, acresccntando-s o inciso X ao § 3°
do artigo 142, do artigo 40 da P.E.C. 338196, até mesmo em respeito a matériajá aprovada
no primeiro turno de votsçIo dos §§ 90 e 10 do art. 42, da Emenda Aglutinativa N" 6 à
P.E.C. 33195.

Sábado 1 34891

t-IEL1.0 ROSAS
INACIO ARRUDA
AUGUSTO CARVALHO
SARNEY FILHO
MARCELO BARBIERI
SILVIO TORRES
ARNALDO FARIA DE SA
SEVERIAMO ALVES
EMANUEL FERNANDI::S
ELrSEU PAOILHA
NEY LOPI::.S
CARLOS NELSON
ADYLSON MOTTA
-JAIR SOARES
ROBERTO -JEFFERSON
ABELARDO LUPION
ALllINO AFFONSO
WELSON GASPARINI
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ANTONIO CARLOS PA.INUNZIO
ARNALDO MADEIRA
CHICO VIGILANTE
DOMINGOS LEONELLI
GEDOEL VIEIRA LIMA
SALVADOR ZIMBALDI
VICENTE CASCIONE
CUNHA BUENO
CUNHA LI"'-
BONIFACIO DE ANDRADA
JOSE MACHADO
JOAO COSER
JOAO ALMEIDA
SERGIO MIRANDA
HUGO LAGRANHA
Jose: DE ABREU
PAULO LIMA
WAGNEll SALUSHANO
LUCIANO ZICA
EDINHO ARAUJO
LUIZOURAO
ZE GOMES DA ROCHA
JOA& MAIA
DARCI COELHO
AUGUSTO NARDES
VALDII~ COLATTO

~das Sesslm em

_d.~O~

SILAS BRASILEIRO
WILSON CIaNACHI
CHICAO BRIGIDO
MAURICIO REQUIAO
LUIZ HENRIQUE
ELIAS MURAD
GONZAGA MOTA
AIRTON DII'I'
SERGIO BARC~LLOS

OSVALDO REIS
DE VELASCO
MAGNO BACELAR
ELISEU RESENDE
CARLOS CAMURCA
UBALDINO JUNIOR
JOAO THOME: MESTRINHO
VADAO GOMES
ADELSON SALVADOR
IBERE FERREIRA
ARMANDO COSTA
CHICO DA PRINCESA
DILCEU SPERAF'IC0
MARCELO TEIXEIRA
MAURO LOPES
OSI1ANIO PEREIRA
OSCAR GOLDONI
OSVALDO BIOLCHI
JOSE COIMBRA
PEDRO CANEDO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
PRISCO VIANA
PEDRINHO ABRAO
ELIaIO CURVO
MARTA SUPLICY
KOYU IHA
ALDO REBELO
PEDRO WILSON
FREIRE JUNIOR
MARIA ELVIRA
CECI CUNHA
DUILIO PISANESCHI
CLEONANCro FONSECA
cmo NOGUEIRA
JOSE CARLOS VIEIRA
ANTONIO BRASIL

de de 1996.

RICARDO GOMYDE
ODACIR KLEIN
DILSO SI'ERAFICO
ANIBAL GOMES
JOSE UNHARES
ZE GERARDO
NILTON BAIANO
JOAO FAUSTINO
ROBERTO SAN1'OS
SEBASTIAO MADEIRA
El'RAIl1 MORAIS
ROBERTO FONTES
EDINHO BEZ
JOAO COLACO
RONIVON .SANTIAGO
SALATIEL CARVALHO
B. SA
JOVAIR ARANTES
JAIR SIQUEIRA
JULIO CESAR
GENESIO BERNARDINO
ARMANDO ABILIO
FERNANDO LYRA
PAULO RITZEL
JAIME MARTINS
NELSON MEURER
ZILA BEZERRA
PAULO PAIM
NE,DSON MICHELETI
SER AFIM. VENZON
SIMARA ELLERY
PINHEIRO LANDIM
JOSE BORBA
ALCESTE AlMEIDA
JOAO HENRIQUE
REGIS DE OLIVEIRA
LUIS BARBOSA
JAIR BOLSONARO
RICARDO IZAR
VANESSA FELI?PE
PHILEMOM RODRIGUES
ROBERTO VALAOAO
PAULO HESLANDER
JOSE JANENE
IBRAHIM AS I-ACKEl.



34892 Sábado I

WAGNER ROSSI
PAUl.:.O GOUVEA
ROBERTO BALESTRA
AFFONSO CAMARGO
MARCOS LIMA
MOISE!:> LIPNIK
RAIMUNDO SANTOS
ATILA LIN!:>
F'ELIX MENDONCA
'JORGE WILSON
ANTONIO UENO
CARLOS MAGNO
ANTONIO DO VALLE
fOEU ROSA
SAULO QUEIROZ
FERNANDO Z.UPPO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ARY KARA
PEDRO NOVAIS
CESAR BANDEIRA
VITTORIO MEDIOLI
GILVAN FREII~E.

JOSE PINOTTI
ANTONIO GERALDO
JAIRO AZI
NILSON GIBSON
LUCIANO CASTRO
AUIElnO GOLDMAN
JOAO RIBEIRO
MARGUINHO CHEDIO
LUIZ PIAUHYLlNO
JORGE ANDERS

Novembro pe .] 91)7

BEh I~ .~OS

SALOMAO CRUZ
JOSE REZENDE
SERGIO GUERRA
LUIZ BUAIZ
MALULY NETTO
LAPROVITA VIEIRA
JOSE PRIANTE
AYRES DA CUNHA
ROBERrO ROCHA
LEONEL PAVAN'
ANTONIO FE.IJAO
USHI TARO KAlHA
ALCIONE ATflAYDE
WILSON CUNHA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 181
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 208

REPETIDAS: ,26

AIR10N DIPP
BONIFACIO DE ANDRADA
ARNALDO FARIA DESA
ELISEU RESENDE
RONIVON SANTIAGO
OSVALDO BIOLeHI
DUILIO PISANESCHI
JOAO MAIA
i'EDRO CANEDO

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

CARLOS CAMURCA
ELIAS MURAD
GENES 10 BERNARDINO
FERNANDO LYRA
OSMANIO PEREIRA
ARMANDO COSO( A
JOAO THOME MESTRINHO
CHICAO BR IGIDO
UB(iLDINO JUNIOR

ASSINATURASpE DEPUTADOS LICENCIADOS

MAURICIO CAMPOS

ADHEMAR DE BARROS FILHO
IBERE FERREIRA
MAUR leIO REQUIAO,
DE VELASCO
NEDSON MICHELETI
MAURO LOPES
LUIZ DURA0
DILCEU SPERAFICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 338196
( Do Poder Executivo)

Measagem N" 246/96

Dispõe sobre o regime constitucional dos militares

Suprima-se a expressão .. No que couber ", do § 6° do artigo 144, do
artigo SO da P.E.C nO 338196.

JUSTIFICATIVA

A propositura pretende suprimir~_~ "no que couber"
para q~ se estenda aos integrantes das Polícias Militares e B~beiros Militares, o
disposto no § 3° do art. 142. .
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. A exposiçIo de motivos N- 152, subIcri1a pelos quatro
MiaiIInJI Mil... cxplicita a intençIo de aplicar.. 101 intepwrtes das Forças
AuxiliIres toda cIiIpasiçIo do § 3° do ama0 142. tomando desnecess6ria a exprcssIo
.eMlitiva .. noque couber ".

HELIO «OSAS
lHACIO AARUOA
AUDUS1'O CARVALHO
IAINEY FILHO
"AlCELO BARBIERI
SILVIO TOIRES
A.N~DO·F.ARlA D~,SA

EYEMI,AHO ALVES
E~EL FERNANPES
ELl8E:U PAOILHA
NEY LOPES
CAlLOS NELSON
ADYLSON MOrTA
.JAIR SOARES
ItOlER1'O JEF~ERSON

MELAItDO LUPION
AL"INO AFFONSO'
WELlOH OASPAlINI

::;~~ ~R~::~::N:~~~~O
AIIIMALDO AADEIItA
CHICO VIGILANTE
OEODEL VIEIRA LIMA
DO"INGOS LEONELLI
SALVADOR ZIMBALDI
VICENTE CASCIONE
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
8ONIFACIO DE ANDRADA
.JOSE MCHADO
.IOAO 'COSER
.JOAO ALMEIDA
8~RGIo MIRANDA
HUGO LABRANHA
,JOÇE DE ABREU
PAULO LIMA
WAGNER SALUSTIANO
LUCIANO ZICA
EDIHHO ARAU,JO
LUIZ DURA0
ZE GOMES DA ROCHA
,JOAO "AIA
!)MCI COELHO

.AUfWSl'O MARDES
YALDIR COLATTO
81LA8 BRASILEIRO
WILSON CIBNACHI
eHICAO BUGIOO
MAURICIO REQUIAO
LUIZ HENRIQUE
ELIAS MURAD
GONZAGA Ml'A
"IR1'ON DIPP
SERGIO BARCELLOS
OSVALDO REIS '
DE VELASCO
MAGNO BACELAR
ELISEU RESEND"E
CARLOS CAMURCA
UBALDINO JUNIOR
JOItO l'HOME MESTRINHO'

VADAO GOI1ES
ADELSON SALVÀDOR
IBERE FERREIRA
ARMANDO COSTA
CHICO DA P~INCE~A

DILCEU SPERAFICO
MA~CELO TEIXEIRA
HUGO BIEHL
MAURO LOPES
<SSMANIO PEREIRA
OSCAR GOLDONI
OSVALDO BIOLCHI
.JOSE COIHBRA
PEDRO CANEDO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
PRISCO VIANA
PEDRINHO ABRAO
ELISIO CURVO'

.MARTA SUplICY'
KOYU IHA'
ALDO REBELO
f'EDRO WILSON
FREIRE ',JUNIOR
HARIA ELV.IRA
CECI CUNHÁ
DUILIO PISANESCHI
CLEONANCIO F'ONSECA

·CIRO NOGUEIRA
JOSE CARLOS VIEIRA
ANTONIO B~ASIL .
RICMDOGOI1YDE
NELSON MARQUEZELLI
ODACIR KLEIN
DILSO SPERAF"ICO
ANIBAL GOI1ES
JOSE LINHARES
ZE GERARDO
NILTON BAIANO .
ROBERTO SANTOS
.I0AO FAUSTINO
SEBASTIAO I1AOEIRA
EFRAIM 110RAIS
ROBERTO FONTES
"OAO COLACO
EDINHO BEZ
RONIVON SANTIAGO
SALATIEL CARVALHO
B. SA
JOVAIR ARANTES
JAIR SIQUEIRA
JULIO CESAR
GENESIO BERNARDINO
ARHANDO ABIUO
FERNANDO LYRA
OSHIR LIMA
PAULO RITZEL
.JAIME I1ARnNS
NE.LSON I1E:URER
ZILA BEZERRA
PAULO PAIM
NEDSON MICHELETI

de 1996.

SERAF'lH VENZON
SIHARA ELLERY
PINHEIRO LANDIM
JOSE BORBA
ALCESTE ALMEIDA
JOAO HENRIQUE
REGIS DE OLIVEIRA
LUIS BARBOSA
JAIR BOLSONARO
RICARDO IZAR
VANESSA FELIPPE
PHILEMON RODRIGUES
ROBERTO'VALA'DI\O
PAULO HESLANDER
,JOSE; ° .JANENE
IBRAHIM ABI-ACKEL
WAGNER ROSSI
PAULO GOUVEA
ROBERTO BALESTRA
~FFONSO CAMARGO
MARCOS LIMA
HÕISES LIPNIK
RAIMUNDO SANTOS
ATILA LINS
FELIX ME:NDONCA
.JORGE WILSON
ANTONIO UENO
CARLOS MAGNO
ANTONIO DÓ VALLE
FEU ROSA
SAULO QUEIROZ
F'ERNANDO ZUPPO
ARY KARA
PEDRO NOVAIS
CESAR BANDEIRA
VITTORIO MEDIOLI
GILVAN FREIRE
JOse: P INOTl'I
ANTONIO GERALDO
JAIRO AZI
NILSON GIIlSON
LUCIANO CASTRO
ALBER1'O GOLOMAN
JOAO RIBEIRO
MARGUINHO CHEDID
LUIZ PIAUHYLINO
JORGE ANDERs
BE.NEDITO DOMINGOS
SALOMAO CRUZ
JOSE REZENDE
SERGIO GUERRA
LUIZ.BUAIZ
MALULY NEl'lo
LAPROVITA VIEIRA
.JOSE PRIANTE
AYRES DA, CUNHA
ROBERTO ROCHA
LEONEL f'AVAN
ANTONIO FEIJAO
USHITARO KAMIA
WILSON CUNHA
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ASSINATURAS CONFIRHADAS ••••••••••• ~ ••••••• 183
ASSINATURAS DE DEPUTADoS LICENCIADoS...... 1
TOTAL .DE ASSINATURAS ••••••••••••••••• ; •••• 21e

Novembro de 1997
- o

REPETIDAS: 26

AIRTON DIPP
BoNIFACIO DE ANDRADA.
ARNALDO FARIA DE SA
ELISEU RESENDE .
RONIVON SANTIAGO
OSVALDO BIOLCHI
DUILIO PISANESCHI
.JOAO MAIA
PEDRO CANEDO

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

CARLOS CAMURCÂ
ELIAS MURAD.
GENESIO BERNARDINO
FERNANDO LYRA
OSMANlo PEREIRA
ARMANDO COSTA
.JOAo THoME HESl'RINHO
CHICAO BRIGIDO -
UBALDINO .JUNIOR

ASSINATURAS DE D~PUTADOS LICENCI~DOS

MAURICIO CAMPOS

ADHEMAR DE BARROS FILHO
IBERE FERREIRA
MAURICIO REQUIAO
DE VELASCO
NELSON MARQUEZELLI
MAURO LOPES
LUIZ .DURAO
OIL~EU SPERAFICO

COMlSSAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER APROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO~ DE 1996, 'QUE "DISPOE SOBRE O
REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES".

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO NO 338196

Nos termos do art. 202, § 3", do Regimento Interno, foi

divulgado na Ordem do Dia das Comissões prazo para apresentaçAo de emendes 1\

Proposta de Emenda ti C~tituição nO 338196 a partir do dia 25.10.96, por dez

sessões: Esgotado o prazo, foram recebída~ 5 emendas à proposição.

Sala da Comissão, em 13 de novembro de 1996.

Maria~ntenegro
Secretária
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COMISSÃO ESPECIAL constituída'Dora discussão d. PEC N' 338-A, de 1996

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 338-A, DE 1996

g) impeclimell/o do exercicio de o/llra atividode profissiol/al.

e//qua/llo 11<1 atÍ>VI, e dificuldade de acesso ao mercado de

Irabalho, qua//clfJ //0 i/lOtMdade."

RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

PODER EXECUTIVO

cOllstitucional dos militares.

AUTOR:

Dispõe sobre o
Acrescentam em seguida que "aos militares são cometidas

obrigações, de"eres e preporo fisico e psicológico //lio .xigidos .m lIenhuma oulra

profisslJo" e que "a profissão mililar, clfjo txtt'Clcio é pri,'tIti''O dos m.mbros da

Mllrinha, do Exército ~ dll AeronlÍNlica, .stá "illClIlada diretam.llt. à desli/lOç4o

cOl/s/illlciOlIOI das Forcas Armadas, as quais, IIOS lermos do arl. /-12 da COIISlillliç4o,

são c1efillidas como ]IIS1itllições NaciOllOis P.rmallelll.s." (o grifo é do Relator)

I- RELATÓRIO:

A Proposta de Emenda Constitucional em apreço, que "dispõe

sobre o regime cOlIstiluciolla! dos ntililares'\ foi encaminhad~ pelo Poder Executivo

através da MeD.agem D' 246196, tendo parecer da Comissão dê Constituiçio e JustiÇII

e de Redaçio pela admissibilidade, contra o voto do nobre Deputado Jarbas Lima.

Em anexo à referida mensagem, foi incluida á Exposiçio de

Motivos N" 152, de 25 de março de 1996, dos Srs. Ministros de Estado da Justiça, da

MalÍnba, do Exército, da Aeronáutica, do Estado Maior dàs ForÇlls Armadas e da

Administraçio Federal e Refonna do Estado, endereçada .0 Excelentissimo Senhor

Presidente da República. k,

Ali se vê que a proposta ~,.ete"de dàr aos membros das Forças

Arma.das IInI tralamento distinto 110 que COllcenle a delll;es. dírtitos e outras

prerrogali\'Os ..

Para justificar a iniciativa, afirmam os ministros signatários que,

"os militares não são senl;t/orts dos Ministérios militares" por pertencerem "às

il1stiluiç&s nacionais permallelJles que são a Marinha, o Exército e a Âeronáuticá", e
que "o petfil da profissão "iilitar é a defesa da Pátria, tel/do por isso peculiaridades

illigllaláJleis com oulras categorias'''. (o grifo é do Relator)

. A seguir. passam a enumerar as características singulares que, em

sua ava1iaçio, são-exigidas dos militares, em razão de sua destinaçio constitucional. e

que seriam:

"a)' àica profissiollal rigorosa, que implJe Cal/duto moral

irrepreellsil",1e illibe qualquer tipo de reMl/dicação:
b) obserwiJ1cia irreslrila do cllmplimelllo do de.~r. com o

compromisso de sacrificor Q própria J'ida em~esa da Pátria. o

que ocorre mesmo liapaz;

c) dedicação exclllsi\,{l ao sen'iço, independe1ltemente de

horários, sem qualquer renumeraçào adícional;

d) dispouibilidade permauellte dUl"OlI/e o millimo de trillla a/lOS

a serl'iço da Pdtria, em condições de aptidilo pora o

cumprimento de missão em quaisquer circunstâncias;

e) afastammlo da família por lougos e i//defi//üios períodos'

(ma//obras. missões. elc.):

J) proibição de si//dicalização e greve:
ftt,

Nesse ponto, a mencionada Exposiçio de Motivos passa a tratar

das diferenças entre a assim conceituada "profissio militartt e 05 misteres inerentes lOS

servidores públicos responsáveis prioritariamente pelas atividades de seguraOÇll pública,

assinalando que "...aos policiais militares e bolllbtiros militates cábt a cOll/riblliç4o

pom a segllrallça pública, como dispõe o art. /-1-1 da Carta MagtlO. Na ,..rdadt, as

Policias Militares. os Corpos d. Bambtiros Militar.s são illstituiçõts ess~llCiais li

SlgNrança pflblica, c/rios miS3ÕeS • pecllliaridades as aproximam das Forças

Armadas, selltio,. eo//stilllciOlI<1I~i'II1~, r'S'I"IVIS da Ex'rcilo". (o grifo ~do Relator)

Seguem-se outras Con.iderações na mesma linha de raciocinio,

voltadas para a demonstraç1o das peculiaridades típicas da profissio militar, bUscando

. reforçar "o argllmtlllo de que a alil'idade mililor IroIlSCtlrcle o stl"l'ÍÇQ púhlico" e

asseverando que "a silllação da mililar tIIqllqdrodo conlO fi"lCiOllário 011 strt'Ídor

ptihlico i prejlldiciallollto ao .x.rclei'; de SilO profissão como àspróprias ]l/sli!l(iÇÕ<s

Mil~re~ ~. .

No que respeita objetivamente às modificações pre\endidas para

o t~tO constituciollll..pertinentes tanto aos miliía... quaDto aos policiais mUita...

e bombeiros militares, a proposla contém, além das já citadas, as .seg.,inteslÍlOtivaçõe.

e justificativas:

a) no inciso I do § 3' (proposto) do art. 1~1: dá maior

abrangência sobre o uso dos unifonnes das Força,s Annadas,

posto que o texto vigente (art. 42, § ID) "só defil/e .sl' direito

aos oficiais, oMtiaJldo-se iiosgl"Odllodos";

b) no inciso 11I do § 3' (proposto) do al1. ]41: acrescenra a

expressão "de acordo com a lei" sob a alegaçJo de que deve ser

reg~lamenlada por lei a aceitaç10 de eMgo, emprego ou funç10

pública temporiria, visto que, segundo o texto ora em vigor (art.

42, § 4') "a aceilação pode ocolrer sem a cOl/sll/ra prél'ia ao

Mil/istério ao qual o milUarpertença";

c) no inciso V do § 3' (proposlo) do al1. ]41, a filiaçio do

militar a partidos políticos é vedada não somente àqueles em

eferivo serviço, mas a lodos os militares em serviço ativo, com
base no entendimento de que é incompatível "a filiação

fX1/1idária do mililar, mesmo qlla/ldo de licel/ça, .m face das

pecll!iaridades,da vida 110 casema, qlle elll'OlI"lII a hi.rarqllia •

a proibiçõ,!...de emilir pllblicam.lIIe /opilliões politicas." A

justificativa governamental ressalta que 1dispositivo proposto

(inciso V) não se constituirá em ~~ impeditivo ao militar para

candidatar-se a cargos eletivos. JIf(. I

Finalmente, é proposta a alteraçio do texto vigente clp art. 37,

considerada p'elo Executivo "flllltiamelllal/1O processo de cIeSI'Í/lClIlação dos mil;tar.s

dosfilllCioltál'iospúblicoscil'is", além da compatibilizaçio de outros dispositivos com a

nova redaçio dos arts. 142 e 144.
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Perante est", C~missão Especial foram apresentadas, no prazo

regimental, 5 (cinco) emendas a essa proposta - todas de autoria do douto Deputado

Hélio Rosas, a saber:

EMENDA N • I, que dá nova redação ao art. 42, da

Constituição Federal, para considerar como "sen'idores militares'" os integrantes das

policias militares e corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos

Temtórios, dispõe sobre algumas de suas prerrogativas, remete á lei ordinária o

estabelecimento do seu regime juridico e á lei complementar as disposições sobre seu

regime previdenciário. Propõe, ainda, a inclusão de um inciso X no § 3' do art. 142,

estatuindo que uma "lei comp/emelltar específica disporá sobre regime previdenCiário

próprio paro os mili/ares~ e modifica a redação do § 6', do art. 144, para determinar

que as polícias militares e corpos de bombeiros milit'lres são também "íl1stífuiçàes. ,
J1f!rmallellles e regulares, orgaui:adas com base 110 hierarquia e dísciplina".

Em sua justificativa, o nobre Autor aponta que "a Proposta de

Emellda à COIIsti/uição li' 338 96, busca ... a desvillculação das mili/ares das

seTi'idares públicos cMs. ••. EII/re/all/o, o modo escolhido... paro garall/ir a

mauu/ellção da cOlldição militar das Polidas Militares e dos Corpos de Bombeiros

Militares. bem como. o regimejurídico distillfo de seus integrantes é descOllcertallle.

Primeiro, por entender que essa condição só ~slaria efetivada se

a mel1ção a essas forças policiais esti''i!sse ell/re os dispositims que ...rsam sobre as

ForçasArmodas. liII.

Segul1do, por se 11les mal1dar aplicar ditas disposições "/10 que

couber", lXJIifom1e seu anigo 5', que dá /10.'12 redação ao § 6', do l1I'tigo J.I-I, da Lei

Suprema, qualldo, para evitar e/emas discussões itifrll/iferas e demal1das judiciais

intermináveis, a regrajá deveria prescrever o que lhes é aplicado.

Deixa..se dI! preScre\ler, agora, o que se aplica 011 não se aplíca

aos servidores públícos milHares estaduais, .... pode redl/ndar em grave prejuízo à

com1ll1itfade".

E continua o Deputado Hélio Rosas: "... uspeitada a l'011/ade

do Executi.'O Federol quallto à deSl'il1culação dos militares federais dos sen'idores

civis, cumpre que se presen'i!, //0 corpo do a/ual artigo -12, da Constituição Federal, o

regime juridico diftrel1cioda do....servidares públicos Dlilitares estaduais. il1elusi...

qual1to ao regime previdel1ciário pl'Óprio, compa/i..., com as Sllas peclllil1l'idades

profissionais, que lhes 1,oi deferido pela "uforma prel'idel1ciária", corrigil1do-se

igualmell/e. em relação aos militares federais, a omissão da Mel1sagem Presidellcial

neste parli~1I1ar."

A EMENDA N" 2, por sua vez,. dá nova redaçio ao inciso IX,

do § 3' do art. 142, sob a justificativa de que "objetim dar a corre/a referêl1cia aos

l1úmeros das parágrafos do artigo -10, de c01ifomlidade com a Emel1da Aglutil1ativa

Subs/itll/i.u N" 6 á PEC N" 33 95, aprovada pelo Plel1ário desta Câmara, //0 r tlln/O

de l'OIação~. Iw.

A EMENDA N' 3 é uma emenda supressiva que propõe, de

maneira similar, retirar-se do art. 4' da PEC N' 338196, a expressão "é remgat1a art.

-/2 da COl1sti/uição coni a Seção li] do referido Capitulo e Ti/ulo, e é", afirmando seu

ilustre Autor que tal mudança tem o objetivo de "resguardar mesma matéria do art.

-12, §§ 9' e lO, lXJIls/al1/e do artigo 2' da PEC 33 95, já aprol'Oda pelo Plmári(} da

Câmara, em pr;m~iro /lInK> ...~.

A EMENDA ti· 4 busca acrescentar um inciso X. ao § 3° do art.

142, dispondo que uma lei complementar especifica disporá sobre regime previdenciário

próprio para os servidores públicos militares estaduais, renetindo as suas peculiaricbdes

profissionais, sob o argumento de que o art. 4° da PEl:: 338196 "remg<l () ngime

pre"'del1ciário próprio dos senoidores públicos militares das Forças Armadas e das

Forças Allxiliares, previsto //0 01'/. -/2 da Cor/a Maglla e l/OS §§ 51' e 10 do art-/2 do

art. jO da Emel1da AgllI/il1a//m SlIbs/itu/h'l2I1' 6, à p.E.e N" 33 95,já apromdospelo

Pleilário da Câmara, em sessão de 210396" e que o § 3' do art. 4° da PEC N"

338196, na redação proposta para o inciso VIII do art. 142, "es/abelece COI>diç&s

específicas sobre o il1gresso, os limites de idade. OS dini/os," os tlel'ens, a

remuneração, as prelTogatillQ5,. e olltros situações especiais aptl1as para os militares

dos Forças Annadas~ concluindo por afirmar que "a ex/el1são dos CO/>diç&s

específicas das Forças Amlodas aos il1tegra11les das Forças Auxiliares, .... toma

necessária a apr01'l2çlio desta propositura, .., a/é mesmo em respeito a ma/iria já

apro''I2da' 110 jfl'imeiro tun/O de votação dos §§ 9' e 10 do. art. -/2, da f:me/Ida

Aglutina/iva N' 6 à PEC 33 95". Iut.

A EMENDA N' 5 visa a suprimir a expressão "no que coúW,

da redação proposta para o § 6' do art. 144, para que se estenda aos integrantes das

Polícias Militares e Bomqeiros Militares o disposto no § 3' do art. 142, uma vez que "a

exposição de motims N" 1.52. subscrita pelos quatro Minis/ros Militares, explicita a

imellção de aplicar-se aos imegrames dos Forças Auxiliares toda disposição do § 3"

do ariigo l-/2, toma11do desnecessária a expressão restritiva .. 1/0 q11e C01Ibe~.

Para melbor subsidiar o julgamento d~Senhores Membros da

Comissão' Especial, foram promovidas reuniões de audiêada p1UJllca com u

seguintes autoridades no tema:

Dr. Getúlio Coma, Juiz Auditor da Justiça Militar de Santa

Catarina e Presidente da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais

(AMAJME);

Dr. Álvaro Lazzarini, Desembargador do Tribunal de Justiça do

Éstado de São Paulo, Professor de Direito Administrativo na EsCola Paulista de

Magistratura e na Academia de Policia Militar do Barro Branco, do Estado de Sio

Paulo;

Dr. Nelson Freire Terra, Mestre e Doutor em "Direito do

Estado" pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Professor de Direito

Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade São Francisco;

Dr. Oáudio Salvador Lombo, Professor da Faculdade de

Direito da Universidade de São Paulo e Mackenzie; W.
Cel (PM) Claudionor Lisboa, Comandante.Geral da Policia

Militar do Estado de São Paulo e Presidente do Conselho Nacional de Comandantes

Gemis das Policias Militares e Cóq,os de Bombeiros ~i1itares;

Deputado Hélio Bicudo, Presidente da Comisslo de Direitos

Humanos da Câmara dos Deputados;

Dr. Nelsoa Azevedo Jobim, então Ministro- de Estado da
Justiça;
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Almirante-de-Esquadra Ma.uro qs;u: Rodrigues Perei~.

Ministro de Estado da Marinha;

General·de-Exército Benedito Onofre Bezerra Leonel,

Ministro-Chefe do Estado Maipr.das Forças Armadas.

As notas taquigráficas dessas audiências, com os depoimentos e

debates travados, são consideradas parte integrante deste relatório.

1iIt.

É o Relatório.

11- VOTO DO RELATOR:

A proposta de reforma da Lei Maior que estamos analisando,

centrada na· revisão dos dispositivos concernentes ao regime constitucional dos

militares, se insere no movimento mais geral de modernização do Estado brasileiro

nest~ alvorecer de novo milênio, no qual o Congresso foi chamado a desempenhar papel

especial como detentor do poder constituinte derivado.

A exposição de motivos que acompanha a mensagem

presidencial alinha uma série de argumentos de peso para alicerçar as mudanças

propostas, que configuram uma guinada na direção oposta àquela dos Constituintes de

88, recém egressos dos mais de vinte anos de regime militar.

Na avaliação do Poder Executivo, essa mudança se impõe em

face da experiên?ia dos 8 (oito) últimos anos e, longe de ser um ret~ocesso, .pela

desvinculação dos militares da parcela civil dos servidores, viria a restábelecer no plano

legal uma situação de fato correspondente às diferenças inerentes à profissão militar.

Da análise de todos os elementos apresentados, incluídos os

_~outos pronunciamentos de renomados peritos no assunto que se fizeram ouvir nas

Sábado I 34897
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audiências públicas realizadas, esta Relatori~ é levada a reconhecer, pr~liminarmente, o

mérito da proposta trazida a esta Casa.

Entretanto, aperfeiçoamentos, são possiveis, em pontos

especificos. comp veremos a seguir. k-.
Preliminarmente, não é possivel a esta .Comissão analisar, no

mérito, a"conveniência da mudança pleiteada no art. 10 da PEC, em que se trataria da

alteração de competências da União elencadas no art. 21, XXII, da Carta Magna. (o

grifo é, do Relator). A esse respeito, há que atentarmos para alguns aspectos

constitucionais e regimentais, além de considerações de técnica legislativa, que orientam

esta nossa posição.

Para que não remanesçam questionamentos, transcreveremos

de saída alguns dispositivos extraídos de textos legais pertinentes, a saber:

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

"Art. 59. O processo legislativo
compreende a elaboração de:

1- emendas à Constituição:

11 - leis complementares;

111- leis ordinárias:

IV -leis delegadas:

V -medidasprovisórias:

VI- decretos legislat;;''OS:

VII- resolllções.

Parágrafo único. Lm complemt!lttllr
disporá sobre a elaboração. redação. alteração e
consolidação das leis."

DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS:

"Art. 1(J9:'Destinaní-se osprojetos:

UI - de resoIllçlo a regular, CÓIff
efictícill de lei ordindrill. matérias da competência
privativa da Câmara dos Deputados. de caráter político,
processual. legislativo ou administrativo, ou quando deva
a Câmara pronunciar-se em casos concretos como:

..........~.: "

Novembro de 1997
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"Art. 202 .

§ 8" Aplicam-se à proposta de emenda à
Constiluiçllo Federal. no ql/e não colidir com o estatuido
neste artigo. as disposições regimelltais relatil'Os ao
trâmite e apreciação dos projetos de lei."

"Art. 100. Proposiçdo é toda matéria
sujeita à deliberação da Câmara.

§ 1· As proposições poderdo consistir, em
proposta de emenda à Consliluiçdo Federal. projeto.
emenda, indicação. requerimento, recurso, porecer e
proposta de fiscalização e controle.

§ 2· ..

§ 3° Nenh"ma proposiç4opodqd contt!t'
matério estranho 110 eRllnciado objetivllmente declllrt1do
1111 ementll, ou dele decorrente."

"Art. 103. A proposi~_·o podud ser
fllndumentada por escrito 011 verbalmente pelo Autor e.
em se tratando de iniciativa coletiva, pelo primeiro
signatário ou quem este indicar, mediante prél'ia inscriçilo
junto ti .Ilesa.

Parágrafo único. O Relator de
proposiçdo, de oficio ou a requerimento do Autor, fârá
juntar ao respectil'o processo a justiflcaçiJo oral. extraída
do Diário Do Congresso Xacional."

"Art. 107. A publi~ç4o de proposiçilo
no Didrio Do Cóngruso Nacional e _ """Isos, quando
de I'olta das Comissões, assillalará, obrigatoriamente,
após o respectivo nlÍmero:

§ 10 Devn-iJo constar da J1IIbliCllç40 a
proposição inicial, egm a respectiva jllstijiCllç4o; os
poreceres, com os respectivos votos em seporado; as
declarações de \>oto e a indicaçdo dos. Deputados qu~

votaram a favor e contra; os emendas na integra, com as
suas justificações e respectivos poreceres; as infonllações
oficiais porventura prestadas acerca da matéria e outros
documentos que qua(quér Comisslio tenha julgado
indispenstÍ\'eis á sua apreciação.

§ 2· Os projetos de lei IIprovaios
conclusivamente pelas Comissões, nafonllo do .rI. 2./, 11,
serllo publicado!: com os documentos mencionados no
pardgrafo .nterior, ressaltando-se a fluência do prazo
pora e\,(!J1tual apresentaçlio do recurso a que se refere "
1Ir1. 58, § 2~ I, ia Constituiçílo Fedi/~~

"Art. 112. Os projetos fue forem
"preuntados um observ8ncia dos preCt!itos flX4dos no
"rtigo anterior e seus pardgrafos, bem como os que,
explícita ou implicitamente, contenham referências a lei,
artigo de lei. decreto Ol( regulal/llmto, contrato ou
concesslio, ou qualquer ato administratil'o e niJo .se façam
acompanhar de sua transcr/çilo. ou; par ''''''rjun- modo,
se demonstrem incompletos e um esclarecimentos, só
serllo enviados às Comissões. cientes· os 'Autores do
retardamento, depois de completada liua..instfu~ilo.

DO DECRETO N· 468, de 6 de março de 1992, que
"estabelece regras poro a redaçdo de atos nonl/ath·os do
Poder Execulil'o e dispôe sobre a tramilaçdo de
documentos sujeitos à aprovação do Presidente da
República":

"An. to Serilo elaborados com
obsen'ância das nonllas e diretrizes constantes deste
Decreto:

I - IIS exposições de motivos dirigidas ao
Presidente da RqJública;

11 - as proposições de nalllrezR
legislativa. iniciadas no âmbito do Poder Executivo e
sujeitas à assinatura do Presidente da República. assim
entendidos osprojetos de lei e as medidas provisórias;.........................................................

"Art. tO. Os projeto(de atos nonllatil'OS
,,40 poderi1o conter matéria estranha (Ia seI( objeto ou a
ele não vinculado po~..ajinidade, pertinêncía ou conexão.
en"nci(ldo na respecti;'(I ementa. ........................-..............................•

"Art. 16. Os projetos de atos
normativos, na sua elaboração, deverão obsen'ar a
orientação constante do Anexo 1a este Decreto, bem CO/110

do Capítulo !l: item 9.-1.3, do .\Ianual de R~~aç~o, e
serão encaminhados à Secretaria-Geral da Prestdenc/Q da
República mediante exposição de /IIotil'os da autoridade
proponente. à qual serão anexados:

I - as notas explicatil'Os e)ustijicativQs
da proposição, integrantes da exposição de Iltotil'OS, em
consonância com o Anexo 11 a este Decreto:

A partir dessas citações, verifica-se que, na ausência da lei

complementar prevista no art. 59, parágrafo único, da Constituição, é o Regimento

Interno desta Casa, aprovado pela Resolução n° 17,~de 1989, com força de lei, que

deverá ser observado no tocante ao assunto.

Ocorre que a ementa da PEC em apreciação, muito

claramente, apenas "dispõe sobre o regime constitucional dos militares", não dando

margem, como aliás não deveria dar, a que sejam nela discutidos outros temas, como a

alteração das competências da União, prevista no seu art. to:
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"Art. I· O illciso XII do Art. 21 do Constitl/ição passa a

vigorar CO/II a segl/im. redoção:

"Art.11 .

XII - 'X'Clllar os se",iços d. palicia maritima, flerop<Jrtuúria

• de from.ira;

Acrescente-se a isso que, em nenhum momento a Exposição de

Motivos encaminhada ao Presidente da República - e por este envíada ao Congresso 

se preocupou em justificar, como é mandatório, essa alteração em particular. A esse

respeito, a Exposição de Motivos apenas menciona, aofinal: 11# .

".............................................., .

11. Foi alterada a redação do arl. 37 por cOl/siderJ-lo

fimdame11lal 110 processo de desl'inculação dos militares dos fU11cionários públicos

cil'is, bem como de outros dispositil'Os da Constituição para conrpntibi/izá·!os com a

nol'Q redação dos arts. 142 e 1#."

Entretan!o, ainda aqui, não há qualquer correlação entre a

alteração sugerida e o .novo texto proposto para" art. 144. Na proposta original, lê-se:

"Art. 5' O parágrafo 6° do arl. f./.f da COllstitl/ição passa a

"igorar com a segllillle redação:

Art. 144 .

§ 6' As policias militar.s e corpos de bombeiros militares,

forças auxiliares e reSCt1'l1 do Exército, subordi/10111·se, jUll/amelllE com as polícias

cMs, aos GOI'f!1'IIadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territtjt:ios, aplicando

se aos imegrames das corporaçães-tle caráter militar, 110.que couber, o disposto /10

parágrafo 3" do art. ].f2.

"............ ,......................................................•

Ou seja, não houve qualquer remissão ou proposta de

alteração no § 1',111, desse artigo, onde.e trata da destinação da policia federal (e

nio dos militares), a saber, no texto em vigor:

MS 111. t!Xi!rctr asfunflH!s de policia morilima, Ilha I! di! fronte.iras;"

li.
O Relator ponderou, apesar de tudo, sobre a conveniência de

admitir suprida a ausência <Ia justifiCl>ção, por analogia com o disposto no art. 103,

parágrafo úoico, do Regimento Imemo, acima transcrito, a partir do depoimento do Sr.

Ministro da Justiça, na audiência 'pública a que compareceu perante esta Comissão,

onde declarou:

"Alteramos também, 110 pl'ojeto que estou entregando ao Sr.

Presidente o illciso XXII do art. 21 da Constitllição, porque estabelecia qll~ •.era
contPdinci~ da União executar os sen-'iços de polícia marítima, aérea e de jrol11elro.

E faltoll, por I/ma omissão cOllstÍ/uciollal de 1988, a illclusbo de qlle a policia

u_ .......ron cpr exercida pela Ul1ido, já que os poNos tinham acesso

transestadual. Por isSQ colocamos na emenda conslitucional que é competência da

União executar o seniço de polícia maritima, airea, portuária c de jrol1lelÍ'O. Uma

mera questão de con-eção, porque ainda hoje os sel1'iços de policia portuária são

exercidospela União, principa/me111c pela Marinho."

Entretanto. tecnicamente, isso equivaleria a admitir que o

Autor da proposição fosse o Ministro da Justiça, e não o Presidente da República,

o que seria inad~issivet, não apenas por não ser delegável a. inieiativi da PEC como

também por ser o Ministro da Justiça apenas om dos subscritores da Exposição de

Motivos inicial.

A par de todos esses impedimentos, os esclarecimentos

prestados nessa audiência pública em especial trouxeram a lume uma incorreçãp, ~ ma~s,

que deixa a descoberto urna falha no tratamento de algo tão importante como uma

emenda à Lei maior: enquanto o texto encaminhado a esta Comissão, distribuido em

awlsos, prevê alterar-se o art 21, XX]], para Uexercer asfimçães de polícia marítima,

nérea t de fronteiras", a fala do SL Ministro tratou de "'s~~ço de policia marítima,

ab~a, portuária e de fronteira".

Por tudo isso, decidimos não apreciar o mérito dessa particular

alteração. optando por não acolher a mudança no texto desse inciso.

Em continuação, verificamos que o art. 4' da PEC, ao propor

a nova redação para o Q!I!.!!! do § 3· do art. 142, usa a expressão "imegrautes". Essa

expressão foi usada peJa primeira vez na Constituição de 1988 (art. 42, 9\lll!l), não'

havendo qualquer menção nos textos constitucionais anteriores

Por sua vez, a Lei n' 6.880/80 - Estatuto dos Militares, em seu

art. 3°, emprega a expressão "membros", de uso amplamente coosagrado e que, por

sinal, foi utilizada na própria Exposição de Motivos que fundamentou a proposta

presidencial.

Em conseqüência, preferimos substituir a eJ.:pressão

."inlt!gmntes" pela expressão tll1lembros", em todos os dispositivos em que aparece.

Já quanto ao inciso 11 do § 3' do mesmo art. 142, duas

observações são pertinentes em relação ao texto proposto para o inciso:

_ Primeiramente, destaque-se que a expressão "aceitar" mo

tem oenhuma precisão técnica. O Regime Jurídico Único - Lei nO 8. I 12190, ao tratar do

provimento originário de cargo público utiliza·se da expressão "lIomeação", a qual se

verifica após prévia habilitação em concurso público. Dentro do prazo de 30 (trinta)

dias, prorrogável por mais trinta, contado da data de provimento (nomeação), deverá

verificar-se a posse do servidor. Após a posse, o servidor tem trinta dias para entrar em

efetivo exercício. Se não ocorrer a entrada em exercicio i prazo legal o servidor

empossado é e,onerado. •

Do exposto temos que trés são os momentos delimitados na lei

para a definição da condição de servidor publico civil: a nomeação, a posse e o efetivo

exercício.

Das três, duas, em sua essência, possuem forte, conteúdo de

manifestação da vontade do agente: a posse e o efetiVo exercicio, sendo a posse o
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momento administrativo em que pnmClfO se veritica, na prauca. a ",.;eitação do cargo

público civil de caráter permanente.

Promovemos, ponanto. a substituiçio da expressio "«eitar"

pela expressão "tomar posse", tecnicamente mais correta.

_ Ainda nesse inciso temos a questão da definição do tipo de

reserva para a qual será transferido o militar. no caso reserva não remunerada. Há

quanto a essa matéria alguns óbices a serem apontados.

Historicamente, nas Constituições de 1946 e de 1967 e na

'"Emenda Constitucional nO I. de 1969. o texto'constitucional Dio fazia referência ao tipo

de reserva, mas remetia a solução para a legislação infraconstitucional. de se Ver:

C..stituiçio de 1946, art. 182, i 3',

" i .r~ O mililar ~1tl oti\'idack que acellnr cargo público.. ptnlJQMnt~.
estranho à sita cDtnira. será t,.."s/nliD JHI'" • rtSD"Y1t, ctHH os tliniuts c
tlneres dqinidDs ~m lei. ff (grifamos)

" § J. O militar 'tia ativa qlt~ aIXifar Cl1rgo publico ~n1J(m~n/~. ~slrtl1lho iJ
sua carreira. stra trIIltsj'nldo 1M'• • r~., com os llinit. « kwra
Hfinidos 6ft Id." (grifamos)

Emeada Conltitucional n- 1 de 1969, .11. 93, t ..-:

" t ... Omilitar da aUl'O empossado ~m cargo publicu ptn"anente, estranho
à sua clJ1lT;ra. s~rá imediatamenTe l"m1/O'1110 JHl1'. #I~r CiHtf os
«imlose4~adtJinitlos I!m /I!i.". (grifamos)

A sabedoria c' "<laçlIes está em deixar no texto

constituclona1 o princípio ~sico - (a transferõncia para li rewva) - remetendo í

.Jesislayão infta<:OllS\itucion'a! o tipo de reserva para a qual será transferido o militar.

Em sendo a Constituição Federal um diploma que • em tese •

deve ter um caráter de perinanência, eis que define a estrutura politico-administrativo

juridica do Estado, é de lodo recomendável que as malérias que podem exiBir aIteraçlles

mais freqüentes sejam disciplinadas no àmbito das leis, para. utiliundo exprtsSio em

moda, evitar-se seu 'engessamento' no texto da Carla Magna.

Ê compreensivel a a1t.raçio proposta, quando conhecida SUl

motivaçio - evalio de quadros através de concursó público para o magistério. valendo

re de possibilidade legal de transferênciÀ para li reserva remunerada - mas. tal problema

já foi solucionado através da Lei n' 9.297, de 25 de julho de 1996. que. ao alterar o

Estatutó'dos Militares. definiu que os militares que aceitarem cargo de magistério civil

serlo demitidos ou licenciados a ofIlcio. /Iif.

Dai ser de todo recomendável nio se inserir a modificação

pretendida, decidindo-se esta ReIatoria por allerar o texto constitucional de forma a

rapta......•.. as redações que possuía nas Conslituiçêies anteriores, a saber:

"If .. o militar ~1It (l/lvltIatk qlM ,."". JN1S# ~NI cnrço. DII ~P"80

JHlblico eMI ptn."".",. .urtl ".",,~.rldopara 0''''_, ....__•
ItI.".

Quanto ao inciso lU do f 3' do art. 142. vemos que a redação

propolta na mensagem do Executivo lem como implicação imediata limitar a Iiberilade

de aceitaçlo. pelo militar da ativa, de cargo. emprego ou função publica civil

permanente, estando, então, a expressão "de acordo com a lel" corretamente colocade.

Haveria. no entanto, que se compatibilizar a parte final deste

inciso com o texto do inciso 11.

Se fosse mantido o texto originalmente proposto para o inciso

li, nele tambêm deveria ser inserida a expressão "resen'a não renumerada", porque

seria um contra-senso cogitar-se de transferir para a reserva remunerada o militar que

passaue mais de dois anos afastado da sua Força, com o que se estaria na verdade

premiando esse militar. AIêm disso, com a incoerência entre 05 textos dos dois incisos

(se mantidas as redações originais), se estaria dando margem a especulações de que,

através da redação originalmente proposta para o inciso m, se acabasse por possibilitar

favorecimento a militares em alguma situação especifica. como a designação para

cargos políticos. e.g. Secretário Estadual de Segurança Publica. Comando de Polícias

Militares e outros. Wi .

Registre-se que se a intenção não fosse limitar. em nivel de

texto constitucional. a liberdade de aceitação pelo militar da ativa de cargo. emprego ou

função pública civil pennanenteJ a express&-J "dI! acordo com a Im ll não estaria

corretamente colocada. Nesse caso, ela deveria ser deslocada para a pane final do

inciso m. implicando que o tipo de reserva seria definido em lei.

Do exposto. concluímos que a redação adotada pelo Relator

para o inciso 11 supre também a necessidade de compatibilização entre os t~!.tos

dos incisos li e 111, este na redação original,

Quanto às cinco emendas apresentadas pelo ínclito

Deputado Hélio Rosas, pro-"ntes os pressupostos de competência legislativa,

legitImidadeda iniciativa e das atribuições do Congresso Nacional. manifestamo-nos

pela sua constitucionalidade. uma vez que não colídem com nenhu~ dispositivo de

nossa Carta Magna.

No que respeita à jnridicidade, regimentalfdade e técnica

legislativa, entretanto, embora louvando, no mérito, a precisão das observações feitas

pelo Autor. somos forçados. pela estrita obediência ao Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, a rejeilar as emendas de números 2, 3 e 4, pelas razões e"postas a

seguir.

A compatibilização dos textos. nesta fase. é vedada pelo

disposto nos ans. 127 e 131 do nosso Regimento. tal como St.pode verificar de sua

transcrição a seguir: ~.

MArt. 127. Cada propo.riçi'Io lerá
po"ur indepl'ndenle. sn/\'o as apensadas na fimuo dos
orrs 139. e U:J. que lerão um só parecer."

'lAti. 131. Cada propOSIção, salm
emenda, recurso 0lf paucer, terá curso proprio_"

Para que fosse possivel a conciliação propugnada pelo Autor

dessas emendas, o Regimento apenas oferece a alternativa prevista no seu art. 142, que,

entretanto. não foi aplicada ao caso. Para clareza. promovemos também sua

transcrição:
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"Art. 142. Estando tllJ curso duas Oli

IIra;s proposiçôts do '~S1I'a ~spicit. que ngultlll ma/iria
Idtnlica 011 COI1Y/Dlo, i lícito pr'OIIlO1'ttr sua IMmltOfoo
conjunln, mt!dianll! nquerimrnlO de qunlqutf Comjssllo
OI/ Deputado no Pnsfáenll! da Câmara, obsl!n1antfo..se
qw:

I - do despacho do Pn,/,knt. cnbml
nC1I1'SO para o Plenário. no prazo de cinco unlJes
conlot/o de sua p"blicaçiJo:

n .. consickro-u um só o por,«r da
Contlss/kJ sobre asproposfç~s oJHnsmlas.

Parágrafo 'nito. A lramifaçdo conjunta
sô será ckftrida SI! soliei/oda antes de a matéria ~nlrnr na
Ordem do Dia ou, na hipâtese do arl. :14. 11. antes do
pronunciamento da única 011 da primeira Comlssifo
Incumbida dI! examlnor o ",irito da P.f'Oponç/JO. tt

PJt.

Resta.nos, assim, apreciar o mérito das emendas de números

I e 5. Ambas nos pareceram parece-nos extrem;unente bem embasadas. ao enfatizarem

as peculiaridades inerentes às profissões de policiais militares e bombeiros militares. tão

significativas e relevantes quanto aquelas adrede apontadas na mensagem presidencial,

quando busca justificar um tratamento diferenciado para a categoria dos militares.

