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Nº 442/2000 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada deliberação dos membros do
Congresso Nacional, o texto do PL que "Dispõe
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desenvolvimento e em eficiência energética por
parte das empresas concessionárias, permissio
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Congresso Nacional, o texto do PL que "Altera a
destinação de receitas próprias decorrentes de
contratos firmados pelo Departamentos Nacional
de Estradas de Rodagem, visando ao financia
mento de programas e projetos de pesquisa cien
tífica e desenvolvimento tecnológico do setor pro
dutivo na área de transportes terrestres e dá ou-
tras providências.................................................... 14418

Nº 449/2000 - Do Poder Executivo,
encaminhando aos membros do Congresso
Nacional o demonstrativo das emissões do real
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internacionais a elas vinculadas. 14418
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submetendo à apreciaçã0 dos membros do
Congresso Nacional, o ato da Portaria nº 51, de
2-3-2000, que renova a permissão outorgada à

Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Barra do Ribeiro, Estado
do Rio Grande do Sul. 14418
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Deputados). 14439

Nº 574/2000 - Do Senhor Senador Carlos
Patrocínio, Primeiro Secretário, em exercício do
Senado Federal, encaminhando à revisão da
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Câmara dos Deputados o PL do Senado nº
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apreciar e proferir à PEC nº 151/95....................... 14445

Nº 169/2000 - Do Senhor Deputado Ged
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Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, comunicando que o Deputado
Philemon Rodrigues deixa de integrar a
Comissão Especial destinada a apreciar e
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Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, comunicando que o Deputado
Jurandil Juarez passa a integrar a Comissão de
Agricultura e Política Rural. 14446

Nº 487/2000 - Do Senhor Deputado
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Nº 489/2000 - Do Senhor Deputado
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Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, comunicando
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Meio Ambiente e Minorias. .. 14449

Nº 594/2000 - Do Senhor peputado
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Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o
Deputado Reginaldo Germano para integrar a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática em substituição ao Deputado Luiz
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NQ 151/2000 - Do Senhor Deputado
Aloizio Mercadante, Líder do PT, indicando os
Deputados do referido Partido para integrarem a
CPI destinada a investigar a ocupação de terras
públicas na região Amazônica". 14449

'Nº 153/2000 - Do Senhor Deputado
Aloizio Mercadante, Líder do PT, indicando os
Deputados do referido Partido para integrarem a
CPI destinada a "investigar a incidência de
mortalidade materna no Brasil". 14449
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Alexandre Cardoso, Líder do Bloco Parlamentar
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destinada a "investigar a aplicação regular de
recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste
- FINOR". 14450

Nº 160/2000 - Do Senhor Deputado
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Parla
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Projeto de Decreto Legislativo nº 425, de
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Comunicação e Informática) Mensagem nº
972/97 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Continental de Curitiba Uda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná. 14451

Projeto de Decreto Legislativo nº 426, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) Mensagem nº
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Mundial FM de Toledo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Toledo, Estado do Paraná. 14460
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radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Cariacica, Estado do Espírito Santo................. 14463
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Comunicação e Informática) Mensagem n9
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Rádio Excelsior Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Nova Andradina, Estado de Mato
Grosso do Sul. 14465
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2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
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Estado do Piauí. 14468
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Associação de Amigos e Moradores de
Brasnorte - AAMB, a executar serviço de
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radiodifusão comunitária, na localidade de
Brasnorte, Estado de Mato Grosso. 14477
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PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Leitura
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IV - Pequeno Expediente
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- Posse de D. José Haring, Bispo da Diocese 'de
Limoeiro do Norte, Estado do Ceará. 14487
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providências do Ministério da Agricultura e do
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frango comercializada em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais............ 14488

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) 
Perseguição de latifundiários ao líder dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, José
Rainha Junior. Conveniência de afastamento dos
Senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader
Barbalho de seus cargos para investigação de
denúncias mútuas. 14488
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denúncias de corrupção no serviço público... 14489

KÁTIA ABREU (PFL - TO) - Compromisso
de atuação parlamentar em defesa dos
interesses das populações interioranas
tocantinenses. Implantação, pelo Governo Fed
eral, de políticas públicas destinadas à
consolidação do desenvolvimento econômico do
Estado de Tocantins. 14490