Da seqüência de audiências públicas realizadas. e das diversas

opiniões colhidas pelo Relator na.busca de um texto que melbor conciliasse todas as

contribuições. r~ltou praticamente consensual' o . ~tendimento de q~e as justa;

pretensões do nobre Autor das Emendas em causa podem e 'devem ser abrigadas. em

sua quase totalidade. nesta Emenda Constitucional. com exceção apenas das sugestões

de referências explícitas aos regimes previdenciàrios próprios dos militares. sejam eles

federais ou dos. Estados. do Distrito Federal e dos Territórios. e com alterações de

forma, redacionais e topogràficas, como serà visto mais adiante.

Ambas as emendas, assinale-se. corroboram a preocup~ção

explicitada pelo nobre Relator desta PEC na CCJR, Deputado Ady~on Motta, que

em seu Voto, acolhido por aquela Comissão, assim se expressou:

",4 r.dação I/tili:pda para garaJltir a col/dição de "militar".

para os illt.grames das Polícias Militares e das Corpos de Bombeiros Militares

mer.ce. data .'tllia r.paros. Primeiro por só ef.ti.'O .ssa cOlldição mediallt. remissão

a díspo~itivos que versem sobre as Forcas Armadas, ~is que a expressão "caráter

militar" ~ imprecisa. Segl/lldo. por se lhes malldar-aplicar ditas dtsposições "//O ql/e

COIIMr", quando, para evitar fUfllros questionamentos judiciais, já del't!ria prever

abj.tivamellte o ql/e lhes i aplicável. ./ur.

Por Ol/tro lado, a essellcialidad. dessas illstituições à

segl/rallça pública _ recollhecida /IOS próprios fl/lldamelllos que moti"aram esta

illie/al/lu - aliada a expl'/!ssh'idade de MIIS ejelÍl'Os (cujo co1l1illgellfi! fixado em fills

do 0110 passado totalizal'Cl mais de quinhentos e de:: mil ill1egralltes e lima resel1'Cl de
cem milltomells ) exige que /tão se altere, respeitada a vOlltode da Ullião de ml/dar

topograficameme as regras rela/il'OS aos militares federais, o 01/101 regime juri4ca

das servidores militares estaduais /10 corpo do at1. 0/2 da COllstit/lição Federal.

deve/Ida ser 11IOIItida sua Seção 111. da Ti/lllo /11. que trata "Da orgalli:ação tio

Estada. ..

Como observação final, o Relator está consciente de que

criticas podem surgir pela téenica adotada para a redação do novo art. 142. eis que a

revogação do art. 42 atual, com, transferência de seu conteúdo, inclusive o caplt/. em

parte. para um parágrafo do novo texto do art. 142, como propugnado pelo Poder

Executivo e defendido pelo Sr. Ministro da Justiça em audiência pública. colide

frontalmente com o disposto no Regimento Int~mo da Câmara dos Deputados, a

saber:
"Art.l11 ..,. .

§ 3- Nm/ulnl OrtigD se projdo poderJ
conto RIIIIS (Hl mais matérias divt!TSllS.'"

Entretanto, as alternativas. para atender ao espirito da PEC, de

deslocar topograficamente o tema dos militares para dentro do Capitulo das Forças

Armadas, implicariam quer em uma ampla renumeração de todo o texto constitucional,

quer na adoção de nova sistemàtica para numeração de artigos. como "142 a, 142 b,

_.", elc., a exemplo das Constituiçõ'eS de outros paises. quando modificadas.
b

Como essa apreciação quanto à diversidade de matérias é de

caràter altamente subjetivo, ao menos no caso presente, e não havendo disciplinamento

anterior sobre o significado ou a interpretação desse dispositivo em situações

semelhantes. preferimos acatar a mudança tal como proposta na mensagem presidencial.

Já no que respeita;" alteração proposta para o art. 144. § 6",

restou prejudicada, ante a decisão consensual de se explicitar a aplicabilidade aos

membros das demais oorporações militares - as policias militares e <;o'1'0s de bombeiros

militares do disposto no novo § 3" do art. 142.

O Relator prefere, pata' isso: buscando, ainda, tornar mais clara

a interpretação da norma, incluir um novo art. 143a, que passarà a constituir um novo

Capitulo 111 do Título V, "DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE

BOMBEIROS MlLlrÀREs".

Outras mudanças de redação introduzidas pelo Relator em seu

Substitutivo refletem o mesmo consenso obtido em sucessivas e exaustivas reuniões, ao

longo de todo o processo, com representantes de diferentes órgãos do governo e outras

entidades credenciadas nesta Casa, nos tennos dos art. 259 de nosso Re~imento.

Em particular, ficou evidenciada a conveniência de se manter,

neste momento. sem alterações, a condição militar das corporações referidas no art.

144, V, bem como de St!us membros. Os debates que ora ocorrem em todo o pais.

galvanizando a sociedade em tomo das definições a serem dadas para o tema segurança

pública, recomendam a prudência de se reservar para um foro especifico e

especializado, qual seja'uma PEC sobre o atual Capitulo 111 (que. em nosso substitutivo.

passa a ser numerado Capitulo IV) do Titulo V, qualquer alteração que não diga

respeito diretamente ao "regime constitucional dos militares', sejam estes federais ou

dos Estados, do Distrito Federal ou do~ TerritóriOs, permanecendo. p'..ssim, intocado,

por ora, ocapitulo da Segurança Publica. tt·

À vista de todo o exposto, VOTAMOS pela

fonstitucionalidade das Emendas 0 8 1 a n° 5, rejeitando, por vedações

regimentais, sem julgar o mérito, as Emendas de De 2 a 4, com o acolhimento

parci~1 .d~s E_m~ndas de n· 1 e n° 5, em face das razões expostas neste relat6rio,

PROPONDO a est~ Comissio a aprovaçio da Proposta de Emenda
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C titllCloul aO .l3IJH.A. _ t-.. do Subltltutivo em anexo, queI~

tod altmlfiajolpda. pncedeatés pelo Relater•..

torarKa'.

I) milita.... das Forças Armadas, seu regime jurídico,,
'pré\iinento de caJjlOS, promoções, estabilidade,

rcmuncti\Çio,' reronnà c transferência para a reserva."

An. 4' ~reseenI""O'seguinte § 3' ao art. 142 da Constituição:

Sala da COIIlÍISlo, em de de 1997.

"An.141 ..

~J\,,,
Deptltado WERNER WANDERER

Relator

COMISSÃO ESPECIAL ....riM". para &"'10 d. !'EC N" 3*10. DE Im ,

SUBSTITUTIVO

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 3Ja.A, DE I'"

As Mesas da Cânura dos Deputados e do Senado Federal, _ termos

do Irt. 60 da Constiluiçlo Federal, promuJaam a seguintc Emenda ao texto COIlSlilUCional:

An. I' O art. 37, indto XV, da CClMIiluiçio PU" I ' ........ coon a

"An.37 ..

xv • os ,.....m-os dos scnidora públicos do

inoduIiveis, e I remtIIleraÇIo ol>sen.lIrá o que dispõem os

arts. 37, XI c XII, ISO, li, 153,111 c § r, I;

·..···..·....··......·......·..........·k......··....···..·..
An. r A SeçIo 11, do Capitulo VII, do Tilulo 111 da Constituiçlo

..... I dcnooninaMe "DOS SERVIDORES PÚB\.ICOS·, e é revopda I s.Ça., 111 dos

Nfcrido& CapllMlo e Titulo, com todo o art. 42.

An, :S" O ano 61, f I', inciso 11, ali_ "c", da Constiluiçio passa •

........com _ RXIaçIo e lerá aercaccncada·..... alínea "t".• CISC inciso, como lO ......'

"An.61 ..

I·' .

JI ..

c) lCn'idofts p6b1icos da \1IIiIo c Territórioo, .... rqiMc

jtlridico, pnwi_ de caIJOS, CSIIbiIidade e

apoaenlIdoria;

.................., ,...JIq..; .

S3' Os membros das Forças Am,.das sào denominados

militares. aplítando-se..i,hcs. alem das que vterem a ser fixadas em

lei. as seguinles disposições:

I .. as patentcs. com prerrogatí\'as, direitos c deveres a elas

inerente.. s50 conferidas pelo Presidente da República e

.....,uradu em plenllude aos oficiais da ati\", da rese""

cu reformados, sendo-lhcs prh-ati\'os Ofi titulos e postos

I!"ilítares c, juntamente com os demais membros, o uso dos

UtIiformes das Forças Armadas;

11 • o militar em ati\'idade que tomar posse em cargo ou

emp~ pliblico ci.'il pemWlentc será Il'lllVJferido para a
reserva, nos tennos da lei:

li! . O militar da a'i,,, que, de acordo com a lei, tomar

pane em cargo. en'prego ou função pública civil

temporária. não eIeti,,,. ainda que da administração

indi=. focará "8regado ao respectivo quadro e somenle

pocIerà.. enquanto pcrnWlCCef nessa situaçãor ser

pl'Ol11O\ido por antigüidade. contando-se·lhe o tempo de

scn'içó lpenas para aquela promoção e transferência para

a resen", sendo depois de dois anos"'" afastamento.

continuas ou não. transferido para a rcscnõl, nos tcnnos da

lei;

IV • ao militar são proibidas ia sindicalização c a greve;

V • o milltar. enquanto em ser\'iço ativo, não pode estar

filiado a partidos políticos;

VI • o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado

indigno ~ficia1ato ou conl ele incompativel, por decisão

de tribunal"~1Íliltr .,de caráter permanente, em tempo de

paz, OU de tribUlial es~al. em tempo de guerra:

VII •.0 oficial condenado na justiça comum ou militar a

pena ",pri\'IIi\iiJ; de liberdade superior a dois anos. por

sentenÇa :--"lransitada em julgado. será submetido ao

julprnenlo preV~tono inCISO anterior;

VIII. aplica·sc a~'ml~itarcs o disposto no art. or. incisos

VIII. XII. XVII. XVm:'xIX • XXV. no art. 37. incisos

XI. XIII. XIV e XV;

IX • aplía-sc aos militares e a seus pensionistas o disposto

110 an. 40. §§ 4°. 5° c 6';

x •a lei disporá sobre o mgresso nas Forças Armadas. os

IUl1itcs de idade. Do estabilidade c outras condiçõcs de

transferência do 1111litar para a inati\idade. os dIreitos. os

lk\"crl,.-s. .:lo remuneração. as prerrogativas c outras situações

csJX."Ç~JS L'"'\S nllJuóJrcs. consideradas as pecuharjd1dcs de

- ati,'idadc:s. inclusi,'e aquelas cumpridas por força de

e:cnpromissos internacionais c de guerra."

ArI.!l""-um 1\0,'0 anigo, numerado art. ~3a, que passa a

-aw_ ~ CapWo 111, do TkuIo V, da Constituiçlo, denominado -DAS POLiCIAS
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MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES' e renumere..e o atual Capítulo 111

para IV, como se segue:

"CAPÍTULO fII
DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE

BOMBEIROS MILITARES

"Art. 143a. As policias militares e corpos de bombeiros

militares são instituições pcmW1entes e reguJares organizadas com

base na hierarquia e na disciplina. H-.

§ 1° Os membros dessas ínstituiçôe5 são militares dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, sendo as patentes

conferidas pelos respectivos Governadores.

§ 2- Aplica--se aos militares -.dos Estados. do Distrito

Federal c dos Territórios. além das que vierem a ser fixadas em lei,

as disposiÇÕC5 do art. 7'. inciso XXIII. do art. 14, § 8°. do art. 40 §

3° e do art. 142, §§ 2' e 3'. incisos la VIII.

§ 3' Aplica... 80S militares dos Estados, do Distrito

Federal e dos Territórios e a seus pensionistas o disposto no art.

40, §§ 4° e so; c, aos militares"do" Distrito Federal e dos

Territórios. o disposlo no art. 40, § 6°.

§ 4- Lei estadual específica disporá, no que respeita às

instituições e aos militares do Estado. sobre as matérias do art,

142. § 3', inciso X, com exceçãodas atividades. cumprides por

força. de compromissos internacionais e de guerra.

CAPÍTULO IV
DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144 ..

Francisco Rodrigues, José Borba, Sandro Mabel, Cunha LIma, José Rezende.
Elias Murad, Matheus Schmidt, Luiz Eduardo Greenhalgh e José Genolno.

Sala das ComIsslles, 22 de julho de 1Gll7

DeputadO SILAS BRASILEIRO
Presidente

~
Dllputado WERNER WANDERER

Relator

COMISSÃO ESPECIAL DESTINAOA A PROFERIR PARECEI! À PROPOSTA DI~ 11
CONSTITUIÇÃO N" moA, DE 1l1H, QIlE "DISPOE SOBRE O Il!GIME CONITITVClOHAL Doa
MILITARES".

SUBsmuTlVO ADOTADO PELA COMISSÃO

dos milHares.

As Mesas da Câmara dos Deputados e. do 8enIIdo FederII. IlOl·

termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte EÍMllde iIO ...

constilucloilal:

Art. 1" O art. 37, inciSo m, da Oonatltulçlo palia • vlgoIIII'

com a seguinte redação:

·Art.37••; : .

.........................~ ~........•........

~A.
Deputado WERNER WANDERER

Relator

Sala de Comissão, em de julho de 1997. m . os venC1mOntos doss&rVldores~ 110

Irredutlveis, .e a remurieraçllo lIIlIervn o qt.

disp(lam 0$ arts. 37; XI e XII, 150,11, 153.111. S2"•.1;

"................................................................

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 338·A, DE 1996, QUE ·DISPÕE SOBRE Ó
REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES" (REGIME CONSTITUCIONAL
DOS MILITARES)

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
constituição nO 338·A, de 1996, do Poder Executivo, que "dispOe sobre o regime
constitucional dos militares", em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os
votos do Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh e; em separado, do Deputapo José
Genoino, pela aprovação, com substitutivo, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 338-N96, pela admissibilidade das emendas de números 1 a 5 e
no mérito pela aprovação parcial das de números 1 e 5 e pela rejeição das de
números 2, 3 e 4, nos termos do parecer do Relator.

Participaram da votação nominal os Senhores Deputados Abelardo Luplon,
Maria Valadão, Paes Landim, WemerWanderer, Antônio do Valle, Hélio Rosas,
Simara Ellery, Benedito Domingos, Jorge Wilson, Valdenor Guedes, Antônio
Feijão, Celso Russomanno, José Anlbal, Nlcias Ribeiro, Gonzaga Patriota,

Art. 2" A SeçlIo li, do capitulo VII, do Titulo 111 de eon.lIIulçIo

passa a denomlnar·se "DOS SERVIDORES POBLlCOS", e r revogIIlIII. 8tçIo m
dos referidos capitulo e TItulo, com todo o art. 42.

Art. 3" O art. 61, § 1°, Incisa li, aUnea "c", da ConIlIIuIçIo~

a vigorar com nova redaçllo e será acrescentada uma alinea T aelR inclIo, como

se segue:

·Art.61 , ..

11" ,

11- .

c) servidores pObUcos da Unllo e TenII6lioI, _

regime jurldlco, provlmento de carp. elllblidada •

aposentadoria;
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f) militarás das Fõrças Annadas, seu regime jurldloo,

provimento de cargos, prol11OÇÕeS, sstablIldade,

remunera,çIlo, reforma e transferêncla para a

reserva."

Sábado 1 34905

as prerrogativas e outras situações especiais dos

. mRltares, consideradas as peculiaridades de suas

atividades. Inclusive aquelas cumpridas por força de

compromlssos Intemaclonals e de guerra."

Constitulçllo:

Ar!. 4· Acrescente-se o seguinte § 3" ao art. 142 da

"Ar!.'142 ..

li 3° Os membros das Forças Annadas sJlo

denominados militares. aplicando-se-lhes. além das que

vierem a ser lixadas em lei, as seguintes disposições:

I • as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres

a elas Inerentes, sllo conferidas pelo Presidente da

República e asseguradas em plenitude aos oficIéis da

ativa, da reserva ou reformados. sendo-lhes

privativos os titulas e postos mKitares e. jun!l!mente

com os demais membros, o uso dos uniformes das

Forças Armadas;

li • o' militãr em atividade que tomar posse em cargo

ou emprego pllblico cIvIt permanente será transferido

para a ......rva. nos lermos dalei;

/11 • O mnitar da ativa que, de acordo com a lei, tomar

posse em cargo. emprego ou função pública civil

temporária. não eletiva. ainda que da admlriislraçllo

Indireta. ficará egregado ao re8pect~' quadri:i e
somente poderá. enquanto permenecer nessa

situação, ser promovido por antigUidade,

contando-se-lhe o tempo de serviço apenas pera

aquela promoção e transferência para a reserva,

sendo depOis de dois anos de afastamento, continuas

ou nIlo"transferldo para a reserva, nos lermos da lei;

IV • ao militar sllo proibidas a sindicalização e a

greve;

V • o militar. enquanto em serviço ativo, nIlo' pode

~star filiado a partidos pollticos;

VI • o oficiai s6 perderá o posto e a patente se for

julgado indigno do oficialato ou com ele incompallvel,

por decisão de tribunal mimar de caráter permenente,

em tempo de, páz, ou de tribunal especial. em tempo

de guerra; ,

VII • o oficial condenado na justiça comum ou militar a

pena privativa de liberdade superior a dois anos, por

sentença transitada em julgado. serã submetido 80

julgamento previsto no inciso anterior;

VIII • apllca.se aos militares o disposto no art. .,.,

Incisos VIII. XII, XVII. XVIII, XIX e XXV e no art. 37,

Incisos XI. XIII. XIV e XV;

IX • aplica-se aos militares e a seus pensionistas o

dispotto no art. 40, §§ 4·, 5· e 6";

x • a lei disporá sobre o ingresso nas Forças'

Armadas. os limites de idade, a estabilidade e outras

condições de transferência do militar pera a

inaUvldade. os direitos. os deveres, a remuneraçao.

Art. 5" Acrescente-se um novo artlÍJo, numerado art. 143a. que

Paila li, constllulr um novo Capitulo 11I, do Titulo v, da Constituiçlio, denominado

"DAS POLICIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES" e

renu_ O atlIal capitulo 11I para IV, como se ,s~gue;

·cAPITULO 111
DAS POÚCIAS MILITARES E CORPOS DE

BOMBEIROS MIUTARES

"Ar!. 1438. As pollci'ls militares é corpos de

bombE!lros mllitares sao instituições, permenentes e

regulares organizadas com base na hierarquia e na

disciplina.

5 1° Os membros dessas instituiçõas sllo militares

dos Estados. do Distrito Federal e dos Territ6r1os. s,e~do as

patentes conferidas pelos respectivos Governadores.

I 2" Apllcam-se aos militares dos Estados. do Distrito

FQderal e dos Territ6rios, além das que viarem a ser fixadas

em 1eJ. 8S disposições do alt.' 7'. inciso XXIII. do art. 14. §

6·, do art. 40 § 3° e do ar!. 142, §§2" e 3°, Incisos ,I a VIII.

I 3° Aplica-se llOS militares dos Estádos. do Distrito

Federal e dos Territ6rios e a seús'peRsionistas o disposto no

art. 40, §§ 4" e 5·; e, aos militares do Distrito Federal e dos

Terril6rios, o disposto no art. 40. § 6·.

I 4° Lei estadual.especlfica disporá. no que respeita

és instituições e aos militares do Estado, sobre as matérias

do ar!. 142. § 3". Inciso X. com exceçlio das atividades

cumpridas por força de compromissos Intemaclonals e de

guerra.

CAPfTULO/V
DA SEGURANÇA PÚBUCA

Art.144 , ..

"................................................................

Sala da Comlssao. em 22 de Julho de 1997.

./ -:..

Deputado SILAS BRASILEIRO

Presidente

Deputado WERNER WANDERER
Relator
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÃO N° 338-A, DE 1996.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 338-A, DE 1996.

"Dispõe sobre o regime constitucional
dos militares".

AUTOR: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado WERNER
WANDERER
VOTO EM SEPARADO: Deputado
JOSÉ GENOlNO

I - RELATÓRIO

o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblíca, Fernando
Henrique CardoSo, por intermédio da Mensagem n° 246, submet.eu, nos termos
do artigo 60, inciso li, da Constituíção Federal, o texto da proposiçllo em
análise à consideração do Congresso Nacional, que a identificou com o n° 338.
Acompanha a Proposta a Exposição de Motivos n° 152, de 25 de março do

corrente, subscrita pelos Ministros de Estado da Justiça, da Marinha, do
Exercito, da Aeronáutica, do Estado-Maior das Forças Armadas e da
Administração Federal e Reforma do Estado.

As alterações do texto constitucional constantes da Proposta de
Emenda à Constituição n° 338-A/96, que "dispõe sobre o regime
'constitucional dos militares", podem ser sintetizadas nos seguintes termos:

• complementa a competência originária da União para dispor sobre
os serviços de polícia, substituindo a expressão "aérea" por
"aeroportuáría", no inciso XXIII do art. 21, o que abrange
também os portos e não somente os aeroportos;

• modinca substancialmente os critérios de reajuste dos militares ao
substituir a expressão "sem distinção de índices entre
servidores públicos civis e militares", que será feita "sempre na
mesma data", constante do inciso X do art. 37, por "sem
distinção entre os três Poderes", que será feita "sempre na
mesma data e nos mesmos índices";

• suprime a expressão "servídores militares" do inciso XV do art.
37, que disciplina o principio da irredutibilidade dos vencimentos
dos servidores públicos;

• altera o art. 61, § 1°, inciso lI, que disciplina a iniciativa privativa
do Presidente da República para propor leis, suprimindo da alinea
c a expressão "reforma e transferência de militares para a
inatividade" e acrescentando a alinea "f', até então inexistente no
texto constitúcional, que permitirá ao Presidente dispor sobre os
"militares dIas Forças Armadas, seu regil\1e jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração,
reforma e transferência para a reserva";

• revoga o art. 42 da Constituição, que disciplina o estatuto
'onstitucional dos servidores militares federais das Forças
Armadas e dos servidores militares dos Estados, revogando, em
decorrência, a Seção III (dos Servidores Públicos Militares); do
Capítulo VII (da Administração Pública), do Título In (da
Organização do Estado) e ajustando a denominação da Seção IV,
~ue passará a denominar-se, simplesmente, "D9S
SERVIDORES PúBLICOS";

• aprescenta ao ar!. 142, que dispõe sobre a conceituação :Ias Forças
Arlnadas e sua funçllo institucional, parágiafo, 3°, disciplinando
amplamente o estatuto constitucional dos íntégrantes daquelas
Forças. Referido dispositivo, no que couber, também será aplicado
às policias militares e corpos de bombeiros iniliiares, conforme
remissão do § 6° do art. 144;

• amplia sobremàneira a possibilidade de regÜlamentação, por lei
ordinária, de aSpectos atinentes aos integrantes da carreira niiliíar
(leiá-se: integrantes das Forças Armadas e polícias e corpos de
bombeiros militares), tais como "os direitos, deveres , a
remuneraçio, as prerrogativas, e outras situações especiais
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas
atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de
compromissos internacionais e de guerra", consoante inciso
VIIl do § 3° acrescido ao art. 142;

• aplica aos militares, .mantendo a concepção vigente na
Constituição, todos os direitos sociais, tais como 13° salário,
salário-familia, férias remuneradas, licença à gestante e licença
paternidade, que também são extensiveis aos servidores públicos
civis, e todas as disposições gerais que também incidem sobre
estes, tais como a isonomia e a irredutibilidade de vencimento, nos
termos do inciso IX do § 3° acrescido ao art. 142;

• transfere para a reserva não remunerada o militar em atividade que
aceitar cargo ou emprego público civil permanente, ao contrário da
transferência para a reserva como ocorre hoje, que pode ou não ser
remunerada (inciso 11 do § 3° acrescido ao art. 142);

• transfere para a inatividade o militar da ativa que aceitar cargo,
emprego ou função civil temporária, não eletiva, ao invés da
transferência para a inatividade, como estabelece o atual texto
constitucional (inciso I1l do §3° acrescido ao art. 142); e

• estende, no que couber, às polícias militares e aos corpos de
bombeiros militares, o disposto no parágrafo 3° do art. 142.

De acordo com a Exposição de Motivos assinada peios
excelentíssimos Ministros de Estado anteriormente referidos, a Proposta
pretende dar aos membros das Forças Armadas e das polícias militares e corpos

. de bombeiros militareS "um tratamento distinto no que concerne a deveres.
direitos e outras prerrogativas" (verbis; grifo nosso), "visto que !!!
mUit.res nio 510 servidores dos Ministérios militares; eles pertencem às
instituições nacionais permanentes que sio a Marinha. o Exército e a
Aeronáutica" (verbis; grifo nosso). E complementam os insignes Ministros de
Estado: "o perfil da profissio militar é a defesa da Pátria, tendo por isso
peculiaridades inigualáveis com outras categorias". E concluem: "9!!
condiçio institucional ( nacional e permanente) vinçula primordialmente
as Forças Armadas ao Estado e transcende o plano públiço, que-está mais
vinculado e identificado com as atividades e os serviços prestados pela
administraçio pública" (verbis; grifo nosso).

A Comissão de Constituição e Justiça c de RedaçIo pronunciou«
a favor da admissibilidade da Proposta de Emenda à Coostituiçlo nO 338, de
1996, consoante parecer do Relator, Deputado Adylson Moua.

Nesta Comissão Especial f<lram realizadas audi&K:ias p6b1icas c
apresentadas cinco emendas, todas de autoria do Deputlldo Helio Rosa, •
Proposta de Emenda à Constituição n° 338-Af96. As c:mcncIas de n· ] e S
foram acolhidas pelo Relator e as de nO 2, 3 e 4 foram rejeitadas.

Das audi&tcias públicas merecem .destaque aquela que ouviu o
Deputado Hélio Bicudo, cujo texto da exposição aproveitaremos )lII'CÍIImCIMC
em nosso voto, e a do ex·Ministro de Estado da Justiça c atual Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Dr. Nelson Jobim que, pela singularidadc dos
argumcnt-:,s apr~::ntados, nIo pode ficar sem resposta. .
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o Relator ao ténnino de seu parecer, apresenta Substitutivo que
modifica sobremane~ o estatuto jurídico e organizacional das polícias
militares e dos corpos de bombeiros militares.

II-voro

1· OS OBJETIVOS DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 338-A, DE 1996.

o Substitutivo do Relator inova em relação ao texto da Proposta
de Emenda à Constituição n° 338-A/96, nos seguintes aspectos:

• desconsidera a alteração do inciso XXII do art. 21 da Constituição
por entender que se trata de matéria estranha ao objeto • regime
constitucional dos militares· da Proposta;

• suprime a alteração do inciSo X do art. 37 da Co?Sti~i~lio
constante da Proposta, atu'l1izando-a em relação a dispOSItivo
similar votado na Proposta de Emenda Constitucional nO 173/95 ("
173195 (Reforma Administrativa), que não contempla a paridade
dos reajuste dos vencimentos entre servidores civis e militares;

• substitui a expressão "integraDtes" das Forças Armadas,
constante no inciso I do § 3° do art. 142, pela expressão
"membros", e a expressão "aceitar", constante nos incisos II em
do § 3" do art. 142, por "tomar posse";

• remete para a legislação ordinária a definição do tipo de reserva 
se remunerada ou nlio - para a qual será transferido o militar que
tomar posse em cargo, emprego ou função ?ú~lica civil
permanente ou temporária, consoante os termos dos mclSos II e m
do § 3° do art. 142;

• introduz o art. 1438, que passa a constituir um novo capitulo m,
do ;ritiúo V, da Constituição, denominado "DAS pOLíCIAS
MILITARES E DOS COlU'OS DE BOMBEIROS
MILITARES", renumerando o atual Capitulo m para IV;

• CODceitua as policias milítares e os corpos de bombeiros militares
como "iDstituiçlies permanentes e J:egulares, orgaDizadas com
base .. bleraJ7quia e Da disciplina", nos termos da redação
proposta para onovo art. 143a; e

• estende aos militares das Forças Armadas e das polícias militares e
doS corpos de bombeiros militares e a seus pensionistas o disposto
no § 3° ("o 'tempo de serviço público 'federal, estadual ou
municipal será computado integralmente para os efeitos de
aposentadoria e de disponibilidade") do art. 40;

• aplica aos militares dos Estados, do Distrito' Federal e dos
Territórios os incisos I a VIll do § 3° do art. 142, que disciplinam
.os direitos e deveres dos militares das Forças Armadas.

O Substitutivo do Relator também inova ao introduzir no seu texto
matérias que nlio constam nem da Proposta original, nem das emendas
apresentadas, acolhidas ou rejeitadas, e nem de qualquer. até onde podemos
perceber - sugestão oficial encaminhada à Comissão Especial. São elas:

• estende aos militares das Forças Armadas o direito constante do
inciso XXV ("assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até seis anos de idade em ci'eches e pré-escolas") do
ar!. 7" e os incisos XI, xm, XIV e XV do ar!. 37;

• estende aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios os direitos constantes do inciso XX1II ("adicional .de
remWl«lÇlo para as atividades penosas, insalubres ou perigoSas,
na fonna da lei") do ar!. 7" e § 8° (que define as condições para 8

elialbllldide do militar alistável) do art. 14;

• apliClIOl militares dos Estados e do Distrito Federal o disposto no
§ ~ do 11'I, 142, que prolbe o haheas corpus em relação as
puni9Glll milillreJ,

Éo relatório.

o que se pretende com a redação original da Proposta de
Emenda à Constituiçio n° 338·AI96 é estabelecer tratamento distinto para os
militares das Forças Armadas, que deixam de ser servidores públicos e passam
a ser denominados simplesmente de militare_. :3 por permanecerem como
forças auxiliares e reserva do Exército, as· polícias militares e os corpos de
bombeiros militares dos estados também passam a ter tratamento diverso, não
sendo mais classificados como servidores públicos' mílítares, mas, também,
como militares.

Como decorrência, temos que:

a) tanto os militares das Forças Armadas, no âmbito federal, como
os integrantes das polícias militares e do corpo de bombeiros
militares, no âmbito dos estados federados, terão um estatuto
próprio a ser defmido em lei que estabelecerá, dentre outras
situações especiais, os direitos, os deveres, as prerrogativas e a
remuneração; e

b) por conseguinte, a revislio geral dos vencimentos dos agora
chamados, simplesmente, militares não mais estará adstrita aos
mesmos indices da dos demais servidores públicos e não precisará
mais ser feitas nas mesmas datas.

Ou seja, o que se quer é conceder aos militares - todos os militares
assim defmidos, vinculados à União e aos estados • estatuto próprio dentro do
qual eles possam ter, dentre outros direitos e deveres, relliustes e/ou aumento de
vencimento não limitados pelos mesmos critérios que defmem as datas e os
indices fIXados para os r~ajustes dos servidores públicos.

Não satisfeito, o Relator foi além e conceituou as polícias milítares
e corpos de bombeiros militares como "instituições permanentes e regulares,
organizadas com base na ·biérarquia e na disciplina", conferindo-Ihes uma
estatura constitucional anteriormente privativa das Forças Armadas.

Na verdade, estamos diante da criação de uma nova categoria, se é
que ainda podemos nos utilizarmos desta terminologia, até então não prevista
ou criada pelo Direito Constitucional ou pelo Direito Administrativo pàtrios: a
categoria dos militares, simplesmente e ponto.

Decididamente, a' matéria, pela sua atipicidade e pela sua
"inovação" está a exigir um exame mais acurado.

"Se os militares não são servidores dos Ministérios militares'';
como argumentam os excelentissimos Ministros de Estado que subscrevem a
douta Exposição de Motivos, perguntamo-nos: eles são servidores do que? Ou
de quem? Ou melhor, se nem servidores eles são mais, como quer a Proposta
sob exame, como nominà-Ios? Será que a expressão "militares", pura e
simplesmente, nos diz alguma coisa no âmbito do Direito Constitucional e do
Direito Administrativo? Temos dúvidas...

Mas, voltando a nossa indagação: "se os militares não são
servidores dos Ministérios militares", eles são servidores do que? Ou de
quem? Felizmente, a lapidar Exposição de Motivos nos fornece alguma pista.
Diz ela: os militares "pertencem às instituições nacionais permanentes que
sio a Marinha, o Exército e a Aeronáutica". Depreende-se, pois, que a
Proposta faz uma distinção entre Ministérios militares e as instituições
militares, nacionais e permanentes, que são o Exército, a Marinha e a
Aeronáutica, que integram e fazem parte daqueles ministérios, como se os
integrantes dessas Armas não fossem eles mesmos servidores públicos. Trata
se, na verdade, de uma confusão conceitual, que nlio é gratuita, patrocinada
com o objetivo precipuo de justificar o injustificável: que os militares são
militares e nlio servidores " úblicos militares.
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, A Exposição de Motivos da Proposta de Emenda à Constituiç&> rf
338/96 promove verdadeiro contorcionismo teórico de sustentabilidade
duvidosa ao afrrmar que o fato de serem nacional e pemIl:IICI1!C "vlnc:llla
primordilllmente as Forças Armadas ao Estado e· transc:eade o piaDO
público". Mas afinal de que Estado os exce1entissimos Ministros de Estado
estão falando que transcende o plano público? Em que esferas superiores este
Estado rarefeito, que transcende o plano público, se concretiza a ponto de
vincular-se primordialmente às Forças Armadas? Nunca é.demais lembrar que
Estado é, na defmição de BALLADORE PALLIERI, "uma On/6111ç10 que

tem por fim especifico e essencial a regulamentaçio global das relaçlies
sociais entre os membros de uma dada populaçlo sobre a. dado
território, na qual a palavra ordenaçio expressa a Idéia de poder
soberano, institucionalizado. O Estado, como se nota, COIIStitai-le de
quatro elementos essenciais: um poder sobeTll/lo de um povo situado nam
território com certas finalidades" (Apud José Afonso da Silva. In: CIITSO de
Direito Constitucional Positivo, 7" edição, São Paulo, Ed. Revista· dos
Tribunais, 1991, p. 86 e 87). Isto tudo só pode se operacionalizar num espaço
que, por defmição, tem que ser público. Portanto, não há que se falar em
"transcendências" e coisas afrns...

É preciso que fique assente o caráter público da natureza da
atividade desenvolvida pelos militares. Independentemente do ministério It que
eles estejam vinculados (ministérios militares ou, eventualmente, o ministério
da defesa), os militares possuem vinculas com o Estado e com o governo, que
evidenciam a natureza pública das atividades desenvolvidas.

Para deslindar a confusão conceitual e respeitar os principios mais
elementares' do Direito Administrativo, recolocando o debate nos seus devidos
termos, faremos uma pequena digressão sobre alguns conceitos básicos desse
ramo do Direito.

.2 - A TEORIA DO ÓRGÃO PúBLICO, OS MINIsTÉRIOS
MILITARES, OS AGENTES PÚBLICOS E OS SERVIDORES
PúBLICOS.

No final do século passado, o jurista a1emfio OTTO GIERKE,
formulou aquilo que ficou conhecido pela posteridade, no âmbito do Direito
Administrativo, como a teoria do órgão. pela qual as pessoas jurídicas
manifestam a sua vontade por intermédio de seus próprios órgllos,
representados por seus agentes (pessoas humanas), de acordo com a sua
organização intem!\, De acordo com ele, "o órgio é parte do corpo da
entidade e, assim, todas as suas MaDlfestações de vODtade lio
consideradas como da própria entidade" (Apud Hely Lopes Meirelles. In:
Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros Editores Ltda, 19"
edição, 1990, p. 63).

. Consoatlte o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES,
"entidade é pessoa juridica, pública ou privada; órg60 é elemento
despersonalizado inçumbido da realizaçio das atividades da entidade •
que pertence, através de seus agentes. N2 organizaçio politica e
administrativa brasileira' as entidades elasslfica_ em estatais,
autárquicas,jundacionais e paraestatais." (oh. cit, p. 62). Assim, a Unillo é
entidade estatal constituindo-se em pessoa jurídica de direito público interno,
que int~gr" u estrUtura constitucional do Estado e tem poderes pollticos e
administrativos.

Por sua vez, os órgãos públicos, "lio centros de COIDpetênc:ia
iDstituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus
agentes, cuja atuaçio é imputada à pessoa jurídica a qae pertencem. Sio

unidades de açio com atribuições específICaS Da organizaçio estataL Cada
órgio, como centro de competêDcia governamental ou administrativa, te.
DecessariameDte funções, cargos e ageDtes, mas é distinto desses
elementos, que plIl!em ser modificados, snbstltufdos ou retirados sem
snpreslio da unidade orginica. Isto explica por qne a alteraçio de
fUDções, ou a vaciDcia dos cargos, ou a mudança de seus titulares aio
acarrelJ! a extinçio do órgio" (ob. cit., p. 63) (Ver também Maria Sylvia
Zanella di Pietro. In: Direita Administrativo, São Paulo, Editora Atlas, 1995,

p. 349; Celso Antônio Bandeira de Mello. In: Apontamentos sobre os
Agentes Públicos, São Paulo, RT, p.69; e Dlogenes GaspariDi. Direita
Administrativo, 4° edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, p. 32 e segs.).

Essa conceituação doutrinária de órgão público é C<..num a todos
eles, independentemente da sua classificação, pois' as atividades
governamentais e administrativas são múltiplas e .9iversificadas. Pela
classificação utilizada por HELY LOPES MEIRELLES, os Ministérios são
'considerados órgãos autônomos e "localizados na cúpula da Administração,
mediatameDte abaixo dos órgãos independentes" - entenda-se como tal a
Presi~ncia da Rep6blica - "e diretamente subordinados a seus chefes. Têm
••pla autonomia administrativa, financeira e técnica, caracterizando-se
como órgios diretivos, com funções pre,ípuas de planejamento,
sapervislo, coordenaçio e controle das ativídades que cODstituem sua
área de competência. Participam das decisões governameDtais e executam
com autonomia as sua funções específJeaS, mas seguDdo diretrizes dos
órgios illdepeDdentes, que expressam as opções poUticas do Governo"
(idem, p. 67). .

•Assim, os ministérios são órgãos autônomos da cúpula da
Administração Federal, posicionados logo abaixo da Presidência da República,
institu1dos para o desempenho de funções estatais, por intermédio de seus
agentes. E agente aqui nada mais é do que o agente público entendido como o
sujeito que serve ao Poder Público como instmmento de sua vontade ou ação.
"Quem quer que desempenhe funções estatais, enquaDto as exereita, é um
apllte p6bllco" (Celso ADtônio Bandeira de Mello. In: Curso de Direito
Administrativo, São l'aulo, Malheiros Editores Ltda, 1995, 5° edição, p. 121;
v. tb. Dlogenes Gasparini. In: Direito Administrativo, 4° edição, São Paulo,
Ed. Saraiva, 1995, p. 39).

Ao seu tempo, os servidores públicos são uma éspécie dentro do
g&ero agentes públicos. "É o eidadio investido em ca~o, emprego ou
fOllçio p6blica, ou seja, ligado por vínculo de ,regime juridico,
profilsionalmeDte, portaDto, ao quadro de pessoal do poder p6blico"
(IvaD Barbosa Rigolin. In: O Servidor Público na ConstitUição de 1988, SlIo
Paulo, Ed. Saraiva:, 1989, p. 105; v. tb. Celso ADtônio Bandeira de: Mello,
idem, p. 124 e 125; e Diogenes Gasparini, idem, p. 116).

Dentre os doutrinadores pátrios que tenrizam sobre o Direito
'Administrativo, encontramos diversas classificações para os agentes públicos,
como as de CELSO ANTÓNIQ BANDEIRA DE MELLO (ob. cit, p. 123),
DIOGENES GASPARlNI (Direito Administrativo, 4° edição, São Paulo, Ed.

Saraiva, 1995, p. 40), HELY LOPES MEIJlliLLJ!:S (ob. Clt., p.7J), IVAN
BARBOSA RIGOLIN (ob. cit., p. 103), MARIA SYLVIA ZANELLA DI
PIETRO (ob.cit, p. 353) e DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO
(In: CIITSO de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Forense, 1989, ". edição,
p. 225), dentre outros.

Uti1izando-nos da classificaçllo elaborada por CELSO
ANTONIO BANDEIRA ,DE MELLO e adaptada por DIOGENES
GA~~ARlNI(ob. cit., 'p. 40 e 117), podemos afirmar que os ag~nte públicos
se .dmdem em agentes políticos, servidores públicos, agentes temporários e
agen!es de colaboração. A espécie dos servidores públicos admite as
segumtes subespécies: servidores públicos civis, servidores públicos militares
e servidores governamentais.

. Como muito bem afirmou IVAN BARBOSA RIGOLIN, quando
se referIU ao tratamento, em seções separadas, que a Constituição reservou aos
servidores públicos civis e aos servidores públicos militares, "que ambos
devam ser prestados por servidores p6blicos, ageDtes funcloDais da
Admínistraçio (ou seja, do Estado) Dio resta d6vida, pOis u~s servidores
realizam o trabalho de admiDistraçio do Estado e outros garaDtem a
defaa e soberaDia desse Estado, o que lio faces de uma mesma medalha"
(ob. cit, p. 195).

De todo o exposto, defIui que os ministérios militares são órgIios
pú1>licos, cada qual com competência especifica para a rea1ização das
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Ilribuições COO5titucionalmente consagradas, sendo que os seus agentes, os
militlrcs, alo servid~ públicos • o mesmo valendo JllIIlI os militares das
poIlcia$ militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito
Fcdcra1 e~ Territórios -, espécie.do gênero agente público, pois seIVem ao
Poder Púlllico, investidos que são em cargo público e ligado' por relação
profISSional de caráter não eventual, Sob vinculo de dependancia.

Portanto, nio· há que se tergiversar formulando conceitos,
cbpropoIitados e sem sentido, tais como aqueles formulados na Exposição de
Motivos da Proposta em discussão, pois agridem os mais 'elementares institutos
do Direito Adm:'1istrativo,· ofendem esta Casa e desqualificam eis seus
~.

3. O DEPOIMENTO DO EX-MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA.

Convidado para depor perante esta Comissão Especial, Sua
Ex<:eJ6Dcia, o ex-Ministro de Estado da Justiça e atuaI Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Dr. Nelson Jobim, aqui compareceu no dia 15 de janeiro do
corrente Il1O, na ocasião em que também estava presente Sua Excelência o
MirJiItro de Estado da Marinha, Almirante Mário César Rodrigues.

Na tentativa de defender o mérito da Proposta de Emenda à
Conslituiçio n° 338-AI96, procurandc, demonstrar que os militares não são
servidores públicos, o ex-Ministro da Justiça teceu algumas considerações que,
em nosso entendimento, não podem ficar sem resposta, Reproduziremos os
excertos mais impOltantes para, em seguida, fazermos os comentários que
entendemos necessários. Sinteticamente, Sua Excelência afirmou que:

a) "no quadro das Forças Armadas o acesso Dio é via
concurso público. O acesso se dá, no caso especifico das
Forças Armadas, ou por convocaçio, por obrigaçio
constituckmal de prestaçio de serviço mUltar, ou pela
participaçio em curso de formaçio de oficiais. Ou seja, os
mecanumos do Estatuto Militar sio completamente distintos
dos mecanismos do Estatuto do Servidor Público Civil" (In:
Notas Taquigráficas da Audiência Pública n° 18/97, p. 6.
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, Núcleo de
Revisão de Comissões, Texto com Redação Final);

Para melhor compreendermos o regime jurídico dos militares e
dos civis e, conseqilentemente, sabermos se silo ou Dão distintos entre si, é
JIIllCiso que principiemos pelo conceito de regime jurídico.

Esquematicamente, podemos afirmar que regime jurídico é o
conjunto de normas e principios que estabelecem os direitos e obrigações
referentes a uma determinada relação jurídica. Ele pode ser de Direito Público
ou de Direito Privado.

o regime jurídico de Direito Público ou, simplesmente, regime
juridico público é aquele em que a Administração Pública institui (ou estatui)
\IIIÜll!eralmente, por lei, as normas que disciplinam os direitos, deveres e todos
os demais principios e condições "de exercício e .f.stamento de cargos
p(lbIIcPs por cid.dios, que, neles investidos, paSSllm a de.nominar-se
",.cWlflÍrios pftblicos" (Ivan Barbosa Rigolin, ob. cit., p. 83). Por serem leis
estatuldas pelo Poder Público, são denominadas de estatuto e as relações delas
decorrentes, de regime estatutário ou, ainda, de regime jurídico estatutário.
Trata-se de uma relação eminentemente pública

o regime jurídico de Direito Privado ou, si:.~jl'~smente, regime
jurídico privado, é aquele em que as partes, de comum acordo, por intermédio
de uma relação contratual, estabelecem as normas pelas quais orientarão seu
rehlcianamento jurídico. É uma relação privada.

Em Ldação ao regime estatutário estão subordinados todos.aqueles
servidores Illlblicos civis víncuJaq9s. às entidades da Administração Pública
direta, às autarquias e às fundàções públicas,. definidas pel~. ar!. 39 da
Constituição, bem como os servidores públicos militares disciplinados no art.
42 que, pelas sUilS diferenças funcionais, possuem estatuto próprio. Assim, o
regime jurídico dos seIVidores públicos ciyis esta defInido no Regime Jurídico
Único (Lei n° 8.112, de Ii de dezembro de 1990), e o regime jurídico dos
seIVidores públicos militares esta cOlitemplado no Estatuto dos Militares (Lei nO
6.880, de 09 de'dezembro de 1980, que regula a situação; obrigações, deveres,
direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas).

Os principios que norteiam a AdIÍJinistração, como a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade e a publicidade, subordinam todos os Poderes da
União e, Conseqüentemente, todos os seus servidores, consoante o disposto no
art. 37 da Constituição, sejam eles servidores públicos civis ou militares. O
mesmo valendo para os seus respectivos estatutos que, com suas peculiaridades
funcionais, nãO são e não podem ser antagônicos, mas devem, necessariamente,
sob pena de serem considerados inconstitucionais, se harmonizarem e
corresponderem ao conjunto de regramentos que defluem do texto
constitucional e são comuns a todos os servidores públicos, civis e militares.
Respeitada a especificidade do disposto no art. 42, que disciplina os seIVidores
públicos militares, os seguintes princlpios (feitas as necessárias adaptações) são
comuns a toda a Administração e, por conseguinte, a todos os seus órgãos e a
todos os seus seIVidores públicos, civis e militares, e a I",dos os estatutos: a)
aprovação prévia em: concurso púb.lico para a investidura em cargo público
(art. 37, lI); b) prazo ~e validade do concurso público (art. 37, ll); c) prazo
para convocação do aprovado em concurso público (art. 37, IV); d) revisão
geral da remuneração dos seIVidores públicos, sem distinção de indices entre
servidores.públicos civis e militares (art. 37, X); e) isonomia de vencimentos
(art. 37, XI e XlI); f) vedação de se vincular ou equiparar vencimentos (art. 37,

XlII); g) proibição de acumular acréscimos pecuniários (art. 37, XIV); h)
irredutibilidade de vencimentos e critérios a serem observados pela
remuneração (art. 37, XV); h) proibição de acumular empregos e funções (art.
37, XVll); e i) exigência de licitação (art. 37, XXI).

No que se refere a aplicabilidade do art. 37 e 38 da Constituição
aos ministérios militares e aos servidores públicos militares, IVAN
BARBOSA RIGOLIN afirma que "as demais disposições dos arts. 37 e 38,
quando não expressamente aplicáveis, ou quando incompatíveis com a
natureza do serviço militar, estendem-se aos servidores militares (e
entendemos aplicáveis, do art. 37, os ines. fi - com a devida adaptação -,
m, IV, X, XI, XllI, XIV, XV, XVI, XVII e XXI; o art. 38 é ~plicável,

feitas todas as necessárias adaptações)" (ob. cit., p. 196).

Portanto, ao contrário do que afirmOU o ex-Ministro da Justiçà, os
mecanismos do Estatuto Militar não são completamente distintos dos
mecanismos do Estatuto do SeIVidor Público Civil.

Nunca é demais ressaltar que o referido art. 42, que disciplina os
servidores públicos militares, compõe a Seção II (Dos Servidores Públicos
Militares), juntamente com a Seção 11 (Dos Servidores Públicos Civis), do
Capitulo Vll (Da Administração Pública) do Título I11 (Da Organização dos
Poderes) da Constituição Federal.

Po sua vez, a Lei nO 6.880, de 09 de dezembro de 1980, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares, prescreve em seu art. lOque "o ingresso
nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matricula ou
nomeaçAo, a todos os brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica". Uma primeira leitura do dispositivo transcrito, que refere o
ingresso nas Forças Armadas mediante incorporação, matrícula ou
Dome.çio, ignorando a expressão concurso público, poderia dar razão ao
entendimento do ex-Ministro da Justiça, segundo o qual o acesso se daria
mediante convocação ou participação em curso de formação de oficiais,

conforme depoimento transcrito. Entretanto, uma análise detida de cada um
dos in~titutos não corrobora esse entendimento.
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Incorporaçio é o aIO pelo qual SIo incorporados ü Forças
Annadas os conscritos que prestarIO o serviço militar obripllirio. P.or - vez,
o in~, mediante matricula "nos embcIceimmtos de~ I\\Ilitar
destiqados à formaçAo de oficiais", (art li da Lei pO 8.112180) 11Io se dá
automaticamente. Ou seja: para se ingrasar JI05 cslIbcIecimcnto de ensino
militar não basta a matricula. Ela prcssuplIc, como momento que a antceedc, a
aprovaçlio em coneur50 público, sem o qual ela nIo se JCll1iza. E a~
nada mais é do que o ato pelo qua\ se opencíonIIiza o provimento do '*'10'
militar , consoante o disposto no § 6nico do"art. 21 da'Lei nO 8.112IBO.

Segundo DIOGENES GASPARINI, ""I Ferçal ANlIIIaI, •
ingresso de pesloal .11I seUl qudl'Oll ru-.e plII' I'tCI'lIta.aMo, ,. f a
convocaçio para a prestaçlo do serviço .alCar, lIll per _ .... (eu_
de ingresso) nos cllrsos de fn....çlo de ..,..,.... e ..iall" (00. cit, p.
183). Nesta última hipótese (li situaçlo dos caoscrüoI nós a CXII'I\ÍlllII'C Qll

item seguinte), os servidores públicos militara ocupInl 05 cqos milillRS que
compõe a carreira militar, sendo que "arp .lItar i • ~.... de
competências .trlbuldu • 11m .1IItar" (00. cit., p. 183). Assim, •
investidura em cargo público, militar 011 nIo, depende-de aprovaçllo)lfévia em
concurso público de provas 011 de provas e títulos, c:onforme estIbeIe<:e a
COI1Stituiçlio Federal no seu art. 37, inciso li, em disposlçIo pnI comum I
toda a Administração Pública e, por~ a todos OI servido(a
públicos, militares ou nIlo. •

Como decoJTancia, !2d!! 05 órJIOI de. pino c fQl'llllÇio da
Marinha, do Exército, e da Aeronáutica, ao c:cJIItti!riO do que afll11lOU o ex
Ministro da Justiça, somente admitem O ingRuo nos IICUS quadros mcdianIe
concurso público de Amblto nacional.

Vejamos.

Na Marinba, para sein~ no Colégio NlI'VII1 (CN), no Corpo
de Saúde da Marinha (CSM), no Quadro CompIcmcntIr (QC), no Corpo de
Engenheiros e Técnicos Navais (CETN), na EIcoIa ele Aprendilcs-M.-inheiroI
(EAM), no Curso de Sargento Músico do Corpo ele FuzJ1ciros Navais e no

.Curso de Formaçlio de Soldado do Corpo de FuziIeimI Navais, é
imprescindiveJ a reaIizaçlio do COIlCllll6 p(JbIico. Pn a Escola NIYII (EN)
também é exigido o coneur50 público, sendo )IOIIÍVd, entmanIO, o~
dos candidatos aprovados no Colégio NIVI1, onde, como vimos, lOl1ICIIte se
ingressa por concurso público.

No El[éreito, da mesma forma, para se iogreWr 11II Escolas de
Formaçlio de Sargentos, na Escola Prcparaklril de CacIcIes do Exércko
(EsPCEx), no Instituto Militar de Engenhaia (IME), na EseoIa de Saúde do

Exército (EsSEx) e na Escola de Adminislraçlo do Exército (EsAEx), é
indispensável a realizaçllo de concurso público, lIIo havendo outra f'onna de
ingresso. No caso especifico da Academia Militar das Agulhas NeJras
(AMAN), a 6nica forma de acesso é por~ da Escola l'rqIanltória de
Cadetes do Exército, onde, como já vimos, SOI1ÍCIItC se li: admitido por c:oneuno
público.

No mesmo sentido, na Aeroúlltica a única forma de ingresso na
Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), na Escola de EIpcciaIiSlll de
Aeronáutica, no Curso de Oficiais Médicos, Fannac6udcOlI e DeolisUls, DO

Cun;n de Oficial Engenheiro Temporírio, no Instituto Tecnológico da
Aeronáutica (ITA), no Curso de Oficiais CapcIics, no CIDO de FormaçIo ele
Sargentos, na Especialidade de Enfermeiro e llO CurJO de &pcciaIizaçio ele
Sold~, é pelo instituto constitucionalmemc COllSJBfIdo do _ pílbIico.

, Para mgressar na Academia da Força Aérea (AFA) lamb6m é )lfCCÍSO RIlizar
concurso público e, dependendo do número ele vasas disponiwis, )lOlIerIo ICI

admitidos os candidatos que concluircm o Cuno Prq!IraSório ele Cadetes do
Ar.

b) "(._) OI praças, de COIIV~oIMipt6ria, de ........ de
serviço militar obrlpt6rlo, ... do _..... ..

•dministraçlo p6b1icl. Se elel tfle, per farça'lIa C 1ch.

o seu Úllresto eoIlIpIlllórlo eM deeorrhcla d••plnleatqle
da eoad\çio de Idade, DI lIe'aDkDI a... eles ale q...... lias
Forçai A....d.s, ele'" q..d.... 'as Forças Anudu ...
do leria. _bl'Oll da Ad.iIIIItraçio ,ltlllka potq ...
Ílllresto aio se deu porarp... plII'1pI"ft''' de _no
piblleo" (idem, p. 6);

De fato, o serviço militar, por ler obriptório, QllS ltm10I
clcfmidos pelo ano 143 da Constítuiçio, JIio depende ele concurao póbIico.
EntreIImo, o serviço militar, por ler um lCIViço e por este serviço ler mitilar
lIIo incompatibiliza os conscritos com a administrlçio pI)bIjca. Pelo contririo.
Trata-se, na verdade, ele um serviço~ em caritcr acmporírio, transilório,
que Dio elide a condiçio de servidores daqueles,que o pratam, pois ...
IervÍIiI4aRS .miares todal IS ~S 11., .. caráter pe...._te ..
traasitGrlo, presta.. lerriço .lIItar, 110 plalNl da 1d.llIl1tnlfio da UIIIi.
t .. EItadaa" (J. Motta Mlia..Jn: Enciclopédia Saroil'a de DirliIo, SIo
Paulo, Ediçlo Saraiva, 1981, v. 68, p. .t62).

c) "(•••) aio Ie raia 110 ftIl-e .ilkar .. aJ'lDl, fufIa e
eapJ'tlO. rala-se tllI patellte, ,. poIfDl, qae do 1hI1.lptlS
_pleta."e distiatas" (idem, p. 7); ,

A Constitulçao, ao utJ1iur uma terminoIosia ClpCCifica para
designar realidades conceituais' PróPrias dos lCr'YÍdOI'a militares, .
c:oncretiza urna distinçlo que ela mcana faz entre servidores p6b1icOlI civis c
JIliIiURs, cada qual com suas cspecificidaclcs, masambOll como~
lICOUinos dos agentes dos órgBos piiblicos a que pertencem. Como~ I
quir, I terminoJosia c:oastilUCional Iipica aplicada ... 1CIVidores'mi1illRS
como "pateate", ..título", "pOlIto" c "Iraduçio". pio colide c nem exclui
OI _itos basíllII'CS do Direito Administrativo como "arp" ~ ......çio".

• . A Constituiçio (111. 42, inciIos 1 e 11), ao 'disciplinar u patenlcS
doi oflClllS das Forças Armadas, das policias milillRS e doi corpOlI de

bombeiros militares, faz wna distinçlo impIk:ita entre ofICiais c nIo ofICiais.
Aqueles tmt~, titulo c posto, tais como 05 ofJcilis-ecnerais e 05 ofICiais
superiores, 10 passo que 0I1Ilio oficiais, que do OI praças, IÓ poISuem titulo c
sra<fuaçio, tais como soldado, cabo, sargento c sub\cncntc.

A Lei n° 6.880, de 09 de dezembro de 1980, que displic sobre o
Estatuto dos Militares, c:onceitua cOmo pOlIU> "o lraa IIlerárqaleo do oficiaI,
_ferido por Ito do Preside.te da RepIbIlca lIll tio Miailtro de Ferça
Siqlliar e _fi....do elll Carta Patellte" (art. 16, § I"). Pela mesma lei,
cargo militar é defmido como "ua ~.. de atriIMIlfies, deYeres e
1'tI)lHllbllldadea e_tidos a alll militar .. serviço Itho." (art. 20). Por
seu turno, a funçIo militar é cntcndida como "o uereieio dai~
laerotes lO e.rp militar" (art. 23).

De lICOfdo com o ClllClldirncMo de DlOGENES GASPARINI
"ptiate é o ato Id.iailtrativo de Itribuiçio cIiI m.1o e pOlI" I ofidII
.ultar. TItII/tI é a de_lufio ladicativa do arp oeupado pelo oficial,
viDe.1ado à patute (C_.daate da EaeoIa Superior de GlItITI,
e-.d••te-Geral da Polida Militar). lWto f • Ira. IIleránt.iea ..
oficiai (apitio, asajor, col'llllel, pllft'al). Ni. Ie _r••de ca. I''''.rlo. que i • lallr da praça ai llierant.ia .Ilitar; é • Ira.
llierárqllleo di praça" (idem, p. 185 c 186; ver Ih. JDIi Ar.1O da Sllvl. In:

, CIITSO de Direito Cons/i/JIcional Positivo. 10" cdiçio, Sio Paulo, MaIheiros
Editores, 1995, p. 640 e 641).

Ao seu tempo, os cargos "sio apcaas OI hlpres eriadel ..
õl'lio para serea providos por .,mtes q.e el[ereerio u MI' /IIlfçies ...
r-a IepL O arp é lotado ao 6rIIo e o lICIte é .vestido .. arp.
P.r li se vé qlle o ell'l0 iatel:ra o 6J'l:io, •• palIO que o ap.te, _ ler
1I...ao, ullicalllute tltalariza o ara0 para iervlr ao 61'1I0. dr,Io.
",.çõ e CIIrp sio eriaçaes abftrata~ da lei; ..." é I ,... .......
real, qae l.....e vldl, vatade e açAo • _ allltrilçies 1Ip1s" (BtIy
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Lopes Meirelles. Idem, p. 71).' De onde podemos inienr que os cargos
militares são apenas os lugares criados nos drgãos militares para serem
providos por agentes que exercerão as suas funções militares na forma legal. O

cargo militar é lotado no drgão militar c o agente é investido no cargo, que é
militar. Por ai se vê que o cargo militar integra o drgão militar, ao passo que
o agente, corno ser humano, unicamente titulariza o cargo, que é militar, para
servir ao órgão militar. Órgão militar, função militar e cargo militar são
criações abstrataS da lei, sendo que agente, corno vimos, "é a pessoa humana
real, que infunde vida, vontade e ação a essas abstrações legais"

d) "(...) os servidores hoje t!m dois coDjuntos b'sleos: OI

agentes polfticos, que slio servidores públicOl no .sentido lato
sensu, são agentes polfticos do serviço público, e OI servidores
públicos. Entre os servidores públicos temos os funcion'rios
públicos que são os servidores públicos investidos em
empregos plÍblicos; temos os servidores admitidos em funções
plÍblicas, que são servidores no sentido estrito, são os DAS,
etc, e temos os servidores contratados por tempo
determinado, que são os prestacionistas do serviço público
temporário". "(...) os militares nlio se enquadram em
nenhuma dessas categorias" (idem, p. 7); .

Aqui a confusão conceitual perpetrada por Sua Ex~ência

desconsiderou todas as lições elementares do Direito Administrativo ao.
classificar os servidores em agentes politicos e servidores públicos,
transformando o que t\ espécie (servidor) - que, regisu:e-se, é genérica e
inespecffica podendo englobar o conjurito dos servidores, públicos, civis. e
govemâtnentais, dependendo da classificação que se adote -, em. .genero (agente
público). . ' . .

Corno já demonstramos anteriormente, os doutrinadores pátrios
utilizam diversas classificações para os agentes públicos. Nenhuma delas
fundamenta a "classificacão" exposta pelo ex-Ministro da Justica.

e) "Se forem pesqnisar todas as obras de Direito
Administrativo posteriores a 1988, que. tratam da
administraçio pública, nio vio encontrar nenhuma tnitando
de servidores militares. Todas elas tratam dos servidores civis,
do estatuto dos servidores civis" (idem, p. 2);

A afirmação é, no minimo, estranha. As obras doutrinárias citadas
neste voto - que não esgotam a mlltéria -, enContradas em qualquer livraria.
especializada ou biblioteca medianamente organizada, tratam exemplarmente
da questão. . .

4 - OS Mll..ITARES E AS CARREIRAS TjpICAS DE·ESTADO;

As premissas que fundamentam a Proposta em discussão são, em
nosso entendimento, equivocadas. A conpiÇão intrínseca de servidores públicos
dos militares e a sua sujeição aospIÚ)clpios que norteiam a Administraçlio
Pública e os seus servidores não é a causa da situação de penúria salarial em
que eles se encontram, notadamente tIS das Forças ArrnlIdas, pois ettl alguns
estados da F.eu~r.o.ão elÓstem distorçõ~s .salariais graves nas polícias militares e
nos corpo.s de bombeJ,fos. militares que fazem com que coronéis percebam
vencimentos· bem superiores àqueles percebidos por generais; almirantes ou
brigadeires:

. ,
O fundamento correto de qualquer discussão sobre a definição do

estatutó 'constitucional dos militares deve principiar pelo conceito de carreira

típicá de Estado, ou da definição d~te conceito. Trata-se de tema da mais alta
relevância para a" consolidação: do Estado Democrático de Direito que,
lamentavelmente, foi e tem sido sistematicamente ignorado por todas as
iniciativas governamentais' tendentes a modificar a Constituição e,
pretensamente, "reformar" o Estado. Aqui não pretendemos esgotar a discussão
do tema, mas, apenas, referi-lo, cb.~mando a atenção dos integrantes desta
Comissão para a sua importância e conferir à Proposta em discussão o
destaque que ela merece.

Em nosso ordenamento jurídico, a constituiçlio de carreiras tipicas
de Estado é processo recente e nllo concluido. O Fórum Permanente de

Entidades das Carreiras e Categorias Tlpieas de Estado possui na Internet
um "site" (http://www.geoeltles.com/capitolbillln79/cartip:Z.htm) com
infonn8ÇÕeS valiosas sobre as carreiras tipicas de Estado. Ali, as atividades
típicas do Estado, que informam o conceito de carreiras tipicas, são defmidas
como sendo aquelas "próprias do Estado; excluilvas;' ou seja, exer'eldas
somente pelo Estado, em caráter allt6nomo e soberano; permanentes, isto
é, continuas, Inerentes e Indispenúveis li funçlo estatal; que .exijam
qualificaçio profissional especifica, ou seja, não ministrada, a priori e de
maneira independente, pelo sistema ofICiai de ensino, carecendo, portanto
de formaçio em Escola de 'Governo,ou centro de formaçio próprio". ..:

Em decorrência, ppdemos definir - ainda que de forma provisória
- como tipicas de Estado, no imbito do Poder Executivo - o que não exclui,
evidentementa, as demais.carreiras típicas de Estado dos outros Poderes ou
mesmo o Ministério PúblicO -, as carreiras cujas atividades sejam exclUsivas e
permanentes do Estado, exijlÚn qualificação profISsional especifica e sejam
singulares ou comprovadarnéJite principais~ seguintes áreas de competência
do Poder Públíco: a) defesa nacional; b) segurança pública; c) diplomacia; d)
tributação, arrecadação e fi~ClI1izaçllo de tnbutos federais e contnbuiçlies
previdenciárias; e) controle inteillo; f) consultoria e assessoramento jurídico
aos órgllos e entidades da administraçlio direta, autárquica e fundacional; g)
defensoria pública; h) representaçlio judicial e extrajudicial dos órgãos e
entidades da administração direta, I,IUtárquica e fundacional, inclusive na
execução da divida ativa;' i) formulação, implementaçlio e avaliaçllo de
polfticas públicas e de planos nacionais de desenvolvimento econ6mico .Co

social; j) inspeção do trabalho'; k) elab<iraçllo, prograrnaçllo e fiscalização de
orçamentos públicos; e I) fiscalizaçlio e cOntrole do comércio exterior.

As 'carreiras anteriormente nominadl1S.possuem caracteristicas
próprias que, em nosso entendimento, justificanl o reconhecimento de um
status diferenciado. É nesse contexto, e somente nele, que entend!iIOOs'devà ser
definida qualquer modificação no re~e constitucional dos militares, pois a
tipicidade das carreiras, nlllltares é an'loga ll"dlÍs carreiras civis que
exercem atividades exclusivas, tipicas e permanentes do Estado. Se assim nllo
for feito, estaremos promovendo uma verdadeira fratura na organizaçllo estatal
ao privilegiarmos apenas 1,Itt1a de suas atividades típicas em' detrimento das
demais, !!!!!!! exclusivas; permanentes e indispensáveis a consecuçllo .dos
objetivos institucionais e das prioridades sociais de qualquer Estado que se
queira Democrático e de Direito.

5 : A PROPOSTA DE'EmNnA Á CONSTITUIÇÃO N' 338-A/96 E A
pOLíTICA DE DEFESA ~AOONAL.

Em 07 de novembro de 1996, Sua Excelência, o Presidente da
República aprovou e apresentou ao pais a Polltica de Defesa Nacional,
proposta pela Câmara d~ Relações Exteriores e Defesa Nacional. Dentre os
.seus objetivos estão os'de garantir a soberania, com a preservação da
integridade territorial, o estado de direito e as instituições democráticas e o de
preservar a coesão e a unidade da Naçllo (Documento sobre Política tk Defesa
Nacional. In: Parcerias Estratégicas, v. I, n° 2, dezembro de 1996, Brasflia,
Centro de Estudos Estratégi~s, P: 11, item 3.3, letras a, b e e).

Em nosso juizo, o ceme da Politica de Defesa Nacional está na
introdução do conceito de' defesa sustentável, lapidarmente expresso no
parágrafo 1.6., verbis:

"A implementaçlo de uma poUtica de defesa sustentável, .
voltada para a paulatina modernização da capacidade de
auto-proteçlo, depende da construção de um modelo iie
desenvolvimento. que fortaleça • democracia, reduza a.
desigualdades .' sociais e os desequillbrios regionais e
compatibilize as prioridades nOl campos político, social,
econômico e militar, com as necessidades de delesa e de açlo
diplom'tica" ,(ob. cil, p. 8).
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Partindo do principio de que os militares e os meios por eles .
utilizados constituem-se em vetores - não os únicos - para a concretizaçOO da
Política de Defesa Nacional, perguntamos: diante dos o1;ljetivos e dos
fundamentos expostos, em que ou de que maneira a Proposta de Emenda à

Constituição nO 338-A/96 contribui para a consecução da Polftica de
Defesa Nacional? Em nosso entendimento, ela não contribui em nada Na
verdade, ela colide com aqueles objetivos e fundamentos. Sim, pois:

a) como uma Proposta que, para viabilizar esses reajustes
diferenciados, não considera mais os militares como servidores
públicos, em detrimento de todas as dentais carreiras que também
desenvolvem atividades tipicas de Estado, pode colaborar para a
construção de um modelo de desenvolvimento qu~ fortaleça à
democracia?;

b) como uma Proposta que cria uma nova categoria, a dos
militares, contrariando os institutos e conceitos básicos do nosso
Direito Administrativo e, da nossa organização constitucional,
pode garantir o estado de dinito e as' instituiçlies
democráticas?; e

c) como uma Proposta que, na sua Exposição de Motivos, afmna
que a condição institucional (nacional e permaDente) das
Forças Armadas ,as vincula primordialmente ao Estado e
transcende o plano plUjlico, pode se conciliar com um Estado
Democrático e de Direito?

Enfim, poderíamos 'continuar perquirindo o mérito e os
fundamentos da Proposta. Entretanto, o que deve ficar assente é que ela colide
com os objetivos da Política de Defesa Nacional e com o conceito de defesa
sustentável, pois "a defesa, ainda que centrada em meios militares, nquer
a participação de toda a comunidade nacional e nf1ete a situação do
povo. Fugir desse trufsmo, DO longo prazo, é condenar-se à i1usio" (paalo
Cordeiro de Andrade Pinto. Apresentação. In: Parcerias Estratégicas, v. 1, n°
2, dezembro de 1996, Brasília, Centro de Estudos Estratégicos, p. 5). Não há
como exigirmos a participação da comunidade nacional se uma pequena
parcela que a integra, no caso, os militares, quer se ap.wtar de tudo e de todos,
criando regramentos e direitos que somente a eles beneficiarão.

Uma das consequências do regime autoritário foi a fISSura que
provocou entre a sociedade e as DOssas Forças Armadas. A Proposta de
Emenda à Constituição nO 338-A/96 não ~ntribui para superartDos essa
realidade.

6 - O CONTROLE DO EXÉRCITO SOBRE AS POLíCIAS
MILITARES E CORPOS DE BOMBEmOS MILITARES: ANÁLISE
DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Para melhor mensurarmos o grau de militarização da policia
militar e sua estreita vinculação com o Exército é indispensàvel uma anàlise,
mesmo que sucinta, da legislação infraconstitucional que regulamenta a
matéria.

De acordo com o Decrcto n° 88.777, de 30 de setembro de
1983, que aprova o Regulamento para as polícias militares e corpos de
bombeiros militares (R.-200), e que, por sua vez, estabelece os priJlcipios e
normas para a aplicaçã~ do Decreto-Lei UO 667, de 02 de julho de 1969,
modificado pelo Decreto-Lei n° 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo Decreto
Lei n° 2.010, de 12 de janeiró de 1983, o MiDistério do Exército exerce o
cODtrole e a coordenação das policias militares (art. 3°).

Pelo mesmo decreto, o controle é defrnido como o "ato ou efeito
de acompaDbltr a exewçio das atividades das policias milltans, por
forma a Dio permitir desvios dos propósitos que lhe forem estabelCliidos
pela UDilo, Da legislaçio pertineDte" (art. 2°, n'\ 7). A coordeDação, por sua
vez, é conceituada como o "ato ou efeito de harmonizar as atividades e
eODjugar os esforços das polícias militarcs para a cODsecução de suas
finalidades comuns estabelecidas pela Iegislaçio, bem eomo de coDciliar as

atividades das mesmas com as do Exército,. ~om vistas ao desempeDho de
••as lIIis16es" (art. 2", nO 9).

Se o Ministério do Exército exerce o coatrole e a coordeDação
(Irt. lO, § 2") das policias militares, ás secretarias de segurança dos estados
cabe a orielltação e o plaDejame.to (art. 10, § 3°). A orle.taçio é definida
como O "ato de estabelecer para as polfcias militans dintrizes, DOrouS
_Daase outros documeDtos, com vistas a lua destiDaçio lepl" (art. 2",
n° 23). Ao seu tempo, o plaDejame.nto é conceituado como o "conjuDto de
atividades, metodicameDte deseDvolvidas, para esquematizar a IOlaçio de
.m problema, comp,prtando a seleçlo da melhor alternativa e o
ordeuamento CODstaDtemente avaliado e najustado, do empngo dos
lDeios dispoDíveis para atiDgir os objetivos estabelecidos" (art. 2°, nO 26).

Independentemente da clareza ou não das definições transcritas,
temos que as policias militares, no que se refere ao seu controle e
coordenação, estão subordinadas ao M!!istério do Exército, e no que diz
respeito a sua orientaçio e plaDejameDto, estão vinculadas ás secretarias de
segurança dos estados. Estantos, portanto, diante de uma dupla estrutura
organizacional, de comando e de responsabilidades, em que os comandantes
gerais das policias militares devem se reportar e, conseqüentemente, obedecer a
duas autoridades distintas e de esferas administrativas diversas, ou seja: eles
devem se reportar e obedecer, no que se refere ao controle e coordeDaçlo, ao
Ministro do Exército, e, em se tratando de orleDtaçio e plaDejamento, ao
Secretário de Segurança Pública do Estado (art. 10, § 2°, do Decreto nO
88.777183). Como o Ministro do Exército e o Secretário de Segurança estão
subordinados ao Presidente da República (art. 142, "caput", da Constituição
Federal) e ao Governador do Estado (art. 144, § 6°, da Constituição Federal),
respectivamente, podemos deduzir que, esgotada a cadeia de comando, os
comandantes-gerais das polícias militares também estarão subordinados, dentro
das suas áreas de competência especifica, ao Presidente da República e aos
governadores dos estados.

O CODtrole e a coordeDação das polícias militares pelo
MiDistério do Exército obedece aos principios inscritos nos § 3°, 4° e 6 ° do
artigo 10 do Decreto-Lei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967 (art. 3°, "caput",
do Decreto n° 88.777/83). Por eles, compete à estrutura central de direção Qeia
se: Ministério do Exército, por todos os órgãos competentes) o estabelecimento
das noII11llS, programas e principios, que os serviços responsáveis pela
execução Qeia-se: polícias militares) ficam obrigados a respeitar na solução dos
casos individuais e no desempenho de suas atribuições. Os órgãos federais
responsáveis (Íeia-se: Ministério do Exército e todos os órgãos competentes a
ele subordinados) conservam a autoridade normativa e exercem controle e
fIScalização sobre a execução local.

o cODtrole c a coordellaçlo silo exercidos pelos seguintes órgllos
(art.3°,do'Decreto nO 88.777/83): an~stado-Maior do Exército, em todo o
território nacional; b) Exércitos e Conúm.dos Militares de Área, como grandes
escalões de enquadramento e preparação da tropa para emprego da.. respectivas
jurisdições; e c) Regiiles Militares, como órgãos territoriais, e demais grandes
comandos, cde acordo com a delegação de competência que lhes for atribuida
pelos respectivos Exércitos ou Comandos Militares de Área.

o controle e a coordeDação das polícias militares abrange os
aspectós de organização e legislação, efetivos, disciplina, ensino e instrução,
adestramento, material bélico de policia militar, de saúde e veterinária de
campanha e aeronave, conforme se dispuser no Regulamento (Decreto n°
88.777/83) e ,de conformidade com a politica conveDieDte traçado pelo
MiDistério do 'Exército (art. 3°, parágrafo único, do Decreto n° 88.777/83).

As policias militares, a critério dos, Exircltos e COlllandos
Militans de Área, podem participar de exerrtcios, manobras e outras
atividades de instrução necessárias às ações especificas de Defesa Interna ou
de Defesa Territorial (art. 5° dO Decreto n° 88.mI83), sendo que os
comandantes-gerais das policias militares podem participar dos planejatnelltQS
das Forças Terrestres (art. 6° do Decreto nO 88.771183).



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 1 34913

A criaçao-e a localização de organizações policiais-militares
,devem estar em consonância com os planejamentos de Defesa Interna e de
Defesa Territorial e dependem da aprovaçio do Estado-Malor do Exército
(art, 7" do Decreto n° 88.777/83).

Os policiais-militares da ativa ~. es~ tam~m sOO
considerados no exerclcio de função de natureza pollclal-lI1Ihtar ou de mteres..ooe
policial-militar quando colocados à disposiçllo do Govemo Federal para
exercerem cargo ou função nos gabinetes da Presidência e da Viee-Presidência
da República, no Estado-Maior das Forças Armad~no Serviço Nacional de
Informações (hoje SAE) e nos órglOll de IDfonílaç4eS do EXl!rcito (art. 21 do
Decreto nO 88.777/83).

o ensIDo e a instrueio das polidas ndlltares 110 orien~dos,

coordenadOll e controlados pelo Mlni.tério dq EXérçl~o, por IntermédIO do
Estado-Maior do Exército. sendo que a sua fiscalizaçlio e controle são
exercidos pelos mesmos órgAos responsáveis pelo controle e coordenação das
policias militares, anterionnente indicados (art. 27 e 28 do Decreto n°
88.777/83).

Os oficiais do serviço ativo do Exército podem servir no Estado
Maior ou como inslIUtores das policias militares (art. 7" do Decreto-Lei n°
667/69).

As características e as dotações do material bélico das policias
militares são fixadas peJo Ministério do Exérclto, mediante proposta do
Estado-Maior do Exército (art. 30 do Decreto-Lei n° 88.777/83), sendo que a
su:! fiscalização e o controle também são realizados pelos mesmos órglos
encarregados do Çontrole e coordenaçllo das policias ~itares (m 31 do
Decreto n° 88.777/83). As aquisições de annamentos e mUDlções dependem de
autorização do Ministério do Exército e obedecem às normas estabelecidas
pelo Serviço de Fisealizaçâo de Importaçlio, Depósito e Tràfego de Produtos
Controlados (SFIDT) pelo MinistéOO (art. 17 do Decreto-Lei n° 667/63 e art.
32, § 2°, do Decreto nO 88.777/83). '

A !nspetorla-Geral das Policias Míli~ (IGPM) ins!í~lda (art.
20) pelo Decreto-Lei n° 317, de 13 de março de 1967, estava originalmente
subordinada ao Departamento Geral do Pessoal (DGP) do Ministério do
Exército. Com a edição do Decreto-Lel n° 667169, que reorganizou as policias
militares e corpos de bombeiros militares dos estados, a Iupetorla p!!HOlI a
IlItegnlr organic:amente o Estadó-Málor do Exército .(~. 2"), ~do que o
cargo de Inspetor-GeraI é exercido llOf ÍIIÍI GenerlII-de-Bnga(la da ativa ~art. 2",
§ único, do Decreto-Lei n° 667/69). Com a sua criação; o régime militar
instrumentalizou as polícias militares dos estados, utilizando-as como
prolongamento de sua presença em todo o território nacional' para manter a
ocdem interna e combater os inimigos' do 'regime. Com isso, elas se tomaram
mais um elemento na' consolidação da' ideologia da segurança nacional e, por
conseguin1e, do próprio regime militar. '

De acordo com o Decreto n° 88.777/83, que também redefmiu as
atribuições da lnspetoria-GeraI das Polícias Militares, compete ao Estado
Maior do Exército, por int~rmé4io da Inspetoria (art. 37): a) o
estabelecÚfiento de principios, diretrizes e nonnas para a efetiva realização do
controle 'e da coordenação das policias militares por. parte dos Exércitos,
Comandos Militares de Area, Regiões Militares e demais Grandes Comandos;
b) centralização dos assuntos de alçada do Ministério do Exército, com vistas
ao estabelecimento da poIltica conveniente e ã adoção das providências
adequadas; c) a orientação, fiscalização e controle do ensmo e da inslIUção das
policias militares; d) o controle da organização dos efetivos e de todo o
material' bélico; e) a colaboração nos estudos visando os direitos, deveres,
remuneração, justiça e garantias das polícias militares e ao estabelecimento das
condições gerais de convocação e de mobilização; f) a apreciação dos quadros
de mobilização para as polícias militares; e g) orientar as policias militares,
cooperando no estabelecimento e na atualização da legislação bàsica relativa a
essas corporações, bem como coordenar e controlar o cumprimento dos
dispositivos da legislação federal e estadual pertinente.

A Inspetoria-Geral das Policias Militarcs tem, ainda,
competêncis para se dirigir diretamente às policias militares, bem como
aos órgãos responsáveis pela segurança públi~ e demais ~n~êner~s: quando
se tratar de assunto técnico-profissional pertinente às pohclas militares ou.
relacionado com a execução da legislação federal específica (art. 42 do Decreto
n° 88.777/83). Ou seja: o Exército, por intermédio da Inspetoria-Gera] das
Policias Militares, tern poderes absolutos sobre as policias militares. Pelo
disposto na legislação em vigor, as polícias militares constituem-se em
verdadeiros poderes paralelos nos entes federados, em estados dentro do
Estado, que solapam o poder de decisão e co~do do~ go~ernadores.sobre a
sua própria policia e violam, em decorrênCIa, o pnnclplo federatIvo e a
autonomia dos Estados.

As. Policias Militares poderão, ainda,' ser convocadas "a fim de
anegurar à Corporaçlo o nivel ne.cessá~ de at'estr~mento e discipli~a:
(art. l° do'Decreto-Lei n° 2.010/83"que modifica o art. ~ , e, do Dec.re~o-Lel n
667/69). A convocação nada mais é do que um eufem1Slt1o para dlssJmular.a
intervenção do Exército nas Polícias Militares, pois se ela ocorrer"~
Militar ficará sob a supervisilo direta do E.tado-Maior do Exército, por
Intermédio da Inspetoria-Geral das Pollcias Militares. e seu Comandante
será nomeado pelo Governo Federal" (art. l° do Decreto-Lei n° 2.010/83,
que modifica o art. 3°, § 10'e 2°, do Decrelo-Lei n° 667/69).

Acreséente-se que qualquer mudança de organização, aumento ou
diminuição de efetivos das polícias militares dependerá da ~provaçlo do
Estado-Mliior do Exército, que decidirâ da sua oportunIdade face às
Úfiplicações da mudança no quadro da Defesa Interna e da Defesa Territorial
(art. 38 do Decreto n° 88.777/83).

Como se isso não bastasse, as policias militares integram o
Sistema de Informa ões do xército de acordo com as determina ões dos
Comandantes dq Exército ou Comllndos Militares de rea, nas
respectivas áreas de jurisdição (art. 4I do Decreto n° 88.777/83).

As policias ~i1itares .10 regidas por regulamento disciplinar
elaborado à semelhanca do Regulamento Disciplinar do Exército (art. 18
do Decreto-Lei n° 667/69). A elas também é aplicável, desde que não colida ,
com as nonnas em vigor nos estados, o disposto pelo Regulamento de
Administraçlo do Exército (art. 47 do Decreto n° 88.777/83). O Ministério
do Exército poderá, ainda, editar instruções complementares (art. 48) que
venham a se fazer necessàrias à execução do Decreto nO 88.777/83.

O comando das policias militares pode ser exercido por
General-de~Brigadada ativa do Exército ou por oficial superior combatente
da ativa. Mesmo que o Comando seja exercido por oficial da ativa da policia
militar, o seu nome deverá necessariamente ser aprovado pelo Ministro de
Estado do Exército (art. l° do Decreto-Leiln° 2.010, de 12 de janeiro de 1983,
que modifica o art. 6° do Decreto-Lei nO 661/69).

Por fim, cabe ao Ministério do Exército, obedecido o que dispõe
o Decreto nO 88.777/83 (art. ~~, § l°), propor ao Presidente da República a
concessão da condição de "militar" aos corpos de bombeiros. Para que possam
ter essa condição, e assim serem conJiderados forças auxiliares e reserva do
Exército, os corpos de bombeiros têm que satisfazer as seguintes condições
(art. 44 do Decreto nO 88.777/83): a) serem controlados e coordenados pelo
Ministério do Exército nos termos da legislação vigente; b) serem
componentes das policias militares, ou independentes destas, desde que lhes
sejam proporcionadas, pelos estados, condições de autonomia reconhecidas
pelo Estado-Maior do Exército; c)serem organizadas com fundamento na
hierarquia e disciplinas militares; d) possuírem unifonnes e subordinarem-se
ao estabelecido no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais e no
Regulamento Disciplinar do Exército; e e) ficarem sujeitos ao Código Penal
Militar.
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rn -CONCLUSÃO

A Proposta de Emenda à Constituição nO 338-A/96, em nosso
entendimento foi elaborada a partir de premissas falsas que, conS<lllllte o que
tentamos demonstrar, colidem com conceitos e principios basilares do Direito
Constitucional e do Direito Administrativo, contrariam o conceito de carreiras
tipicas de Estado e os objetivos da Politica de Defesa Nacional.

Os militares são servidores públicos por excelência e qualquer
tentativa de demonstrar o contrário, com base nos institutos que fundamentam

o nosso sistema legal e jurídico, tendem ao fracasso. Não podemos
compactuar, sob pena de sermos condenados por omissão ou conivência pelo
julgamento da história, com qualquer tentativa de constitucionalizar o
inconstitucionalizáve1. Ao se propor a criação de uma nova categoria que não
existe em si e por si mesma, tenta-se mascarar a possibilidade de reajustes dos
vencimentos para os militares, independentemente dos critérios fixados na
Constituição para todos os servidores públicos.

Se os servidores públicos militares percebem vencimentos
infimos, não condizentes com suas condições e responsabilidades, .nós,
representantes eleitos pelo povo, temos a obrigação de estudar e pmpor
alternativas. Mesmo porque a defasagem dos vencimentos não se restringe aos
servidores públicos militares, mas atinge todos os servidores públicos
indistintamente, em todos os Poderes.

Na Proposta em debate tenta-se "vergar o bastão" ao adotar-se
altemal1va sImplIsta e mconseqüente.

Simplista porque não enfrenta a raiz do problema, qual seja a
política deliberada do atual governo que subordina· todas as prioridades,
inclusive o direito social constitucionalmente consagrado de percepção de um
vencunento condigno com o trabalho realizado, à estabilidade monetária,
ignorando e desconsiaerando a importância das carreiras tipicas de Estado.

Inconseqüente porque a Proposta, ao defender explicitamente a
tese de que os militares não são servidores públicos, contribui para o processo
de fragmentação interna do Estado, criando novos circulos concêntricos em
torno do núcleo de poder que acirram o corporativismo e a disputa entre os
agentes públicos por me1bores ganhos pecuniários. E, mais grave: a Proposta
acirrará sobremaneira a fragmentação interna dos entes federados, pois

desqualifica como servidores públicos estaduais os integrantes das policias
militares e do corpo de bombeiros militares. Trata-se de conseqüência tão grave
que não temos condições de avaliar todo o seu alcance. Num primeiro
momento, a sua adoção aguçará a histórica disputa existente entre as polícias
militares e as civis, pois aquelas terão reajustes de vencimentos que estas não
terão. Será mais um fator de desagregação e desarmonia entre duas instituições
que deveriam somar esforços para proteger a população e combater a
criminalidade. Numa etapa seguinte, os atritos com as demais categorias do
funcionalismo, que também detém poder de pressão sobre o Poder Executivo e
as Assembléias Legislativas, como a Magistratura, o Ministério Publico, os
funcionários dos Tribunais de Contas dos' Estados e das Secretarias da
Fazenda, tendem a se incrementar pelas mesmas razões. Por fun, a autoridade
dos governadores e dos secretários de segurança poderá ser contestada, pois as
polícias militares e os corpos de bombeiros militares terão um instrumento
normativo que permitirá a "legalização" de privilégios já existentes e a
concessão de reajustes diferenciados.

Ao seu tempo, não poderlamos deixar de registrar o nosso mais
veemente protesto e indignação com o tratamento que o Relator confere em seu
Substitutivo às polícias militares e corpos de bombeiros militares dos estados.

No momento em que a nação e a comunidade internacional condenam a
atuação policial em Diadema, fato que se soma aos incidentes de Corumbiária,
Eldorado de Carajàs, CandeIária e tantos outros, o Relator concede àquebIs
instituições um status até então privativo das Forças Armadas, estas sim,
consoante o estabelecido pela Constituição (art. 142, "caput"), "instituiç6es
permanentes e régulares, organizadas com base na hierarquia e na

diKiplina". Com isso o que se quer é cOibir qualquer possibilidade de
desmilitarização das policias e dos corpos de bombeiros militares, como
sistematicamente o Partido dos Trabalhadores e parcelas crescentes da opinião
públíca nacional têm defendido. Sim, pois a partir do momento em que aquelas
organizações recebem o qualificativo de "permanentes e regulares"
consolida-se, constitucionalmente, a impossibilidade de sua extinção ou
desativação. E mais: o caráter permanente e regular que se quer dar a ebIs será
estabelecido com base na "hierarquia e disciplina", elementos típicos e
inerentes a qualquer organização militarizada, mas que até então não haviam
sído constitucionalizados em relação às Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares.

Os recentes incidentes nas Polícias Militares ePolicias Civis de
diversos estados da Federação estão a demonstrar não apenas a ineficácia
destas instituições - pelo menos na forma militarizada e repressiva em que se
encontram organizadas - para preservar a segurança pública, como a própria
inconveniência de sua existência para assegurar a paz social, pois uma· das
causas principais da violência criminal é a violência policiaI, civil e
!!!lli!!!:. O Substitutivo do Relator não contribui para a resolução do problema
Pelo contrário: só agrava a situação.

Caberia, ainda, questionarmos a responsabilidade das Forças
Armadas no que se refere à militarização da segurànça pública e à própria
manutenção das policias militares e dos corpos de bombeiros militares dos
estados. Se, por um lado, o texto original da Proposta de Emenda à
Constituição n° 338-A/96 não concede aos militares estaduais o status que o
Relator 1be quer dar, por outro, aplica a eles, no que couber, todos os
dispositivos que garantem reajustes diferenciados e direitos próprios. Registre
se, mais uma vez, que a Exposição de Motivos que acompanha a Proposta é
subscrita por seis Ministros de Estado, sendo que quatro deles são militares: o
Ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e do Estado-Maior das
Forças Armadas. Ou seja: em nenhum momento a Proposta cogitou em alterar
o caráter de força auxiliar do Exército, conferida pelo § 6° do art. 142 da
Constituição, às policias militares e corpos de bombeiros militares dos estados.
Ressalte-se que dentre as Forças avulta a responsabilidade primeira do
Exército na militarização das policias militares e, por conseguinte, da
segurança pública. Sim, pois como já vimos o Decreto n° 88.777, de 30 de
setembro de 1983, que aprova o Regulamento para as Policias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares (R-200), e que, por sua vez, estabelece os
pl'lneipios e normas para a aplicação do Decreto-Lei nO 667, de 02 de julho de
1969, modificado pejo Decreto-Lei nO 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo
Decreto-Lei n° 2.010, de 12 de janeiro de 1983, onde estão disciplinados o
controle· e a coordenaçio do Ministério do Exército sobre as polícias
militares e corpos de bombeiros militares dos estados, ainda continuam
em vigor.

Antes de concluirmos, gostariamos de externar o nosso
entendimento acerca da necessidade de estabelecermos um periodo de transição
'entre o atual modelo militarizado de segurança pública e o outro pelo qual
ternos propugnado, unificado e desmilitarizado. Nesse interim, é provl\vel que
ainda tenhamos que dispor da Inspetoria-GeraI das Polícias para melhor
concluinnos a transição, notadamente na fiscalização da aquisição e uso do
material bélico.

Por todo o exposto, votamos contra o mérito do Substitutivo do
Relator e de aspeetos di Proposta de Emenda à Constítuiçio nO 338-AI96.

Sala da Comissão, em ~~ deJuf/u; de 1997.

~
.//J ._d

Deputado Sé~
-SP
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PROJETO DE LEI Nl! 3.699, DE 1997
(Do Sr. Luís Roberto Ponte)

Autoriza a.deduçAo, do Imposta de Renda das pesaDas físicas, de
doações fe1tas a entidades que se dedicam à reabilitaçâo de
pessoas portadoras de deficiência.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O inciso I do art., 12 da Lei n° 9.250. de 26 de dezembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

•Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior,
poderão ser deduzidos:
I - as contribuições fe~as aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais. Estaduais e Nacional dos Dire~6s

da Criança e do Adolescente, bem como às entidades que
se dedicam à reabilitação ou aos cuidados, .na falta de
condições de reabilitação, de pessoas portadoras de
deficiência;"

Ar!. 2" Fica acrescentado o § 3° ao art. 12 da Lei 9.250, de 26
de dezembro de 1995, nos seguintes termos:

.§ 3° A dedução das contribuições às entidades que se
dedicam à educação e a reabilMção ou aos cuidados de
pessoas portadoras de deficiência fica sujeM às seguintes
condições:

a) que a entidade beneficiária seja declarada de utilidade
pública por ato formal da União e seja portadora do
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, de que
trata o art. 55 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1990;

b) que o atendimento ao portador de deficiência seja
indiscriminado;

cl que as contribuições, quando em dinheiro, sejam feMs
mediante crédito em conta corrente bancária
diretamente em nome da entidade beneficiária;

d) que a pessoa física mantenha em arquivo, á disposição
da fiscalização, declaração fornecida pela entidade
beneficiária, em que esta se compromete a aplicar
integralmente os recursos recebidos na realização de
seus objetivos sociais, com identificação da pessoa
fisica responsável pelo seu cumprimento, e a não
distribuir lucros, bonificações ou vantagens a
dirigentes, mantenedores ou as~ociados, sob
nenhuma forma ou pretexto:

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Existem no Brasil, venas entidades que se dedicam á
reabilitação ou aos ouidados de pessoas portadoras de deficiência, seja a deficiência
fisica, mental, sensorial ou múltipla, sejam os deficientes menores ou maiores de
idade. Dedicam·se á reabilitação do portador da deficiência, quando este oferece
condições de reabilitar-se; dedicam-se aos cuidados do deficiente, quando este não
oferece condições de reabilitação. São entidades filantrópicas, sem fins lucrativos,
de caráter cuttural, assistencial e educacional, cuja razão de ser consiste em
oferecer melhores condições de vida às pessoas portadoras de deficiência.

Exemplo típico dessas entidades são as Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), que prestam serviços de forma ininterrupta e
gratu~, acessiveis a qualquer deficiente. Somando em tomo de 1.500 unidades, as
APAE atendem, com o auxilio de 37.000 têcnicos e profissionais, aproximadamente
200.000 pessoas portadoras de deficiência, dando inclusive assistência, orientação e
apoio aos respectivos pais. r= o maior movimento associativo do Brasil ligado à
filantropia, e um dos maiores do mundo.

Trata-se de entidades que se mantêm graças a escassas verbas
públicas, a doações comunitárias e ao generoso serviço d~ seus diri~entes,

. professores especializados, funcionários, simpatizantes e paIS de defiCIentes.

Exercem, no entanto, atividade tão importante como a atuação dos Conselhos da
Criança e do Adolescente, que administram os Fundos para a Criança e o
Adp/escente, atuaimente contempiados com o benefício fiscal de dedução do
i\""posto de renda das pessoas físicas.

Nessas condições. as mesmas razões-que justiiícam o beneficio
fiscal conCedido' para as contribuiçõ~s aos Fundos da Criança e Adolescente
justificam idêntico beneficio para as contribuições ás entidades de assistência a
ponadores de deficiência. Como se sabe, a possibilidade de as dbações serem
dedutivels do imposto de renda tem sido um argumento estimulador, utilizado pelas
entidades beneficentes, para angariar os recursos necessários ao cumprimento de
seus objetivos sociais. A recente proibiç!io dessa dedução, relativamente às
entidades beneficentes, minguou-lhes dramaticamente o orçamento. Assim, com o
propósito de reverter essa s~uação, estâmos propondo tratamento tributário idêntico,
tanto ás contripuiçóes aos Fundos da Criança e do Adolescente, corno às
contribuições às entidades filantrópicas que se dedicam à 'assistência social das
pessoas portadoras de deficiência.

A exten!'iio do mesmo beneficio fiscal concedido às
contribuições aos Fundo da Criança e Adolescente, administrados pelos Conselhos
da Criança ~.do Adçlescente, para as contribuições às entidades de assistência às
pessoas portadoras de deficiência, não implica renúncia de recaM, pois será
mantido o Iim~e da dedução (12% do imposto devido) estabelecido no § 1° do artigo
12 da referida Lei 9.250/95.

Contamos, pois, com o apoio dos ilustres Parlamentares do
Congresso Nacional para aprovar, com brevidade, o projeto que ora apresentamos.

Sala de Sessões, em 64-de .f?,...T de 1997

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULom
Da Declaração de Rendimentos

Art. 12 - Do imposto apurado na forma do artigo anterior,
poderão serdeduzidos:

I • as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente;

II . as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais, aprovados na forma da regulamentação do Programa
Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, instituído pelo art. 10 da Lei
número 8.313, de 23 de dezembro de 1991;

m - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades
audiovisuais, na forma e condições previstas nos arts. l° e 4° da Lei
número 8.685, de 20 de julho de 1993;

IV - (VETADO)

v . o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluidos na base de cálculo;

VI . o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art.
5° da Lei número 4.862, de 29 de novembro de 1965.

§ 10 _ A soma das deduções a que se referem os incisos I a IV
não poderá reduzir o imposto devido em mais de doze por cento.

§ 20
• (VETADO)
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LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL,. INSTITUI PLANO
DE .CUSTEIO, E DÁ OUTRAS
P.ROVIDÊNCIAS.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
...................................................................................................................

TÍTULO VII
Das DisposiçÕes Gerais

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

Art. 55 - Fica isenta das contribuições de que tratam os artigos 22
e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos seguintes requisitos cumulativamente:

I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual
ou do Distrito Federal ou muuicipal;

II • seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, renovado a cada três anos;

* IncisoIl comredaçãodadapelaúin. 9.429, de 261I2II996.
m - promova a assistência social ]Jeneficente, inclusive

educacional ou·de saúde, a menores, idosOs, excepcionais ou pessoas
carentes;

IV - não percebam seus diretores; conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens
ou beneficios a qualquer título;

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais
apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades.

* Inciso com redação da!ia pela Medida Pravisória n. J.523.9, de 27/06IJ997.

*O texto deste inciso dizia:
"V • aplique integralmente o eventual resultado operacional na

manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
apresentando anualmente ao ConselhóNaciQnal.da Seguridade Social
relatório circunstanciado de suas atividades.n'

§ 10 - Res~aivados os direitos adquirid~s, a isenção de que trata
este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS, que terá 9 prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.

§ 20
- A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou

entidade que, tendo persoualidade jurídica própria, seja mantida por
outra que esteja no exercício da isenção.

PROJETO J;>E LEI N! 3.741, DE 1997
(Do Sr. Wagner Rossi)

Isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados os veiculos automóve.is apropriados para uso por
deficientes físicos.

{AS COMISSõES DE l1'INAHÇAS E TRIBUTl\.ÇAO (JmRITO); E DE ..
CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art 1° Ficam isentos do Imposto de Importaçllo e do
Imposto sobre Produtos Industrializados os veículos automóveis apropriados
para uso por deficientes físicos.

Art, 20 Os veículos referidos no artigo anterior somente
serão isentos quando importados diretamente pelo próprio deficiente fisico.

Parágrafo único. A transferência a terceiros da
propriedade ou do uso dos mencionados veiculos, a qualquer titulo, antes do

transcurso do prazo de cinco anos contados da data· do desembaraço
aduaneiro, somente poderá ser feita mediante prévia autorização da repartição
aduaneira, e apbs o pagamento do montante dos impostos referidos no art lO
desta Jei, com os acréscimos legais.

Art 30 Os bens desembaraçados alfandegariamente com
fundamento na presente lei sujeitam-se, no que couber, às penalidades
previstas na lêgisJação aduaneira.

Art 40 Esta lei entra em vigor·em 10 de janeiro do ano
seguinte aó de sua publicação.

JUSTIFICAÇAo.

O Projeto de Lei que estou I!Presentando perante a
Câmara dos Deputados visa a atender uma justa aspiração dos portadores de
deficiência fisica

Indiscutivelmente, nenhum de nós pode deixar de
sensibilizar-se com a triste situação a que são atiradas as pessoas que, em
virtude de uma tragédia pessoal, passam a integrar o contingente dos seres
humanos :fisicamente deficientes.

Canstata-se que a indústria nacioual de veículos não tem
revelado maiores preocupações em atender àqueles que se encontram sem
condições de dirigir automóveis comuns, em decorrência de sua particular
deficiência fisica

A proposição que ora submeto it apreciação de meus
ilustres pares, concedendo ísenção de impostos incidentes na importação de
veiculos automóveis apropriados para uso por deficientes fisicõs, 'tem por.
finalidade viabilizar a sua aquisição por aqueles que, em decorrência de

menorpoder aquisitivo, não têm condições de consumar a importação com o
pagamento dos impostos.