RUBENS BUENO (PPS PR)
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jornalista Mareio Moreira Alves, publicado no
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PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE) 
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Brasil, do processo referente à quebra do Banco
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Finanças e Tributação de requerimento de
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Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
Francisco Gros, do fim dos financiamentos da
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EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO) - Apoio
aos esforços da Associação Pró Valorização
Empresarial - APROVE, em defesa do resgate
do potencial econômico nacional. 14493

JOÃO FASSARELLA (PT - MG) 
Denúncia de acidentes envolvendo trens
cargueiros da Companhia Vale do Rio Doce,
ocorridos no Estado de Minas Gerais. 14494

JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES) 
Inauguração do primeiro Banco Postal do Brasil,
no Município de Sooretama, Estado do Espírito
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Santo. Lançamento, pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, de selo com o
tema "Moqueca Capixaba". 14494

RAIMUNDO GOMES DE MATOS
(Bloco/PSDB - CE) - Entrevista concedida ao
jornal O Povo pelo Arcebispo Metropolitano de
Fortaleza, D. José Antônio Aparecido Tosi,
acerca da situação socioeconômica do Estado
do Ceará e do papel da Igreja Católica no
processo de mudanças exigidas pela sociedade
brasileira. Reversão do quadro social vigente no
estado. Divulgação da Lei nll 9.840, de 1999,
coibitiva de abusos do poder econômico em
campanhas eleitorais. 14495

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ) - Dificul
dade para obtenção do apoio necessário à apre
sentação de proposta de ementla à Constituição
sobre concessão aos Parlamentares de férias indi
viduais de trinta dias, com extinção do recesso
parlamentar............................................................ 14497

JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ) 
Poluição da lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Anúncio, peJo
Governo Estadual, de providências para
resolução do problema. 14498

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Reali
zação, em Havana, Cuba, do 22 Encontro Interna
cional de Economia, sobre o tema "Globalização
e Problemas do Desenvolvimento". Mobilização
internacional em defesa do cancelamento das
dívidas dos países pobres. Realização, na
Semana da Pátria, do Plebiscito Nacional sobre
a Dívida Externa. 14499

VALDECI OLIVEIRA (PT - RS) 
Importância de pavimentação da BR-158, trecho
compreendido entre Santa Maria, Rosário do Sul
e Maravilha, no Estado do Rio Grande do Sul. ..... 14500

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR) 
Realização de obras desnecessárias em Porto
Seguro, Estado da Bahia, sob o pretexto de
comemoração dos 500 anos do Descobrimento
do Brasil. Exclusão do Estado de Roraima e
outros com grandes populações indígenas dos
festejos comemorativos do Descobrimento. ...... .... 14501

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Não-Iiberação,
pelo Programa Luz no Campo, de recursos para as
cooperativas de eletrificação rural. Apresentação de
projeto de lei disciplinador da adoção de obras
didáticas nos ensinos médio e fundamental. 14501

DA. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) 
Atuação do Prefeito José Camilo Zito, do
Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro. 14502

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) 
Sugestões para adoção de modelo de gestão de

segurança pública. Precariedade da estrutura
policial no País. 14503

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS) 
Libertação de trabalhadores mantidos em regi
me de escravidão na Fazenda Guapirama, no
Município de Diamantino, Estado de Mato
Grosso. Intensificação do combate ao trabalho
escravo nos Estados de Mato Grosso e do
Pará. Urgente aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 21, de 1999, sobre
desapropriação de latifúndios envolvidos com
trabalho escravo. 14504

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Transformação do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social em agente de fomen
to das grandes empresas, notada- mente das
multinacionais. Apoio à criação de Comissão Par
lamentar de Inquérito para investigação de ope-
rações realizadas pelo BNDES. 14506

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Tramitação,
na Casa, do Projeto de Lei nº 1.615, de 1999,
sobre criação da Agência Nacional de Trans
portes e do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes. Importância para o
País do desenvolvimento do transporte aquaviário. . 14506

ENIO BACCI (PDT - RS) - Repúdio aos
critérios adotados para a privatização da Usina
Hidrelétrica de Itá, situada entre os Estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 14507

PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ) 
Destinação de recursos orçamentários para
construção de hospitais nos