Tl!ndo em vista que a isenção aqui definida poderia
estimular a tentativa de fraudes por parte de pessollS in~crupulosas, o Projeto
de Lei, criteriosamente, condiciona o gozo da isenção à exigência de que o
importador não aliene 011, a qualquer titulo, ceda o uso do veículo a terceiros,
durante cinco anos. Pelas mesmas razões, às importações de que aqui se
cuida é pertinente a aplicação dos dispositivos da legislação alfandegária que
definem infrações e estabelecem penalidades.

o Projeto tem o cuidado de estabelecer sua vigência
somente a partir de 10 de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação,
evitando qualquer diminuição de receita, relativa ao Orçamento em execução
durante o perlodo de sua tramitação pelas Casas Legislativas.

Estou certo de que, em face do grande alcance social da
proposição, e tendo em vista 1IS razões humanitárias que a fundamentam, o
Congresso Nacional não hesitará em transformá-la em lei.

Sala das Sessões, enfl. ~ de lO-'Íde 1 997 .

.I /I'"
0/~/~)

Deputado Wagner Rossi /



Novembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS .. Sábado 1 34917------------------ ----------

Proíbe o porte de arma de fogo e a condução de preso com escolta
armada em vôo comercial regular.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. ~4, 11)

PROJETO DE LEI N!! 3.772, DE 1997
(Do Sr. Adylson Motta)

comercial regular:

o Congresso Nacional decreta:

Art. )0 - Ficam proibidos. sem qualquer exceção, em vôo

I - o porte de arma de fogo;

Il - a condução de preso acompanhado de escolta armada,

o Cortgresso Nacional decreta:

Art. I° FIcam isentos do Imposta sabre Produtos Industrializados

(IPI) o automóvel de passageiros d~ fabricação nacional, quando adquirido em substituição

a veículo de mal. de 12 (doze) anos da data de sua fabricação, por pessoa que

comprovadamente:

I - exerça a atividade de microempresário;

II ~ utilize o veículo nO exercicio de ativi~ade profissional~

lU - não possua outro Veículo; e

IV w resida há pelo menos 5 (cinco) anos na localidade em que

ocorrer a transação,

Art. 2° Não poderá ser objeto de transação o veículo entregue em

substituição ao hem adquirido com a isenção de que trata o art. 10.

Art. 1° - O Poder ExecutIvo regulamentara o disposto nesta
leI no prazo de sessenta dias. de sua pubhcação.

Art. 3° - Esta leI entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4° - Revogam-se as disposições em cantina,

JUSTIFICAÇÃO

Nada de annas a bordo! A segurança do vôo e a
incolmnidade dos passageIros e da tnpulação assim o exigem

'Do mesmo modo. e prOibida a condução de preso de alta
pencuiosidade. assim considerado aquele que t~ha de víajar, com escolta ann~da: A sua
condução deverá ser feita em aeronave ofiCIaI <do Mmlsteno da AeronautJca. do

'" Departamento de Policia Federal ou de Governo Estadual) ou espeCialmente fretado.

Não e possível que continuem ã ocorrer episódios
lamentáveis. noticiados pela midia e cOT,ldenados por todos: ora é um polícia! federal que,
indignado por não ter porte de arma., resolve atirar nos pneus do aVlão~ ora. um Coronel que
faz disparo em uma poltrona: ora um comandante que e preso por se recusar a transportar
policiais a bordo,

Nada de armas a bordo!

Os riscos de uma tragédia são demasiadamente grandes pa.ra
que O assunto admita tolerância ou descas?, .Se níngué~ estiver ~ado. estar~o afa..;.1a:~ as
possibilidades de um disparo. aínda qL1e aCIdentaI. cUjas conseqOenCla5 são Impre\1S1\eIS e
quase sempre fatais.

.' Este projeto e claro e obJetivo: nada de armas a bordo! E sua
aprovação. no mais breve espaço de tempo. e medida da mator Justtça e da maIOr
oportunidade.

PROJETO DE LEI N!! 3.784, DE 1997
(Do Sr. Paulo Lustosa)

Concede isenção do Impos~o sobre Produtos Industrializados (IPI}
a veículos com mais de doze anos de fabricaç~o, nas condições
que estabelece,

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MtiRITO); E DE:
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAD (ART .. 54) - ART. 24, 11)

Art. 3° A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda

reconhecerá q be~ficio fiscal, mediante prévia verificação das condições cumulativas

estabelecidas hP art. l°.

Ar!. 4° É assegurada a manutenção e a utilização do crédito do
imposto relativo às.matérias-primas, produtos intennediários ~ ao material de embalagem

4 efetivamente utilizados na indtistrialização dos produtos referidos nesta lei.

•Art. 5° O imposto inci,Cllrã nonnalmente sobre quaisquer acessarias
opcionais que não sejam equipamentos,originais do veículo adquirido.

Art. 6° O beneficio de que trata esta lei poderá ser exercido uma
única vez.

Art. 70 A alienação do veículo adquirido nos tennos desta lei antes

do decurso de 3 (trés) anos, contados da data de sua aquisição. sujeitará o alienante ao

pagamento do imposto cijspensado e demais cominações legais, inclusive de ci'll'áter l''enal.
previstas na legislação pr6pria.

Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Quatro milhões de empresas de pequeno porte, atuando nos setores
da indústria, comércio e serviços, são responsáveis por cerca de 60% (sessenta por cento)
da oferta de emprego.

É inegável sua importância na economia·do País.

Malgrado o tratamento tributário a elas atribuído. não se pode
desconhecer as dificuldades com que se defrontam tais entidades para existir.

(. presente projeto pretende isentar o IPI dos veículos adquiridos

por microempresários e que se constituam em instn1mento de trabalho. A idéia não é nova

e busca tão-somente estender a estes a isenção ora em vigOr concedida aos taxistas.

Por outro lado. configura oportuni4,ade para a renovação da frota

nacional. com reflexos tanto na indlÍStria nacional. como também na segurança e qu3;li~ade

do trânsito. especialmente das grandes cidades.

Pela justiça de seu objetivo, contamos com o apoio dos nobres

Pa;res desta Casa p:::tra a aprovação do presente projeto de lei.

n
Sala das Sessões, em ~de O v'T de 1997.
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PROJETO DE LEI N~ 3.789, DE 1997
(Do Sr. Werner Wanderer)

Dispõe sobre os anúncios relat±vos à oferta de emprego.

{AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO púBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os anúncios relativos à oferta de emprego conteráo.

obrigatoriamente, o nome do empregador e séu ramo de atívidad~, o cargo, a

remuneração e o número de vagas oferecidas.

Paràgrafo ú.nico. A disposição prevista neste artigo, quanta

à remuneração. não se aplica aos anúncios referentes à oferta dos cargos de

gerência e de direção nas empresas.

Art. 2" A infração ao disposto no artigo antenor acarretara

ao empregador a multa de 160 (cento e sessenta) Unidades Fiscais de ReferêncIa

- UFIRs.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

~rt. 4° Revogam·se as disposições em contráno.

JUSTIFICAÇÃO

Com o crescente desemprego em nosso pais. a procura por

post~s de trabalho é. hOJe, um verdadeiro mar(.i[io para milhões de brasileiros que

saem de suas casas pela manhã e somente retomam à nOite depoIS de visitarem

inúmeras empresas e colocarem-se em outras tantas filas de triagem e de

cadastramento. respondendo aos anúncios de jornais, de rádio ou de televisão.

Para isso, o trabalhador gasta tempo e, s.obretudo. dinheiro que já não dispõe

para o transporte e alimentação durante a procura'por emprega.

Além desses custos todos. o trabalhador, na busca por

colocação. ainda, sofre inúmeros abusos, humilhações e decepçées, pois os

anúncios de jornais colocam o mínimo de informação relativa à capacitação para

o cargo e, principalmente. omitem o valor da remuneração basica, situação esta

que faz o candidato perder um tempo precioso na sua luta diaria pelo emprego.

Assim, com a finalidade de tratar, com respeito, o

trabalhador desempregado, qúe já se encontra em posição de inferioridade por

sua condição de excluído do mEl'cado de trablllho, propomos que todo anúncio

cujo objetivo seja a oferta de emprego traga. em seu texto, as informaçóes

necessárias à sua orientação na busca por trabalho.

O projeto, .no entanto, faz uma exclusão quanto ao salário

na contratação de profissionais mais graduados, gerentes e diretores, que

recebem remuneração variável dependendo dos resultados advindos de seu

desempenho pessoal à frente de projetos e do alcance de metas previamente

ajustadas e, também, considerando o aspecto do sigilo empresarial. tendo em

vista a concorrência comercial bastante acirrada de nossos dias.

Essas sáo as razões pelas quais pedimos o apoIo dos

ilustres Pares para a aprovação deste projeto de lei de inegável importãncia para

os trabalhadores.

Sala das Sessões. em'lf'de (íJ de 1997

~:..
Deputado WERNER WANDERER

Novembro de 1997



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Pâdre Roque.
O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT - PRo Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, neste momento, por causa dos problemas
econômicos enfrentados pela Bolsas em todo o
mundo, por causa -das perdas seguramente de mais
de 4 bilhões de reais do Tesouro Nacional, ou do
povo brasileiro, muitas' outras notícias permanecem
c.omo que afogadas sob a avalanche de problemas
do mercado financeiro.

Por isso,'gostaria de fazer ecoar, a partir desta
Casa, algumas notícias dos últimos dias_ que envol
vem o cidadãe> comum, que não apenas perdii todo
o seu dinheiro, mas a própria vida.

Quero falar, Sr. Presidente, a respeito da viola
ção permanente e constante dos direitós humanos,
que estão sendo viol~ntamente atacados de norte a
sul deste Brasil. O que me chamou a atenção, espe
cialmente, foi a morte do jornalista Edgar Lopes de
Faria, que investigava os crimes de pistoJagem na
região de Dourados, de onde nós, há muito tempo,
já vínhamos recebendo denúncias sérias sobre as
sassinatos e desova de inúmeros cadáveres.

Segundo as próprias autoridades, nos últimos
anos, 286 pessoas foram mortas e enterradas clan
destinamente, e só neste ano já foram mortas e en
terradas clandestinamente 76 pessoas, Sr. Presiden
te. Esse jornalista, Edgar Lopes de Faria, foi morto
na frente da padaria em que tomava café antes de
apresentar o seu programa na emissora local da
Rede Record.

Sr. Presidente, há poucos dias, falávamos de
um assunto conexo, semelhante, relatando a chaci
na praticada por policiais na cidade de Foz do Igua
çu, no meu Estado. Três menores e um adulto de 19
anos foram chacinados e trucidados pela Polícia. Es
tranhamente, Sr. Presidente, isso acontece ao mes
mo tempo em que a Polícia expulsa do País o padre
Luigi Alberto Pescarmona, o padre Alberto, italiano
radicado há muitos anos no Brasil e que na Paraíba
luta pela reforma agrária. Ele foi enquadrado em cri
me contra a segurança nacional, segundo o delega
do local e o Secretário de Segurança Públiea do Es
tado. Ora, Sr. Presidente, isto é piada. Se não fosse
piada, seria ridículo. Então, é uma piada ridícula, Sr.
Presidente, expulsar alguém, seja ele quem for, ain
da mais sendo um estrangeiro radicado no Brasil há
muitos anos e que, -preocupado com a situação de
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o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Finda necessidade da população, defende a reforma agrá-
a leiturà dósxpediente, passa-se ao ria. Este padre é expUlso do País, o jornalista é mor

to, homens são chacinados, tudo isso feito em
nome da legalidade, da defesa do cidadão, exata
mente por quem muitas vezes se diz defensor dos
nossos direitos.

Sr. Presidente, é contra \ esses desmandos,
contra esta arbitrariedade, contra tais barbaridades
que desejo pronunciar-me no dia de hoje. O Sr. Naji
Nahas, qúe roubou e quebrou a bolsa, está solto. A
advogada do Rio de Janeiro que fraudou o INSS,
isto é, a população popre deste País, em mais de
100 milhões de reais, pede, inacreditavelmente, de
fensoria pública, porque, segundo ela, não dispõe
de meios. Ora, roubou mais de 100 milhões, vive
nababescamente em algum paraíso fiscal e pede de
fensoria pública. Enquanto isso, o pobre é morto, o
padre italiano Luigí Alberto Pescarmona é expulso. E
este País diz o quê? Esta Casa, muitas vezes, não
têm mesmo nada a fazer, como nesta semana, não
por vontade de seus membros, mas por vontade dos
governantes, das Lideranças do Governo, que não es
tão presentes. Apesar disso, nesta Casa reina ainda
um pouco de dignidade. É desta tribuna, Sr. Presiden
te, que ainda ecoam vozes para defender o simples
cidadão contra as arbitrariedades daqueles que de
veriam prestar-lhe segurança e solidariedade.

Sr. Presidente, muitas vezes, sinto-me profun
damente indignado e envergonhado de ser brasilei
ro. Essas notícias chocam os estrangeiros ao serem
conhecidas no exterior, e mesmo que a grande mas
sa humana se preocupe com o crash das bolsas,
indivíduos e grupos preocupam-se com as vidas que
são ceifadas injusta, impune e aleatoriamente.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim, para
uma Comunicação de Liderança, em nome do Bloco
PT/PDT/PCdoB, pelo tempo de oito minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do Bloco, gostaria de dizer que, na próxima
quarta-feira, esta Casa vai instalar uma Comissão
Especial que deverá votar, creio eu, parecer favorá
vel às quarenta horas semanais, iniciativa do Bloco
de Oposição capitaneada pelo Deputado Inácio Arru
da e por este Deputado.

Já fizemos plenárias em diversos Estados e
esperamos que a referida Comissãp Especial decida
com muita, tranqüilidade, após realizar audiências
públicas em todos os Estados. Eu e o Deputado Iná
cio J\rruda já fizemos audiências em meia dúzia de
Estados, com repercussão excelente.
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Sr. Presidente, esperamos que esta Casa te

nha a sel)sibilidade de entender o momento. Se
essa emenda constitucional de iniciativa 'Conjunta,
com a assinatura de mais de quatrocentos Parla
mentares, for aprovada, estaremos criando 4 milhõ
es. de empregos, entre diretos e indiretos, a curto
prazo. Lembro aos presentes que países como Fran
ça, Itália e Alemanha estão optando, inclusive via Go
vemo, pela redução da jornada. Recentemente a Fran
ça, por decreto, baixou a jomada de trabalho de 39
para 35 horas. E nesse mésmo decreto o Governo dá
'incentivo àquelas empresas que aplicarem a jornada
de 32 horas. Na Inglaterra, com a vitória. dQs traba
lhistas, há uma campanha pelas trinta horas. Lembro
ainda que o Ministro do Trabalho da Argentina apre
sentou junto à OIT e remeteu aos países do MER
COSUL proposta de que até o ano 2010 estejamos
também no regime de trinta horas semanais.

Sr. Presidente, enfatizo que a iniciativa, n~o só
minha e do Deputado Inácio Arruda, mas de todos
aqueles que estão fazendo parte desse movimento,
é um caminho para combater o desemprego, princi
palmente neste momento em que os jornais estam
pam que as taxas de juros vão dobrar, a recessão vai
se aprofundar e não haverá volta. O desemprego vai au
mentar. E não se resolve o problema aprovando, como
aprovou Comissão do Senado, contra os votos do Bloco
de oposição, o contrato temporário. Está comprovado
que esse instrumento não gera emprego. A Espa
nha, onde primeiramente foi aplicado o contrato tem
porário, que iniciou com 2% e hoje atinge 30% dos
trabalhadores, detém hoje o maior índice de desem
prego. Lá o desemprego já ultrapassa 28%.

Faço esta análise para que esta Casa entenda
a dimensão histórica do projeto tie quarenta horas
semanais como uma forma de amenizar a situação
desesperadora de grande parte do povo brasileiro.

No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas
Gerais, no Rio Grande do Sul e na Bahia o desem
prego está em torno de 17%. É um índice de desem
prego de país de Primeiro Mundo. Só que nesses
países o seguro-desemprego é de, no mínimo, mil
dólares. Além disso, precisamos lembrar que, no
campo social, o investimento lá não pode ser com
parado com o do Brasil. Há todo um atendimento,
inclusive no aspecto profissional, ao desempregado.
Aqui não há atendimento. Lá, além de o seguro-de
semprego ser de mil dólares, ele é pago durante um
ano. Aqui, estamos brigando para ver se consegui
mos estendê-lo, no mínimo, para oito meses, e para
que o seu valor seja em torno de três salários míni
mos.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que faço
essas considerações, gostaria de 'lembrar que não
vamos aceitar a chantagem feita pelo Sr. Presidente
da República ao dizer que a responsabilidade é do
Congresso Nacional e que o efeito, no Brasil, da
queda das Bolsas internacionais deve-se à não-vota
ção da reforma da Previdência e da reforma admi
ni1>trativa. Isso não é sério. Isso, para mim, passa
até como brincadeira. Sabemos muito bem que to
das as reformas que o Governo quis aprovar até o
momento foram aprovadas. Todas. A reforma tribu
tária não saiu porque o Governo não quis.

Por isso, Sr. Presidente, queremos reafirmar
nossa posição. Entregamós um àoculTlento ao Presi
dente da Casa, Deputadc Michel Temer, que nos
respondeu por escrito, à Frente Parlamentar em De
fesa da Previdência Pública, declarando que o ritual
descrito no Regimento Interno será mantido na fnte
gra. Se mantiverem o ritual do Regimento Interno na
íntegra, a refúrma da Previdência não poderá ter a
mínima condição de ser votada antes de março ou
abril. Não adianta nem fazer convocação extraordi
nária. Isso; se houver todo o ritual. Vai ter que haver
alteração. Havendo alteração, a emenda vai ter que
voltar ao Senado Federal. O Regimento é claro
quando diz que a emenda constitucional tem que ser
'aprovada em dois turnos na mesma Casa. Se o Se
nado Federal a alterou, ela volta para esta Casa. O
ritual parte do zero. Se a Câmara a alterar, ela volta
rá ao Senado Federal, e o ritual recomeçará do zero.

Assim, essa votação será em abril ou maio.
Então, quero ver, Sr. Presidente, qual o Deputado
ou Senador que votará a favor desta reforma,~m
véspera de eleição. A expressão que eu uso é esta:
se ele vai ter coragem ou covardia para, aqui dentro,
votar contra os interesses dos aposentados, dos tra
balhadores, dos servidores e, lá na rua, pedir voto
para sua reeleição.

Tudo indica, Sr. Presidente, pela minha análi
se, que essa reforma vai ficar para 1999. E não
adianta tentar publicar junto à mídia que a reforma
vai sair agora por causa das Bolsas. Não tem nada a
ver a reforma de Previdência com a situação das
Bolsas, e muito menos a reforma administrativa.

Devido a esse fato, Sr. Presidente, reunimos a
Frente Parlamentar com mais de quarenta entidades
de caráter nacional, e iremos nos reunir de novo na
terça-feira. ,Estamo~ nos mobilizando a favor das
quarenta horas, emenda conjunta, repito, dos Depu
tados Inácio Arruda e Paulo Paim, mas assinada por
mais de quatrocentos Parlamentares. Esperamos
aue ela'seia votada. essa sim, rapidamente. como
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uma forma de combater o desemprego. E faremos
de tudo, naturalmente, para que o contrato temporá
rio, o famigerado contrato temporário, seja derruba
do, se voltar para apreciação da Câmara. E faremos
também força junto ao Se~ado.

Para concluir, entendemos que não há a míni
ma condição de a PEC da Previdência ser aprovada
no tempo que eles estão querendo que aconteça,
mediante esse lobby montado perante a opinião pú
blica. O Govemo não pode, em momento algum,
querer responsabilizar o Congresso Nacional. É um
direito das minorias exigir na íntegra o cumprimento
do Regimento Interno.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Sebastião Madei
ra, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PSDB. Dispõe S.Ex! de dez minutos.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Como Líder. Sem revisão do oradúr.) - Sr. Presiden
te. Sras. e Srs. Deflutados. falando pela Liderança
do PSDB, gostaria de fazer o registro de ato realiza
do em São Luís no dia 24, sexta-feira, às 15h, no
Palácio sede do Governo do Estado, quando o Mi
nistro Paulo Renato lançou no Maranhão o Progra
ma Toda Criança na Escola.

Na presença de centenas de Prefeitos, de par
te das bancadas federal e estadual do Maranhão, de
autoridades do Estado, da Governadora do Estado,
do Vic~-Governador e do Secretário de Educação,
foi lançado el;)se programa, que pretende resgatar a
dívida que o País tem com todos os excluídos ex
cluídos economicamente, mas, principalmente, ex
cluídos dos 'meios, dos caminhos, das vias de che
gar um dia à inclusão social.

A criança que hoje está fora da escola, que
não tem oportunidade de aprender, está condenada
a uma exclusão futura, a uma vida sem perspectiva.
O , através do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, do Ministério da Educação, desta Casa e do Se
nado aqui aprovamos uma .emenda constitucional
criando o F4ndo de Valorização do Magistério, está
dando condições para que, a partir de fevereiro do
próximqano, em cada distrito, em cada rincão deste
País, todas as crianças tenham a efetiva oportunida
de de freqüentar a escola.

Não será apenas uma convocação aos Prefei
tos e aos Governadores. Além da convocação, se
rão dados os meios para que isso efetivamente ve
nha a ocorrer, com transferência real de recursos
para os Municípios, as Prefeituras e as Secretarias
de Estado. Os principais beneficiados serão os Esta-

dos mais pobres, como o Maranhão, onde a esma
gadora maioria da população estudantil é de respon
sabilidade dos Municípios. Então, aquele ato se re
vestiu da maior importância para o Estado, cujos ha
bitantes estarão entre os maiores beneficiados com
o Fundo de Valorização do Magistério. Acrescidos a
esses recursos, oriundos da licitação da Banda B do
sistema de telefonia celular, mais 500 milhÕes de
reais estão sendo repassados para esse programa.

Não poderíamos deixar de fazer este registro
em nome do povo maranhensé, em nome do ,nosso
Estado e em nome do PSDB, que tem orgulho de ter
em seus quadros o Ministro Paulo Renato e o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso.

O Sr. Ubiratan Aguiar, 19 Secretário,
deixa a cadeira da presidência. que é ocupa
da pelo Sr. Paulo Paim, 39 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Ubiratan Aguiar.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o amor ao próximo e a irrestrita
solidariedade humana são predicados outorgados
pela divina providência aos que vieram ao mundo
para servir com abnegação aos seus semelhantes.

Com certeza, o Monsenhor Aldo Pagotto é um
dos distinguidos por Deus para o difícil exercício de
oferecer às camadas sociais excluídas de bens ma
teriais o conforto espiritual, sem esquecer de ensinar
que na resignação pode-se, também, encontrar a fe
licidade, através da propagação da fé.

Enfrentando imensuráveis dificuldades, não de
sanima no seu trabalho evangelizador, procurando
com isso consolar as comunidades mais pobres
diante das vicissitudes do cotidiano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Mon
senhor Aldo Pagotto vinha ultimamente respondendo
pela função de Vigário Arquiepiscopal de Recife, e
agora, após dez anos de serviço no Ceará, retoma a
Fortaleza para ser sagrado Bispo Coadjutor da cida
de de Sobral, em solenidade marcada para esta sex
ta-feira, na Catedral.

Para os que acompanham com interesse a ati
vidade pastoral, esse fato festivo não pode passar
desapercebido; é que a escolha para o novo bispado
recaiu sobre um homem que, com apenas 48 anos
de idade. tem honrado a sagrada missão de Ministro
da Igreja Católica.

Estou convencido de que, em seu novo posto,
o ilustre prelado irá não somente concorrer para o
aprimoramento da liturgia católica, como para a for-
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mação religiosa capaz de criar uma mentalidade
nova e voltada para os fenômenos da crença.

A designação do respeitável sacerdote para
ocupar tão importante função na hierarquia eclesiás
tica tem para nós, cearenses, um significado espe
cial, pois ~oi no Ceará que suas qualidades apostola
res foram inteiramente reveladàs', graças a sua per
manente presença entre os mais necessitados.

A solenidade de sagração do' novo Bispo será
presidida pelo Arcebispo de Fortaleza, Dom Cláudio
Hummes, e deverá ser assistida por importantes au
toridades da tgreja Católica, destacando-se o Provin
cial Mundial da Congregação .dos Sacramentinos,
Padre Normam Delitier. já que o Monsenhor Aldo é
dessa Ordem~ o Provincial no Brasil, Padre Sebas
tião Mezenclõ; e '0 representante dos Sacramentinos
na Europa, Padre Wenceslau Dalcero.

É igualmente importante acentuar que o Mon
senhor Aldo Pagotto se constituirá como o segundo
Bispo sacramentino no Brasil e o quinto no mundo.
Sua sagração contará também com o comparecimento
de cerca de trinta religiosos da mesma classe.

Eis o motivo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, pelo qual venho à tribuna: para me congratu
lar com as autoridades eclesiásticas pela nomeação
do Monsenhor Aldo Pagotto, cujo desempenho nas
novas atribuições será tão benéfica quanto os exem
plos difundidos no decurso de sua brilhante trajetória
religiosa.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ubiratan
Aguiar, o Sr. Paulo Paim, :Jl Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Chico Vigilante, § ~ do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Com a
palavra, pela Liderança do PPS, o Sr. Deputado Au
gusto Carvalho, pelo tempo de cinco minutos.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, recentemente, o Gover
no encaminhou proposta, a qual deve ser debatida
por esta Casa, através da qual entendem os dirigen
tes da área administrativa ficará mais fácil a demis
são de servidores que tenham praticado irregularida
des no serviço público.

Ora, Sr. Presidente, o que vemos é que falta
alguma coisa mais eficaz, que possa fazer um cruza
mento dos dados do que existe de apontamento na
folha pessoal de cada servidor público, especialmen
te aqueles que ocupam cargos de DAS e as audito-

rias, as análises de contas que são procedidas pelo
Tribunal de Contas da União.

Sr. Presidente, no dia 12 de setembro de
1997, foi publicado acórdão de uma decisão de Ple
nário do TCU, no qual o Sr. Sérgio Franco Flores,
responsável pela área de ensino à distância do Mi
nistério da Educação e Desporto, teve suas contas
relativas ao período de 24 de maio a 31 de dezem
bro de 1994 julgadas irregulares. Ou seja, apenas
em setembro de 1997 essas contas foram julgadas
irregulares, decisão publicada em acórdão no Diário
Oficial.

Esse cidadão, malgrado ter suas contas repro
vadas pela Corte de Contas do País, ocupa hoje a
função de DAS-04 naquele Ministério, o que já seria
um absurdo. Mas há outros agravantes, como as su
cessivas aquisições que vem fazendo aquela área
do Ministério de Educação l:: Desporto junto à em
presa de propriedade de sua mulher. Sua esposa é
sócia da empresa AT&Cia., que, no ano passado,
sem licitação, vendeu para o to.4EC aproximadamente
75 mil reais, e este ano já vem fazendo negócios.
Vemos aí claramente a advocacia administrativa
sendo praticada.

O mais grave ainda é que esse cidadão, tendo
suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas na
quele ç:eríodo, na medida em que é substituto do Se
cretário Executivo daquele Ministério, responde inte
rinamente pela Comissão de Licitações e sob a sua
responsabilidade está também o setor de ordena-
mento de despesas. -

Há e~ curso, naquele Ministério, uma licitação
da ordem de 1 milhão e 700 mil reais, que prevê a
confecção de material escolar. Portanto, Sr. Presi
dente, no mínimo, essa licitação já está eivada de
suspeição.

Em razão disso, solicito ao Ministro da Educa
ção e do Desporto que imediatamente exonere do
cargo de DAS-04 esse cidadão, que, nesse mencio
nado acórdão, prolatado pelo Tribunal de Contas,
teve clara e expressa responsabilidade por uma sé
rie de irregularidades. A principal delas diz respeito
às contas que foram recusadas em razão do certa
me Iicitatório realizado com o objetivo de adquirir, en
tregar e instalar equipamentos diversos, tais como má
quinas de refrigerantes, fomos, batedeiras, dentre ou
tros de natureza similar, em vários Centros de Atenção
Integral à Criança, os CAICs, sem absoluta consu~a

ao interesse público, em busca da proposta mais
vantajosa para se evitar gastos desnecessários.

Sr. Presidente, esse é apenas um caso. Certa
mente outros existem. Eu poderia apontar várias
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pessoas que continuam praticando irregularidades
ou que têm as suas contas rejeitadas pelo Tribunal
de Contas da União.

Não há ainda um critério eficaz, definitivo, para
se impedir que os chamados funcionários de cargo
de comissão, que muitas vezes vêm na esteira de in
dicações políticas de um dirigente de um Ministério,
ascendam a cargos de mando, em detrimento de
servidores de carreira, qualificados, que têm estudos
pagos pela União em centros de especialização no ex
terior. No entanto, eles perdem a possibilidade de de
monstrar sua competência de servir à Nação, sendo
preteridos em razão da indicação dessas pessoas.

Por isso acho que deve haver um critério mais
rigoroso por parte do Tribunal de Contas da União.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Com a

palavra a Sra. Deputada Socorro Gomes.
A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB 

PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, mais uma vez desejo levantar
uma questão a respeito da região amazônica, a qual
pertenço, que representa 60% do nosso território na·
cional, sobre a qual se vem aprofundando o saque.

Sr. Presidente, tenho por dever, que me foi
dado por esta Casa, presidir uma Comissão, que foi
considerada a que investiga a biopirataria na Ama
zônia, pois devemos examinar o comércio ilegal de
plantas, de material genético e até o conhecimento
das populações tradicionais. O que essa Comissão,
tem apurado é extremamente escandaloso. Há uma
política criminosa.

Podemos dizer que são vários os pontos por
onde há uma grande evasão das nossas riquezas
genéticas. Um deles ocorre nas próprias instituições.
Ouvimos cientistas, pesquisadores, instituições. To
dos afirmam que os convênios feitos pelo Brasil, por
instituições brasileiras, com instituições estrangeiras,
envolvendo até laboratórios internacionais e multina
cionais, são extrem~~onte lesivos aos nossos inte
resses.

3rs. Deputados, os nossos pesquisadores, tra
tados como indigentes, sem nenhum apoio ou estí
;nulo, são obrigados, r.:::. maioria das vezes, a renun
ciar a que o produto de sua pesquisa, de seu conhe
cimento, seja patenteado pelo Brasil. Podemos dizer
que somam bilhões e bilhões de dólares as perdas
brasileiras no terreno dos fármacos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, __Rªra
resolver essa questão e esta Comissão tem traba

. Ih"ádo muito é necessário que o Congresso brasileiro
vote imediatamente a Lei de Acesso, da Senadora

Marina Silva, que tem como substitutivo um relatório
e um projeto do Senador Osmar Dias. Precisamos,
com urgência, regulamentar a Convenção da Biodi
versidade. Necessitamos proteger aquilo que é nos
so. Isso não é nenhuma concepção xenófoba, mas a
de defender qs interesses do Brasil.

Neste caminho, Senadores que não são de .es
querda, como o Senador Bernardo Cabrai, do Ama
zonas, há duas semanas, denunciaram a compra de
imensidões de terra por pessoas físicas e jurídicas
estrangeiras. O que querem com essa compra?
Querem, justamente, a nossa riqueza, o nosso ban
co genético, o chamado ouro verde, que é estratégi
co para o próximo século. Por várias vezes temos
chamado a atenção para essa questão.

. O Governo brasileiro, quand~ pensa porque
ele não pensa num projeto para a Amazônia, o faz
com a cabeça das grandes potências, como foi o
chamado projeto de Boston, elaborado, pensado e
dirigido por estrangeiros. Não podemos admitir isso.

No meu Estado, o Pará, na próxima quinta-fei
ra, os Municípios de Marabá e Paraopebas estarão
fazendo grandes atos cívicos, chamando a atenção
do País, primeiro, para o engodo que foi a venda da
Vale do Rio Doce. Aqui desta tribuna, denunciamos
e lutamos contra, porque não se tratava de uma ven
da qualquer, mas da entrega do patrimônio brasileiro
para os Estados Unidos, especificamente para o Na
tions Bank, através do seu capataz, o Sr. Benjamin
Steinbruch.

O Presidente da República, Sr. Fernando
Henrique Cardoso, seus funcionários, Ministros,
etc., disseram ao Brasil que nenhum projeto seria
suspenso, que todos os recursos acordados se
riam investidos na região. Todas essas afirmações
eram falsas, inverídicas, enganosas. Na Vale do
Rio Doce tem ocorrido demissões todos os dias.
Já retiraram toda a administração da companhia
no Estado, enquanto o Projeto Salobro está sus
penso. Só nãô colocaram as minas nas costas e
as levaram para o Sr. BiII Clinton porque não
agüentam. Se o cons.eguissem, tiravam~nas, ar
rancavam-nas das entranhas da Amazônia e da
vam-nas de presente, com certeza, com o apoio
de muita gente deste Governo.

Portanto, quero comunicar que o Estado do
Pará está, mais uma vez, assumindo essa luta, en
carnando o espírito cabana, que muito lutou em de

"J.e.sa da nossa Pátria para manifestar seu repúdio e a
exigência de que se cumpram os acordos, de que se
respeite a Amazônia e o nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
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Durante o discruso da Sra Socorro Go

mes, o Sr. Chico Vigilante, § ;!l do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Severi
no Cavalcanti, 2J. Vic€!-Presidente.

O SR PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Maria Laura.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar que ontem, às 18h30min,
estive em audiência com o Ministro Celso de Mello,
Presidente do Supremo Tribunal Federal, com quem
dividi preocupações que se referem a duas questões
que julgo da maior importância.

A primeira diz respeito ao adiamento recente
do julgamento dos 28%, questão essa que já está no
Supremo há muito tempo, referente à correção de
salário de servidores. Sobre esse assunto expus,
evidentemente, minhas preocupações, considerando
que já estamos próximos do final de mais um exercí
cio financeiro. Portanto, quafquer demora no julga
mento dessa questão significará também conse
qüências diretas sobre os servidores públicos que
estão numa expectativa muito grande quanto ao julga
mento dessa matéria no Supremo Tribunal Federal.

Acredito que foi positivo dividir com o Sr. Mi
nistro essas preocupações, e o fiz porque tenho
permanentemente recebido telefonemas de diver
sas entidades que aguardam ansiosos a decisão
do Supremo.

Evidentemente não cabe ao Presidente do Su
premo decidir sobre o retorno dessa matéria à pauta.
Por isso mesmo, concluí ser importante conversar
com o Ministro Carlos Velloso, que pediu vista desse
processo, na última sessão em qiJe a matéria estava
em julgamento. Quero falar-lhe das nossas preocu
pações quanto a esse julgamento, que passam por
questões orçamentárias por nós avaliadas.

Outro ponto que abordei foi o encaminhamento
dos temas referentes à-reforma administrativa nesta
Casa. Expliquei como o processo se deu na Comis
são Especial, qual a decisão última do parecer do
Relator dessa matéria e as questões de ordem que
encaminhamos. Assim agimos unicamente com o
espírito de quem quer dividir preocupações sobre
uma matéria tão relevante. Ainda não sabemos o re
sultado dos encaminhamentos, mas o PT tem uma
vontade expressa de impetrar um mandado de segu
rança junto àquela corte referentemente a essa ma
téria. Conversei com o nosso Líder, Deputado João
Machado, e entendemos ser importante começar a
dividir as preocupações sobre essas questões com o

Supremo Tribunal Federal, fato que também aconte
ceu na audiência de ontem.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. Ex! seja
registrado nos Anais da Casa. o artigo do jornalista
Jânio de Freitas, publicado ontem na Folha de
S.Paulo, intitulado '0 dono do buraco", que aborda
questões da maior importância relativas à educação.

O jornalista procura explicar por que possivel
mente 33 milhões de crianças ficarão sem merenda
escolar, sem um programa fundamental para a per
manência delas na escola. O MEC alega falta de re
cursos em função do custo da merenda escolar, e o
jornalista, de maneira muito séria, mostra as reais
razões desta falta de recursos.

Com muito brilhantismo, o articulista lembra ao
Ministro Paulo Renato que existem experiências
bastante positivas no sentido de garantir a perma
nência de todas as crianças nas escolas. Faz espe
cial menção à experiência desenvolvida pia Prefeitu
ra de Capuí, numa beira de praia no Estado do Cea
rá, e à realizada pelo Governo Democrático e Popu
lar na Capital da República. Em vez de o Ministro se
basear em experiências positivas já aplicadas,
S.Ex!, depois de recente visita a uma escola do Pa
ranoá, anteontem, disse que o objetivo do Partido
dos Trabalhadores, ao alardear suas experiências, é
eleitoreiro, atitude de quem está desesperado.

É lamentável que um Ministro da Educação
não se regozije com as experiências positivas feitas
nessas áreas, porque nós, do PT, empenhamos to
dos os nossos esforços para dar nas nossas Pre
feituras e na capital da República uma importância
especial à educação, e o fazemos pela s.eriedade
que compreendemos ter esta área do serviço públi
co. Achamos que cabe também ao Sr. Ministro da
Educação reconhecer essas experiências, e, apoian
do-se nelas e em outras, generalizá-Ias. Esta é a ex
pectativa da maioria do povo brasileiro que merece
e precisa ter uma educação pública gratuita e de
qualidade. Este é um elemento fundamental para a
democratização avançar em nosso País.

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA
DORA

O DONO DO BURACO

É pior do que desculpa tola, é falsificação deli
berada dos fatos a pretensa resposta do ministro
Paulo Renato Souza à divulgação de que 33 milhões
de crianças das escolas' públicas estão ameaçadas
de ficar até o fim do ano sem merenda escolar, atra
tivo maior para o aprendizado de milhões deles, por-
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que o Ministério da Educ~ção não tem dinheiro para Na convivência maior que o projeto de Pelé
a respectiva. qespesa. provocou entre dois gêneros de políticos - os do fu-

O .bu(aeo não foi feito por ~umento de custo, tebol e os do Congresso - os interesses coincidiram·
corno diz Páulo Réríato. A verba para este ano foi também na inconveniência do previsível rebaixa-
cortada na montagem do Orçamento, orien~~da pelo mento de clubes com tanta torcida, quer dizer, com
tecnocratisrno do ministro Antonio Kandii, eo' tecno- tantos. eleitores. Mas repetir os lances de tapetão
'cratisrno do ministro- ~aulo Renato aceitou o corte qLiê antes salvaram Fluminense, e Bragantino seria,
muito bem. A verba orçamentária ficou R$88 milhões agora, oferecer-se a um escândalo na hora mais im-
aquém do necessário que o próprio Ministério da própria, em vista do projeto Pelé.
Educação orçara para sua contribuição à merenda. Cartolas unidos jamais serão vencidos, de

Ao impulso do mesmo conflito com os fatos, modq que já surgiu uma fórmula salvadora para os
Paulo Renato atribuiu as críticas à mediocridade o,róprios e para os inquietos: sob a denominação de
atual do seu ministério, até suaves em comparação .Liga Nacional, os 32 clubes seriam divididos em
com o merecido, a um tal jogo eleitoreiro de petistas duas séries, A e B, ficando em uma os que' 'se fize-
quederam con~ribuição alguma, em Estado nenhum, rem merecedgres de respeito, ao fim do atual eam-
para soluçõel:õ na educação. peonato, e na outra o resto. Depois, a disputa dos fi-

É notório que o economista Paulo Renato'caiu nalistas de ambas.
sem pára-quedas no seu ministério, porque José O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Serra tomou-lhe o Planejamento no último minuto Concedo a palavra ao nobre Deputado Álvaro Gau-
antes da posse geral e, para justificar sua nova retri- dêncio Neto, para uma Comunicação de Liderança,
buição pelos serviços na campanha de Femando pelo PFL. S.Ex.! dispõe de10 minutos.
Henrique, era possível-lembrar que foi uma espécie O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL-
de reitor-contador na Unicamp - onde foi, também, PB. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)-
um dos cabeças mais radicais de uma greve contra Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
arrocho dos salários de professores, um arrocho me- hoje a tribuna desta Casa para registrar 05 seis
nor do que o a avalizado pelo ministro Paulo Renato. anos da Rádio Cidade de Sumé, no meu Estado,

Apesar da destinação inadequada, Paulo Re- a Paraíba, que será comemorado na próxima se-
nato poderia saber; até por leitura de jornais, que o gunda-feira, dia 3 de novembro de 1997, com ex-
maior êxito em ensino municipal, segundo estudo tensa programação da qual farei parte, para regis-
mundial da ONU, foi de uma prefeitura petista no trar o dinâmico trabalho de equipe comandada
Ceará. E que ao alcance dos seus olhos está a pelo seu Diretor, Alberto Jorge Batinga Chaves,
grande inovação em ensino, também já consagrada (Beta Batinga), como também para me congratular
como modelo para o mundo, que é a bolsa-escola com a população de Sumé.
do governo de Cristovam Buarque, petista embora Equipada com o que existe de mais avançado
não-sectário. em recursos tecnológicos e de programação, a Rá

dio Cidade de Sumé tem conquistado, desde a sua
Dessa inovação, aliás, Paulo Renato pode to- primeira transmissão, o respeito e a credibilidade de

mar conhecimento por um meio fácil: é só ouvir uma todos por sua conduta de imparcialidade nas cober-
propaganda oficial que, referindo-se à sua área, diz turas jornalísticas que faz. Além de uma equipe de
que o govemo - criou a bolsa-escola - o que, além profissionais perfeitamente identificada com os valo-
de mentira e plágio, é apropriação indébita. res e com os interesses da região onde está instala-

Salvação à vista da, a Rádio Cidade mantém, através de acordos
O momento é de inquietação, com perdas su- operacionais e parceria com as maiores emissoras

cessivas e vexames não menores, o sentimento do de rádio do País, um serviço de.apoio e de informa-
desastre consumindo almas e unhas. Mas tranquili- ção, que a coloca com uma das rádio mais ouvidas e
zai-vos Conys e Matinas e Kfouris e demais investi- mais acreditadas de sua região.
dores de emoções nas desvalorizadas camisas de Hoje, a Rádio Cidade é uma fonte permanente
Fluminense e Corinthians. Ou de Bahia, Cruzeiro e de informação para quem precisa de informações
outros assim menores. Sossegai porque tudo já se confiáveis sobre o Cariri paraibano. Presente em to-
vai arranjando para poupar-vos, e aos demais amea- dos os acontecimentos da região, a Rádio Cidade
çados, do rebaixamento humilhante para a merecida vem mostrando a cada dia que todo o investimento
segunda divisão. do Grupo Batinga Chaves em tecnologia e qualifica-
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ção de seus profissionais começa a mostrar seus re
sultados.

Com seu novo transmissor de 5 mil watts, a
Rádio Cidade passo a ser ouvida com muito mais
qualidade e muito mais longe. Em todas cidades da
Cari~ paraibano, em Campina Grande e nas cidades
localizadas na divisa da Paraíba com Pernambuco,
nu'm raio de 150 quilômetros quadrados, pode-se ou
vir a Rádio Cidade. São mais de trezentas mil pes
soas que sintonizam esta emissora.

Depoi~ çf~ 5 anos andando na frente, investin
dÓ sempre na mais alta tecnologia e na qualidade to
tal de sua programação e de seus profissionais, a
Rádio Cidade dá um novo salto em direção ao futu
ro e entra numa nova era, com seu novo transmissor
de 5 mil watts. Um equipamento de última geração
fabricado no Brasil com exclusividade pelo SNE e
utilizado apenas pelas principais emissoras de rádio
do País, que agora está a serviço dos ouvintes da
Rádio Cidade.

Em reconhecimento ao trabalho prestado à co
munidade e à elevada contribuição para o desenvol
vimento e o progresso regional, a Câmara Municipal
de Sumé concedeu, por unanimidade, o título de Ci
dadão Sumeense ao Diretor da Rádio Cidade de
Sumé, meu amigo BETO BATINGA.

Um reconhecimento justo a quem trabalha real
mente com determinação pela grandeza do Cariri.
Associo-me a essas homenagens, destacando aqui
também, o trabalho dos demais radialistas, como
Jaqueline Oliveira, Cesar Alexandre, Brigida Xavier,
Karla Simone, Vanus R. Ornes, Normanda Cristina,
Ana Paula, Djlma Paulo, Corrinha, Israel Bezerra,
Luiz Romao e Borba.

Parabéns, Rádio Cidade de Sumé!

Sr. Presidente, outro assunto que trago à tribu
na desta Casa, no horário reservado ao meu partido,
diz respeito a um apelo que fiz ao Ministro da Fazen
da, Pedro Malan, no sentido de prorrogar o prazo de
pagamento do Imposto Territorial Rural ITR para o
exercício de 1997.

Venho recebendo comunicados de vários Mu
nicípios do Estado da Paraíba transmitindo o clamor
dos proprietários I rurais, que, não dispondo das
orientações relativas às últimas disposições acerca
do recolhimento do ITR, não têm como fazê-lo.

O Governo Federal, através do Ministério da
Fazenda e do INCRA, não emitiram instruções sobre
as metodologias adotadas para cadastramento dos
imóveis rurais e a declaração do ITR, que passou a
ser obrigatória.

Os produtores rurais estão sem informações
suficientes e os servidores das Prefeituras Munici
páis, ,que geralmente os orientam a fazerem suas
declarações, não receberam instruções para substi
tuir a ,classe que vive à margem das atenções do .
Isto fez com que no último dia 8 deste mês "eu enca
minhasse um ofício a S.ExJ. o Sr. Ministro da Fazen
da, Pedro Malan, fazendo um apelo para que deter
minásse a prorrogação do pagamento.

Sr. Presidente, eu o fiz pelo que tenho vivido e
presenciado naquela região e na última semana,
quando de lá vim. Hoje mesmoj estarei viajando e
voltando a_conviver com o povo do Cariri da Paraíba,
do Curimataú e do sertão do meu Fstado. Sinto que
o momento não é sequer de prorrogação (lesse pra
zo, mas de se isentar do pagamento aqueles pro
prietários que estão encravados na região do semi
árido paraibano.

Sabemos, Sr. Presidente e V. ExJ., que também
é conhecedor das angústias e da situação do povo
do sertão de Pernambuco, do Pajeú, por exemplo
das dificuldades por que todos estão passando.

E ainda mais hoje, com o agravante da pers
pectiva do EI Nino, que está castigando todos com
uma seca de grandes proporções. Esse fenômeno
prevê muita chuva para as regiões mais desenvolvi
das do Sul do País e também o prolongamento da
estiagem na região do semi-árido nordestino e por
que não dizer? do semi-árido paraibano.

Sr. Presidente, estou colhendo informações
para elaborar um projeto de lei para que esta Casa,
em regime de urgência urgentíssima, possa oferecer
condições de sobrevivência a esse povo. Proporei a
isenção do pagamento do ITR deste ano, enquanto
durar o EI Nino, para as áreas em que não haja ren
tabilidade econômica no campo da agricultura e da
pecuária.

Sei que a realidade da Paraíba deve ser a
mesma do sertão pernambucano e de outras áreas
do Polígono das Secas em vários Estados nordesti
no!). É importante que se busque uma solução, uma
alternativa concreta para dar conforto aos que habi
tam essas regiões e tanto sofrem.

Fui ,indicado pelo meu partido para ser' inte~
grante da Comissão Externa desta Casa, que busca
rá alternativas para os que sofrerem os efeitos do EI
Nino. Espero que seja instalada o mais breve possí
vel, para que possa exigir das autoridades constituí
das providências em favor desses que vivem no
semi-árido do NordesJe.

Faço um apelo neste momento para que se
agilize a -instalação dessa Comissão, a fim de que
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possamos buscar, com urgência, altemativas de so
brevivência' para esse povo. Uma delas poderia ser
o empenho ~a Comissão para obter do a isenção do
pagamento do ITR. Para tanto, como já disse, estou
elaborando um projeto de lei.

Espero contar com a sensibilidade e o appio de
V. E~, Sr. Presidente Severino Cavalcanti, que cer
tamente será indispensável para q!Je essas. con
quistas possam ser alcançadas em tempo recorde.

É o.apelo que faço-a V. E~, agradecendo-lhe a
oportunidade de poder falar sobre esses dois assun
tos. O primeiro, a solidariedade que meu partido
presta a uma emissora encravada no semi-árido nor
destino, no Cariri da Paraíba, na cidade de Sumé,
que está comemorando seis anos de existência.
Toda a comunidade do Cariri está envolvida nessa
programação, d~ qual também participarei neste fi
nal de semana.

O segundo diz respeito à questão dos sofridos
homens do campo, pequenos proprietários rurais,
que estão impossibilitados de efetivar o pagamento do
ITR, não só pela burocracia e falta de informações,
mas também por falta de condições financeiras, por
que não houve chuva suficiente para tomar as ativi
dades agrícola e pecuária rentáveis naquela região.

Estou até prevendo que, naquelas localidades
e regiões onde a chuva não tenha ultrapassado os
quatrocentos milímetros, não se poderá verificar ren
tabilidade econômica. Então, deixo como sugestão
que esses pequenos produtores sejam isentos do
pagamento 90 .ITR.

É o apelo que faço, a esta Casa, às autoridades
deste País, e, com certeza, irei contar com o apoio
de V. E~ Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Severino eavalcanti) 
Deputado Álvaro Gaudêncio, não tenha dúvida de que
nos encontraremos neste plenário quando a proposi
ção de V. Ex!! chegar para ser discutida e votada.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Agra
deçoa V. E~

O SR. ·PRESIDENTE (Severino 'Cavalcanti) 
Com a palawra o nobre Deputado Chico Vigilante.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revi.são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Correio Braziliense e o Jornal
de Brasília de ontem dão conta de que o ex-Gover
nador do Distrito Federal, Sr. Joaquim Roriz, atual
mente no PMDB, teria ingréssado no Supremo Tri
bunal Federal com uma queixa-erime contra minha
pessoa. Estou vibrando com essa ação, porque ago
ra terei a oportunidade de, no STF, mostrar o que o
Sr. Joaquim Roriz efetivamente fez com relação à

construção do hospital de Samambaia. Ele foi à Jus
tiça porque (nós, do Partido dos Trabalhadores, divul
gamos no nosso ..programa de televisão uma das
maiores maracutaias da história do Distrito Federal,
que foi o hospital fantasma da cidade de Samam
baia.

O que aconteceu, Sr. Presidente? No' Govemo
do Sr. Joaquim Roriz,eles foram ao Ministério da
Saúde, firmaram um convênio para a construção de
um hospital com duzentos ·I~itos na cidade de S';
mambaia. Receberam a primeira parcela dó convê
nio, que foi renovado. Renovaram o ·convênio mais
duas vezes. Na quarta renovação, pasme V. Ex-.,
está expresso que era para a cpnclusão do hospital.

I~dágo: como se renova um convênio para a con
clusão de uma obra que sequer tinha sido iniciada?

E o mais grave: o Tribunal de Contas do Distri
to Federal, em 1992, aprovou as contas do Sr. Joa
quim Roriz.· Do relatório consta que ele prestou con
tas da conclusão do hospital de Samambaia. Recur
sos da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de cruzeiros
foram repassados pelo Ministério da Saúde para a
construção desse hospital.

Não tendo sido o hospital construído, o Ministé
rio da Saúde fez uma auditoria e comprovou que o
dinheiro tinha sido ap1icado em quatro contas no
Fundo Ouro do Banco do Brasil e que ninguém sabia
onde tinha ido parar o rendimento dessa aplicação.
O Ministério cobrou da Secretaria de Saúde do Dis
trito Federal a devolução do dinheiro, sob pena de
cortar qualquer repasse.

Essa maracutaia foi feita na época em que era
Ministro da Saúde o Sr. Alceni Guerra, que diz agora
não ter tido nada a ver com aqueles fatos. E o Sr.
Joaquim Roriz resolveu processar-me por eu ter di
vulgado isso e quer que eu abra mão de minha imu
nidade parlamentar.

Lanço um desafio ao Sr. Joaquim Roriz: abro
mão de minha imunidade parlamefltar na hora em
que ele devolver ao Ministério da Saúde a mala com
o dinheiro para a construção do hospital, com teste
munhas, com recibo de devolução. Aí, abro mão de
minha imunidade parlamentar e irei junto com ele
conferir o dinheiro que eles aplicaram no Fundo
Ouro.

Se ele não devolver, não tenho por que abrir
mão da minha imunidade Parlamentar.

Sr. Presidente, o mais grave é que essa situa
ção, essa maracutaia, essa 'roubalheira aconteceu
aqui na Capital da República, a vinte quilômetros do
Palácio do Planalto. Imagine V. Ex~. o que deve
acontecer nb interior da Aniazônia, do Maranhão, no
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Nordeste bràsileiro, se l:l vinte quilômetros do Palá
cio do Planalto é dada como concluída uma obra
com recursos federais, um hospital com duzentos
leitos, em que nem a pedra fundamental existe mais,
foi roubada. O hospital foi lançado na época em que
era Presidente da República o maior ladrão da histó
ria brasileira, o Sr. Fernando Collor, que esteve lá
em festa lançando o hospital;' depois, o Tribunal de
Contas de Brasília dá como concluída a obra e apro
va as contas. Se aconteceu ISSO, nobre Deputado
Arthur Virgílio, a vinte quilômetros do Palácio do Pla
nalto, imagine o que está acontecendo no interior no
Brasil}

Portanto, a única .coisa que quero é a devolu~

ção do dinheiro, com correção, porque era um pe
ríodo dI? r:nuita inflação, e 1 bilhão e 500 milhões de
cruzeiros aplicados no Fundo Ouro, na época, é mui
ta grana. O hospital foi dado como concluído e equi
pado. Convido a Comissão de Fiscalização e Con
trole desta Casa para ir ao local em que deveria
existir o hospital e hoje existe um campo de futebol
esburacado, por sinal.

Estou ingressando com ação no Ministério PÚ
blico para que o caso seja investigado. Não sei por
que o Tribunal de Contas da União ainda nada fez
em relação a isso, pois a verba é federal e destina
da à saúde. Temos esse saco sem fundo chamado
saúde. Quanto mais se põe dinheiro, mais se preci
sa, exatamente porque não há fiscalização nessa
área.

Sr. Presidente, o hospital a que me refiro, de
duzentos leitos, está a vinte quilômetros do Palácio
do Planalto. Esse hospital não existe, mas foi dado
como concluído. Há, inclusive, a formalização de
convênio para sua construção, e o Ministério da
Saúde diz que a última parcela do pagamento, que
consta do relatório da auditoria, estava destinada a
sua conclusão. E os próprios auditores indagaram
como o Ministério poderia repassar dinheiro para a
conclusão de obra que sequer havia iniciado.

Portanto, digo ao Sr. Joaquim Roriz que abro
mão da minha imunidade parlamentar, désde que S
Ex!'- devolva a mala de dnheiro para a construção
do hospital de Samambaia. Se não o fizer, não tenho
por que abri mão da minha imunidade e continuar
cobrando justiça para as maracutaias feitas em Bra
sília.

Era o que tinha a dizer.
'O SR. DAVI ALVES SILVA (PPB - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa-
o dos, desejo manifestar minha solidariedade à famí
, lia do nosso colega Deputado João Natal. Conheci

João Natal na Assembléia Nacional Constituinte;
era um grande companheiro de todos nós nesta
Casa, desde aquela época, homem sensível que, ao
longo de toda a sua vida pública, demonstrou respon
sabilidade para com' o seu povo e para com os seus
colegas.

Tratava-se de Deputado que, ao contrário do
que a imprensa divulga, demonstrou o quanto era
responsável pelo seu mandato. Até o último dia,
cego, conduzido por sua mulher, por seus filhos ou
por seus assessores, rjão faltou a uma sessão desta
Casa. Sempre que pôde esteve aqui defendendo os
interesses do seu Estado. Esta Casa perde muito
com sua ausência', e acredito que hoje o Estado de
Goiás também está enlutado pelo falecimento do
Deputado João Natal.

Mesmo sendo eu um pequeno representante
do Estado do Maranhão, coloco-me à disposição dos
seus f~miliares e amigos e João Natal deixou mui
tos em Goiás para ajudá-los no que for possível.
Quero que sua família tenha conhecimento de que
aqui fez muitos amigos, não só o Deputado Davi Al
ves Silva mas vários outros Deputados e Senadores.
Tenho certeza de que muitos reconhecem seu traba
lho e sua luta, brilhantemente travada durante os
mandatos de Deputado Federal e em outros cargos
públicos no Estado de Goiás.

Assim, Sr. Presidente, finalizo dizendo que eu,
minha família e meus seguidores estamos hoje ao
lado da família de João Natal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é inegável que
o mundo tem presenciado uma crise financeira de
proporções alarmantes para alguns países e, para
quaisquer outros, pelo menos, graves.

Portanto, s~ as conseq'üências da crise não
são alarmantes para o Brasil, elas são, dentro do
realismo, graves. Eo Governo do Brasil admite a
gravidade do momento. Uma repercussão, a persistir
este quadro, uma repercussão que se desenha é,
por exemplo, termos mais dificuldades para exportar
nossos produtos, uma vez que poderia haver retra
ção dos mercados compradores, na hipótese de
evento recessivo mundial.

Outra repercussão poderia acontecer no mo
mento em que fôssemos fazer, e faremos, a privati
zação das empresas que estão no cronograma do
Conselho Nacional de Desestatização. Talvez ve
nhamos a perder no ágio e, portanto, auferir menos
recursos na venda desses ativos. '.
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Por outro lado, vejo alguns pontos que me fa
zem otimista em relação ao Brasil. O primeiro é nos
so País ter sabido e podido armazenar reservas aci
ma de 60 bilhões de dólares. E armazenou tais re
servás -às vezes a Oposição não compreende isso
com tanta clareza precisamente para, a partir delas,
resistir, por exemplo, a um ataque especulativo ao
real, que, por sinal, resistiu muito bem a esses duros
dias de tensão internacional.

Outro ponto. profundamente importante para
nossa compreensão é que o Brasil, no primeiro mo
mento, perde com a saída do mercado de um inves
tidor intranqüilo ou com a saída de outro investidor
que precise retirar recursos aqui depositados para
cobrir prejuízos que possa ter tido em Hong Kong.
Vencendo a crise, porém, passando incólume pàr
ela, e inevitavelmente afirmar-se-á perante o múndo
como um porto seguro para investimentos estrangei
ros duradouros. Um bom lugar, em suma, para se in
vestir com segurança dentro da lógica dessa nova
ordem internacional·que nasce a partir de economia
globalizada.

Sr. Presidente, o Governo brasileiro tomou to
das as medidas que lhe cabia adotar. Já se preocu
pava com os capitais voláteis, com os capitais espe
culativos, desde o momento em que passou a taxá
los com o IOF Imposto sobre Operações Financei
ras , desde o momento em que passou a exigir um
tempo mínimo de permanência para que o smart
money pudesse realizar seus lucros.

E eu repito o que ontem, num belo e elevado
debate por mim travado com o Deputado José Ge
noíno belo da parte do talento do Deputado José
<;: enuíno, é bom que se frise. Já havia posicionado:
o Brasil inteiro tem hoje a compreensão prática de
que aglobalização é inevitável. Todos sabem disso.
Uma crise em Hong Kong nos afeta. Afetaria qual
quer governo, tivesse ele esta ou aquela coloração
ideológica, e o importante é a Nação saber que to
mamos todas as atitudes preventivas cabíveis. Algu
mas delas por mim relatadas à Casa e ao nobre De
putado José Genoíno.

O Presidente Fernando Henrique, 8ras e 8rs.
Deputados, há muitos meses, enviou documento ofi
ciai ao G-7, conclamando os 7 países economica
mente mais fortes do mundo, os principais líderes
mundiais, a trabalhar uma solução internacional efi
caz contra a ameaça do capital especulativo. Isso é
ou não clarividência, prudência, antevisão? E reafir
mo o ideário do meu partido e a convicção do Gover
no Fernando Henrique. Não acreditamos no deus
mercado. Não-achamos que o mercado mereça ser
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santificado ou resolva, por si só, todos os males do
universo. Bem ao contrário, acreditamos na necessi
dade de um Estado forte para disciplinar o mercado,
para coibir monopólios, para domar oligopólios.

Temos como idéia central que deva haver um
Estado forte, um Estado capaz de regular o merca
do, um Estado capaz de intervir, eficientemente, nos
momentos de crise. O mercado não t~m caráter.
Não é bom e nem é de mau caráter. Ele não tem qa
ráter. Ele é descaracterizado. E, então, precisa da
intervenção de um Estado forte, que não precisa ser
gigantesco e nem corporativo, porém de enquadrar
especuladores e sonegadores capaz de enfrentar o
dumping, capaz de enfrentar esses cataclismos in
ternacionais que geram reflexos internos, muito cla
ros e muito lamentáveis. Por isso, regozijo-me com o
Governo brasileiro pela forma correta como está tra
tando essa ·crise. Qualquer governo teria passado
por essa crise. Nenhum governo a driblaria. Essa
realidade tem de ser aceita por todos os cidadãos de
bom senso. Quem rompe com o bom senso fica de
sobrigado de entendê-Ia.

Sr. Presidente, temos a certeza de que essa
crise atingiria qualquer governo, é bom repetir. Al
guns inexperientes gestores, por irrealismo, talvez
soçobrassem ao enfrentar tal dificuldade. O Gover
no do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de
outra parte, por ter um projeto estratégico para o
Brasil, por ter uma linha muito nítida em direção
das reformas é fundamental fazê-Ias para estar
mos cada vez mais a salvo de crises que venham
de fora previdenciária, administrativa, tributária; da
regulamentação do art. 192 da Constituição, aquele
que trata do Sistema Financeiro, e ainda da desre
gulamentação das leis trabalhistas, está muito bem
sabendo conduzir o País.

O Brasil está tranqüilo, embora saibamos que a
alta de juros teve de ser imposta e que poderá ha
ver, momentaneamente, alguma redução da ativida
de econômica.

Esperó' que a dificuldade seja revertida positi
vamente até o fim do ano, para que possamos ter a
satisfação de dizer ao povo que nada, que nenhuma
crise internacional será capaz de deter essa marcha
já de cinco anos de crescimento econômico ininter
rupto, num Pàís que, durante a década d~ 80, só
cresceu para baixo, feito rabo de cavalo. Hác!nco
anos que o Brasil cresce e numa hora em que ner;n
todas as economias do mundo conseguem dar essa
resposta positiva aos seus cidadãos.

Agradeço a V. Ex~ a paciência com que tratou
este seu colega e lhe digo da preocupação, que
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deve ser de todos nós, pluripartidariamente, com
essa crise que afeta o bolso dos nossos trabalhado
res, que tem a ver com o nosso futuro e que deve
ser, portanto, enfrentada como fez a Argentina na
base do quanto melhor, e não do ressentimento e do
rancor. Ela deve ser enfrentada por todos. A crise,
afinal, não deveria interessar a ninguém. Nenhuma
força deveria locupletar-se da crise, nenhuma força
deveria aproveitar-se da crise. Todos os patriotas
aevem unir-se para oferecer as condições de gover
nabilidade, com justeza efetivamente requisitadas
pelo Governo, para que o Brasil passe ao largo de
uma crise que nasceu fora de nossas fronteiras e
que está sendo muito bem enfrentada pela compe
tência da equipe econômica do Governo Federal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO GOUVêA (PFL - SC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, diferentemente do que se tem noticiado, o
Congresso Nacional vem realizando um trabalho de
grande alcance, de larga envergadura, no que diz
respeito às reformas constitucionais.

É substancial o conjunto de emendas já apro
vadas, que mexem em pontos nevrálgicos para a
modernização do País. Vale citar, apenas como
exemplo, a modificação que fizemos do conceito
de empresa nacional, a abertura da navegação de
cabotagem, a flexibilização dos monopólios do pe
tróleo e das telecomunicações, isso entre muitas
outras alterações da Constituição aprovadas nesta
Legislatura.

O que essas modificações todas têm em co
mum, além de tocarem em grandes e delicados pon
tos de interesse geral do País, é o. fato de que na vo
tação dessas matérias, até pelas suas característi
cas, o principal fator de aglutinação de forças favorá
veis ou contrárias a essas reformas da ordem eco
nômica foi o fator ideológico, o fator doutrinário, o fa
tor político.

Talvez por isso, por essa nitidez ideológica nas
votações, esta Casa tenha obtido êxito na aprova
ção dessas mudanças, êxito que não foi alcançado
pelo menos não com a rapidez daquela ocasião e,
podp.ria até dizer, com aquela facilidade nas demais
reformas que vieram a seguir: a da previdência, a re
forma administrativa e a tributária, reformas que, di
ferentemente daquelas, tocam no interesse pessoal,
no interesse individual, na situação real da pessoa, e
não apenas em grandes temas nacionais. Por isso
aqueles fatores de aglutinação e de desaglutinação
no momento da votação não foram mais ideológicos,
mas pessoais, causando até uma desarticulação na

base do Governo, o que dificultou e ainda está difi
cultando sua aprovação.

Não foi apenas essa característica que tom(,(J
difícil a aprovação das emendas. Nós que buscamos
a aprovação das reformas temos uma enorme bar
reira a transpor também quanto à forma. Como to
dos sabem, não é suficiente obter aqui a maioria,
simples ou absoluta, para aprovar uma reforma. É
preciso haver a maioria qualificada de três quintos

dos votos em cada uma das duas votações, em
cada uma das duas Casas do Congresso.

Todos conhecemos claramente as dificuldades
que estamos enfrentando neste final de 1997 e que
enfrentaremos no próximo ano para, com este qua
dro, conseguir a aprovação dessas reformas tão im
portant~s para a vida nacional. Especialmente de
pois de termos contemplado essa crise no mundo fi
nanceiro, vimos o quantO' é importante para o Brasil
a aprovação dessas reformas.

Existe agora nesta Casa um movimento pro
pugnando uma emenda à Constituição que transfor
maria o Congresso em Assembléia Revisora a partir
de 1999. Teria este Congresso poder constituinte
derivado, com poderes limitados quanto às matérias
a votar e maior flexibilidade no processo de votação.
Quanto aos temas, estaríamos restritos à revisão da
Constituição, exatamente daqueles artigos que tra
tam do sistema fiscal e tributário, do pacto federativo
e do sistema político e partidário, temas fundamen
tais para a govemabilidade do País.

É claro que existe esse limite quanto às maté
rias, mas haveria uma flexibilização quanto à forma:
as votações seriam realizadas em assembléia unica
meral, evidentemente por maioria simples, não mais
qualificada.

Acho importante ressaltar que essa proposta
de transformar o Congresso Nacional em assem
bléia constituinte revisora, a partir de janeiro de
1999, não é estranha à~ intenções da nossa Consti
tuição. Relembro o que está claramente exposto no
art. 3!1. do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias:

Art. 3!1. - A revisão constitucional. será
realizada após cinco anos, contados da pro
mulgação da Constituição, pelo voto da
maioria absoluta dos membros do Congres
so Nacional, em sessão unicameral.

Infelizmente, essa determinação não foi. cum
prida.dentro do prazo estipulado após cinco anos,
como todos sabem, e o Congresso foi obrigado a
emendar a Constituição obedecendo ao art. 62, com
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todas as conseqüências disso quanto ao processo
de votaç~:o.

O ,que agor~ se propõe não se afasta do es
pírito ~os Constituint~s'de 1988, que queriam a re
visão. Se não aproveitamos o prazo de cinco anos
após a promulgação, ainda há tempo de recuperar
mos, o' espírito daquele dispositivo, que declarada
mente admitia a necessidade de revisão como for
ma de corrigir eventuais excessos ou preencher
eventuais lacunas naturais até que houvesse na
Constituição de 1988.

Conc/amo, pois, os nobres colegas para que se
unam nesse esforço que' 'estamos fazendo 'para
modernizar o País e suas instituições. Acho que o
càminno. lÓgico e natural para isso é exatamente o
de transformar o próximo Congresso em assembléia
constituinte revisora. Fazendo isso estaremo~ tão
somente atendendo ao imperativo'das nóssas rean~'

dades do mundo moderno e respondendo ao desejo
da população, que quer decisões sérias e urgentes
sobre temas de alto interesse nacional.

Eu não tenho dúvida de que, especialmente
após termos visto O perigó,. o fa.ntªsma da cri~e fi
nanceira, mais e mais este Congresso e a sociedade
brasileira estão cohscientes da necessidade de uma
ampla reforma da Constituição, que evidentemente
só poderá ser feita com o Congresso Constituinte, a
partir de 1999.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Gou
vêa, fi o Sr. Cavalcanti; 2 2 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Chico Vigilante, § 29 do artigo 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Gilney Viana. Em
função do adiantado da hora, S.Exa. terá três minu
tos para fazer seu pronunciamento.

O SR. GILNEY VIANA (B/oco/PT - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, terminou ontem, em Manaus, a reunião dos
apoiadores e financiadores do PPG-7. Desta tribuna,
quero fazer uma rápida avaliação dessa reunião e
de seus resultados.

A imprensa tem-se concentrado no aspecto fi
nanceiro da questão, informando que, após acalora
das discussões, teriam sido assegurados 47 milhões
para o término da primeira parte do projeto e que tal
vez haja mais 25 milhões para complementação.
Além disso, para a segunda parte do projeto, a ser
executada a partir de 2000 ou 2002, haverá aporte
de capital de outros países que não aqueles sete

que compõem ogrupo economicamente mais pode
roso do mundo.

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, qual é o problema? O problema é que o
PPG-7 Programa Piloto de Preservação das Flo
restas T.ropicais; especialmente da Floresta Ama
zônica é um fracasso. Vamos deixar bem claro: o
PPG-7 é um fracasso, como é um fracasso o Ban
co Mundial, o Fundo de Bati, o Irro e outras
agências multilaterais que financiam projetos de
preservaç~o da Floresta Amazônica e do grande
bioma amazônico.

Epor que o PPG-7 é um fracasso? É um fra
casso porque aplica a estratégia, conceitualmente
correia, de que precisamos pensar globalmente e
'agir localmente, mas isso não é válido para a Ama
zônia. E não é válido por quê? Não obstante sejam
bons, ambientalmente corretos e politicamente justi
ficados, os projetos financiados são localizados, e a
marcha da destruição da Floresta Amazônica, e os
atentados predatórios aos grandes biomas amazôni
cos são globais. Então, uma estratégia local não é
capaz de barra~~ marclla de des.truição gI9~al.

E quem promove a marcha da destruição glo
bal da Floresta Amazônica não é apenas o ribeiri
nho, o peão, o pequeno ou mesmo o grande proprie
tário: é o próprio Governo brasileiro, que, com sua
estratégia de ocupação, uso e exploração do solo
amazônico, tende inexoravelmente a esgotar os re
cursos naturais de forma irremediável, não substituí
vel e não sustentável.

É por isso que não obstante voltem os finan
ciadores desse projeto para Londres, Bonn, Was
hington, Madri, Paris e Otawa de consciência tran
qüila, convictos de que financiaram um bom proje
to de preservação do meio ambiente, a verdade
verdadeira é que eles sabem que a Floresta Ama
zônica está condenada ao desaparecimento, ape
sar das suas boas intenções e inclusive por causa

-delas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nesta manhã quero também referir
me ao encerramento da reunião organizada pelo
PPG-7, ontem, em Manaus, um evento que bem de
monstra o interesse das comunidades internacionais
em comandar, de forma agressiva, todo o processo
de ocupação da Amazônia.

Verificamos, Sr. Presidente, que países mais de
senvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Ja
pão, Inglaterra e França, por meio de organizações
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não governamentais, tentáculos visíveis da sua pre
sença e pressão pelq controle da região amazônica,

"demonstram o quanto temos de estar vigilantes para
não deixarmos fugir das nossas mãos o controle da
quela região tão importante para nosso País e tão
cobiçada pelo mundo. .

Sabemos, Sr. Presidente, que não são 40
n"em 50 milhões de dólares que nos darão capaci
dade de investimento para utilização e uso racio
nal da Amazônia. Concordamos em que as autori
dades brasileiras precis~ni desenvolver uma políti
ca de ocupação ordenada e racional para aquela
região, mas não podemos admitir que diretore.s do
Banco Mundial exerçam pressões editem regras
sobre como a sociedade brasileira deve ou não ex
plorar a Amazônia.

Sabemos que a época da Revolução foi um pe
ríodo pródigo em sentimento de patriotismo, defesa
e ocupação da região amazônica. Abrimos aquelas
estradas que podiam levar até núcleos habitacionais
centenas de milhares de brasileiros, para, quase
como sentinelas avançados, proteger, garantir e pre
servar nossas fronteiras.

Sabemos das imensas reservas minerais,
como ouro, nióbio, urânio e outros; sabemos tam
bém que as missões evangélicas que ali estão nem
sempre trabalham com boas intenções, mas que
normalmente ali estão a serviço do capital interna
cional, que, mais do que nós, sabe o que detém
aquela região em termos de riquezas.

O Brasil ostenta a maior concentração na
relação floresta-água. Sabemos, e está nos jor
nais de hoje, que a água está acabando; a Euro
pa enfrenta hoje uma dificuldade enorme para
abastecer de água suas populações. Entretanto,
a Amazônia, de forma segura, quase religiosa,
mostra ao mundo que jamais passaremos por
tais problemas.

Sr. Presidente, é necessário que o PPG-7 te
nha, por parte de todos os brasileiros, um acompa
nhamento duro, vigoroso, no sentido de monitorar a
aplicação e o uso desses recursos, porque as autori
dades brasileiras devem organizar e ditar as políti
cas de exploração e ocupação da Amazônia; não
podemos submeter-nos à 'pressão cada vez mais
gananciosa da comunidade internacional.

Sr. Presidente, era o alerta que tinha a fazer.
O SR. PAULO PAIM (BlocolPT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, acaba de ser publicada a Medida
Provisória n2 1.523-13/97, que já está em sua 14!
edição e da qual já falamos muitas vezes nesta tribu-

rta, tal é a nossa indignação diante da facilidade que
o Legislativo vem dando a este Governo, que" está
úsurpando para si a prerrogativa de legislar, elimi
nando direitos dos trabalhadores, servidores públi
cos, .aposentados e pensionistas, ao mesmo tempo
em que dá facilidades a empresários e a" Prefeitos e
Governadores, parcelando suas dívidas e reduzindo
multas.

A MP n2 1.523 representa uma mini-reforma da
Previdência, alterando 49 artigos das Leis de Cus
teio e de Benefícios. É bom ressaltar que seu primei
ro texto, em outubro de 1996, alterava 18 artigos, o
que significa que ao longo das" reedições mensais
ela foi sendo aprimorada na sua .finalidade específi
ca cortar direitos, enquanto a Proposta de Emenda
à Constituição n2 33/95 ia distraindo a Oposição e os
sindicalistas.

O trabalhador rural que procurou mudar o rumo
de sua vida buscando trabalho na área urbana, na
iniciativa privada, ou prestando concurso público, já
está há um ano proibido de usar o tempo que traba
lhou no campo para completar a sua aposentadoria;
só lhe permitem usá-lo se estiver disposto a passar
o resto da vida com salário mínimo, aquele salário
indigno de R$ 120,00 que não permite morar nem
comer e é o pior que já tivemos desde a criação des
sa garantia.

Sr. Presidente, o homem do campo não é valo
rizado, não tem qualquer incentivo para o seu traba
lho e ainda é castigado se sai em busca de melhores
chances.

Citamos apenas esse aspecto da MP n2 1.523,
mas o que é preciso ser objeto de uma grande refle
xão aqui nesta Casa é o fato de estarmos sendo
considerados omissos e relap~os no cumprimento
do compromisso que assumimos com os que nos
elegeram.

Todos os males causados pelas autoritárias
medidas provisórias, que são editadas da forma
mais antidemocrática que se possa imaginar, tendo
ef~ito de lei a partir do mesmo dia, estão sendo con
siderados pelos trabalhadores, pelos servidores pú
blicos, aposentados e pensionistas como uma, man
cha na atuação do Congresso Nacional, que, na opi
nião do povo, nada faz para impedi-los.

Temos insistido no assunto aqui neste ple
nário, porque sentimos grande preocupação com
a imagem que se está procurando formar junto
ao povo, tirando toda a credibilidade de seus le
gítimos representaRtes em Brasília, que somos
nós, Parlamentares eleitos para defender seus
direitos.



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 1 34933

.Não é nenhuma novidade e todas as pesquisas
demonstram nossa queda de prestígio junto à opi
nião popular, o que só conseguiremos reverter se
nos colocarmos verdadeiramente em defesa dos di
reitos indiViduais e coleJivos que, apesar de inseri
dos na Constituição, vêm sendo feridos por todas as
formas, principalmente pelas medidas provisóriás.

É preciso que tenhamos em mente a necessi
dade de acabar com esses desmandõs do Executi
vo, que só. logram êxito porque ficamos omissos e
aceitamos a culpa.

Um primeiro passo poderia ser a rejeição da
MP nll 1.523, cuja 14!! edição foi assinada err. 23 de
outubro de 1997. Ainda está em tempo de nos posi
cionarmos como verdadeiros representantes do
povo. Em seguida passaremos a analisar outras
MPs, como, por exemplo, a 1.571, que foi editad&
para dar vantagens e esticar prazos para aqueles
que não pagam seus compromissos com o ·INSS.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES..Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente;. Sras. ~ Srs.
Deputados,. na condição de Deputado pelo Estado
do Espírito Santo e atento às questões de interes
se do magistério, desejo saudar a nova diretoria
da ÂDUFES, que foi eleita com a expressiva apro
vação de 93,3% e tomou posse em julho, para dar
cumprimento a um mandato de dois anos, período
no qual se compromete a revigorar aquela entida
de de docentes, confiando na capacidade de inter
locução e intervenção dos professores na mudan
ça para melhorar a real,idade universitária e social
brasileira.

Principalmente, a nova diretoria assume com
determinação as suas relevantes funções, empenha
da em resgatar a efetiva dimensão da ADUFES
como legítima representante dos professores da Uni
versidade Federal do Espírito Santo na discussão
sobre os temas relacionados à universidade e ao en
sino público.

Nesse sentido, a nova direção da ADUFES
propõe-se ~ promover a mobilização da categoria e
reorienta~ ,a entidade para uma política de ação
preocupáé;la com o atendimento dos interesses dos
profes~ores, obedecendo fielment~. aos referenciais
presentes no dia-a-dia concreto da:universidade, aos
princípios essenciais que norteiam a vida acadêmi
co-profissional.

Conforme o Presidente da ADUFES, Roberto
A. Beling Neto, trata-se de mostrar que os professo
res e sua entidade têm algo a dizer a respeitá de pri
vatização, autonomia, ensino pago e seus rebati-

mentos no tocante a universidades federais. Subli
nha-se, a propósito, o significado da participação
dos· professores na implementação de políticas ca
pazes de reforçar na sociedade a compreensão de
que a universidade é "um patrimônio público que
pode e ~evé.ser defendido e preservado".

.Em resumo, as propostas anunciadas para 11

atual gestão da ADUFES prevêem reinserção da en
tidade no processo de discussão de ciência e tec
nologia, bem como no de.b.ate sobre política de
saúde nos fóruns da ANDES; fortalecimento dos
recursos de comunicação, contando com um jornal
mensal para veicular questões cruciais referentes
à cidadania e à universidade; promoção da parceria
com os centros e departamentos, em ações e even
tos conjuntos que ajudem a dinamizar o debate aca
dêmico; ênfase aos valores da cidadania e da cultu
ra também na prática sindical; integração dos asso-

. ciados aposentados à entidade, e implementação de
uma política sindical consciente da importância do
atendimento às justas reivindicações salariais dos
professores.

Recebam as merecidas congratulações o Pre
sidente da ADUFES, Roberto A. Beling Neto; o Vice
Presidente, João Pedro' de Aguiar; o Secretário-Ge
rai, Antônio Carlos Baratto; a Primeira-Secretária,
Gláucia da Penha Lima; o Tesoureiro-Geral, Ismael
Thompson, e os suplentes, José Antônio Buffon,
Fernando Herkenhoff, José Carlos Vilar de Aralljo e
Valquíria Rocha Daher.

Para concluir, ao considerar o processo de
escolha, a competência dos nomes eleitos, as pro
postas apresentadas e já as primeiras iniciativas
da ADUFES, resta-me apenas reafirmar e. elépec
tativa ·de que a entidade alcance êxito no seu tra
balho imprescindível em favor do magistério, da
universidade, da cultura, do conhecimento e da ci
dadania.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ÁLVARO VALLE (PL - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o exercício da política deveria ser sempre
a prática do humanismo. De administrador~s, exig'a-se
eficiência e precisão. De políticos, sensibilidade.

A morte de Victorino James deu-me a estranha
sensação de que um tipo de 'homem público se aca
bava em meu Estado. Victori.no era, sobretudo, o 110

mem sensível, empolgado pela coisa pública. Orador
arrebatado, errava, às vezes, pelo excesso de ênfa
se, tanto acreditava no que dizia. Herdara de sua
mãe e aprendera com seu irmão o amor da causa
pú~lica. D. Nuta Bartlet James era para o filho uma FEl-



Talvez por isso Victorino fosse tão apegado à
sua família, às suas irmãs, aos seus sobrinhos, aos
seus amigos. É o tipo de apego que só encontramos
em homens de caráter forte.

Victorino também crescel:l ·no mundo de Carlos
Lacerda. Nesse mundo ele sobressaía por suas qua
lidades humanas, nem sempré comuDs em um am
biente frio, de busca permanente do poder. Victorino
era um político porque era um humanista, cantando
suas ..árias ··românticas ou trágicas, dizendo suas
poesias, às ·vezes melodr~máticas, falando de seu
universo de amigo~.

VictQr!ílo conseguia as amizades contraditó
rias, ni:l "-,;..14 enorme capacidade de ~stimar, de não
ver os erros dos amigos, de perdoar até desafetos.
Sua vigilância só não aceitava desculpas quando a
vigilância era sobre ele próprio. Rigorosamente ho
nesto, udenista de boa cepa, Victorino não teve des
lizes que o comprometessem.

Presidente da Associação Legislativa do Es
tado da Guanabara, em uma época em que políti
cos tinham prestígio e poder, Victorino usou seu
carisma para fortalecer as assembléias legislativas
brasileiras. Reuniu-as em uma união parlamentar
que presidia, promoveu a troca de experiências,
estimulou o intercâmbio. Não morreu rico, mas ti
nha a fortuna das condecorações e títulos que lhe
foram dados por todas as Assembléias Legislati
vas do País, honra que nunca foi obtida por qual
quer brasileiro.

Tais diplomas e medalhas não eram espelho
de seu poder, porque ele não existia, mas evidencia
vam o agradecimento por seu trabalho, a sua simpa
tia, a sua liderança.

Despeço-me, Sr. Presidente, neste' discurso,
de Victorino James, certo de que ele o esperava
desta tribuna parlamentar. Era um direito de Victori
no. Mas não me despeço de sua imagem, da recor
dação dos momentos agradáveis de nos'so convívio,
da lembrança de seus chistes, de suas anedotas, de
suas lições, do saber que revelava sua intimidade
com a política brasileira.

Victorino era um político permanente que
transformava velórios em comícios, lembranças
em história. Parte dela, no meu Estado e fora dele,
ele viveu.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, talvez
nos estejamos dêspedindo de um modelo político, que
deixará lembranças e saudades em nosso País.
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ferência Permanente, como deve ser para todos nós. O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Con
cedo a' palavra ao nobre Deputado Severino Ca
valcanti, do PPB, para uma Comunicação de Lide
rança pelo PPB.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Como Líder, Pronuncia o s'eguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no momento em
que esta Casa vive a expectativa de uma decisão
que a qualquer hora poderá ocorrer, em cima de
uma proposição que abre, às escâncaras, as portas
para a ampla liberação do aborto em nosso País, é
me grato verificar que não estão sós os que, nesta
Casa, lutam contra' isso que consideramos quase
uma obscenidade.

A certeza de ser essa uma boa e nobre luta
nos vem a cada instante em que nos deparamos
com manifestações de amor à criatura humana,
como a que extraio do artigo da lavra da Dra. Idê
Ap~reçida Bittar Barra, estampado às fls. 27 da
edição de 4 de setembro último do Correio Brazi·
Iiense.

É uma bela página, Sr. Presidente, de confis
são, de respeito e amor ao ser humano, que entendo
deva ser etemizada com sua transcrição nos Anais
desta Casa, que ora estou requerendo. Não me res
trinjo, entretanto, a apenas pedir a transcrição desse
artigo. Permito-me ler o trecho final, que é a análise,
marcada de grande sensibilidade, da carta que uma
freira, como tantas mulheres bósnias, violada ao en
sejo do massacre do exército sérvio na Bósnia e em
boa parte da Croácia, dirigiu à sua madre, relatando
sua desdita, mas aceitando o desafio que a vida lhe
impôs.

Essa aceitação está plasmada neste trecho da
carta que irei ler a V. Ex~., para que tomem cons
ciência do que representa uma pessoa que valoriza
o ser humano:

Não se pode arrancar uma planta com
as raízes.1 O grão caído no sulco precisa
crescer ali, onde o misterioso, ainda que iní
quo semeador, o)ançou para crescer.

Alguém tem que começar a interrom
per a cadeia do ódio que destrói nossos paí
ses. Por isso, ao filho que virá ensinarei so
mente o amor. Esse meu filho, nascido da
violência, será uma prova diante de mim que
a única grandeza que honra o ser humano é
o perdão.

E arremata a articulista:

O conteúdo dessa carta, sensível, ma
duro, humano, a torna universal. É uma cha-



Um certo homem, curioso e interessado, apro
ximou-se da construção de um edifício e perguntou: a
um servente, que empurrava um carrinho: ·0 que
você está fazendo?" A resposta veio imediata: ·~s

tou carregando massa." Adiantou-se o curioso al
guns passos e deparou-se com um pedreiro que
erguia uma parede. Perguntou-lhe: "O que você
faz?" E a resposta: "Não vê? Estou assentando ti
jolos".

O inquiridor, interessado em perscrutar o signi
ficado do trabalho, arriscou-se a repetir a pergunta a
um servente que preparava a massa que seria usa
da no assentamento dos tijolos. A resposta o sur
preendeu. O servente abandonou a pá, ergueu o
corpo e os olhos para cima e, com orgulho e respon
sabilidade, disse: "Moço, estou ajudando a construir
este edifício".

Analisemos a questão do aborto sob o prisma
dessa história.
• A concepção de um filho não é ato meramente

. humano, resulta de relação sexual entre um homem
e uma mulher. Muitos encontros sexuais ocorrem em
condições orgânicas adequadas à fecundação, mas
a fecundacáo não se realiza. Quantas mulheres aue-
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mada dos sentimentos mais elevados com- rem, pelo menos conscientemente, conceber um fi-
patíveis com o ser humano, ora adormeci- lho e não o conseguem, embora suas condições
dos ou condenados a ser sepultados para físicas sejam declaradas satisfatórias pelo médi-
sempre. co. o que significa, então, uma mulher estuprada fi-

Em confronto o agressor e a vítima: o car grávida? O fato ter ocorrido exatamente no seu
primeiro, rebaixado da condição humana período fértil, embora todo o seu 'ser recUSasse'o in-
atuando pela força e pelo instinto animales- truso?
co; a segunda sente, reza, pensa. Um aniqui- Admitamos que há intervenção dé um"poder
la a categoria humana; a outra, ferida, sangran- maior na concepção de um ser vivente para a tmor-
do, voa nas alturas e descobre o infinito. talidade. Qual o significado dessa vida indesejada?

Afastar o incômodo é a resposta imediata. Quem
Sr. Presidente, é assim que deveremos anali- está vivendo a humanidade, com suas dores e ale-

sar essa lei que escancara nosso País para a prática grias, enxerga maior e mais longe. Retirar? embrião
de um crime contra aqueles que, indefesos, não po- não elimina a dor da violência sofrida. A mulher estu-
dem sequer gritar, protestar, porque ainda não têm ' prada precisa mais de um apoio psicoterapêutico
voz, quando covardemente alguém que não tenha qu~ do aborto. Infelizmente os formadores de opi-
sensibilidade humana procura destruir uma vida que nião de nossa sociedade, oferecendo frases feitas e
só Deus tem o poder de destruir. pseudo-remédios anti-sintomas, têm reduzido o ser

Portanto, Sr. Presidente, peço a transcrição humano a um carregador de massa, que não vê
desse artigo publicado no jornal Correio Brazilien- além do seu prazer imediato. Em um.tempo em que
se, intitulado·A questão do aborto·, de D.ldê Apare- o poder de comando é disputado na política, na es-
cida de Bittar Barra, para que fique consignado nos cola, na família, com armas escusas e desleais, o
Anais desta Casa que alguém tem sentimento e sen- homem vê-se abdicado do seu poder de pensar, que
sibilidade e valoriza a vida humana. tsso servirá para lhe é inerente e mais valioso.

a posteridade. Tivemos notícia, há pouco, do massacre do
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- exército sérvio na Bósnia e em boa parte da Croácia.

DOR O massacre, com tanques e canhões, incluiu a viola-
A QUESTÃO DO ABORTO ção das mulheres que haviam ficado na retaguarda,

nos povoados vencidos. As religiosas que permane
ceram nos mosteiros. Não foram poupadasl pelos
sérvios. Uma delas escreveu à sua superiora, trans
passada de dor e determinação: "Madre, escrevo-lhe
não 'Para buscar cons~lo, mas para que me ajude a
dar graças a Deus por me haver associado a milha
res de compatriotas ofendidas na honra e obrigada a
uma maternidade indesejada. ,

Pensei muito sobre isso e me convenci de que
havia uma parte secreta da dor da minha gente que
me escapava e quase me envergonhei de, ter sido
excluída. Agora sou uma delas, umas tantas mulhe
res anônimas da minha cidade, com o corpo devas
tado e a alma saqueada. O Senhor me admitiu em
seu mistério de vergonha. E mais, concedeu-me a
mim, religiosa, o privilégio de conhecer até o fundo a
força diabólica do mal.. Serei mãe. 9_filho será meu e
de ninguém màis. Sei que podia confiá-lo' a outras
pessoas, mas ele - ainda qU~\:I não ~ tivesse que
rido nem esperado ,- tem o direito ao meu amor de
mãe. Não se pode arrancar uma planta com as raí
zes. O grão caído no sulco precisa crescer ali, onde
o misterioso, ainda que iníquo semeador, o lançou
para crescer.



34936 Sábado 1 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS Novembro de 1997

Alguém tem que começar a interromper a ca
deia de ódio que destrói nossos países. Por isso, ao
filho que virá enSinarei somente o amor. Esse meu
filho, nascido da violência, será uma prova diante de
mim que a única grandeza que honra o ser humano
é o perdão."

O conceito dessa carta, sensível, maduro, hu
mano, a torna universal. É uma chamada dos senti
mentos mais elevados compatíveis com o ser huma
no, ora adormecidos ou condenados a ser sepulta
dos para sempre.

Em confronto, o agressor e a vítima: o pri
meiro, rebaixado da condição humana atuando
pela força e pelo instinto; a segunda sente, reza
e pensa. Um aniquila a categoria humana; a ou
tra, ferida, sangrando, voa nas alturas e desco
bre o infinito.

O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente,
com a aquiescência do nobre orador, Deputado
Antonio Feijão, peço permissão para falar por
dois minutos no período das Comunicações Par
lamentares.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - De
putado Haroldo Sabóia, V. Ex~ não poderá falar
neste momento para fazer Comunicações Parla
mentares, porque regimentalmente esse período
está reservado para após o Grande Expediente.
Mas concedo-lhe a palavra pela ordem, por dois
minutos.

O SR. HAROLDO SABÓiA (Bloco/PT - MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero registrar mais um atentado contra lideran
ças populares do meu Estado, o Maranhão.

Dessa feita, Sr. Presidente, a vítima foi o líder
do Fórum Estadual de Defesa da Moradia, o Sr. Elis
mar Mendes, líder comunitário do Município de Pin
daré-Mirim. Ele sofreu um atentado à bala no início
da semana e encontra-se ainda gravemente feri
do no hospital da cidade vizinha de Santa Inês.
O que é mais triste e mais grave é que esse
mesmo líder vem sendo perseguido sistematica
mente pelo Prefeito da cidade, o ex-Deputado
Estadual Paruru.

No mês de abril, Elismar Mendes, que agora
sofreu atentado à bala, foi ilegalmente preso pelo
delegado regional por determinação do Prefeito.
Tudo leva a crer ser o próprio Prefeito o responsável
por esse atentado sofreu o grande líder de Pindaré
Mirim, que é também dirigente do Fórum Estadual
da Moradia do Estado do Maranhão.

É grave o qÍJadro da segurança pública no Ma
ranhão. É assim que as lideranças políticas que diri-

gem o nosso Estado tratam as lideranças dos traba
lhadores da cidade e do campo.

Era o registro que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Pas

sa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Antônio Feijão.
O SR. ANTÔNIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, retorno a esta tribuna para tratar do
tema energia e, como não poderia deixar de ser,
falar um pouco de alguns setores do Governo F~;

deral que se têm destacado no campo da energia
no Brasil.

Em especial, quero ,;omunicar a esta Casa que
o Departamento Nacional de Combustíveis foi ven
cedor do 22 Concurso Nacional de Experiências Ino
vadoras de Gestão na Administração Pública Fede
ral, com o projeto de'modernização dos processos fi
nalísticos e de ingestão do Departamento Nacional
de Combustíveis.

Atribuo todo esse mérito aos abnegados fun
cionários do DNC, em especial ao Dr. Ricardo Pin
to Pinheiro, que repete, com brilhantismo, dedica
ção e probidade, no Departamento Nacional de
Combustíveis, a administração que fez na ELE
TRONORTE.

Parabenizo o Ministro Raimundo Brito pela es
colha que fez, ao indicar para a direção do Departa
mento Nacional de Combustíveis o Dr. Ricardo Pinto
Pinheiro.

Ao assumir o DNC, aquele órgão ocupava as
manchetes dos jornais com questões de ressarci
mento, de fiscalização e outras que enchiam as pra
teleiras do Tribunal de Contas da União. Hoje, o
DNC, após a gestão continuada do Dr. Ricardo Pinto
Pinheiro e de todos os técnicos daquele órgão, teve
seu trabalho reconhecido, ao ganhar esse prêmio de
gestão da coisa pública.

Por isso, Sr. Presidente, acho que o que foi
publicado hoje na coluna "Painel", da Folha de
S.Paulo, é uma pequena brincadeira de algur;n as
sessor do Ministro para denegrir a imagem ·do Dr.
Ricardo Pinto Pinheiro, que não perde seu tempo
andando nos corredores desta Casa, porque não
precisa estar aqui para ter o seu nome sendo fala
do nas Comissões e no plenário desta Casa. O
seu trabalho chega até ,esta Casa através dos re
sultados e do reconhecimento do que ele mes'mo
constrói.
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Por isso, Sr. Presidente, acho que a Folha de

S.Pau.lo poderia amanhã ocupar uma pequena parte
dessa lida coluna do jornal para reconhecer o traba
lho dó Dr. Ricardo Pinto Pinheiro.

O segundo ponto do meu discurso refere=se ao
Programa de Desenvolvimento Energético de Esta
dos e Municípios PRbbEEM, muito bem dirigido
pelo Dr. Maneini.

É importante dizer a todos os Deputados que
esse programa está levando energia às comunida
des distritais e subdistritais não só da Amazônia,
mas de todo o Brasil.

Quando se procura saber como está hoje o
meio rural no que se refere à energização, basta di
zer que, na Região Norte, de cada cem proprieda
des, apenas duas têm energização rural.

O PRODEEM, reconhecido na Comissão -de
Minas e Energia, ganhou novo aporte de recur
sos para o Orçamento de 1998. Tenho certeza
de que, como no Amapá, onde vinte e duas no
vas comunidades estarão recebendo, até feve
reiro, energização fotovoltaica através de painéis
solares, os colegas de outros Estados .do Brasil
poderão buscar nesse magnífico programa de
energização de Estados e Municípios, criado em
1995, soluções que parecem pequenas, mas que
levarão às fazendas e escolas. o que mais dá bri
lho à vida: a energia.

Para entrar no terceiro tema, Sr. Presidente,
quero dizer que há alguns meses recebi a incumbên
cia de ser Relator do Projeto de Lei nJ! 1.089, de
1991, que trata do armazenamento de rejeitos nu
cleares e da sua política de controle.

Ao receber da Comissão de Minas e Energia
essa incumbência, fiz algumas exigências, dentre
as quais conhecer modelos de armazenamento de
material radioativo, ou seja, de rejeitos, não só no
Brasil, como no exterior, e alguns outros tipos de
energia nuclear geradas fora do Brasil. Fiz a pri
meira parte na Europa e, há um mês, estive em An
gra dos Reis visitando as usinas nucleares Angra I
e Angra 11.

Faço questão de ler o sumário da situação que
existe hoje e da importância que tem a energia nu
clear.

O mundo hoje não pode ficar na globalização
dos números, nem no monolítico panorama ener
gético do petróleo. O mundo tem que se diversifi
car, mas dentro de cada país, porque aquele que é
monolítico é um alvo único, seja no mercado finan
ceiro, seja na geopolítica de geração de energia
elétrica.

Dentro das minhas atividades como membro
da Comissão de Minas e Energia e de Relator do
Projeto de Lei n9. 1.089/91, que trata da regula
mentação, da sistematização e da deposição de
rejeitos nucle~res no Brasil, estive em visita à
Central'Nuclear de Angra no dia 10 de setembro
de 1997.

Com satisfação, verifiquei que naquelas insta
lações vêm sendo desenvolvidos trabalhos de eleva
do nível tecnológico, tanto na operação de Angra I
quanto na construção de Angra 11.

Neste momento em que o Governo busca por
todos os meios solucionar a crise de abastecilTJento
de energia elétrica que ameaça prejudicar o desen
volvimento do País, é importante lembrarmos que a
utilização da energia nuclear para produção de ener
gia elétrica no Brasilfo~, em grande parte, fruto de
outra crise, .essa ocorrida a nível mundial no início
da década de 70.

Em 1974, após a primeira crise mundial do
petróleo, novos paradigmas estratégicos foram
adotados pelo Governo Federal visando a minimi
zar a dependência externa daquele combustível.
Assim é que, através do Acordo de Cooperação na
Área Nuclear assinado entre o Brasil e a Alema
nha em 1975, concretizou-se a aquisição de duas
novas usinas de 1.300 megawatts cada, a serem
fornecidas pela empresa KWU, subsidiária da Sie
mens.

Essas usinas vieram somar-se à de Angra I,
com 657 megawatts, que já se encontrava em cons
trução àquela época e que era do mesmo tipo, pois
também utilizavam um reator a água leve pressuriza
da (PWR), só que fabricado pela empresa norte
americana Westinghouse, sendo Furnas Centrais
Elétricas S.A. a empresa responsável pelo gerencia
mento de sua construção.

Um amplo programa de capacitação técnica na
cional foi iniciado visando-se a uma progressiva nacio
nalização dos equipamentos e à absorção de tecnolo
gia nos serviços de engenharia para as futuras unida
des nucleares. Para isso, coube à NUCLEN NUCLE
BRÁS Engenharia e serviços S/A o detalhamento do
projeto básico e o gerenciamento da aquisição de
equipamentos nacionais, além da responsabilidade
pela absorção da tecnologia necessária à execução de
um projeto de tal magnitude, já que, inicialmente, o

. Acordo Brasil-Alemanha previa um total de até oito
usinas. As obras das fundações da usina Angra" fo
ram iniciadas em 1977. Após diversas alterações
institucionais e problemas de recursos ao longo des
ses anos, o empreencnmento encontra-se atualmen-
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te 85%' concluído, sendo que este percentual repre- É importante dizer que, com a chegada do
senta uma média Ronderada das atividades de en- complexo termonuclear' de Angra, a qua-lidade de
genharia, sLiprimento"nacional e importado, 9bras cí- vida marinha' e da crosta terrestre 'melhoro~. Hoje,
vis, montagens e comissionamento. Esse grau de pro- pode-se ter certeza de que só há uma praia no Brasil
gresso das obras permite-nos afirmar que, de acordo da qual pode-se dizer que não tem qu~:lIquer tipo de
com seu cronograma e com base no equacionamento poluição ou de contaminação, que são as praias que
dos recursos necessários para o seu término, a usina ficam em tomo da usina nuclear. O controle é abso-
entrará em operação comercial em meados de 1999. lutamente microscópico e científico.

A entrada em operação de Angra 11 na data in- A construção de Angra 11 obeqece aos mais
dicada é de fundamental importância para o abastel (illevados requisitos internacionais de qualidade de
cimento de energia elétrica da Região Sudeste, em armazenamento e de montagem de equipamentos,
especial a área dos Estados do Rio de Jane.iro e;io em um projeto que incorpora. todos os recentes
Espírito Santo. Sem essa usina, o nível de r~a~- avanços tecnológicos em termos de controle e segu-
mentaria substancialmente em face dó alimento da rança.
demanda verificado nos últimos anos nessa região Os reatores das usinas Angra I e-li são do tipo
devido ao crescimento do consumo, tanto residencial que utilizam a água pressurizada como refrigerante
quanto dos setores industriais e de serviços. e moderador, sendo que essa categoria denominada

A atual configuração da malha de transmissão PWR corresponde a cerca de 65%-da totalidade 90S

torna o suprimento do Estado do Rio de Janeiro vul- reatores em operação no mundo, contabilizando
nerável a problemas nas grandes linhas de transmis- mais de 5 mil reatores/ano de operação.
são vindas de outros Estados. O aumento de gera- A segurança desses reatores se baseia no
ção própria reduzirá a dependência de suprimento conceito de defesa em profundidade, que consiste
externo a cerca de 35% da demanda máxima e con- basicamente no estabelecimento de mecanismos e
tribuirá para o aumento de confiabilidade do supri- barreiras de segurança que atuam sucessiva e inde-
mento de energia elétrica na região. pendentemente para reduzir a nível aceitável a prob-

É importante dizer, Sr. Presidente, que a gera- abilidade de ocorrência de um acidente.
ção de energia termoeléctrica não depende do EI Para o projeto de Angra 11 foi tomada como re-
Nino, da intensidade ou não de chuvas na Amazônia ferência a usina de Grafenrheinfeld, na Alemanha,
ou da falta de chuvas no Nordeste. Ela é um casulo que correspondia à última geração de usinas ale-
que depende simplesmente da operacionalidade da mãs, à época da assinatura do acordo. A usina de
usina. Por isso, a garantia estratégica numa região Grafenrheinfeld encontra-se em operação desde
tão importante do Brasil, como a do Rio de Janeiro e 1981, apresentando um histórico operacional que a
do Espirito Santo, de ter esse suprimento de quali- coloca entre as melhores do mundo..
dade e de confiabilídade. Outras usinas alemãs de mesma classe, como

Do ponto de vista da geração de empregos, Q a usina ISAR 2, que visitei recentemente, apresen-
empreendimento Angra 11 tem proporcionado uma tam os mais elevados fatores mundiais de eficiência
média de cerca de 3.600 empregos em atividades di- operacional, o que apresenta perspectiva promissora
retamente relacionadas com o gerenciamento, proje- em relação ao funcionamento de Angra 11.
to, fabricação, construção, montagem e Iicenciamen- Também é importante dizer que com o jeitinho
to da unidade. brasileiro a nossa usina está ficando melhor em qua-

A presença da usina tem sido um fator de de- Iidade técnica, melhor em qualidade de informática e
senvolvimento na região circunvizinha a Angra, não cÓm melhores instalações físicas do que os modelos
apenas pelas melhorias da infrà-estrutura local, re- iguais já instalados na Alemanha.
sultantes das ações de inserção regional do em- A atualização do projeto de Angra 11 correspon-
preendimento, tais como, por exemplo, o convênio deu não 'só à introdução das melhorias adotadas, em
assinado com a Prefeitura de Angra dos Reis, que Grafenrheinfeld, mas também à consideração de
possibilitou a realização de diversas obras de inte- conceito de segurança e aperfeiçoamento adotados
resse da cc. nunidade, bem como o aparelhamento nas usinas alemãs de última geração, a linha KOI'4-
da Defesa Civil Municipal, como também pelo levan- VOI.
tamento A monitorização das condições ambientais, Para assegurar uma transposição segura do pa-
tanto em sua dimensão físico-biótica como nas drão técnico das usfnas alemãs para Angra 11, todas
questões socioeconômicas. as ativiJad"?l:t de projeto, fabricação, construção e
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comissionamento se desenvolvem com base nas
normas e diretrizes adotadas para as usinas alemãs, '
o que é assegurado pela atuação de Órgãos de Su
pervisão Técnica Independente TUV, na Alemanha,
e Instituto Brasileiro de Oualidade Nuclear IBON.
Além disso, todas as fétses do projeto e da constru
ção da usina são licenciadas e fiscalizadas pela Co-
missão Nacional de Energia Nuclear CNEN. '

Em recente mudança institucional, que' se- inse
re no quadro da Reestruturação do Setor Elétrico, to
das as etàpas de implantação e operação de usinas
termonucleares do Brasil passaram a ser administra
das pela NUCLEN, que incorporou a Diretoria Nu
clear de FURNAS.

É um motivo adicional para entusiasmo e orgu
lho de um homem pélbico comprometido com o de
senvolvimento auto-sustentado do País verificar a
forma meticulosa e dedicada com que a equipe da
NUCLEN estabeieceu um padrão de preserVação de •
equipamentos e procedimentos de montagem eletro~ .
mecânica, assegurando o efíciente cumprimento dos
cronogramas dessa importante obra.

A conservação das estruturas e equipamentos
vem' sendo realizada dentro de rígidas especificações,
que estabelecem desde as condições de preservação
e ó programa de inspeções periódicas, até os procedi
mentos para medidas corretivas. Foi tão alto o padrão
alcançado que, hoje em dia, através de programas de
intercâmbio patrocjnados pela Agência Intemacional

--ee--Energia-Atâfn1Cã, a experiência dos técnicos res
ponsáveis pela preservação dos equipamentos de An
gra " está servindo de referência para outros países
que também possuem úsinas nucleares cuja constru
ção sofreu,atrasos significativos.

Há cerca de dois anos, a obra adquiriu um rit
mo eficiente e contínuo,. superando çonstantemente .
as metas previstas e atingindo hoje cerca de 850;0 de.
realização.

No presente momento, o estágio da obra é o se
guinte: de engenharia, ela tem o total de 95,17% reali
zado; de suprimento, 94,07%; obras. civis, 93,58%;
montagem e' comissionamento, 49,60%. No total, o
empreendimento já está com 85,16% já executado. Às
vezes, quem não é da área, especificamente conhece
dor dó assunto, vê com estranheza a palavra comissio
naniEmto com 49,60%. O comissionamento é a vida de
energização de um reator, ~ quando você começa a
colocar o material nuclear' dentro do reator. Por isso
que ele está, no seqOencial, em números menores do
que as obras de engenharia, eletromecânica e tudo
mais. Mas, a partir de fevereiro de 19~, começam a

, ser instalados os combustíveis antes de Angra 11 e, se

tudo correr bem, no início de 1999 ela já estará ex
portando 1.300 megawatts para o Rio de Janeiro e o
Espírito Santo.

As· atividades prosseguem' em ritmo normal,
destacando-se a fabricação e a montagem de estru
tura metálicas. Os trabalhos de montagem estão
sendo -realizados paralelamente nas áreas de siste
mas mecânicos, componentes nucleares; compo
nente convencionais e sistemas elétricos.

O cronograma está sendo seguido de modo
a assegurar o início da operação comercial em
julho de 1999, sendo o carregamento do núcleo
previsto para novembro de 1998 e ,a primeira cri
ticalidade para fevereiro de 1999. O primeiro car
regamento de combustível já se encontra em
fase de fabricàção pelas Indústrias Nucleares do
BrasUS/A INB.

Quanto à usina de Angra I, merece registro o
de,sempenho alcançado no último ciclo, isto é, no pe

. ríodo de 384 dias decorridos desde .:i última parada
para0 recarregamento de combustível.

Também é importante prestar um esclareci
mento: um ano tem 365 dias e um ano nuclear, ou
seja, a vida útil de uma usina não é o período tempo
ral do sol, mas o período que o combustível vai ge
rando energia com eficiência. Normalmente, um ci
cIo, ou seja, um ano nuclear leva 384 dias. Por isso,
estamos tratando de um número que é diferente do
padrão de dias que tem o ano.

Nesse seu sexto ciclo, do total de 384 dias, An
gra I funcionou durante '369, alcançando um fator de
disponibilidade de 95,8% e, com isso, superando a
média mundial, que é de 82,5%. O fator de capacidade
da usina também atingiu um valor bem alto, 95,7%, o
que significa que a usina operou praticamente na sua
potência máxima durante todo esse ciclo.

. Nesse período, Angra I gerou 4,7 milhões de me
'gawattslhora, que somados à energia gerada nos ciçlos

,.anteriores perfazem o total de 22 milhões e 600 mil 'me
gawattslhora, energia suficiente para abastecer urna ci
dade de aproximadamente 1 milhão e 100 mil habitantes
durante os seus doze anos de operação comercial.

É importante lembrar que, ao contrário de An
gra 11, que se insere no Acordo de Transferência de
Tecnologia entre Brasil e Alemanha, Angra I foi ad
quirida da empresa americana Westinghouse no sis
tema Tum Key, em que os brasileiros eram respon
sáveis basicamente pela operação da unidade.

E aqui faço parêntesis para falar do zelo e da
preocupação não só das Siemens do Brasil e da Ale
manha, bem como do governo alemão em qualificar
material humano no Brasil. Foram mais de 250 técni
cos de alto nível à Alemanha e absorveram na ínte-
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gra O know-how da geração termonuclear, inclusive
de preparaçãq de combustível nuclear.

Os problemas iniciais na vida operacional des
sa usina foram sendo superados cQm a crescente
assimilação e desenvolvimento da cultura técnica
nacional e a incorporação do projeto inicial de novos
sistemas de segurança.,.e C0J:ltrole.

Esses diversos aspectos que aqui apresentei tr'é:l
duzem o orgulho que não podemos deixar de ter, vendo
profissionais brasileiros compartilhando os mais avança
dos estágios tecnológicos, superando dificuldades mate
riais e gerando a energia e os conhecimentos capazes
de suportar os níveis de desenvoMmento de que o.nps
so País necessita e que, certamente, alcançará.

Por fim, réndo uma homenagem especial às
equip.es técnicas que atuam no canteiro da constru
ção de Angra \I e na operação de- Angra I, por seu
trabalho intenso, competente e que, freqüentemente,
não recebem o reconhecimento merecido.

Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que, como
geólogo, amazonólogo, o que vi na Alemanha, o que
estudei na Suécia e nos Estados Unidos é tudo uma
coisa só. A energia nuclear não é a ideal. Ela é a
energia geopoliticamente necessária a um País, por
que se hoje houvesse algum contratempo de guerra
que envolvesse uma diáspora entre o Japão e o Oci
dente, o Japão só teria energia em seu país oriunda
de centrais termo,elétricas. A mesma coisa acontece
ria com a Suécia, que trava a maior luta em defesa da
ecologia e tem, ao longo do litoral, no underground,
ou seja, no subsolo, abaixo do litoral, a deposição de
rejeitas nucleares. Ao longo do seu litoral existem seis
grandes usinas do tamanho ou maiores do que Angra
11. Mas a Suécia não discute se essa situação energéti
ca é ambiental ou não, porque ela é necessária. E
hoje é uma usina de qualidade ambiental.

Então, o Brasil tem que ver o seguinte: não exis
tem mais mananciais de água nas Regiõés Sul e Su
deste para serem represados. Quem deveria estar fa
zendo este discurso seriam os Parlamentares do Sul e
Sudeste. Mas eles estão optando por fazer um grande
Iinhão da Amazônia para o Sul e Sudeste.

Tenho que defender uma outra alternativa de
energia no Sul e Sudeste para que eles não façam a
hemodiálise energética de Tucuruí. É preciso des
pertar para o fato de que Tucuruí já está lá, ocupan
do praticamente um país de espelho d'água, com o
ônus de cobrir uma floresta riquíssima.

Queremos que esse ônus seja compensado pelo
benefício de sua energia no que sobrar plira o Brasil,
mas no que for necessário para os amazônidas.

Era o que tinha a dizer.

Novembro de 1997

Durante o discuso do Sr. Antonio Fei
jo o Sr: Chico: Vigilante, § :?- do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira djJ.
presidênçia, que é ocupada pelo Sr. Arlin
do Vargas, §:?- do artigo 18 do Regimento
Interno

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Pa~
sa-se ao horário de

VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Chico Vigilante.
O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, confesso que estou assustado com a chama
da crise do sistema financeiro internacional, com o
susto que a economia brasileira vive e a conta que a
sociedade começará a pagar a partir de hoje.

Hoje todos os jornais anunciam que os juros
dobraram na data de ontem. De uma penada só,
numa portaria, o Ministro Pedro Malan, junto com o
Presidente do Banco Central, que aparece naschar
ges como domador de onças, duplicou as taxas de
juros. Na verdade, os domadores de onça daquelas
charges deveriam ser os trabalhadores e as donas
de casa, que a partir de hoje passam a pagar a con
ta pela duplicação das taxas de juros, especialmente
os servidores públicos, que estão pendurados no
cheque especial e no cartão de crédito.

A partir de hoje tanto o cheque especial como
o cartão de crédito duplicaram suas taxas de juros.
Seguramente os banqueiros vão aproveitar a chance
para aumentar um pouco mais esses juros, porque
banqueiro sempre encontra uma saída, sempre en
contra uma brecha para aterrorizar ainda mais os
trabalhadores e as donas de casa, especialmente os
servidores públicos, que estão há três anos sem um
reajuste de salário.

E o Governo diz que tomou essas medidas
para proteger a leconomia. Para proteger quem? A
quem eles estão protegendo senão o sistema finan
ceiro internacional e 0.5 especuladores do capital vo
látil, que vêm aplicar aqui no Brasil, o paraíso da es
peculação, hoje.

E o Govemo Federal, com medo de que eles
fossem embora, aumentou as taxas de juros para
tentar segurá-los aqui. São recursos que não estão
na área produtiva. Não é capital produtivo, é capital
puramente especulativo, tanto que vai embora de
uma hora para outra. Temos notícia de bilhões que
foram embora, desapareceram em minutos.

Nós, da Oposição, chamamos a atenção desta
Casa, já há muito tempo, para o risco que o Brasil es-
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tava correndo por estar investindo somente na espe
culação e não ter preocupação alguma com o capital
produtivo, com aquele que vem efetivamente para fi
car.

Mas o pior, Sr. Presidente, é que esta Cas;i
entrou numa inércia permanente. Ontem, quinta-fei
ra, estava parecendo mais sexta-feira, pois não hou
ve sessão deliberativa, não houve nada! A maioria
dos Parfamentares já foi embora e todas as chama
das Lideranças da Casa também. Deve haver al
guém passeando pelos Estados Unidos, pela Euro
pa, sei lá por onde. E o Ministro da Fazenda, Sr. Pe
dro Malan, que é um verdadeiro rei, junto com o Sr.
Gustavo Franco, tomam essas medidas sem dar ex
plicação alguma a esta Casa.

Esta Casa não sabe o que está acontecendo
com a economia brasileira. Esta Casa não sabe que
rumo a economia brasileira está tomando. Até recen
temente, ouvíamos nesta Casa vários Deputados da
base de sustentação do Governo, muitas vezes
cumprindo determinação do próprio Governo, fazer
apologia sobre coisas que não conheciam. Por
exemplo, era comum virem falar bem da economia
dos chamados Tigres Asiáticos, dizendo que aquilo
sim era um modelo a ser seguido pelo Brasil. Depois
que entraram em colapso, já estão dizendo que é
uma economia não muito estável.

Ouvi pronunciamentos e mais pronunciamen
tos de Parlamentares da base de sustentação do
Governo sobre a economia do México. Alguns" até
foram em caravana àquele país para dizer que aque
la economia também era um modelo a ser seguido
pelo Brasil. Depois que ela quebrou, não ouvi mais
qualquer Parlamentar da base de sustentação do
Governo falar da economia mexicana.

Consideravam como modelo a economia ar
gentina, que era o que havia de melhor em termos
de América Latina. O Sr. Menem era um deus para
eies. A Argentina tem hoje uma das maiores taxas
de desemprego da sua história e está praticando
"também as maiores taxas de juros. E não têm mais
o que vender, porque já entregou, praticamente de
graça, todas as estatais ao capital internacional. Isso
levou os trabalhadores ao desemprego e ao deses:
pero. Depois da surra de votos ocorrida nas urnas
argentinas, o pessoal da base de sustentação do
Govenio nesta Casa já não tem mais como modelo
a Argentina. Eu quero saber que tir') de modelo será
apresentado como o definitivo. Quais modelos serão
apresentados agora como solução?

Agora, tanto a base de sustentação do Govemo
quanto o Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso
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têm o descaramento, a cara-de-pau de respor:3abili
zar o Congresso Nacional pelo fracasso do plano
econômico porque não fazemos as chamadas refor
mas. Ora, eles estão há três anos sem conceder
reajuste salarial; não investiram nada na área social;
estão fazendo com que este" País mergulhe numa
das maiores crises de saúde e de segurança pública
vemos nos quartéis a revolta da P61ícia Militar; as
estradas estão completamente esbLiracadás; não
estão investindo na agricultura e culpam o Congres
so Nacional por essa crise. E o pior é que, com o es
paço que eles têm na mídia, vão terminar ainda con
vencendo a opinião pública de que a culpa é mesmo
do Congresso Nacional.

Com essas medidas que estão sendo adota
das, com esse aumento absurdo CaS taxas de juros,
a classe média, mais uma vez, vai ser penalizada,
essa classe média que já está deixando de existir.
Se este País continuar nesse ritmo, vamos ter duas
classes: uma de milionários, exploradores, que vão a
Miami a qualquer hora fazer compras e sequer pas
sam pela alfândega brasileira, e a dos miseráveis,
que não vão poder comprar nem no boteco da esqui
na. Essa é a marcha batida que este País está se
guindo.

Portanto, é preciso dizer em alto e bom som
que está na hora de este País tomar um rumo. A clas
se média está em fase de extinção e é bom que se
diga que não existe democracia sem classe média.
Democracja alguma se sustenta se não tiver uma clas
se média forte. Está sendo extinta especialmente a ca
tegoria dos servidores públicos, que em algum mo
mento já foi classe média no Brasil e hoje não é mais.
Basta verificarmos todos os cortes feitos. Será que al
gum servidor público, mesmo os desta Casa, os mais
bem remunerados, ainda vão ao teatro? Não vão.
Além do mais, tiveram que tirar seus fi.lhos da escolas
privadas, colocá-los em escola pública, e estão todos
dependurados no cheque especial, cujos juros, de uma
hora para 9,utra, estão sendo duplicados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preo
cupado com tudo isso, tomei a decisão de fazer um
requerimento convocando o Sr. Ministro Pedro Ma
lan a vir ao~ plenário ~a Câmara dos Deputados para
explicar as m"edidas que está adotando. S.Exa. deve
explicações"à sociedade brasileira e ao Congresso
Nacional, especial,mente à Câmara dos Deputados.

Apresentarei tal requerimento na sessão ordiná
ria da próxima terça-feira e espero que ele não seja
engavetado pelo Presidente da Câmara dos Deputa
dos, como ocorreu com dezenas de outros. Também
espero contar com o apoio da maioria dos Deputados



da Casa, que também devem estar preocupados
com a questão, para que possamos trazer o Sr. Mi
nistro Pedro Malan ao plenário da Câmara dos De
putados. Que S.Exa. venha nos explicar o porquê
dessa medida absurda de duplicação da taxa de ju
ros e quais mecanismos eles aplicarão para defen
der a sociedade, a população e o consumidor, em
vez de ficarem defendendo os banqueiros especula
dores.

Todas as medidas por eles adotadas, até ago
ra, somente vão em defesa da especulação e dos
banqueiros; eles nada fizeram pela sociedade. Pelo
contrário, estão, mais uma vez, arrochando a socie
dade, o cqnsumidor e a classe média do País.

Portanto, conto com o apoio desta Casa para
que o Ministro Pedro Malan venha ao plenário da
Câmara dos Deputados para explicar essas medidas
absurdas que foram tomadas por ele no dia de on
tem e outras medidas que eles tomando também. Se
perguntarmos para qualquer um nesta Casa, hoje,
seguramente não vai saber explicar o que está acon
tecendo com a economia.

Espero contar com o apoio da maioria dos Depu
tados desta Casa, para que possamos o Sr. Pedro Ma
lan a esta tribuna da Câmara dos Deputados, a fim de
que S.Exa. explique quais são as medidas que preten
de tomar para o bem-estar da população, para prote
ger o cidadão, e não medidas que só vão no sentido
de proteger os especuladores e os banqueiros.

É essa a comunicação que faço a esta Casa e à
Nação brasileira, Sr. Presidente, esperando contar, re
pito, com a maioria dos votos dos Parlamentares para
trazennos efetivamente o Sr. Pedro Malan até aqui. Se
não fizennos isso, esta Casa vai demonstrar mais uma
vez que é subserviente e que vai continuar sem ter in
teresse algum em saber o que está acontecendo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Dan

do continuidade às Comunicações Parlamentares,
concedo a palavra ao Exmo. Sr. Deputado Parcia
nello, pelo Bloc~/PMDB/PSDIPSUPRONA.

O SR. HERMES PARCIANELLO (BlocolPMDB
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Deputado Arlindo Vargas, Sras. 'e Srs. Depu
tados, desta tribuna faço reivindicações, faço dem~n

cias, reclamo justiça, mas também desta tribuna ren
do minhas homenagens a personalidades que cons
truíram a História deste País.

Ocupo hoje esta tribuna, Sr. Presidente, para
que seja transcrito nos Anais desta Casa o artigo in
titulado "Ulysses", de autoria do Ilustre Presidente
Nacional do Partido do Movimento Democrático Bra-
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sUeiro PMDB e ex-Presidente da 0âmara dos De
putados, Deputado Paes de Andrade, publicado no
Jornal de Brasília no último dia 12 de outubro. O ar
tigo, Sr. Presidente, é um tributo a Ulysses Guimarã
es, em memória à passagem do quinto ano de seu
falecimento; leio-o aqui:

Há cinco anos, em hora que reclama
va a sua presença forte, Ulysses Guimarães
desaparecia nas águas atlânticas de Angra
dos Reis. Abatido pelo temporal, ele, que
era sobrevivente de tantas tormentas, dei
xou a Nação perplexa pelo vazio. Para nós,
do PMDB, a perda foi ainda maior. Como lhe
cabiam as metáforas náuticas, nós o tínha
mos como grande timoneiro.

Certas coincidências, só explicáveis
pelas razões que não entendemos, fizeram
com que ele sempre relembrasse o mistério
e a força do oceano, em seus discursos, em
sua conversa amena. Em outra hora tem
pestuosa, buscou, na transcrição que Fer
nando Pessoa fez de Plutarco, a frase atri
buída pelo grande biógrafo da Antigüidade a
Pompeu: "Navegar é preciso, viver não é
preciso". Esses misteriosos desígnios fize
ram com que o oceano fosse seu túmulo, e
os penedos da Serra do Mar a sua lápide.
Com ele e Dona Mora, sua companheira de
tantos anos, partiram também da vida Seve
ro Gomes e Dona Henriqueta. A amizade
entre os dois homens públicos tinha a ci
mentá-Ia, além do afeto pessoal, a mesma
preocupação com o Brasil. Nos últimos me
ses de vida, ambos denunciavam a desna
cionalização da economia brasileira, a des
truição do setor estatal e a capitulação do
País diante do neoliberalismo, já iniciada De
Severo Gomes temos, em seu último discurso
pronunciado ,no Senado, o documento mais
duro de sua vida pública, na denúncia da aber
tura do mercado brasileiro sem as salvaguardas
necessárias à preservação de nosso parque in
dustrial e da nossa soberania m.onetária.

Tenho; de Ulysses, memória ~e quase
40 anos. Recordo-o Ministro da Indústria e
do Comércio do Gabinete chefiado por Tan
credo Neves.,- durante a efêmera experiên
cia parlamentarista que tivemos. Em segui
da, ao chegar à Câmara dos Deputados,
aqui o encontrei como companheiro do
Partido Social Democrático, em que militava
um homem mais de sua geração do que da



VII - ENCERRAMENTO
,

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente ses
são, antes convocando para segunda-feira, às 14h,
sessão ordinária da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlind9 Vargas) - Encer
ro a sessão, convocando outra para a próxima se
gúnda-feira, dia 3, às 14 horas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Depu

tado Hermes Parcianello, no exercício da Presidên
cia desta Casa, associo-me a V.Exa. na homena
gem que faz a um dos maiores políticos que o Brasil
já teve. Quero dizer que Ulysses Guimarães era tão
grande que somente as dimensões oceânicas pode
riam abraçá-lo no momento derradeiro da sua exis
tência.

Parabéns a V.Exa.
Ocupo, hoje, também a Presidência

de nosso partido, de que ele foi líder e diri
gente maior durante duas décadas. Estou
certo de que procuro seguir seu exemplo de
dignidade e sua inamovível lealdade à le
genda. O PMDB é, segundo todas as pes
quisas, o maior partido político brasileiro.
Mas houve o tempo em que era apenas a
oposição consentida, reduzida ao testemu
nho .corajoso da resistência. Nas horas de
êxito e nas horas de sofrimento, há aqueles
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minha, e de quem guardo, além da grande que não deixaram nem deixam o panlao, por-
admiração intelectual e política, o respeito que deixá-lo seria renunciar à própria identidá-
que-s,edeve a uma personalidade exernplar~ de moral, mais do que renunciar à identidade
Era José Martins Rodrigues, líder da banca- política.
da daquele grande partido., Dois anos mais É este o nosso sentimento de hoje.
tarde, imposto o bipartidarismo pelo' Gover- Estamos em hora de reafirmar os nossos
no Militar, filiamo-nos, os três, ao MDB. compromissos para com,o Brasil dos brasi-

Passe o tempo que passar" não se leiros. É preciso corrigir os rumos da política
apagará da memória política brasileira a in- econômica, sem que isso signifique renun-
dissociável (elação entre o PMDB e Ulysses ciar à segurança de uma moeda estável. A
Guimarães. Desde que assumiu a sua presi- longo prazo, nenhuma economia é estável
dência, até a cil~da do destino nos céus bai- sem que produza bens tangíveis para o con-
xos e castigacjos pelo ciclone, nas cercanias sumo interno e para a exportação, uma vez
de Angra dos Reis, o MDB e o PMDB foram que a globalização exige, de cada parceiro,
Ulysses. Guimarães, e Ulysses foi o partido a contribuição no abastecimento do merca-
sob sl)as 'duas siglas. do mundial. Nenhum país terá a sua 'econo-

O partido podia' receber. pessoas de mia protegida se não souber defender seu
convicção menos sólida, sem ceder em seus parque industrial e sua agricultura contra os
princípios. Em nosso entendimento, não po- mais fortes. O PMDB está certo de que é
dia e não pode excluir ninguém cpntra quem possível combater a inflação sem desempre-
não se possa provar atos criminosos. O par- go, sem falências,' sem a fome e sem a mi-
tido pode perder quadros sérios e importan- séria no campo. E, mais do que tudo, sem
tes, em conseqüência das circunstâncias violência nas ruas. ~ste é o nosso partido
políticas regionais, mas sempre fica, em seu um partido de brasileiros, com idéias brasi-
cerne, a seiva vital dos militantes. Ulysses leiras e a serviço do Brasil, que continuará
era a referência maior de sua espinha dor- em nossos filhos e nossos netos.
sal, o eixo ético de sua: conduta e de sua Ulysses era a viga mestra de sua es-
doutrina, alicerçada ;,a briga permanente trutura, e a morte, ao levá-lo, não o demitiu
pela soberania nacional e pela justiça em fa- dessa referência. Estamos sempre ouvindo
vor dos que trabalham. a sua voz poderosa, dizendo-nos, como dis-

Quis o destino que estivéssemos jun- se Pompeu aos marinheiros da frota roma-
tos, e que eu viesse a sucedê-lo nos mais na, que "navigare necesse est, vivere non

est necesse".altos cargos que ocupou, no Parlamento e
no partido. Fui seu sucessor na Presidência
da· Câmara dos Deputados e guardo, com
orgulho dos que só têm o patrimônio moral a
ser legado, suas palavras ao me transmitir o
cargo, quando disse: "Aperto-lhe as mãos,
Presidente Paes de Andrade. Elas podem
ser apertadas, São mãos limpas e honra
das".
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

11 • RECURSOS:

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO· ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58,§1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado com ART.132,§2° .

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

.NCl-3.132i97 (MURILO PINHEIRO)'· Dispõe sobre os
horários para se ministrar aulas de educação
física.

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.317/97 (WIGBERTO TARTUCE) - Estabelece a
obrigatoriedade da inclusão da disciplina
Ensino Bíblico nas escotas de ensino
fundamental.

QLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.449197 (PEDRO CANEDO) - Toma obrígatória a
inclusão da disciplina Preservação e Obtenção
da Saúde nos currículos escolares do ensino
fundamental.

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO· ART. 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combi~ado com ART. 132, § 2°

N° 699/95 (AGNELO QUEIROZ) - Cria o Conselho 2.
Federal de Artistas e Técnicos em Espetáculos
de Diversões - CONFATED, bem como os
Conselhos Regionais, e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 1.695/96 (RICARDO IZAR) - Veda ás
agremiações político-partidárias a cobrança de
contribuições ou descontos em folha de
pagamento de servidores públicos da 2.1
administração direta e indireta, e entidades
paraestatais.

PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E10U
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:
ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 734/95 (JARBAS LIMA) - Concede a dedução de
N° 1.958/96 (JOÃO CÓSER) - Fíxa limites para a doações, de caráter assistencial, para efeito de

carga de material a ser transportada pelo . Imposto de Renda, nas condições e limites que
aluno. (Apensado: PL nO 1.976/96, do Dep. estabelece.
Chicão Bríqído). . ÚLTIMO DIA: 03-11-97

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

tJ" 2:137/96 (ALDO ARANTES) - Acrescenta
parágrafo ao artigo 6° da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, que "dispõe sobre a
regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos a reforma agrária,
previstos no Capítulo 111, Título VII, da
CO'lstituição Federal". (Apensado: PL nO
2.992/97, do Dep. Aldo Arantes).

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 1.179/95 (OSVALDO BIOLCHI) - Concede
isenção de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) - nas aquisições de
veículos feitas pelas Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAEs.

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 1.706/96 (JORGE ANDERS) - Cria o Fundo de
Controle de Reparação Ambiental em Águas
Territoriais . Brasileiras, e dá outras
providências.

ÚLTIMÓ DIA: 03-11-97
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA"
O GRANDE EXPEDIENTE

• 'Novembro de 1997 •

Data Dia da Semana Hora Nome

3 28·feira

N° 2.311/96 (ROBERTO PESSOA) - Concede
isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados e do Imposto de Importação a
motocicletas ! destinadas exclusivamente à
atividade de transporte autônomo de
passageiros (mototáxi), e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

N° 3.032/97 (LiDlA QUINAN) - Dispõe sobre
incentivo fiscal a doações de empresas para
clínicas de drogados.

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

15:00 João Leão

15:25 Marçal Filho
15:50·Adhemar de Barros ~ilho

16:15
16:40 Aldo Rebelo
17:05 Jaime Martins
17:30 Davi Alves Silva
17:55 Aldo Arantes

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE. ART. 164, § 10 18:20 Severino Cavalcanti

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, 4 3
8
-felra 15:00 Gonzaga Patriota

APÓS OUVIDA A CCJR, NOS 15:25 José Janene
TERMOS Da ART. 164, § 2° e § 3°) <=5----.4'iõ8 .'&::feT-ira=------:;1;;:5-:;:;:0:;;:0-;O=-=s=-c-a=-rAn-:--d';""'ra-d';""'e----
PRtIZO' PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 15:25 Ricardo Gamyde

ART. 164, § 2°
6 58-feira 15:00 Giovanni Queiroz

15:25 Arnaldo Madeira
PROJETO DE LEI:

N0 2.231/96 (SOCORRO GOMES) - Dá nova redação 7 6
8
·feira

ao aJ:tigo' 25 da Lei nO 8.847, de 28 de janeiro
de 1994, que "dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) e dá outras
providências. '

ÚLTIMO DIA: 03-11-97.

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1° do RI.. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 2° (05
sessões). As seguinte proposições: 10 28-feira

PROJETOS .DEDECRÉTO LEGISLATIVO:

N°· 557/97 (JAIR BOLSONARO) - Solicita 'plebiscito
sobre a aplicação de trabalho forçado.

ÚLTIMO DIA: 03-11-97

10:00 Fernando Zuppo
10:25 Felter Júnior
10:50 Ceci Cunha
11 :15 De Velasco
11 :40 Pinheiro Landim
12:05 César Bandeira
12:30 Neuto de Conto
12:55 Carlos Nelson
13:20 José Carlos Vieira

15:00 Pal,Jlo Bernardo
15:25 Pedro Luis Albuquerque
15:50 Udson Bandeira
16:15 Alberto Goldman
16:40 Freire Júnior
17:05 Salatiel Carvalho
U:30 Antõnio do Valle
17:55 Paes Landim
18:20 José Pimentel

N° 558/97 (JAIR BOLSONARO) - Solicita plebiscito
.' sobre a aplicação da pena de morte. 11 38-feira
ULTIMO DIA: 03-11-97

15:00 Maluly Netto
15:25 José Aldemir
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. 4a~ieira 15:00 Silvio Torres 10:50 Fernando Ferro12

15:25 Gerson Peres 11 :15 Marisa Serrano
11 :40 Cunha Lima

13 58·feira 15:00 Tuga Angerami .12:05 Gilney Viana
15:25 Paulo Delgado 12:30 Agnelo Queiroz

10:00 B.-Sá
12:55 Nelson MarquezeUi

14 6il·feira
13:20 Adylson Motta

f 0:25 B~nedito Domingos
10:50 Luiz Alberto 24 28·feira 15:00 Gilvan Freire
11 :15 Augusto Viveiros 15:25 Nicias Ribeiro
11 :40 Zulaiê Cobra 15:50 Nárcio Rodrigues
12:05 Aécio de Borba 16:15 Domingos Leonelli
12:30 Roberto Valadão 16:40 Felipe Mendes
12:55 Arlindo Chinaglia 17:05 Luiz Mainardi
13:20 Waldomiro Fioravante 17:30 Paulo Rocha

17:55 Eliseu Moura17 28·feira 15:00 Nelson Otoch
18:20 Jair Bolsonaro15:25 Marilu Guimarães

15:50 Edinho Bez 25 38·feira 15:00 Israel Pinheiro
16:15 Paulo Lustosa 15:25 Inácio Arruda
16:40 Dercio Knop

17:05 Regina Lino 26 48·feira 15:00 Germano Rigotto

17:30 Moisés Bennesby 15:25 Lima Netto

17:55 Wagner do Nascimento 27 58·feira 15:00 Antônio C. Pannunzio

18:20 Haroldo Lirra 15:25 Eurípedes Miranda

18 38·feira 15:00 Paulo Gouvea 28 68·feira 10:00 Osvaldo Reis
15:25 Humberto Costa 10:25 Luiz Fernando

48·feira 15:00 Sérgio Miranda 10.50 Teima de Souza19
11 :15 Vicente Cascione15:25 Expedito Júnior
11 :40 Luiz Piauhylino

.. ~- -
15:00 Colbert Martins 12:05 Paulo Bornhausen20 58·feira

15:25 Ivan Valente 12:30 Lindberg Farias
12:55 'Paulõ Paim

21 68·feira 10:00 Francisco Rodrigues
13:20 Confúcio Moura

10:25 Vânio dos Santos
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

PROJE Iv DE LEI N'" oJ.ô&~d97 éo Sr. Vic~1 mJ
André Gomes - que "Dispõé sobre a publicação
das listas de assinantes da Internet".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO

A V I S O N° 13/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.:27/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5a Sessão

A V I S O N° 14/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 30/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2· Sessão

t- PROJETO DE LEI N° 3.461/97 - do Sr. Jaques
Wagner e outros - que "Cria o Sistema de
Radiodifusão Pública, regulamenta o Serviço
de Radiodifusão Pública, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WAGNER ROSSI

1 - PROJETO DE LEI N° 3.173/97 -- do Senado
Federal - que "Dispõe sobre os documentos
produzidos e os arquivados em meio eletrônico
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

2- PROJETO DE LEI N° 3.589/97 - do Sr.
Valdemar Costa Neto - quê "Modifica a Lei nO
9.472, de 16 de julho 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
Cónstitucional nO ~ -de 1995, visanao a pE::rmltlr
o uso de central privativa de comunicação
telefônica com fins cooperativos por usuários
de baixo poder aquisitivo".
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

A V I S O N° 32/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 30.10.97
Prazo.: :) Sessões
Decurso: 3· Sessão

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)
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mínimo de dez anos, a contar da data da
descontinuação da produção ou importação do
veículo".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

10 - PROJETO DE LEI N° 1.017-B/95 - do Sr.
Jorge Anders - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da instalação pelàs fátíricas e
montadoras de sistema antiassalto em veículos
automotores tipo táxi".
Apensado: Projeto de Lei nO 1.041/95.
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

11 - PROJETO DE LEI N° 1.130-A/95 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre a liberação da
contribuição do Técnico de Administração nos
casos que menciona".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

12 - PROJETO DE LEI N° 1.180-B/95 - do Sr.
Fernando Gonçalves - que "dispõe sobre a
inserção, nas fitas de vídeo gravadas,.
destinadas à venda ou aluguel no País, da
seguinte mensagem: "Faça -sexo seguro. Use
Camisinha"." _ ..
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

13 - PROJETO DE LEI N° 1.300-A/95 - do Sr.
Sandro Mabel - que "torna obrigatória a
colocação de "slogans" e dísticos nas
embalagens de produtos brasileiros de
exportação".
RELATOR: Deputado HAROLDO SABÓiA

B - Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

1 -

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

PROJETO DE lEI N° 3.259-A/92 - do Sr.
JacKson Pereira - que "determina a forma de
debêntures de emissão das sociedades
anônimas de .capital aberto e dá outras
providências". '
RELATOR: Deputado SílVIO PESSOA

PROJETO DE LEI N° 4.731-A/94 - do Sr. Aldo
Rebelo - que "regulamenta a profissão de
Tecnólogo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MACONI PERILLO

PROJETO DE LEI N° 36-A/95 - do Sr. Luiz
Gushiken - que "dispõe sobre a livre
organização de Grêmios Estudantis e dá outras
providências".
Apensados: Projetos de Lei nOs 1.662/96;
1.066/95.
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 138-A/95 - do Sr. Beto
Mansur - que "acrescenta parágrafos ao artigo
841 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado SíLVIO ABREU

PROJETO DE LEI N° 281-B/95 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre o uso e a
conservação do solo e da água no meio rural".
Apensado: Projeto de Lei nO 1.710/96.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PROJETO DE LEI N° 330-B/95 - do Sr.
Eduardo Mascarenhas - que "dispõe sobre a
regulamentação do Profissional de Educação
Física e cria seus respectivos conselhos
federal e regionais".
RELATOR: Deputadó NICIAS RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 380-A/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre anistia das faltas de
serviço na Administração Pública Federal, no
período qtle menciona, e dá outras
providências".
RELAtORA: Deputada ALZIRA EWERTON

PROJETO DE LEI N° 389-A/95 - da Sra.
Vanessa Filippe - que "altera a redação-do §
1°, do art. 389, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT",
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

PROJETO DE LEI N° 428-B/95 - do Sr.
Lapr~vita Vieira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade dos fabricantes e.importadores
de veículos automotores abastecerem o
mercado com peças de reposição, pelo prazo

14·

5-

PROJETO DE LEI N° 3.296/89 - do Sr. paulo
Ramos - que "dispõe sobre o livre acesso a
praias, rios, I~gos e lagoas, e determina outras
providências~' .
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N° 4.102-A/93 - do Senado
Federal (PL$ nO 152/91) - que "regula a
garantia constitucional da inviolabilidade de
dados; define crimes praticados por meio de
computador; altera a Lei nO 7.646, de 18 de
dezembro de 1987, que "dispõe sobre a
proteção da propriedade intelectual de
programas de computador e sua
comercialização no País, e dá outras
providências".
RELATORA: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL
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A V I' S O N° 33/97

PROJETO DE LEI N° 3.650/97 - do Poder
Executivo (MSC 1.052/97) - que "altera a Lei nO
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe
sobre a vígilância sanitária que ficam sujeitos
os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, outros
produtos e dá outras providências".
Relatora: Deputada ALCIONE ATHAYDE

"PROJETO DE LEI N° 3.373/97 - da Sra.
Marinha Raupp - que "altera o art. 983 da Lei
nO de 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
institui.o Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH ,

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MIN.ORIAS

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

5-

PROJETO DE LEI N° 1.729-B/91 - dos Srs.
Vittorió MedioU e Saulo Coelho - que "dispõe
sobre a utilização de motores a diesel em

81-A/96 - do Sr. Gilney Viana - que RELATOR:
RELATOR: Deputado iSRAEL PINHEIRO
FILHO

PROJETO DE LEI N° 1.238-BI95 - do Senado
Federal (PLS nO 69195) - que "altera'a Lei nO
5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe
sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e
militar em serviço da União e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA

1 -

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da análise da Constitucionalidade e
1 

Juridicidade (art.54,1)

A V I S O N° 33/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 31.10.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

16 ~

A V I S O N° 34/97

PROJETO DE LEI N° 2.889/97 - do Sr. João
Paulo Cunha - que "proíbe a cobrança de
estacionamento nos parques privativos em
estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviço-S-ft. .- - - -
Relator: Deputado CUNHA LIMA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A V I S O N° 16197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 29/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início.: 29/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

PROJETO DE LEI N° 2.561/96 - da Sra. Zulaiê
Cobra - que "altera a redação do art. 222 do
Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal''.
RELATOR: .Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

4-

2 - PROJETO DE LEI N° 410-C/95 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "dispõe sobre utilização
de terras públicas pelas Prefeituras
Municipais".
RELATOR: Deputado MAGNO BACELAR

3 - PROJETO DE LEI N° 2.130/96 - do Sr.
Augusto Nardes - que "acrescenta inciso ao 1 c

artigo 21 da Lei nO 8.884, de 11 de junho de
1994, que 'transforma o C'onselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE
em autarquia, dispõe sobre a prevenção e a
repressão às infrações contra a ordem
econômica e dá outras providências'".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

B • Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
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PROJETO DE LEI N° 1:189/95 - do ::>f. Jorge
Anders - que· "obriga as montaê::loras de
automóveis a equipar os novos veículos com a
terceira luz de freio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 2.1;61/96 - do Sr.
Philemon Rodrigues - que "dispõe sobre o
contrato de gestão entre a União e as
empresas públicas e sociedades de economia
mista que exploram atividade econômica e dá
oiltrás provídência~".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI N° 2.487-AJ96 - do Sr.
Cunha Bueno, que "dispõe sobre a
desestatização da Companhia de Navegação
do São Francisco - FRANAVE".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

PROJETO DE LEI N° 3.208/97 - do Senado
Federal (PLS nO 12/95), que "altera a redação
do art. 59 do Decreto-Lei n° 7.661, de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências), e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN

PROJETO DE LEI N° 3.254/97 - do Sr. Lima
Netto, que "altera o art. 28 do Decreto nO 2.044,
de 31 de dezembro de 1908, que define a letra
de câmbio e a nota promissória e regula as
operações cambiais".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

A V I S O N° 23/97

6-

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 28/10/97
Prazo: 5Sessões
Decurso: 4a Sessão

PROJETO -DE LEI N° 443-A/95 .: do St: Elias 2 
Murad, que "di'spõe sobre pagámento de
indenizações pelas Sociedades Seguradoras
nutorizadas a operar em seguros privados, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI N° 3.119-AJ97 - do Sr. 3 -
Albérico Filho, que "dispõe sobre incentivo
fiscal às microempresas e às empresas de
pequeno porte do setor de informática".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

PROJETO DE LEI N° 3.164-A/97 - do Senado
Federal (PLS nO 221/96), que "determina o
tombamento dos bens culturais das empresas 4 -
incluídas no Programa Nacional de
Desestatização".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI N° 3.671/97 - do Sr. Serafim
Venzon, que "altera o inciso XIII do art. 9° da 5 -
Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que
institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
COMISSÃO: EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.673/97 - do Sr. Wilson
Cignachi, que "altera a alínea "f' do inciso XII
do art. 9° da Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES e dá outfas providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

A V I S O N° 17/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 31/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

5-

4-

3-

2-

1 - PROJETO DE LEI N° 523/95 - do Sr. Ivo
Mainardi, que "altera dispositivos da Lei nO 1
7.256, de 27 de novembro de 1984,
assegurando· aos profissionais liberais o direito
de se constituírem em microempresas".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

PROJETO DE LEI N° 1:504196 - do Sr. Edson
Ezequiel -' que "Possibilita, à populaçlo
carente, a utilização do exame de pareamento
éromossômico (ADN), em casos de
investigação de paternidade e dá ouutras
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 29/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

AVISO N° 43/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
início: 30.10.97
Prazo: 5 sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.634/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante que "concede
estabilidade por um ano ao trabalhador
transferido".
RELATOR: [i)eputado JAIR MENEGUELLI

A V I S O N° 42197

PROJETO DE LEI N° 3.678/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre o
ingresso de candidatos casados nos cursos de
formação das escolas militares".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

ofi~\ajs e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 3.677/97 - do Sr. Valdír
Colatto - que "altera o incisc;> IV do art. 9° da Lei
nO 8.429, de 2 de junho de 1992, que "dispõe
sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta
ou fundacional e dá outras providêndas,i:
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO
PIRES

1 - PROJETO DE LEI N° 3.440/97 - do Sr.
Mendonça Filho, que "altera o art. 895 do
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 
Consolidação das Lei do Trabalho - CL"".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

2 - PROJETO DE LEI N° 3.517/97 - do Sr. Israel
Pinheiro, que "institui normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos de obra e
serviços de engenharia, e dá outras

A V I S O N° 24/97

1 - PROJETO DE LEI N° 1.841-A/96 - do Sr.
Wilson Cignachi - que "altera a redação do
artigo 6C úa Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

2 - :PROJETO DE LEI N° ~.336-A/96 - do Sr.
Fernando Ferro - qu;e "dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização de avaliação
periódica de saúd~, e análise laboratorial para
trabalhadores expostos a produtos agrotóxicos,
seus componentes e afins".
RE.LATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

:3 - PROJETO DE LEI N° 3.653/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre as perícias

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 3.613/93 - do Sr. Carlos
Nelson - que "Estabelec~ data mensal para
pagamento dos proventos de aposentadoria e
pensão que especifica."
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

A V I S O N° 41/97.

RECEBIM(!NTO DE EMENDAS
Início: 27/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO 5 -
Inicio: 31/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

providências"
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

2 - PROJETO D~ LEI N° 2.461/96 - do Sr. 4 
Domingos Dutra - que "Estabelece pensão
especial aos dependentes das vitimas de
violência pela posse de terra e dá outras
providências."
RELATOR:~Deputado ARMANDO ABíLlO
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providências".
RELATOR:ZAIRE REZENDE

A V I 5 O N° 44/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 30/10/97
prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
C~SSÃO .

1 - PROJETO DE LEI N° 1.562196 - do Sr. Luiz
M·oreira - (PL n° 1.913/96, apensado) - que
"altera a Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
que dispõe sobre o Serviço de 1V a Cabo e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 28/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 31.10.97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 1a sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.717/97 - do Poder
Executivo (Mens. n° 1.168/97) - que "altera a
denominação da ponte sobre o Km 316,5 da
BR-158/RS".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

2 - PROJETO DE LEI N° 3.736/97 - do Senado
Federal (PLS nO 77/97) - que "dispõe sobre a
identificação e publicação do estado de
conservação das rodovias federais, e dá
outras providências".
RELATOR:Deputado FELIPE MENDES

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30

11 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO
A V I S O N° 17/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 28/10/97
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 07 DIAS

1 - PROJETO DE LEI N° 37/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao OrçamentO'" da
Seguridade Social da União, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar no valor de .R$
2.239.612,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado FELIPE MENDES (PPBlPI)

2 - PROJ!=TO DE LEI N° 38/97-CN, que "Abre ao
Orçamen~o de Investimento, em favor de
diversas. empresas estatais, crédito especial
até o limite de R$ 478.491.529,00, para os fins
que especifica".
Relator: Senador JÚLIO CAMPOS (PFUMT)

A V I S O N° 18/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03111/97
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 01 DIA

3 - PROJETO DE LEI N° 39/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito especial até o limite de R$
2.400.000,00, para os fins que especifica".

4 - PROJETO DE LEI N° 40/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social
crédito suplementar no valor de R$
7.000.000,00, para os fins que especifica,"

5 - PROJETO DE LEI N° 41/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito especial até o limite de R$
159.600,00, para os fins que especifica."

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 34 mínutos.)

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições regimentais, resolve prorrogar,
por 20 (vinte) sessões, o prazo de funcionamento da
Comissão Extema "para apurar denúncias de explo
ração e comercialização ilegal de plantas e material
genético na Amazônia".

,Brasília, 31 de outubro de 1997. - Michel Te
mer, Presidente.''.
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CENTRO DEDOCIJMENTACÃO E INFORMAÇÃO

EDITAI, N" 02, DE31 DE OllTllBRO DE 1997

A Diretora do Centro de Doc:umentaçio e Informação da Câmua dos Deputados. nos
teImOS do Ato ça Me.-m nO 62185, publicado no Boletim Administrativo nO lOS, de J2 de junho de 1985,
p. 1047, torna públicas as decis&s da Comi,são de Avaliação de Documentos de Arquivo - CADAR.
quanto nó ciclo de 'tida 6til de SO espeeíes documentais produzidas. e;ou aUeradas. dou recebidas nO

desempenho de 08 rotinas especificas, acumuladas em 113 unidades de arquivamento (originais, vias,
cópias e processos), formalizadas nas Tabel~ ~e Tempomlidade anexas, cujos prazos de guarda,
devidamente justificados, foram extraídos dos respectivos Planos de Destinação de Documentos.

Confonne a legenda que acompanha as Tabelas de Temporalidade. os conjuntos
documentais 8!;sinalados COm "P" teria guarda pennanente. por oferecerem perspectiva de uso para fins de
pesquisa e informação futuras. A convenção "P '5" indica guarda permanente-seletiva, por amostragem. Os
demais terão. por destinaçio tTnal, a eliminação sistemática. após decorridos os respectivos prazos de
guarda intermediária no setor de origem, ou na Coordenação de A.rquivo.

Se. no' praZO de 00 (sessenta dias), não houver manifestação em cbntrário. por pule de
pessoas e entidades interessadas, estas Tabelas de Temporalidade serão consideradas aprovadas e entrado
em vigor.
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.TABELA DE TEMPORALIDAOE

Ár",: Legislnl/V> AVlIliaçio: 19/[0/[996
FIIDçiO: Assessoramento Técnico c Admínistrativo ao Processo Legislativo Atullinçio: 22108J1997
Atividade: Apoio Técnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Rotina: APOIO ÀS REUNiÕES DE COMISSÕES (ATUALIZAÇÃO) DCOlO2

Documento: DCOlO2..Qt
Titulo: CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE COMISSÃOOCO/Ol - "Apoio às Reuniões de Comissões (ArualizaçiQ)"

DCO/lO - "Tomada de DepoImentos - Comissões"
DCO/II - "TramJlaçào de Proposta de Fiscalização e Controle"
DCOJt2 - "Condução dos Trnbalhos de CPI"
DCO/13 - "Preparaçào de PautasJOrdem do Dia - ComiSSÕeS"
DCOi14 - "Parecer ~ohrc Con~ultíliRecurso - COJUR"
DCO/15 - "Orcrecimento de Subsidias à Pr~lçào"
SGM/23 - "I)csarqulvamento de Proposições (Atualill1çào)"

17.(01):
Arquivamento:

Vi.(Ol):
Arquivamento:
Faseltiva:
Fase Interm. Origem:

COPER - S~creta.na da Comissão pertinente
Integra Dosslê - ReunIão de Comissão Permanente (DCO/02-UCA2)

COTEM - Secretaria da Comissão pertinente
Pasta específica em ordem cronológica
Até o envio aos membros da Comissio

índice alfabético dO!J títulol dos documentos ti vias:
Arquivamento:

Membl1)s da comissão
NACD

DCO/14 l/CAI

DCOlO2 Doe. 08
DCO/IO Doe. 114
DCO/02 Voe. 03

I>o<umeolo: DCOl/3-01 (#)
Titulo: PAUTA - REUNIÃO DE COMISSÃO

Documento: DCO/02~03
Titolo: LIVRO - AGENDA DE PLENÁRIOS

COPER . Secretana. da Comissão pertinenre
(ntegra Dossiê· Reunilo de ComISsão Pennanente (DCO/02-UCA2)

Membros de ComIssão e interessados
NACD

Na COTEM. a pauta encaminhada aos membros está. inserida no documento
DCO/D2-01 - Convocação para Reunião de ComIssão

DECOM - Secretaria da Comissão pertmente
Até a preparnção da Ordem do Dia
Ate aelaboração da próxima pauta

DECOM - SERAD
Até a determmação das prOVIdênCIas
Até a realização da reunião

DECOM - SERAD
Ate o preenchimento do livro
01 ano

J.-1trúnica:
FueaUva:
fa5e Interm. Origem:
Fase loterm. COARQ:

Arlf-d«r.:
Fase aUva:
Fase 'nterm. Or~em:
Fase Interm. COARQ

Nvias:
Arquivamento:
Observaç6es:

Original:
Arquivamento:

Arquivo f!letfÔnico:
Fa.fl!'atil'a:
Fase Interm. Origem:
F.... lnf.rm. COARQ:

OrlgillRI: DECOM - SERAD
Arquivamento: Pasta e!'jpccltica
Io'ase aUva: Ate a realização da rcumão
Fasr Inrerm. Origem: ,\té o linal do ano
Fase Interm. COARQ: .

Documento: OCO/02-o4 .
Titolo: MEMORANDO - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÉNCIAS PARA REUNIÃO DE

COMISSÃO PERMANENTE

ASSENTADA DE DEPOIMENTO - COMISSÃO DCO/IO Doe. 06
ATA-REUNIÃO DE COMISSÃO .......••.. . , :: DCOlO2Doe.09
AVULSO DA ORDEM DO DIA - COMISSÕES. . DCO/l3 Doe. 02
BOLETIM DE AÇÃO LEGISLATIVA . DCO/02 Doe. 11
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DF COMiSSÃO·.... . DCO/02 Doe. OI
DOSSIÊ - APRESENTAÇÃO DE SUBSÍDIOS - CODlH .. . DCO/lS rCA
DOSSIÊ - ATA PLENA DE REUNIÃO DE COMISSÃO DCOlO2 UCAI
DOSSIÊ.CONSULTA A COJUR .. . DCO/l4 rCA2
DOSSIÊ- PROPOSTA DÊ FISCALIZAÇÃO E CONTROLE . DCOnI UCA
DOSSIÊ - RECURSO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM QUESTÃO DE
ORDEM .... ...
DOSSIÊ - RECURSO CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DE
PROPOSIÇÃO ,... .. . DCO/14 UCAJ
DOSSIE - REUNIÃO DE COMISSÕES PERMANENTES .. " DCO/02 rCA2
EXPEDIENTE - MANifESTAÇÃO SOBRE CONVOCAÇÃO/CONVITE PARA
PRESTAR DEPOIMENTO - COMISSÃO. . :..... . DCOIIO Doe. 03
EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE.DEPOIMENTO DCO/IO Doe. /J8
EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE REUNIÃO DE
COMISSÃO.
INTIMAÇÃO DE DEPOENTE - CPI
LIVRO - AGENDA DE PLENARIOS .... ' ...
UVRO DE PRESENÇA DE DEPUTADOS' REUNIÃO DE
COMISSÃO. . DCO/02 Doe. 12
MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA DE DEPOENTE - CPI ...•........... DCOIIO Doe. OS
MEMORANDO - DESARQUIVAMENTO DE PROPOSIÇÃO .... . . SGMI23 1>0<. 03
MEMORANDO - SOLICITAÇÃO DE PROVIDENCIAS PARA REUNIÃO DE
COMISSÃO PERMANENTE .. .. DCOlO2 Doe. 04
MEMORANDO - SOLICITAÇÃO DE PROVIDENCIAS PARA REUNIÃO DE
COMISSÃO TEMPORARIA DCOlO2 Doc. 115
OFiCIO - COMUNICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE RELATORIO-PREVIO DE PFC DCO/II Doe. OS
OFiCIO - COMUNICAÇÃO DE INDEfERIMENTO DE DESAR()UIVAMENTO DE
PROPOSiÇÃO " . . . . . ..' . .. . SGMI23 Doe. 112
OFICIO - COMUNICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COMISSÃO I'ARLAMENTAR
DE INQUJ:.RITO ICP\) .. DCOll2 Doe. 111

(O indicativo abaixo refere-se a area em que se insere a atividade. ao número atribuido à
rotina e aos doéumentos analisados)

Ex.: DCO/IO Doc. OI
DCO/-Departamento de Comissões (Área)
10 - Tomada de DepoimentQs - Comissões (Rotina)
Doc. OI - Requerimento de Convocação de Depoente R CP[

OFICIO - CONVOCAÇÃO DE DJ:.POJ:.NTE - CPI _.. ..... DCOIIO Doe. 02
OFICIO - ENCAMiNHA PROPO~TA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE .. DCO/Il Doe. O[
OFICIO - J:.NCAMINHA RELAÇAO DOS DEPUTADOS FALTOSOS- DCOlO2 Do 13
OFICIO - J:.NCAMINHAMENTO DE DOSSIE DJ:.PFC . e.
OFICIO - J:.NCAMINHAMJ:.NTO DE PARECER DA COJUR ~:~::- ~~

OFICIO - RESPOSTA ~ PJ:.DIDO DE ARqUIVAMENTO DE PFC .. :.: :.::::.: .. DCOIII~ 03
OFIC[O - SOLICITAÇAO DE APRECIAÇAO DO RELATÓRIO FINAL DE PFC' DCO/II Doe. 07
OFICIO - SOLICITAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PpC .... : DCO/I [ Doe. 02

Documento: DCO/02-oS
Titolo: MEMORANDO. SOLICITAÇÃO DE PROVIDENCIAS PARA REUNIÃO DE COMISSÃO

TEMPORÁRIA

Vriginll!: DECOM - SERAD
Arquivamento: Pasta específica
Fale ativa: Até a determinação das providências
Fase Interm. Origem: 01 ano
F.... lni.rm. COARQ: -



34954 Sábado 1 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997
•

Cópia: DECOM - SERAD
Arquivamento: Pasta cspecUi.ca
Flse ativa: Até o recebimento pelos diversos órgilos.o.se Interm. ()r~ern: I ano
F'leloter... COARQ: -

Doeo_to. DC0I02.Q6
TII.Io: OFicIO - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REUNIÃO DE COMISSÕES

17«(01): ADIRP - SERAD
Arquiva.-ellte: Pasta especifica
fie Itin: Atê o atendimento das solicitaç~5

File Inter,.. Origem: At~ o final do ano
F'lelnl.rm. COARQ:

VI«(Ol)t COSEL - SERAD
Arquivamento: Pasta especifica
Fue ativa: Até o &tendimcnto das solicí\&ÇÕeS
File Interm. Orilem: Ate o final do ano
F... I.tenn. COARQ: -

VI«(OJ): DETAQ - SESDC
ArquivllI:elto: Pasta especifica
Fue ativa: Até o atendimento das solicitações
flse Interlll. Origem: Até o final do ano
F.lelntenn. COARQ. -

Doeo",enlo: DCO/02-UCAI
Tít.lo: DOSSIÊ - ATA PLENA DE REUNIÃO DE COMISSÃO

Doe....nlo: TAQI"-OI (#)
Titulo. NOTAS TAQUIGRÁFICAS

COTEM - Secretaria da Comissio pertinente
Até. publicaç10
AM o tinal da Comissào
OS anos
I'

COPER - Secretaria da Comissio pertinente
Até a. publieaçio
Até o final da legislatura
04 anos
P

COPER - SecretAria da Comisslo pertinente
Integra o dossiê da proposição a que se ret'ere,

COTEM/· Secretaria da Comissio pertinente
Integra o dossiê da proposição a que se refere.

J1t1M.nicll:
Fase ativa:
Fale lnterrn. OriRem:
Faselnltrm. COARQ:
Guarda Permanente:

l'io{",k«:
F.e.tiva~

Fase hltenn. Origem:
F... lnt.rm. COARQ:
GlIani. Perma.ente:

Ori8IIUlI:
Observações:

Orilinal:
Observaçlies:

C6pio: CELEG - SlNOP
ArquiVlmento: Pasta cspê:cifi~a
F..te ativa: Até transcriçio pera Ficha Controle de TramílaÇio
Fase Interm. Origem: 06 meses
F... lnterm. COARQ: -

ncópúu:
Arquivamento: NACD

Doe.m••to: DC0I02-11
Tlt.lo: B?LETIM DE AÇÃO LEGISLATIVA

DETAQ - SERAD
Put1_ifica
Até o atendimento das solicitações
Ate o final do 100

COTEM ~ Secretaria da Comissão pertinente
/\lo.. lC&liu.çio da reuntlo

VI.(IU):
Arquivamelto:
Fueativ.:
F_lnterm·°rilem:
F'lelot..",. COARQ:

Cópl«:
Fase.tiu:
file I_tenn. OriCCIl1:

Documento: DCO/02.()7
Tít.lo: ROTEIRO DE ATIVIDADES DE REUNIÕES NO DEPARTAMENTO DE COMISSÕES

VI«(II): . DECOM - COpll centmI
Fate ativa: I dia
F_lnt..... Orl.l""': Até o final do mês
F'leln.erm•• COARQ: -

Originai: DETAQ-CORDE
Oblervaçõet: Apa.nhamento feilo no pleruirio da. Câmara dos Deputados. Subst1tuirí. a cópia na Ooui~-

Diário da Câmara dos Depurados (OCO)
Fue ativa:, Atê a publicaçio
Fase lnterm. Origem: ACSO
F... lnterm.COARQ: Integra Dossiê-DCD

Vlo(Ol):
FaJe ativa:
Fase Interm. Orijem:
f·••• lnterm. CO~/lQ:

C6p/o:
Arquivamento:
Oboerv~..:
Fase ativa:
Fale Interm. Origem:
F.lelnt.rm. COARQ:

DECOM - SERDO
I dia
Ate o final do mês

DECOM • SERAD
Pasta es~ifica

Confonne o caso, Cópia da via (Dl) e'ou via (02)
Ate a reahzação da reunião
Atê o final do ano

Cóplo: COARQ - SEDOL
Arqllllivamento: lntegra o Dossiê - OCD até ser substituída pelo original

OrIginai: DECOM
Observações: Notas taquigráficas das reuniões realizadas nas Comissões Permanentes. e Temporárias.

Critério ado18.do pam os anos de 1996 em diante: os ano'i antenorcs serio
microfilmados.

Fase .tin: Ate a publicação
F... lnl.rm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Integra o Dossiê ~ OCD

Documento: DCOI02..Q8
Tíl.lo: EXPEDIENTE· soLicrrAçÃO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE REUNIÃO DE

COMISSÃO
Cóplo:
Arquiumento:

COARQ - SEDOL
Integra o :)ossic - OCO até ser substituída pt:lo original

DETAQ - SESDC
ACOTEM não acumula Cópia do expediente.
Até a divulgação do aviso
Ate o final do mês

Doe.m.nlo: DC0102-12
Tilulo: ~~~~f6RESENÇA DE DEPUTADOS' REUNIÃO DE

Origlnol:
ObJervr.ç6es:
fa,e atiVai:
F!lR' Intenn. Ori~ell1:
Faselnt.rm. COARQ:

Cópia: COPER - .Sccrclaria da Comissão ~rtinentc
Af'qllivam~ftto: Paslaetpeeifictl
fo'ue ativa: Até a divulgação do aví!õO
Fa!t! I~term, Origem: Atê o final do ""nr
.F.~ I~te..... COARQ. - .

DoeOI...tO: DCO/02-09
Tit.lo: ATA· REUNIÃO DE COMISSÃO

J-1altn/e«:
Fateativa:
Fase lnterrn. Origem:
F.lelnt.rm. COARQ:
Gparda Permanente

UaMltica:
Obtervaç6es:
Fase.tiva:
Faselnterm. COARQ:
Guarda Permanente:

COPER - secretaria da Comissão peninente
Ate o ténnino do preenchimento do livro
Até o final da legislatura
04 anos

COTEM - secretaria da Comissão pe:ninente
São folhas, e não livro.
Ate: o finn.t da Comtssão
04 anos

A,...d~r.: COPER - SI.>eretaria da ComisslIo peninente
"ase .Iin: Ate a publicação no OCD
Fue Interm. OriReRl:

Documento: DCO/02-13
Título: OFICIO - ENCAMINHA RELAÇÃO DOS DEPUTADOS FALTOSOS

Onginal: COTEM - Secretaria da Comissl1o penineme
Fase ativa: Ate as correções/implantações no Gompulador
Fase Interm. Origem: ACSO
FIle Interm. COARQ:

OrIginai:
Arquinmento:
Obtervações:
Fase ativa:
Fue Inlerm. Origem:
F.lelnterm. COARQ:
Guarda permanente:

COPER - secretaria da Comi~sio peninente
Pasta especifica
No final da legíslatura as atas são encadernadas
Até a asstnatura
Até o final da legislatura
04 anos
P

Originai:
F.seatiu:
Flse 'nterm. O~igcm:
Faselnt.rm. COARQ:

COPER ~ St:cretaria da Comisslo penineme
Ate as correções/implantações no computador
ACSO

Documento: DCOJ02-10
Tít.lo: RESUMO DAS CONCLUSÕES DE REUNIÃO DE COMISSÃO PERMANENTE

Origlnol:
Arquivamrnto:

COPER - Secretaria da Comissão pertinente
Integra QcIssié - Reumilo de Comissão Pennan~me <DCOI02-UCA2)

Cóplo:
F'1e .tiv.:
F.se lnttrm. Origem:
Faselnlerm. COARQ

DECOM - Núcleo de ApOIO á Infonnáuca
Ate as correções/implantações
Até o final do mês
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Documento: OCO/02-UCA2
Título: DOSSIÊ - REUNIÃO DE COMISSÕES' PERMANENTES

Vis única:
Arquivamento:

SECPI ~ Secretaria da ComissJo pertinente
Integra o Processo· Comissão Parlam~ntar de Inquérito. DCO/11-UCA

DoSSoNnico: COPER • Secretaria da Comissão ~rtmente

Arquivamento: Pasta especifica
flse ativa: Ate a publicação da Ata no OCD
Fase Interm. Origem: Até o final do ano seguinte
Falelnterm. COARQ: -

Vi. única: COPER - Secretaria da Comisslo pertinente
Arquivamento: Pasta especitica. em ordem cronológica
Fase .tiva: Ate o conhecimento da Comissão
Fate Interm. 'Origem: Até o final da legislatum
File I.term. COARQ: -

Documento: DCO/IO-08
Titulo: EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE CàPIA DE DEPOIMENTOTABELA DE TEMPORALlDADE

Árel: L~gislativn

Funçio: Assessoramento Tecnico e Administrativo ao Processo Legislativo
Atividlde: Apuraçio de Fatos Ligados às Comls~ões
Roti..: TOMADA DE'DEPOIMENTOS - COMISSÕES

AvaUaçlo: 1710611997

DCO/IO

OrftI~al-/ :
Fase ativa:
Fase lnterm. Origem:
Falelntermo COARQ

SECPI· Secretaria da Comissio pertinente
Até o atendimento da solícitaçdo
Até o final do. Imbllhos da CPI

Documento: DCO/IO-OI
Título: REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO DE DEPOENTE· CPI

OrftlMl:
Arquinrnento:

C6pla:
Arquivamento:

SECPl- Secretaria da Comissão pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquérito· DCO!l2~UCA

Parlamentar solícitante
N.\CD

OrlKi..I-2:
Arquivamento:
Fate ativa:
Fase Interm. Origem:
Falelnterm. COARQ:

C6pla:
Arquivamento:

COPER • Secretaria da Comissão pertinente
Pasta especitica. em ordem cronológica

, Até oatendimento da solicitaçio
Ate o final do ano

Solicitante
NACD

Documento: OCO/08-02 1#) o
Titulo: OFiCIO - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PUBLICA OU EVENTO-
. COMISSÃO

Ori8/nlll: AutondadeJrcpresentante de entidade convidada pi a audiência
Arquivamento; NACO.'

Docume.to: TAQ/**-04 1#1
Título: GRAVAÇÃODEÀUDlO-COMISSÕES

DIsco: DETAQ - SECOC
Oblenraçio: A ~r ava.liado em roti~ll específica

Cópia: DECOM - Secretana da Comiisâo pertlnen~e
Arquinm~Rto: Pasta especifica
Fale ativa: Até o conhecímento do convidado
Fase Interm. Origem: Até o final da lt:glslatura
Falelnlerm. COARQ:

Docume.to: OCO/l0-02
Título: OFiCIO - CONVOCAÇÃO DE DEPOENTE - CPI

Documento: DCOI\2-UCA (#)
Título: PROCESSO - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO ICPI)
JIiG única: SECPI- Secretaria da Comissão pertmente
Fue ativa: Ate a conch.l!1o dos trabalhas
Fue Interm. Origem: ACSO
Falelnterm. COARQ: OS anos
Guarda Permanente : P

Documento: DCO/I0-05 ,~

Título: MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA DE DEPOENTE - CPl

Documento: DCO/IÓ-04
Titulo: INTIMAÇÃO DE DEPOENTE - CPI

Documento: DCO/IO-03
Título: EXPEDIENTE· MANIFESTAÇÃO SOBRE CONVOCAÇÃO/CONVITE PARA PRESTAR

DEPOIMENTO - COMISSÃO

Documento: DCOIII-02
Titulo: OFICIO - SOLICITAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PFC

DECOM - COPER
Integra o Dossiê· Proposta de Fiscalização e Controle (DCO/l l-liCA)

COPER - Comissào penmentc
Pasta especifica de oficios. em ordem cronolõgica
Até o recebimento da PFC pela PreSidênCia
I ano

DECOM - Secretaria da Comlssão';'pertinente
Cópil de tr:unitaçio (DCOI"-UCAl

Original:
Arqllivamento:

Cópia:
Arquivamento:
Fale ativa:
Fase Intem. Origem:
fase Interm. COARQ:

C6pla(02):
Arquivamento:

TABELA DE TEMPORALlDADE

Área: legislativa Avaliação: lZl0811997
Funçio: Assessoramento Técnico e Administrativo ao Processo LegIslativo
Atividade: Acompanhamento de Trnrnitação de Proposição
Rotina: TRAMITAÇÃO DE PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DCO/II

Originai: DECOM - COPER
Arquivamento: Integra Dossiê - Pr(\nosta de FIscalização e: Controle (DCOfll-UCA)

Documento: DCOil1-01 ..
TItulo: OFiCIO - ENCAMINHA PROPOSTA DE IiISCALlZAÇÃO E CONTROLE

C6pJaIOJ): COARQ - SI;:DOL
Arquivamento: Intc&ra DoSSíê· Diârig da Câmara dos Deputados (SGMJ35-UCA)

DocumMlto: SGMl64-0 I (#)
Titulo: PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Policia Fedeml
NACD

Pess~a mtimada
NACO

SECPI • Secretana da Comissão pertmente
Integra o Processo - Comissão Parlamentar de Inquénto - OCOJl2-UCA

SECPI - Secretaria da. Comissão pertinente
Inteb'Tll o Processo· Comissão Parlamentar dt: lnquerito· OCOil1-UCA

COPER - Secretaria da Comissão penmente
Pasta especifica. em ordem cronológica
Até oconheCimento da Comissão
Âtê o final da legislatura

Pessoa convocada
NACD

Pessoa convocada
NACD

SECPI- Secretaria da Comissão perunente
Integra o Processo ~ Comissão Parlamentar de Inquêrito - DC0!12·UCA

Vla(01):
Arquivamento:

HaIO/}:
ArquÍ\'amento:

~1aIOI):

Arquj\1am~nto:

C6pia:
Arqllinmento:

Orlginal-2:
Arqui\'amento:
FueaUva:
Fase Interm. Origem:
Fale Interm. COARQ:

Original-I:
Arquivamento:

C6piaIOI):
Arquivamento:

Orlglna/:
Arquivamento:

~1a(02):

Arquivamento:
SECPI· Secrctana dá Comlssào pertinente
Integra o Processo - Comissão Parlnmerllar de loquemo - OCo. 12-UCA

Original:
Arquivamento:

DECOM - COrER
Integra o Dosslê - Proposta de Fiscalização e Controle (DCO!11·lJCAl

Documento: DCO/l0-06 •
Titulo: ASSENTADA DE DEPOIMENTO - COMISSAO

Docume.to: DCO/lO-07 •
Titulo: QUALIFICAÇÃO DO DEPOENTE - COMlSSAO

Via únictz: COPER - Secretana da Comissão pertmente
Arquivamento: Pasta espeCifica. em ordem cronológica
Fase ativa: Até o registro do comparecimento do depoente
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
F_lntermo COARQ: -

Documento: DCO!I 1-03
Título: OFICIO- RESPOSTA A PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE PFC

Original: DECOM - COPER
Fase ativa: Até o conheCimento pelo PreSidente da ComISsão
Fase lnterm. Origem: Até o tinal do ano
Fa5e Interm. COARQ: _

DECOM - COPER
Pasta especifica de ofiCIOS. em ordem cronologlca
Até o retorno do ongmal

C6pIa:
Arquivamento:
Fa!eativa:
Fase Interm. Origem:

SECPI- Secretaria da Comissão pertmente
IntehTfa o Processo - Comissão Parlamentar de lnquénto - DC0f12·UCA

Jlitzúnica:
Arquivamento:
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C6pI.,
Arqulv...eato:
F..eativa:
Fue I.termo Origem:
Fase Interm. COARQ:

Presidência da CO .. Gabinete
Puta especifica de oficim. em ordem cronológíca
Até o arquiVtunento da PFC
1ano

C6p1.:
Arqllivamento:
Fale aUva:
Fut Intt'rm. Origem:
Fa"lnterm. COARQ:

COPER. Secretaria da Comisslo pertinente
Pasta:especifica de oficios, ordem cronológica
Até o envio do Original
Até o final do ano :

DotulIlento: DCOIll-04
Tilulo: TERMO PE IMPLEMENTAÇÃO PE PFC

Dot....nt., DCOIII-UCA
Título: OOSSI~ - PROPOSTA PE FISCALIZAÇÃO E' CONTROLE

_u"'enlo: DCOI"-19 (#) _ . ' -
Titulo:. OFicIO _SOLICITAÇÃO DE INPlCAÇAO DE REPRESENTANTE DE ORGAO-

COMISSÃO

J'HIIl«ÍCIl:
Arquivamento:

N vIar:
ArqMâvamento:

C6pla,
Arquivamento:

PECOM - COPER
Integrllo Po>,ul - PlOpo'lI. de Físc;aJização e Controle IDC0I11-UCA)

Orgio5 solicitados
NACP ,

DECOM - COPER
Inte:gra o Do!isíê da proposição a qUI: se refere

OrIgIn.l:
Fueativa:
Fate Interm. Origem:
F_lnterm. COARQ:
Guarda permanente:

Cópia:
Observaç<lea:
Faseath'a:
Fale Interm. Origem:
Fale Interm. COARQ:
Gllarda permanente:

DECOM • COPER
Alé a eonclusio da PFC
ACSO
Até o final da ll:gisfatura seguinte
P

DECOM - COPER
C6pia de 1l1ll111laçilo
Até o têrnuno da tramitaçilo
ACSO
Atê o final da legislatura segUinte

DoctullelltO: DCO/··..:20 (#) .."
Trtulo: EXPEDIENTE. INPICAÇÃO DE REPRESENTANTE PE ÓRGAO· COMISSAO

Orip••I:
ArqillivaMento:

Cópia:
ATtI."h...mento:

DECOM - COPER
Integra o douiê da proposiçlo aque se refere

Orgios solicitados
NACD

TABELA DE TEMPORALlDADE

Área: Legí,lati~ . Avaliaçio: 171OM997
FUD~O: A5se5Sm:a~cnro Técnicae Administrativo ao Proc~S50 Legislativo
Atnidade: Apoio Teénicoe Administrativo ao Processo Legislativo
Rotina: CONDUÇÃO DOS TRJ\BALHOS DE CPI DCO/J2

Dotum.nto: SGMlI4-UCA (#)
TItulo: DOSSIÊ - INSTALAÇÃO DE COMISSi\O PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI)

DocUDleA~O: DCO/08..()2 (;;)
Tltufo: OFiCIO - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDlENCIA PUBLICA OU EVENTO·

COMISSÃO

Dossil únicu:
Arqui'YJmento:

SECPI . SecretAria da ComIssão pertinente
Inlegra Protesso - Comi'silo P'rlam""'" de Inquérito (DC0I12-UCA)

Ori,I••I:
Arquiv.mento:

Autoridadelrepresentante de entidade convidada pJ a audicncia
NACD

Doc:um.nto: PCO/I2·0I
Título: OFíCIO - COMUNICAÇÃO DE INSTALAÇÃO PE COMISSÃO PARLAMENTAR PE

INQUÉRITO (CP!)

Doc:ulllento: DCOIII·08
Trtulo: RELATÓRIO FINAL PE PFC

Doc:umento: DCOIII·09
ilolo: PARECER SOBRE RELATÓRIO-FINAL PE PFC

Doeumenlo: DCO/II-IO
Tltu"': OFicIO· ENCAMINHAMENTO PE OOSSI~DE PFC

Doc:ume.lo: DCO/l 1.()6

Titulo: OFicIO - SOLICITAÇÃO PE INFORMAÇÃO SOBRE PFC

DCOllJ

AvaIiaçio: 2210811997

COPER. Secretaria da Comi$5io pertinente:
Integra Dossie ~ Reunião de ComIssão Pennanente tDCO;02-UCA2)

DECOM _8eerelaria da ComIssão pertinente
Ato a prepllração da Ordem<l<> Di.
Ate I. elaooraçlo da próxima pauta

Presidência do Senado Federal - Gabinete
NACP

SECPI. secretaria da Comissão pertinente
Integra Processo ~ Comissão Parlamentar de Inquérito (OCO/12-UCA)

SECPI. Secretaria da Comíssio perdncnte
Integra o Processo _Comissio Parlamentar de Inquérito (DCO/l2/UCA)

0fItI··1-/:
Arquivamento:

JII.(Ol):
Arqllivamt:nto:

J1tl Mn;ca:
Arqaivamento:

Arq,Elttr.:
flse ativa:
F_I.term. Origem:
F... loterJ)l. COARQ'.

Dotum.nlo: DCOII3-OI _
Título: PAUTA' REUNIÃO DE COMISSAO

Vi. (03):
Arquinmento:

SECPl- Secretaria da comissão pertmente
Inregra Pr""esso - Comissão Parlamenlarde Inquérito (DCOII2·UCA)

Vi. (01): PRESI - Gabinete
F•.e ativa: Até o'conhe4:imento do Presidente
Fie Jnterm. Origem: Alé ó final da legislatura
F... lnterm. COARQ:

Área: Legislatíve. _ ' '
Funçio: Assessoramento Técnico e Administrativo ao Processo LeglslattvO

Atividade: Acomjlllnhamento de TramltllÇio de proposlÇ" O SSÓES
Rotina: PREPARAÇÃO DE PAUTAS/ORPEM DO DlA - C "lI

Vi. (0/):
Arquivamento:

Doc:u..ento: OCOI06JJ4 (#)
Tlt1IIo: RELATÓRIO FINAL DE CPI

J1'a IÍnil:Q: SECPI w SeCT~laria da Comissão penmenre
Fue ativa: Ate a conclusão dos trabalhos
fase Interm. Orj~tm: ACSO
F_lnterm. COARQ: OS anos
Guarda Permanente P

Doc:umento: DCOII2JJ2
Titu"': ROTEIRO· COMISSÃO PARLAMENTAR PE INQUÉRITO -ICP!)

Cóp(.(Ol): COTEM - SECPI
Fase ativa: ACSO
Fate loterm. Origem: -
Oblen'açio: Cópia disponivel pera reproduçlo. até a publicação no OCO

Doc:umenlo: OCOI12-UCA
TIto'" PROCESSO - COMISSÃO PARLAMENTAR PE INQUERITO (CPI)

TABELA DE TEIllPOBAUDADE

DECOM-COPER
Integra o Dossie. Proposta de Fiscalização e Controle IDCO/ll·UCA)

DECOM - COPER
Intopo Dos';•• Proposta de FiSC;.lizaçio e Controle (DCOIlt-UCA)

Au\o~..) da PFC
NACD

DECOM - COPER
Inlegro o Dossiê - Propooll. de Físealizaçlo e Controle (DCOII I-UCA)

Orgia envolvido com o objeto da PFC
NACO

PECOM· COPER
Inlegnlo DoMi. - Propooll. de Fisealizaçlo e Controle (PCOIll-UCA)

Interessados
NACD

PECOM· COPER
Inregroo Dossiê -PIOPOSIl. de Fisealização e Controle IDCOII I-UCA)

DECOM & Secretãria da Comissio pertinente
Integra o dossi!! da proposiçio a que se refere

Wa.llictl:
Arquivameato:

C6p/a:
Arquivameato:

Vi'_'ltlca:
,Arquivamento:

Cópf«:
A"lIIj,vame.to~

Ori,iml(:
Arquivamento:

Cóp(ll;
Arqlliva.eato:

n.1Ii.s:
Arqgivameato:

C6p1.(01):
Arquivamento:

. Orllfl~al:,

Arquivamento:

Doc:ome.to: OCOIII JJ7
Titulo: OFiCIO - SOLICITAÇÃO DE APRECIAÇÃO 00 RELATÓRIO FINAL DE PFC

0fItI••1: Presídêneía da CD - Gabinete
Arquivamento: Pasta específica de oficios. ordem cronológica
Fase ativa: Até o conhecimento do Presidente
Fase IlIterrn. Orizem: Até o finll do Ino
F_lnlerm. COARQ: -

Doe.menta: DCO·"/·05 1#1
Titolo: DECLARAÇÃO DF. VOTO

11allllk., DECOM • CQPER
Arquivamenta:J Integra o d0551ê da proposIção a qUI: se n:lcre

Dotullleolo: OCOlI I-VS
Tlt.lo: OFÍCIO • COMUNICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE RELATÓRlD-PREVIO DE PFC
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Docume.to: DCOIJ 3-02
Titulo: AVULSO DA ORDEM DO DIA - COMISSÕES

Arq.Eldr.: DECOM - Gabinete
Fase ativa: Até. publicaçlo da Ordem do Di.
Fase I.term. Origem: ACSO .
Faoelnterm. COARQ: -

__ta: DCO'I4-UCA2

TIt.Io: DOSSIÊ· CONSULTA À COJUR

__te: DCOII4-UCAI

Tlholo: DOSSIÊ· RECURSO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM QUESTÃO DE
ORDEM

~: DECOM -COPER
0II0erv~: Cópia de ll:Imitaçlo
F_IIlivlI: AIé o término da tramitaç10
F...1._0riI\nI: ACSO
F_I COARQo Até o fi..1da Ic:gi.latwa seguinte
G te:

DECOM·COPER
Até o ténIIino da tramitaç10
ACSO
Até o fi..1da legislatura seguinte
P

DECOM· COPER
Ab! o envio do 1);uccerdaCOJlJR ao autor
Alé o final da legislaltn
04 anos
P

0r/fitMI:
F_otlv.:
F_I._.0ripI0:
F_I COAIlQ:
G '.r l.

Odtll..:
faleathoa:
F._1_0riI\nI:
F... I.t...... CO"'IQ:
Gu..,.,.....te:Gabinetes Parlamentares e lnteress&dos

NACD
A ser distribuldo pelo Setor de Avulsos

SF - Sccrotaria Especial de Editol1lÇio e Publicações
NACD

COARQ - SEDHI
Arquivo Impresso (sêrie encadernada)
P

COARQ· SEDHI
Arquivo impresso (reserva têcnic~)

P

Membros de Comisslo ~ interessadcs ..
NACD
Na COTEM, a pRuta encaminhada &05 membros esti inseridl no documento
DCO/02...o1 • "Convocaçio para Reunião de Comísslo"

Impraso:
Observações:
Gnrda permane.te:

Impnsso:
Obtervaçõ..:
Guarda permanente:

Nlmprs.:
Arquivamento:
ObtervaÇÕeJ:

OrlgllUll:
Arquivamento:

NvI4s:
Arquivamento:
Observações:

TA!!&I.A PETEMPOMUDADE

Área: Legislativa
Funçlo: Assessoramento Técnico e Administrativo ao Processo Legislati..'O
Atividade: Apuração de fatos ligados as Comissões
Rotina: PARECER SOBRE CONSULTAlRECURSO • COJUR

Ava~: llJIllIl997

DCOII4

F th'.:
Faael 0ripI0:
F_I COAIlQ:

SOM· Assessoria Jurídica
Pas1u suspensas. separadas por consulta .
DoIsiê incompleto. às vezes constítuido apenas por Avulsos e cópia de
docwnentm
Até o envio elo porecer da COJUR ao aulor
ACSO

Documento: SGMl44-o1 (#)
TU.lo: CONSULTA À COJUR

__oDCO'I4-tJCAJ

Tlholo: DOSSIÊ - RECURSO CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DE
PROPOSIÇÃO

Orlg/nol: DECOM - COPER
Arquivamento: Integra o DoMi!· Consulta' COJUR (DCOIJ4-UCA2)

Documento: SGMl44-o3 (#)
Titulo: OFÍCIO· ENCAMINHAMENTO DE CONSULTA À COJUR

0rIfIINI: DECOM • COPER
F..a""a: Até o termino da tramítaçio
Faael...... 0rfI0a: ACSO
Faael_COARQ: Até o final da le\lÍ.latwa seguinte
Gu"'__: P

Cópl.(OIJ: SGM - Gabinete
Arquivamento: Pasta própria "SGMIP"
Fale ativa: Ate o envio do originnl
Fase Interm. Origem: Ate o final do ano seguinte
Fase Interm. COARQ: •

origInal:
Arquivamento:

DECOM· COPER
lntegta o Do"i! - Cons.lta' COJUR (DCO/14-UCA21

CI[IM:
0II0ervaçIn:
Faaelltlv.:
Faael ~t

Faael COARQ:
G _te:

DECOM • COPER
Cópia de tramitaç10
Até o lermino da tramitaçlo
ACSO
Alé o final da legislatura seguinte

rAlELA DETEMPOBAUDADE

Documeato: DCO/03-16 (#) .•
Trtulo: PARECER SOBRE PROPOSIl;ÃO. COMISSÃO

Origl"al:
Arquivamento:

Cópra(OI):
Arquivamento:

DECOM. CpPER .
Integra o dossiê da prop?siçio a que se refere

DECOM - COPER
Integta o dossi! de tramitaçlo da proposiçlo a que se refero

Á_: Lep.laliva Avaliaçin: 12109/1997
F.~ AssaIorwnrnto Técnico e Administrativo ao Proces50 Legislativo
AdYWM: Apoio Técniço e Administrativo 10 ProceS50 Legislativo
_: OFERECIMENTO DE SUBSÍDIOS À PROPOSIÇÃO DCO/15

__oDCOI15'()1

Trt.lo: REQUERIMENTO. SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE
I'ROPOSIÇÃO

Documento: DCOll4-o1
Titulo: OFÍCIO. ENCAMINHAMENTO DE PARECER DA COJUR

Original: SOM. Gabinete
Fate ativa: Até o final do Ino
Fue Intermo Origem: 02 anos
Fase Intermo COARQ:

Cópl.(04}: COPER • Secrotaria da Comi"'o pertinente
Arquivamento: Puta especifica
Fase ativa: Até a inclu.lIio do original na ptoposiçio
Fase Intermo Origem: Até o final da tramitaçAo da proposiÇIÕ
Faoelnterm. COARQ: •

iiiõUon..: DCO'I5-o2
Titolo: TERMO DE RECEBIMENTO DE SUGESTÕES

OECOM - COPER
I...... o Dpgiê - Ap<esentaç1o de Subsidios - CODm
Caso seja aprovado

DECOM - COPER
Integta o dossié da proposiçio a que oe rofere
Caso nIo seja aprovado

Presidência da CO • Gabinete
Alé. decisio elo Presidente da CD
Até: o final do ano seguinte

DECOM· COPER
Integra o Dossiê - Ap<esentaçio de Subsidias· CODm

Odtlllttll-I:
A....Iv._
0II0erv~:

0dtll1ttll-2:
A"IIIiv_te:
0II0erv~:

C.,.,:
F..ativa:
Faae'.tenI. 0rlKn0:
Faael_COAIIQ:

""11'11<.,,
A"lMWI..tO:

COARQ. SEDOL
Integra o Dossi! - Diário da Ciroara dos Deputados (SOM/35-UCA)

Cópla(02}:
Arquivamento:

Cópia: COPER. COJUR
Arquivamento: Pasta especifica de oficios
Fase ativa: Até o envio do Parecer da COJUR
Fale Intermo Origem: OI ano
F... lnterm. COARQ: •

_"'10: DCOIU-03
Tltolo: SUGESTÃO À PROPOSiÇÃO

DECOM • COPER
Intqra o DoMié· Ap<esentaçio de Subsidias· CODm

Docu..ento: SGMl44-04 (#)

TIlulo: OFÍCIO - ENCAMINHAMENTO DE RESPOSTA DE CONSULTA ÀCOJUR
__te: DCOII5-04

TIt.1o: RELATóRIO· SUBSIDIOS À PROPOSiÇÃO

Orlg/nol: Deputado (autor)
Arquivamento: NACO

DECOM· COPER
IlllCant o Dossiê· Apresentaç10 de Subsidias - CODm

Cópla(02):
Arquivamento:

DECOM - COPER \
Integta o DoMi! - Consulta á COJUR (DCOI14-UCA2)

\

_ .....0: DCOII5·UCA
Tltâlo: DOSSIÊ - APRESENTAÇÃO DE SUBSÍDIOS. CODlH
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Original:
ArquivlImento:

Cópia:
Arquil'.meato:
Fase ativ:a~

Fase Interm. Origem:
Fale InterID. COARQ:

DECOM - COPER
Integra o d05Siê da proposiçlo a que se refere

CODIH· S~Crelarla
Pólsta específica
Ate o final da tramitaçio da proposição
I ano

C4pia (li): COARQ· SEDOI.
Arq.iv......to: InleB'l o douiê da propoaiçio a que: se refere

C.,. (11): l'laicImcía da CO, Gabi_
Arqul.all<!'lO: Pasu _ili..
F_.liva: Ali:ot«ebi_
F_loleno. Oripa!: Ale o linal da l<1lÍslltuta
F_la_COARQ: •

Documento: SGM/23.01
Titulo: REQUERIMENTO - DESARQUlVAMENTO DE PROPOSIÇÕES

Original: DECOM • COPER
Observaçôell: integra o dossiê da proposiçlo a que se refere

CELEG • SINOP
Pasta específica
Ate o regIstro na ficha de sinopse e nos t~rmlnalS de computador
Atê o final do ano seguinte

CÓjI/a ('5): SGM· Gabi....
Arquivalll6to: Pasta eSJ):cílicóI SOM/P
Fac.ti...: AICt).arqUi~o

Fase lnterm. OrileRl: Até o final do ano seb'Uintc
F... lat<nll.COARQ: •

TABgLA DE TEMPOMLlDAQE

/\rea: L~gjsJJlrjv.a

Funçio: Coordenaçio da Elaboraçio Legislativa
Atlvidade: TramttAçio de Propos.içôes
Rotina:' DESARQUIVAMENTO DE PROpOSiÇÕES (ATUALIZAÇÃO)

Cópia (O/):
Arquivamento:
(:ase ath'.:
F.,e lnttrm. Ori~em:
Fase Inttrm. COARQ:

A••,i.tçio: 2IM/I99J
At..liZllçio: OJ/10I1997

SGMI2J

Cópia ('J):
Arq\1ivame.w~

fae*tit'a:
F laknn.Otipal:
F lokrOl. COARQ:

C.,. (H):
ArquivalDetlto:
Faeativa:
Fase latena. Ori&eld:

CEL~·SINOP

Pasu_'fiCI. ..
Atéo regi"'" nas Iil:hts dosi_e nos 1CIlt1,IWS do compuador
Ate" linal-do .... aesut"'"

SGM· Gabinete.
p...._'fi..
Ali!. sul>otituiçio pcla o:ôpia pnllOCOI.

COARQ· SEDOL _
Integra o Dossle-DeD (SGM'35-UCAI

Cópia (02):
Arquivamento:

Cópia (OJ):
ArquivamentQ:
Observ.çlI":
file aUva:
Flse (nterm. Origem:
File Inlerm. COARQ:

Cóp/iZ (lU):
Arquivamento:
Observ.ções:
Fase Itlva:
fase Interm. Origem:
Fase Interm. COA~Q:

CELEG • SINO?
Pasta especifica
Cópia com o despacho do Presídente da CO
Até o registro nas fichas de sinopse e nos terminais de computador
Até o final do ano seguinte

SOM· Oabinete
Pasta es.pecific.a "Desarqui\lsmento de Proposições".
Cópia com o despacho do presidente da CO.
Ate o envio do originai à CQPER
Até o final do ano seguint,e

Doe.lIlenl.: SGMI23-ll3
Til.lo: MEMORANDO· DESARQUIVAMENTO DE PROPOSIÇÃO

DECOM ·COPER
lnt..... o doosiê da propostçio. que se refere

C4pia: COARQ· SEDOI.
ArqllíV'lIIento: Pasta espccifK:A. ordem cronolÓ@ic.
F aliv.: Ali:. dc:voIuçio da proposiçio pcla COPER
F loterro. O , ACSO
F loterro. CO ll.Q: •

LEGENDA
ACSO -> ACritério SetOfdc:OrilJCffi UCA -> UnidadcColcti,..doArqui_
NACD -> Nio Alljuivado na CO -> o...:- por eliminaçio
NMA -> Nio eMalerial de Arquivo P -> 0_ Pennanemc
(#) ->iloeumentode ...,.. ""ina PIS ->OIlllda_Selctiva

iloeumento: SGMi23-02
Tftulo: OFÍCIO - COMUNICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE DESARQUlVAMENTO DE

PR!?POSIÇÃO .

Ob<.: Os _ d....w Tabelo lOtam :lp<OVlldos pcla CADAIl e "s do""". dados extraídos dos
respectIVOS PlõUlO$ tk Dcslmaçào de: Documentos fk Arqui\-o tPDDA}

Origlllal:
Arquivamento:

Deputado autor
NACD

GfJÇillÔl; A»çnI de VJScOftCClIos
Presidente da CADAR
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Presidente:
MICHEL TEMER - PMOBISP

1· VIce-PresIdente:
HERÁCLITO FORTES - PFL/PI

,.. VIce-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

11 Secret'rlo:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
21 Secret'rlo:
NELSON TRAD - PTBlMS
31 secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
.. secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de Secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

22 WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA- PMOB/GO

42 LUCIANO CASTRO - PSDB/RR

PARnDOS, BLOCOS E RESPEcnYAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
LIdei': INOC~NCI0 OLIVEIRA

Vlce-Lfderes
José Carlos Aleluia (1'1 Vice) José Santana de Vasconcellos
Abelardo Lupion Lima Netto
kvaro Gaud6ncio Neto Marilu Guimarães
Ant6nio dos Santos Mendonça Filho
Antônio Geraldo Mussa Demes
Aracely de Paula Ney Lopes
Benedito de Ura Osório Adriano
Cartos Melles Paes Landim
César BandeIra Paulo Bomhausen
Co;aucl Sobrinho Paulo Gouvêa
Darci Coelho Roberto Araújo
Euler Ribeiro Robson Tuma
Francisco Horta Vilma Rocha
José Lourenço Werner Wanderer

Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Uder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Uder: ALDO ARANTES

PSB
Uder: ALEXANDRE CARDOSO

Vlce-Llderes:
Pedro Valadares (1 2 Vice) Ricardo Heráclio
Vicente André Gomes

José Coimbra
José Borba

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
A1cione Athayde
Robério Araújo

Benedito Guimarães
Romel Anízio

Lamartine PoseUa
José Janene

José Unhares

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiz Gushiken
Marcelo Deda
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossetto

Milton Temer
Miro Teixeira

Neiva Moreira
Sérgio Miranda

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

PTB.
Uder:PAULOHESLANDER

Vlce-Llderes:
Duilio Pisaneschi (1!l Vice)
Arlindo Várgas
Maria Valadão

Vlce-Uderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Ama/do Faria de Sá
Ibrahim Abi·Ackel
Laprovita Vieira
WigbertoTartuce
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade
Benedito Domingos
Jofran Frejat

Vlce-Lfderes:
Alcides Modesto
Ênio~cçi
Euripedes Miranda
Fernando·Ferro
Femando Zuppo
Glovanni Queiroz
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fassarella
José Genolno

PL
Lrder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lfderes:
. Luiz Buaiz (1 2 Vice) Pedro Canedo

Eujáclo Simões

Marlsa Serrano
Pedro Novais

Pinheito Landim
Regina Uno

Ricardo Rique
Roberto Valadão

RobsonTuma
Rubens Cosac

Simara EUery
Tetê Bezerra

Salvador Zimbaldl
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
OsmAnio Pereira

YedaCrusius
Candinho Mattos

Mario Negromonte
JoséAnIbal

A1zlraÉwerton
Welson Gasparini

Luiz PiauhyUno
Fátima Pelaes

PSDB
LIdei': AÉCIO NEVES

Vlce-Uderu:
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
EdinhoBez
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
José Chaves
José luIz Clerot
UdiaQuinan
Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

VIce-I.fcIeru:
Arnaklo Madeira (12 VICe)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
RommeI Feijó
José Thomaz Non6
F.rnando TorrtI
PtdroHenry
Flu ROIA
SlMOTo......
Mlrconl PeriUO .
N.Rlbtlro
Slbutllo uidtirà



Antônio Carlos Pannunzio
Paudemey Avelino

Parágrafo 4lI, ..... gt - RI

PPS

PMN
Repr.: BOSCO FRANCA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

UDERANÇA DO GOVERNO

Uder: Luís EDUARDO MAGALHÃES

VIce-Uderes:
Elton Rohnelt (1 !I VICe)
Sandro MabeI
Rodrigues Palma



GilneyViana
Luciano Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

Eujácio Simões

Pedrinho Abrão

Antonio Jorge
Cunha Uma

Davi Alves Silva
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura

EmílioAssmar
Mário Martins

1 vaga

Arlindo Vargas
Murila Domingos

Átila Uns
Cláudio Chaves

Euler Ribeiro
Osmir Uma

Raimundo Santos

Raquel Capiberibe

Pl:. .

'PSB ..

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PPB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

Alzira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Femando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

Elcione Barbalho
José Priante
Nan Souza
Pinheiro Landim
1 vaga

Etevalda Grassi de Menezes

'PPS

Augusto ·Carvalho

Félix Mendonça
Nelson Marquezelli

1 vaga

'Célia Mendes
Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro
Osmir Uma
Zila Bezerra

PMN

Bosco França 1.vaga

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Uderanças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-691616978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
22 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Antônio Jorge
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Betinho Rosado

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Luís Eduardo
Maria Valadão
Saulo Queiroz

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darcísio Perondi
Maurício Requião

Mauro Lopes
Paulo Lustosa
Sandro Mabel

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Dércio Knop
Femando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ari Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

JoãoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

Adelson Ribeiro
Femando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

PPB

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento
1 vaga

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
Ênio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro Fioravante (PT)

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
Eteyalda Grassi de Menezes
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir Colatto

Abelardo Lupion
Adauto·Pereira
Alexandre Ceranto
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Femandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Wilson Cunh~

1 vaga

B.Sá
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
Olávio Rocha
Ronaldo Santos
3 vagas

Presidente: Hugo Bietll. (P.PB)
12 Vice-Presidente: 'Nelson Meurer(PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
32 Vice-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL



Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6998/6999í6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: ~?!uly Netto (PFL)
'1 2"Vice-Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
211 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB/PSD/PSL)

Moisés LipniR

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Vic Pires Franco
1 vaga

PTB

PSB

Philemori RodriguéS'

"ÃÕtonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

VilmarRocha

PPB

Antonio Joaquim Araújo 'Gerson Peres
Ary Kará" José Janene
Cunha Bueno Lamartine Posella
João Iensen Nelson Meurer
Laproviia Vieira Paulo Lustosa
Roberto Campos Roberto Balestra
VadãoGomes Romel Anízio
1 vaga Valdí'nor Guedes

PTB

Luiz Alberto (PT) José Borba
Murila Domingos Philemon Rodrigues
Paulo Cordeiro Rodrigues Palma

PSB

1 vaga JÓáoColaço

PL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 1Oh
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

President~: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
211 Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
32 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)

I310co (PTtPDT/PCdoB)

Bloco (PMDB/PSDIPSL)

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marcelo Barbieri
Nan Souza
Pedro lrujo
Roberto Valadão
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
N'erson Màrchezan
OCtavio Elisio
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi

Decio Knop (PDT)
Eurípedes Miranda (PDT)
Inácio Arruda (PedoB)
João Paulo (PT)
Tilden Santiago (PT)
Udson Bandeira (PMDB)
Walter Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce (PPB)

PSDB

Henrique Eduardo Alves
José Priante

Moacir Micheletto
Pinheiro Landim

Ricardo Rique
Saraiva Felipe
Wagner Rossi

3 vagas

Ântonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

Esther Grossi (PT)
Expedito Junior (PL)

Femando Lopes (PDT)
Ivan Valente (PT)

Jandira Feghali (PedoB)
Jaques Wagner (PT)
Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Titulares

PFL

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Cameiro
Magno Barcelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Aloyáio Nunes Ferreira (PSDB)
Asdrubal Bentes
Djalma de Almeida Cesar
Femando Dinjz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Silvio Pessoa
2 vagas

PSDB

Alzira Ewertofl

Suplentes

Antonio Geraldo
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

José AldelT)ir
Marquinho Chedid

Pedro Novais
Roberto Valadão

Rubens Cosac
zaire Rezende

2 vaga

Celso Russomano



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Coriolando·sales (pOn Enio Bacci (POT)
Haroldo ~bóia (pn Hélio Bicudo (PT)
José Genoino (Pn Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Oarc (PT)
Marcelo Oéda (Pn Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (POT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) sandra Starling (pn
Sergio Miranda (PCdoE!) Severiano Alves (POT)
Silvio Abreu (pOr) Wolney Queiroz (POT)

PPB

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo 11, Sala 3-41-feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PTI PDTI P~doB)

Cândido Mendes
EdsonSilvfi
Luiz Máximo
Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima-
José Rezende
Prisco Viana ...

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Nilson Gibson

Franco Montoro
José Carlos Lacerda

Max Rosenmann
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Vicente Arruda
·1 vaga

,6.dylson Motta
AryKara

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada (PSOB)

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PTB

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

PSB

1 vaga

Chicão Brigigo
Femando Gabeira
Regina Uno
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro.
Celso Russomanno
Rãvio'Palmier da Veiga
Max Rosenmann
salomão Cruz

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

PPB

Cunha Lima
Jaqu{ls Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

PTB

Luciano Pizzatto

Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Antonio Balhmann
Itamar Serpa

LeOnidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

Femando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

Ouilio Pisaneschi

Secretário: 'Sérgio Sampaio Contreíras de Almeida
Local: Pleriário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-10h-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSOB)
32 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Tit,.,lares Suplentes

PFL

B1ol?0 (PMOBIPSDIPSL)

Presidente: Simão Sessim (PSOB)
12 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
22 Vice-Presidente: Fernando Zuppo (POT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Nelson
!\lan Souza

Oscar Goldoni
2 vagas

Carlos Magno·
César Bandeira

Ney Lopes
Wilson Cunha

1 vaga

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
OaniJo de Castro

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim

PSDB

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Antonio Brasil
José Chaves
Simara Ellery
Wilson Cignachi
1 vaga

Freire Júnior

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Luiz Buaiz

PL

Albérico Filho

José Carlos Aleluia
Laura Cameiro
Neiva Moreira
Sarney Filho
Vanessa Felippe

Pedro Canedo



Welson .Gasparíni Mário Negromonte

Bloco (PTf PDTf PedoB)

Vicente Cascione

Herculano Anghinetti
2 vagas

Humberto Costa (PT)

PTB

psa
Luiz Eduardo Greenhalgh

'José linhare~l

Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheim

Gilvan Freire

Secretário: Márcio Marques de Araújo
local: sala 185-A Anexo 1\
Telefones: 316-6285
Fax: 316·2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
e COMÉRCIO1 vaga

A1easte Almeida
Darci eoelho

2 vagas

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânia dos Santos

PTB

PPB

AIDérícO tordeiro

Femando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Banos
Silvemani Santos

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
2S! Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Femando Lopes (POT)

Titulares Suplentes

PFL

PV

~mílio Assmar (PPB) 1 vaga

$'ébr~tárto: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras. quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Bloco (PTf PDTf PedoB)

Fer:nando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mota
José Chaves

1 vaga

Alzira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão

Moisés Bennesby
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Carlos Meltes

João Mellão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

PSDB

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Antonio Balhmann
Candinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

PPB

Bloco (PTI PDTI pedoB)

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetli
Larnartine Posella
1 vaga

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFl)
22 Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Freire Júnior
Marcelo Barbieri

Mário Martins
Rita Camata

1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Cameiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montara

.Welson Gasparini
2 vagas

PSDB

Carlos Metias
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

Dalila Figueiredo
FlavioAms
José Aníbal
Sebastião Madeira
1 vaga

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Valadão

Agneto Queiroz
Femando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Femando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

PTB

PSB

1 vaga

PPB Rícardo Heráclio Pedro Valadares

Eraldo Trindade Gilney Viana Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo



Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
T-elefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Esther Grossi (PT)
32 Vice-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Títulares Suplentes

PFL

Titulares

Augusto Viveiros
João Carlos Bacelar
Júlio Gesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

PFL

Suplentes

Aldir Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

Benito Gama
Expedito Júnior

José Carlos .Aleluia
Jos~ G.arlooVieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Djalrna de Almeida Cesar
Maria Elvira Edinho Araújo
Maurício Requião José Luiz Clerot
Severiano Alves (PDT) Lidia Quinan
Zé Gomes da Rocha Rita Camata
1 vaga Wagner Rossi

PSDB

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José Aldemir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro Irujo

Wilson Cignachi
1 vaga

BasílioVillani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Femando Ribas Carli (PDT) Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

PSDB

Adelson Salvador
Edinho Baz
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

Anivaldo Vale
Amaldo Madeira
Femando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Augusto Farias
Dolores Nunes
José Linhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Fernandes

Jairo Cameiro
José Jorge

Paes I:.andim
Raul Belém

Aldo Arantes
Carlos Santana

Humberto Costa (PT)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Wolney Queiroz (PDT)

Ademir Lucas
Alexandre Santos
F1avioAms
João Faustino
1 vaga

Ademir Cunha
Batinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
Pedro Yves

PTB PTB

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PL

PSB

Eujácio Simões

Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

JoãoCoJaço

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

Paulo Cordeiro

Gonzaga Patriota

PSB

Aécio de Borba (PPB)

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
LocaI: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)



Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (pOn
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Fernando Lopes (POT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) Nilmário Miranda

PPB

COMI.SSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
111 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2ll Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
3l! Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (pn
Paudemey Avelino

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Luiz Piauhylino

OCtavio Elisio
Paulo Feijó

Vittorio Medioli

Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes
1 vaga

Julio Cesar
Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Nelson Marquezelli

Oércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (pedoB)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Oejandir Oalpasquale
EdinhoBez

Simara Ellery
2 vagas

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

Marcos Lima
Ricardo Rique
3 vagas

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oanilo de Castro
Oilson Sperafico
Moises Lipnik (PL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton OiPR (POT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (POT)
Luciano Zica (PT)

José Borba

Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Marcos Vinícius

Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
Arthur Virgílio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Antônio Brasil
Luis Roberto Ponte

Silas Brasileiro
Silvio Pessoa

1 vaga

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
Jair Soares

PSDB

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
Rubens Cosac
1 vaga

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

PL

Valdemar Costa, Neto Giovanni Queiroz (pOn

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9; Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318~2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Aavio Derzi (PPB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2ll Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSOB)
3l! Vice-Presidente: Airton Oipp (POT)

Titulares SUplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente:
111 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
2ll Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSOB)

Titulares Suplentes

PFL

José Coimbra

Antonio Jorge (PPB)

PTB
1 vaga

Elton Rohnelt

A1dir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
BenitoGarna
Ciro Nogueira
Leur' Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
Sarney Filho

Talvane Albuquerque



Bloco (P~OBIPSOIPSL) Titulares Suplentes

Femando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horàs
Telefones: 318-8266/6992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

Presidente: Vice1.e Arruda (PSDB)
1l! Vice-presideôte:1ruga Angerami (PSDB)
2l! Vice·PresilieJ'lte:- Cláudio Chaves (PFL)
3l! Vice-Presidente: Alcione Athayde (PPB)

Haroldo Uma Carlos Cardinal
Helio Bicudo EdGardo Jorge
Joana Darc Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken José Genonio
Miro Teixeira Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado Matheus Schmidt
Renan Kurtz Sérgio Cameiro
Sandra Starling Tilden Santiago

PPB

Adylson Motta Enivaldo Ribeiro
Alceste Almeida Jofran Frejat
Jair BoIsonaro Jorge Tadeu Mudalen
João Pizzolatti José Rezende
José Teles Salatiel Carvalho
Mário cavallazzi Sérgio Naya
Ushitaro Kamia 1 vaga

PTB

Leopoldo Bessone Etevalda Grassi de Menezes
Pedrinho Abrão José Coimbra

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heraclío

PL

PSOB

Edison Andrino
Etevalda Grassi de Me,nezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair XaVier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino GQnçalves
1 vaga

Ademir Cunha
Alexandre Csranto

Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Roland Lavigne

2 vagas

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
MoacyrAndrade

Pedro Correa
PedroYves

1 vaga

Alexandre Cardoso

José Egydio

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Femando Ribas Caril
Jair Meneguelli
Paulo Bernardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

Elías Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Armando Costa
Chicáo Brigldo

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bemardino

João Henrique
Regina Llno

3 vagas

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

PL

PFL

PTB

PSB

PPB

PSOB

aloco (PMOBIPSOIPSL)

Bloco {PTI POTI PCdoB}

Vicente Andre Gomes

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

Luiz Buaiz,

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

A1cione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Armando Abilio
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
Lidia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
TetéBez
1 vaga

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Carlos Alberto Campista
carlos Magno
Claudio Chaves
Euler:Ribeiro'
Jonival Lucas
Marcos Vinícius de campos
Ursicino Queiroz
2 vagas

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Femando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Amon Bezerra
Athur Vírgffio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário"Coirnbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonõ

Bloco (PTI POTIPCdoB)

CI~l1dio Cajado
De Velasco (PRONA)
Genésio Bemardino
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
RobsonTuma
Wagner Rossi
2 vagas



secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 31(1-7016 a 1021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

PreSilfente: OsvaldO Biolchi (PTB)
1'2 Vice-Presidente: ArIi~ Vargas (PTB)
2V VICe-Presidente: Jair Menegueli (PT)
31! Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMOB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBJPSDJPSl)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMOB)
12 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMOB)
22 VICe-Presidente João Maia (pFL)
31! Vice-Presidente LeOnidas Cristino (PSDB)

TItUlares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

De Velasco
Hermes Parclanello

João Magalhies
Remi Trinta

Roberto PauIino
4 vagas

Affonso Camargo
EIiseu.Resende

F~ RodrIgu8s
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconceftos
.Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
JairoAzi
João Tota (PPB)
Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar GoIdoni lPMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

Armando Abnio
De Velasco (PRoNA)

Valdir Colatto
3 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Wemer Wanderer

Arlindp Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Meger
Zila Vezerra

. Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
zaire Rezende
1 vaga

PSDB
PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (POT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Déreio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PCdoB) José Mauricio (PDT)
Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossatto (PT)
Valdenor Guedes

Alberto GoIdman
Arnaldo Madeira

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Ari Magalhães
Arnalqo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino
Matcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

PPB

Amon Bezerra
Basilio vlIalii

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nicias Ribeiro
OIavio Rocha

1 vaga

Osvaldo Biolchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Colores Nunes
Felipe Mende~

Osvaldo Reis
1 vaga

AJceste Akneida
Fausto MaI1ello

Jorge Wllsoo
NelfJab!Jr

Nilton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11. terças-feiras. quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/699017004/7007

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



PL

~~s(l Egydio Welinton Fagundes
Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Autor: Ricardo Heráclio
e outros

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA !DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CO~STITUIÇÃOFEDERAL'"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEC-9195

Presidente: Sandro Mabel (PMOB)
12 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)
22Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Ciro Nogueira Carlos Alberto Campista
Cláudio Cajado Corauci Sobrinho

Çiro Nogueira Hilário Coimbra Roberto Pessoa

Çláudio Cajado Ricardo Barros 2 vagas

José Rdcha
Nelson Marquezelli PMOB

1 vaga
José A1demir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello

Armando Costa Sandro Mabel 1 vaga
Moreira Franco
Zaire Rezende PPB

Eurico Miranda Roberto Balestra
Felipe Mendes 2 vagas

Flávio Derzi 1 vaga

Jarbas Lima
1 vaga PSOB

Alexandre Santos Ceci Cunha

Antônio Balhmann
Nelson Otoch Eduardo Coelho

Welson Gasparini
PT

Femando Ferro -João Coser

Marcelo Déda
José Pimentel Milton Mendes

Sandra Starling POT

1 vaga José Maurício
EnioBacci

Bloco (PLlPSOJPSC)

Expedito Júnior
Pedro Canedo Eujácio Simões

Eujácio S'imões

Bloco (PLJPSOJPSC)

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

POT

PPB

PT

PMOB

Átila Lins
Jairo Cameiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz'

Bloco (PFLlPTB)

PSOB

Proposição: PEe-2195

Presidente: .Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Cámeiro(PFL)
32Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira'
Prisco Viana

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSJITUlçÃe
N2 2-A, DE 1995, QU-=' "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTJG062 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

COriolano' Sales

Hélio Bicudo
Milton,Temer

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga ., Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. -Al)exO li, Sala 169-8
Telefones: 318·687417067

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela MancuSO
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONS,TITUIÇÃO N!! 17/95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MfNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADJ; DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEe-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PFL

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
2l! Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT.)
32 Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares Suplentes

Carios M~IIes

Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Menaonça Bezerra
Roberto Fontes

PMOB

Corauci Sobrinho
Laura carneiro
Paes Landim
Pauderney Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Carios Nelson
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende
1 vaga

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Adelson salvador
Gonzaga Mota

Hélio Rosas
3 vagas

PSOB

Bloco (PT, POT, pedoB)

Antônio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

carios Apolinário
Carios Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Carios Airton
Emílio Assmar

Pedro Valadares (PSB)

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre santos

PT

Carios Santana
1 vaga

POT

Ênio Bacci

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carios Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Veda Crusius

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
João Faustino
Octávio Elísio

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

5 vagas

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".

PFL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, sala 168·A
Telefones: 318-7061/318-7059Proposição: PEC 2G-A195 Autor: Eduardo Jorge

Israel Pinhero

Almino Affonso

PTB

Ariino Vargas

PSB

Femando Gabeira (PV)



Bloco (PFLJPTB)

Suplentes

Alcides Modesto
João Paulo

Oavi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMOB)

Vittorio Medioli

Vicente André GomesSerafim Venzon

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Carlos Santana
João Coser

PSDB

Nilton Baiano
2 vagas

PT

Bloco (PPBIPL)

POT

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Affonso Camargo Costa Ferreita
Chico da Princesa Lael.va~eUa

Laura Cameiro Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMOBIPSDIPSLJPSC)
Jorge Wilson (PPB)

Remi Trinta
1 vaga

Bloco (PFLJPTB)

Presidente: Mário Martins (PMOB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMOB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristina (PSOB)
Relator:

Titulares

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Suplentes

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSOB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBIPSDIPSLJPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSOB)
Relator: Roberto Valadão (PMOB)

Titulares

1 vaga Gervásio Oliveira

secretário: José Maria Aguiar de Castro
local: Servo Corr :".... - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICArr

Proposição: PEC-40J95 Autor: Marqulnho Chedid

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6'87417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l43-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL.

(ALfSTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEC-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
1!! Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
22 Více-Presidenté~ Rommel Feíjó (PSOB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Femando Ferro
Sandra Starling

Matheus SChmidt

PT

POT

PSB

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

GilneyViana
Ivan Valente

Coriolano Sales

Ouílio Pisaneschí
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Wagner Rossi
2 vagas

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBIPSOIPSL)
Confúcio Moura

2 vagas



Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169~B

Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC·57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3º Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB) .
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBlPL) Feu Rosa

Felipe Mendes Benedito Guimarães 2 vagas

Gerson Peres Osvaldo Reis
Luiz Buaiz 1 vaga

PSDB Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Aécio Neves F1ávioAms 1 vaga
Nelson Marchezan Paulo Mourão
Rommel Feijó 1 vaga

Eurípedes Miranda
PT Wilson Braga (PSDB)

João Fassarella 2 vagas
João Paulo

PDT
De Velasco

Matheus Schmidt Coriolano Sales

PSB

Marta Suplicy
Milton ~endes

1 vaga

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Darcfsio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Mário Negromonte
Nélson Otoch

Sebastião Madeira

Magno Bacelar (PFL)
Silvio Abreu

PT

PDT

PPB

fMDB

José Egydio

Bloco (PSBJPMN)

AdelsonSalvador (PMDB)

PCdoB

Bloco (PUPSDIPSC)

Gonzaga Patriota

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

1 vaga

Suplentes

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

Bloco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N246,

DE 1991, QUE '''INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEC-46J91 Autor: Hélio Bicuda

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

PPB

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

A1c1one Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
GE!rson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

PSDB

3yagas

Celso Russomanno
1 vaga

Adelson Ribeiro

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB) João Fassarella

PT

João Paulo



Sandra Starling 1 vaga Fernando Ferro

POT Luiz Mainardi

MatheuS $chmld.t Coriolano sales
B~ó (PLlPSDlPSC) José Maurício

EUj4cio Simões 1 vaga 1 vaga

Bloco (PSBJPMN)

Luciano Zica
Teima de Souza

PDT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

1 vaga Gervásio Oliveira

Secr!!tário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169·B
TaIefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER.À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni
11-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS" OÉ COMPET~NCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUJ'RAS.PROVID~NCIAS".

PropoeIçio: PEc-81195 Autor: Marcelo Teixeira
P,residente: José Carlos Coutinho (PFL)
111 Vtee-Presldente:
2t Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
3lI Vtee-Pr88ldente: .
Relator: Roberto Paulino (PoMOB)

TItu...... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Socorro Gomes

iEujácio Simões

Gerson Peres
2 vagas

Ricardo Heráclio

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

PSB

PCdoB

Haroldo"Lima

Pedro Valadares

PPB

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, sala 169·B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Ni 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISpOSIçÕeS
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
111 Vtee-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3lI Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Francisco Horta

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

Balinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
. 2vàgas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

PMDB

Basilio Villanl
S81atiel Carvalho
3 vagas

AraceIy de Paula
Chico da Princesa
CoraucI SobrInho
Dullio Pisaneschi
EIlseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto SIlva
AnlbeJ Gomes
Ant6nio Brasil
C8rtos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

AntOnIo FeijAo
Leonidas Cristino
MárIo Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

PT

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PSDB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

PDT

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

Carlos Santana João Coser WoIney Queiroz Wilson Braga



Suplentes PMDB

Ântônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto~
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB). 1 vaQ8

Bloco (PLlPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

secretário: Francisco da Silva ~opes Filho
-local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
T~efones:318-7~555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À COf,!STITUIÇÃO Nl!
89-A, DE 1995, QUE liDA NOVAREDAÇAO AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NUMERO DE·VEREADORES)

Proposição: PEc-a9195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Ad~son Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~ 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES,NA
. ESTRUTURA DO PODER JUDIClÁR~O~I.

r
Proposição: PEC-96192 Autor: Hélio Bicudo

e outros
Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

Bloco (PFLlPTB) João Magalhães Djalma de Almeida César
Cláudio Cajado Hilário Coimbra José Luiz Clerot Hélio Rosas
Francisco Horta Magno Bacelar Roberto Valadão Marcos Lima
Francisco Rodrigues Raimundo Santos Wagner Rossi Mário Martins
Valdomiro Meger Zila Bezerra 2 vagas Nair Xavier Lobo

Bloco (PMDBlPSD/PSL) 1 vaga

Adelson Salvador Nan Souza PPB

Bosco França (PMN) Roberto Paulino Augusto Farias A1zira Ewerton (PSDB)
1 vaga 1 vaga Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar

Bloco (PPBlPL)
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Lima 2 vagas

Cunha Lima Benedito Guimarães Prisco Viana
Francisco Silva Felipe Mendes PSDB
Lamartine PoseUa 1 vaga

Nelson Otoch Danilo de Castro
PSDB Renato Johnsson Luiz Piauhylino

Nicias Ribeiro Fátima P~aes
Vicente Arruda Paulo Feij6

Zulaiê Cobra OIávio Rocha
Zulaiê Cobra Wilson Braga

1 vaga Salomão Cruz PT

José Genoíno Miguel Rossetto

PT Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton ~~endes Pedro Wilson

Luiz Mainardi Milton Mendes PDT
1 vaga 1 vaga

Ênip Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PDT PCdoB
1 vaga Luiz Durão Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PLlPSDIPSC)

PSB De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Alexandre Cardoso 1 vaga Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretário: Sílvio Sousa da Silva Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B I Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7065/7052 Telefones: 318-7067/7066



Suplentes

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Luiz Fernando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PPB

PMOB

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Bloco (PFLlPTB)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEC-128195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Feníando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares

Femando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Antônio Ueno
Mauro Fecury

PhilerrlOn Rodrigues
1 vaga

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

PSOB

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Aníbal Gomes
De Velascq
Paulo Ritzel

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPBIPLJ

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

GilneyViana
1 vaga

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefonl3s: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nl! 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇ~ÓDAS TERRAS INDíGENAS) Aroldo Cedraz

Jaime Femandes

Giovanni Queiroz

POT

Elton Rohneft

Adauto Pereira
Antônio Geraldo

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A RROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nl! 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃd FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSOB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PUPSOJPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervésio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11- Sala 169·B
Telefones: 318-70626/7067

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Olávio Rocha

José Egydio
Nifton Baiano

Robério Araújo

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga patriota

Autor: Nicias Ribei~~

PT

POT

PSB

PSOB

Renan Kurtz

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Proposição: PEc-133192

Nilson Gibson

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro



Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1Q Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22. Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PF.LlPTB)

Jairo Azi.
Vicénte Cascione
Wilson Cunha,
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Costa.Ferreira (PFL)
"Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
P.risco Viana

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Luiz Braga
Philemon RoUrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMDB

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Carlos Magno
JairoAzi
Laura Carneiro
Marcos Vinícius
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Aroues (PPS)

Claudio Chaves
Dumo Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

PMDB

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

PPB

Alcione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Aldo Arantes

PDT

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Haroldo Uma

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PSDB

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
sebastião Madeira

PT

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serv.Como Especiais-Anexo li, Sala 169:B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA "À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDI;RAL, E PR~VÊ

RECURSOS ORÇAMENTARIOS EM NIVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS" Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Como Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

PDT

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

1 vaga

Pedro Canedo

Jandira Feghali

PCdoS

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Agnelo Queiroz

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Proposição: PEe-169193



Bloco (PPBIPL)

1 vaga

Nilson Gibson

Suplentes

Jaime Fernandes
João carlos Bacelar

José' carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mal.!ro Fecury
Fi,odrigues,Palma

'.. {vaga

Autor: Poder executivo

PMDB "

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Titulares

Alexandre Cardoso

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp: - Anexo li, Salas 169-8
Telefone: 31,8-6874n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175,

, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITU,LO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Eujácio Simões

Aloysio Nunes Ferreira Carlos Nelson
Elcione Barbalho Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima José Chaves
Germano Rigotto Nan Souza (PSL)
Henrique Eduardo Alves Pinheiro Landim
Moreira Franco Sandro Mabel

PPB

Flávio Derzi Ãlzira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano Castro (PSDB)
Jair Bolsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário cavallazzi
VadãoGomes Prisco Viana

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Alexandre Santos
Arnaldo Madeira João Leão
Raimundo Gomes de Matos Marconi Perillo
Roberto Brant Rommel Feijó

PT

Marcelo Dada Ivan Valente
Maria Laura Miguel Rossetto
Teima de Souza Waldomiro Fioravante

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus Schirnidt SnvioAbreu

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

'Proposição: pEc-175195

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

José TeJes Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB
Antônio Carlos Pannunzio Arthur Virgmo
2 vagas Celso Russomanno

1 vaga
PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Ti/den Santiago

PDT
José Maurício Matheus 'Schmidt

A1ceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

PSB
Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇI\O N2173 DE 1995, QUE _
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇAO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS.
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO

Proposição: PEc-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator:' Moreira Franco (PMDB)

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSLJPSC)
DarcísioPerondi : Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEc-169J95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ng1~A,DE1994,QUEnACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E 79 AO ARTIGO 8S! DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QU~NTO ÀS PUNiÇÕES AP!:-ICADAS,

ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,
A SERVIDORES MILITARES"

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Ary Kara (PMDB)
11! Vice-Presidente: Roberto Vafadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
31! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Presidente: J),lr:andyr Paixão (PMDB)
11! Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB)

BenitoGarna
Eliseu Resende
Félix Mendonça
MussaDemes
Paulo Cordeiro
Paulo Lirna
Rubem Medina

PMOB

AntOnio do Valle
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte

PPB

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

PSOB

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

PT
Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

POT

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Bloco (PUPSDlPSC)

Pedro Canedo

Suplentes

Betinho Rosado
Jaime Femandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
Lídia Quinan

Paulo Lustosa
Rubens Cosac

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga

Alberto Goldman
Fernando Torres

Silvio Torres
Veda Crusius

José Machado
Miguel Rossetto
Paulo Bemardo

Femando Lopes
FeJTIando Zuppo

Eujácio Simões

Proposição: PEC-188194

OsmirLirna
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Ary Kara
Elcione BarbalhQ
Roberto Valadão

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

Tuga Angerami
1 vaga.

GilneyViana
José Pimentel

Eurípedes Miranda

Autor: zalre Rezende

Suplentes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PMOB

RitaCarnata
2 vagas

PPB

Anivaldo Vale
Amaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

PSOB

Feu Rosa
Roberto Brant

PT

Inácio Arruda .(PedoB)
Pedro Wilson

PDT

Silvio Abreu

Bloco (PSBlPMN)

Ricardo Heráclio

PCdoB

Haroldo Lirna

1 "aga

Sérgio Miranda

Eujácio Simões

1 vaga

Bloco (PUPSOIPSC)

Expedito JÚ'1iOr (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

Secretário: SíMo Sousa da'Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062



Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Dejandir Dalpasquale Djalma de Almeida César
Djalma de Almeida César Sílvio Pessoa
Rubens Cosae Simara Ellery

PSDB

COMISSÃO ,ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DE~TINADA!-:,
NO PRAZO De 40 (QUARENTA) SESSOES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 320; DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALrNEA "O"
AO INCISÕ 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEC·320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice·Presidente: Welson ~asparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes

.PFL

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

Affon~ Cama.rgo
Àrolde de OIíveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Titulares

Abelardo Luplon
Maria Vafadão
Osório Adriano
Paes Laildim
sérgio Barcéllos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Antônio d9.Valle
AryKara
Hélió Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasíleiro
Simara Ellery

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Antônio Feijão
Celso Russomanno
José Anibal
Nielas Ribeiro
Rommel Feij6

Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

De Velasco
Femando Dinlz

Marquinho Chedid
Sandro Mlilbel

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Elias Murad
Leônidas Cristina

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

PT

Femando Zuppo
Joana Dare
Luciano Zica

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

PPB

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Silvio Abreu

PDT

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

Matheus Sehmidt

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lirna

PTB

Darci Coelho
2 vagas Gonzaga Patriota

Haroldo Lima

PSB

PCdoB

Nilson Gibson

Aldo Rebelo

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318·755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NSI 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wander~r (PFL)

Vicente Cascione Chico da Princesa Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC NSI 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEC-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
3ll Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Blo,co (PFI,JPTB)

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Bloco (PFLlPTB)

Ablardo Lupion Expedito Júnior
CarloS Melles Luciano Piizatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro' Silvernani Santos

Bloco (PMOBIPSD/PSL/PSC)

José Luiz Clerot Fernando Diniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landirn
Símara Ellery Roberto Valadão

Bloco (PPBlPL)

Belinho RoSado
Claudio cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
paulo BOrnhausen
Paulo Uma
1 vaga

José Luiz Clerot
Lídia Quinan

.Maria Elvira;
Mal;lrício Requião
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Adeplir Cunha
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Edinho Araújo
Marquinho Chedid

Ronaldo Perim
Sandro Mabel

2.vagas

Bloco (PPBlPL)

Luiz Buaiz
5 vagas

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Deda
Milton Mendes

PSOB

PT

POT

Basílio Vil/ani
Francisco Rodrigues

.Roberto Campos

DanilÍ> de Castro
José Thomaz Nonô

Vicente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

PSOB Fernando Ribás Carli Silvio Abreu

Proposição: PEC-407/96 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

PSB

Alexandra Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Joáo CoIaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7~066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N!! 1, DE 1994

.. (FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEC-449J97 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22'Vtce-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Tltutares Suplentes

PFL

1 vaga

Sérgio Carneiro

1 vaga

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
AávioArns

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PT

POT

PSB

PCdoS

Gervasio Oliveira

5everiano Alves

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto Santos

Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones:318-7~066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REQAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONS"(ITUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)



Aníbal Gomes
Fernahdo Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Bloco (PMOBl PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

PSOB

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

Paulo Lustosa
Sirnara Ellery
1 vaga

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga

PMDB

Pinheiro Landim
2 vaga

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira

. Basílio'ViJlani
Luiz Piauhylino
Róberto Brant
Veda Crusius

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

PPB

José Unhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade

PSDB

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Bloco CPTI POTI PCdoB)

Femando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossatto

João Leão
Nicias Ribeiro

Ivan Valente
1 vaga

Ceci Cunha
Mário Negromonte

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

PPB POT

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel AtIízio

PTB

Gerson Peres
Lamartine PoseUa

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Robérto Balestra

Luiz Durão

Eujácio Simões

1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)

Elton Rohnelt

Bloco (PSBIPMN)

Bosco Fr~nça

Suplentes

ÁI\!aro Gaudêncío Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Bloco (PFLlPTB)

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSOB)
Manoel Castro

Presidente: Miro Teixeira (POT)
12 Vice·Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSOB))

Titulares

Luiz Buaiz

Chico da Princesa 1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
. l..ocaI: Serv. Com. Esp. - Ane'XD li, saJa169-8

Gonzaga Patriota Telefones: 318-7555n063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

PL

PSB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Alexandre Cardoso

José Borba

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: SerV. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6874ti067 Fax: 318-2140

Pref3idente: José Rocha (PFL)
12 )1iée-Presidente: Júlio César (PFL)
2fI \foice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

PMOB

Paulo Lustosa
2 vagas

Títulares Suplentes PPB

Bloco (PFUPTB)

Jairo Azi

\ Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva

. Adauto Pereira José Rezende

Cleonâncio Fonseca
2 vagas



PSOB José Egydio 1 vaga

.Domingos Leonelli
José Aníbi '

PT

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vaga(s)

PSOB

PT

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2 vaga(s)

POT

Miro Teixeira Fernando Zuppo

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s)

Bloco.(pUPSOIPSC}

1 vaga Pedro Canedo
Miro Teixeira

POT

PSSB

José Maurício

Poroposlção: PL 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMOB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bemardino (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSOB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Bloco (PSBlPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo'Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
T~efones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N!! 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Pedro ValadaresGervasio Oliveira

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMOB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PedoB)
2ll Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Femando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Suplentes

Bloco PFlJPTB

Titulares

Bloco PMOBlPSDlPSL
Amaldo Faria de Sá

Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

PSOB

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

A1zira Ewerton (P$PB)
Jorge Wilson
1 vaga

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

EliseuMoura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMOB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bemardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL PT

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fettar Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

Cunha 'Lima
Eujacio Silnões
João PiZ?olatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Sérgio Cameiro

POT

José Genoíno
Marta Suplicy

Vicente André Gomes



PSB

Fernando Lyra Raquel Capiberibe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv.-eom. Esp. - Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318·68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 1.159195, QUE "ALTERA DISPOSmVOs DA

LEI N2 6.354176, QUE DISPOE SOBRE AS
RELAÇOES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI N2 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS", E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI N2 2.437196 E PROJETO DE LEI N2 3.633J97
Proposiçio: PL nI 1.159195 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
111 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Romal Anrzio (PPB)
311 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: AntOnio Geraldo (PFL)

titulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursiclno Queiroz
Valdomiro Meger

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PL

Pedro Canedo Welinton Fagundes

Secretária: Rejsne Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, 8aIa 165·8
Telefone: 318-6874131IJ.7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR

PARECER AO PROJETO DE LEI NS! 1.673,
DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO

NACIONAL DE OBRAS CONTRA
A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,

MUNICrPIOS E OUTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposlçlo: PL 1.1731H Autor: Poder Executivo

Pres~nte:B.Sá(PSDB)

111 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2!l VICe-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
311VICe-P~: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

TItu.... Suplentes

Jair Soares
2 vagas

Álvaro Ribeiro·

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos .
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

HarOldo Lima
H.umberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda

Vicente Cascione

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

Wilson Cunha
1 vaga

•

PTB

PFL

PSB

Alexandre Cardoso

Leopoldo Bessone

Alcides Modesto
Coriolano 8aIes
Fernando Ferro
InáCio Arruda .

Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anrzlo

PSDB

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
MussaDemes
Roberto Pessoa

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
lvandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
saraiva Felipe
Silvio Pessoa
1 vaga

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêla
JoãoLeâo
LeOnidas Cri~no
Raimundo Gomes de tr'&tos;

"toco (PT, POT, PCdoB)

Aldo Rebelo
Arlindo ChinagHa
Femando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sá

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feljó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PPB

carlos Nelson
Freire Júnior

Mauricio Requião
BaraivaFelipe

2 vagas

PSDB

Antonio Geraldo
Ciro.Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins'
José Rocha
Vanessa Felippe

carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
saJ1dra Starling
Severiano Alves

Aécio de Borba
Eurico Miranda

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Darcrsio Perondi
Germano RigOtto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
sandro MabeI
Silvio Pessoa



José Pimentel Wa/ney Queiroz Bloco (PT/PDTJPCdoB)

An Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento

PPB

5 vagas

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

PPB

Haroldo uma
João Paulo

Luiz Eduardo Greenha/gh
Marta Suplicy

1 vaga

Luiz Buaiz

JoséJanene
4 vagas

Israel Pinheiro

Adroaldo Streck
Marconi Perlllo

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Casar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Pedro Valadares

PL

PTB

PSB

PSDB

Bloco (PMOB, PSD, PSL)

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Snvio Pessoa

Ademir Lucas
Jovair Arantes

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Como Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
NS! 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE -INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS-

Proposição: PL 3.633/97 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: AntOnio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Valdemar Costa Neto

Fernando Lyra

Leopoldo Bessone

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovíta Vieira
PriscoVlana

Arlindo Vargas

Suplentes

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Uma

SarheyFilho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

PFL

PTB

PSDB

Bloco (PMDB/PSDIPSL)

Djalma de Almeida César
Ma~çal Filho
Pedro Yves

Robson Tuma
zaíre Rezende

1 vaga

Carlos Apoliilário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga.

~ayme Santana
N9lson.Marchezan
Paulo,Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Locál: Servo Como Espo - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7062/7061

COMISSÃO ESP~9IAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N2 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE IIESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASII

(ELEiÇÕES DE 1998)
Proposição: PL 2:695197 Autor: Edinho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-PresidÉmte: Affonso çarnargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roqu~ (PT)
Relator: Carlos'Apolinário (PMDB)

Titulare~

Philemon Rodrigues



Claudio Chaves
Elton Rohnelt

José Rocha
Laura Carneiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Fernando Zuppo

Nilson Gibson

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Slmão Sessim

Cleonâncio Fonseca
Cunha Bueno

Cunhà Lima
José Rezeode'
Pedro Canedo

PT

POT

PSB

PSOB

Proposição: PL-4.425194 Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2!l Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
32 VIC9-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Gonzaga Patriota

AntOnio Feijão
Jovaír Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Pedro Henry

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

secretária: Edla Bispo
LocaI: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7.06217061

COMISSÃO ESPECIAL

.DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N!! 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRO(BE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Euler Ribeiro
Uma Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Ursicino Qujeiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

~oão Ribeiro
Roberto Balestra
:Salatiel carvalho
Weiinton Fagundes
Wigberto 'Tartuee

Suplentes

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Arnaldo Faria 'de Sá

carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gornesde Matos
Zulaiê Cobra

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo Cé~r Coelho
Wilson Campos

Adelson SalvadorI

Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Jarbas Lima

Aldir Cabral
carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
ZilaBezerra

Secretária: Rejane Marques
LocaI: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N!! 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2!l Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: Ary Kara (PMOB)

Titulares

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Carlos Santana Aldo Rebelo
,Jaq,u\3s Wagner Arlingo Chinaglia
Ricardo Gomyde Fernando Lopes
Sandra Starling Jair Meneguelli
Severiano Alves João Paulo

PPB

Aécio de Borba Arnaldo Faria de Sá
Eurico Mir,,!n~~ 4 vagas
Nelson Meurer
Pedro Yves
Romel Anízio

PTB
Leopoldo Bessone Vicente Cascione

PSB

Alexandre cardoso Álvaro Ribeiro

PL

Pedro Canedo Welinton Fagundes



Bloco (PPBlPL)

Suplel'!tes

BeoltoGama
Hugo Rodrigues da Cunha

paulo.cordeiro
Roberto Pessoa

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

SI! Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo BioIchi (PTB) .

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biéllchi
Raul Belém

Bloco (PMOBJPSOIPSL)

Germano Rigotto
José A1dernir

José Luiz Clerot
Marcos Vinicius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Cunha Bueno
Herculãno Anghinetti
José Egydio
José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Oilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PMDB

Fernando Dil-lÍz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

PPB
PSOB

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

PT

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
pimentel Gomes

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Ibrahirn Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdorniro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

.Arlindo .Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

POT

Vicente André Gomes

PSB

Ricardo Heráclio

pedoB

Agneld Queiroz

Jaques Wagner PT
Sandra Starling Milton Mendes Miguel RossettoSérgio Arouca (PPS)

Sandra Starling Waldomiro Fioravante

POT
Fernando Ribas Carli Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PLlPSD/PSC)
Gonzaga Patriota DeVeJasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Jandira Feghali Aldo Arantes Aldo Rebelo

Pres:~snte: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: .Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nl! 4.376/93, DO PODER
E1CECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,
. CONCORDATA PREVENTIVA E A

RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL oI! 4.376/93 Autor: Poder Executivo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp.:'Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO S'OBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Proposição: PL 5430/90 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
SI! Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:



,Titulares

PFL

Suplentes Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Bloco (PMOB, PSO; PSL)

~r1osNelson

Hermes Parcianelfo
Moreira Franco
Paulo Ritzél
2'v8gils

PSDB

AntOnio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Edinho Araújo
José Luiz Clerot'
Pinheiro Landim

3 vagas

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
. Bonifácio de Andrada '(PPB)
Corauci So~rinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma'

Vilmar Rocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

Bloco (PT, PDT, PedoB)

An1aldo Madeira
Domingos Leonelli
Marcus Vicente

.. Octávio Elísio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

Femando Torres
Feu Rosa

AávioAms
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

. Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

PTB

PPB

A1zira Ewerton
.:Jarbãs Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSOB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos .
SiMoTorres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Stariing

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ..

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÔES NA
CONSTITUIÇAo FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1Q Vice-Presidente: Ar.o.ly d. Paula (PFL)
20 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3G VIce-Presidente: Alzira Ewerton (PSDB)

Coriolano Sales Enio Baccl
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

Bloco (PUPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7067/6874

Haroldo Lima

Pedro Valadares

PDT

pedoB

Bloco (PSBJPMN)

Aldo Arantes

Fernando Lyra

José BorbaRodrigues Palma



PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169·B

5 vagas

José Coimbra

Suplentes

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro

Vanessa Felippe
1 vaga

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Nair xavier Lobo
Pedro Novais
Simara Ellery

3 vagas

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

PFL

PPB

PTB

PSOB

Bloco (PTIPDTlPCdoB)

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
ZilaBezerra

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
SéÍ'gio Carneiro
Teima de SOuza

Etevalda Grassi de Menezes

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
DoIores Nunes
Herculuano Anghinetti

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
ReginaLino
Rita camata
Tetê Bezerra
1 vaga

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERÊNCIA

MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita camata (PMDB)
12 VICe-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
22 VICe-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 VICe-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

nitulares
Titulares ' Suplentes

Bloco (PFL./PTB)

BelJitoGarna Augusto VIVeiros
Félix Mendonça carlos Melles
Manoel Castro Jonival LúCas
Ney Lopes José Coimbra
Paes Landim Lima Netto
Saulo Queiroz Osório Adriano
Vilmar Rocha Roberto Pessoa

PMDB

EdinhoBez Antônio do Valle
Germano Rigotto Luís Roberto Ponte
Gonzaga Mata Marcos Uma
Pedro Novais Paulo Ritzel
Silas Brasileiro 2 vagas
1 vaga

PPB

Delfim Netto Cunha Bueno
Fetter Júnior Herculano Anghinetll
José Janene Laprovita Vieira
Júlio Redecker Márcio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSDB

Firmo de castro AntOnio Feijão
Luiz Carlos Hauly Fernando Torres
Marconi Perillo Octávio Elísio
Veda Crusius 1 vaga

PT

José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares
Vânio dos Santos Nedson Micheleti

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PL./PSD/PSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Alexandre Cardoso Ricardo Herácllo

PCdoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)



Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

Luiz Buaiz

Suplentes

PL

PFL

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Titulares

Pedro Canedo

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 VICe-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2!l Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

T~fones:318-706717066 Fax:318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Abelardo Lupion
A1dir cabral
Benedito de Lira
carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes

Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PMDB, PSD, PSL

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro
1 vaga

BloCo (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

OrcilJo Gonçalves
Valdir Colatto

zaire Rezende
1 vaga

Germano Rigotto
2 vagas

José Aníbal
Nelson Marchezan
Octávio Elísio

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro "

Secretário: Mário Brauslo Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Lui~ Alberto
Ricardo Gomyde

PSDB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila Figueiredo
Paulo Feijó

Renato Johnsson
Roberto Rocha

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenl1algh

PPB

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Ari Magalhães
Delfim Netto
.Júlio Redecker

Bloco PT, PDT, PCdoB

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

José Teles
Ushitaro Kamia

1 vaga

PTB

AdyÍson Motta
carlos Airtbn
Jair Bolsoriaro
Jorge Wilson
Mário Cavallazzi

Ad~emar de Bárros Filho
Jarbaslima

João Pizzolatti
Va~oGomes

Wigberto"Tartuce

PTB

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Vicente Cascione

Gonzága patriota

Nelson Marquezelli

PSB

Nilson Gibson

Presidente: Socorro Gomes (PedoS)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)



Antônio Feijão AIzIra Ewerton
salomão Cruz MoIsés Bennesby

Bloco PT, POT, PCcIoB
Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

PPB

PTB

José Coimbra 1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo li, F:tda 169-B
Telefones: 318-706717052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSOB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSOB) Simara EIIery (PMOB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões EspeciaIs - Anexo I, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES
OECORRENTES DESTE PROCESSO

Luiz Fernando (PSOB)

OsmIr lina (PFL)

.pauden}ey Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho

Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, SsJa 169-B

Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA
SEM ONUS PÃRA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI

ÇÕEª GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN-
TOS DISPONfvEIS NA CENTRAL DE INFORMA

ÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposlçio: Autor: P....ldêncla

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR,

NOPERfoDO
DE 17-10-96 Á 30-6-97,

A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIÀS

E EXTENSAS
PORÇÕES DE

TERRAS BRASILEIRAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS

Coordenador: Gilney Vaana (PT)

Antônio Brasil (PMOB)

Fernando Gabeira (pv)

Gerváslo Oliveira (PSB)

Gilney Vaana (PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Carlos Airton
Lufs Barbosa

Cláudio Ghaves
Murllo Pinheiro

PInheIro Landim
Regina Uno

Titulares

JoãoTota
Valdenor Guedes

PSDB

PFL

Bloco PMDB, PSD, PSL
Confúcio Moura
José Priante

. Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

8aIomão Cruz (PSOB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSOB)
SiIas BrasIleiro (PMOB)

Suplentes

Miro Teixeira (POT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PedoB)
Tuga Angerami (PSOB)

TItulares

AntOnio Brasil (PMOB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, SsJa 169-B
Telefones: 318-706617067

Coordenador: Samey Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Corrissões Especiais- Anexo li, 5aIa 169-8
Telefones: 318-706217061



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N·2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Srasília, DF.

CD/ROM Legislação Brasileira
1997

Quarta edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN

• Todas as normas de hierarquia superior a decreto-executivo editadas entre o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997.

• Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
posteriormente a ela e que a alteraram.

• Os textos integrais das normas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

• As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações suficientes' para que seja localizado o documento em uma coleção
de Jeis.

• Esta quarta edição do CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de
dados BBD (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do acervo de informacões
jurídicas descritivas (doutrina) originadas das coleções de 17 bibliotecas'que
participam da Rede SABI de Bibliotecas.

Valor Unitário: R$ ,65,00 (sessenta e cinco reais).
Despesas Postais: R$ 5,00 (cinco reais) para cadaCO.

O pedido deverá ser acompanhado de original do recib(i de depósito a crédito
do FUNDASEN, Caixa Econômica Federal, Agência 0005, conta nS 950.056-8,
operação 006.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
Q. juntamente .com o original do recibo de depósito.
~- ~--------~------------------------

Solicite nosso catálogo pelos telefones: (061) 311-3575, 311-3576 e 311-3579.
Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br



,,1"'"

"'III:::'I'.~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Se.nado Federal
o,. Via N.2, Unidade de Apoio 11I. Praça dos Tr6s Poderes. CEP 70.165-800. Brasília, DF.

Fones: (061) 311-3575/3576/3579. Fax: (061) 311~258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br

Publicações
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (R$ 5;OQ). Texto Constitucional
de 5/out/1988 com as alterações introduzidas pelas ECs n2 1 a 15 e ECRs n2 1 a 6.

Constituição da República Federativa do Brasil de1988-Quadro Comparativo (R$15,00).
Constituição de 1988, atualizada em 1995, comparada às Constituições de 1946 e 1967 e
à EC n2 1 de 1969. Contém quadro comparativo, tabela de correspondência dos artigos
comparados e índice.

Direitos Humanos - Declarações de Direitos e Garantias (R$ 10,00) - José Vicente
dos Santos (pesq. e índice). Dispositivos constitucionais que abordam os direitos e
garantias fundamentais do homem, na Constituição de vários países, inclusive na Carta
Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e do Adolescente (R$ 4,00). Lei n2 8.069/90, de acordo com as
alterações dadas pela Lei n2 8.241/91; legislação correlata e índice.

Guia das Eleições de 1996 e Suplemento (R$ 10,00). Guia: Leis n2 9.096/95 e 9.1Q0/95,
Resoluções do TSE n2 19.380/95, 19.382/95 e 19.406195. Suplemento: Resoluções
do TSE nº 19.509 e 19.516/96.

Levantamento e Reedições de Medidas Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de
Análise do Senado Federal. Registro das MPs editadas durante os 8 anos que se
sucederam à criação deste dispositivo legal, tabela seqüencial de edições das MPs,
assinal~ndo critérios de. edições anteriores, reedições com alteração de texto e de
transformação em lei, catálogo temático das MPs e referências bibliográficas.

Licitações, Concessões e Permissões na Administração .Pública (R$ 4,00). Leis n2

8.666/93; 8.883/94; ,8.987/95. dispositivos da Constituição Federal sobre a matéria e
legislação correlata. Indices t~máticos das Leis n2 8.666/93 e 8.987/95.

Regime Juridico Único dos Servidores Públicos Civis e Legislação Complementar
(R$ 4,00). Dispõe sobre o' regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais e legislação complementar

Solicite hojemesm~.nosso catalogol
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"1111:: ~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
1
11

".. Via N-2, Unidade de Apoio m Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasília, DF.

REVisTA dE INfoRMAÇÃO LEqislATivA

Periodicidade Trimestral

Assinatura para o ano de 1997
Números 133-136

R$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de original do recibo de depósito a crédito
do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal, Agência 1386, conta n9 920.001-2,
operação 006; ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta nQ 55.560.204-4.

Preericha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
juntamente com o original do recibo de depósito.

DESTINATÁRIO
i

I Nome:

I Órgão:

i Unidade:

i Endereço:

I CEP: Cidade: UF: País:
,
I Telefones para contato:

Outras informações pelos fones: 311-3575/3576/3579. Fax: 311-4258. E-MaU: ssetec@admass.senado.gov.br



SENADO
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SECRETARIA
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EDiÇÃO DE HOJE: 144 PÁGINAS


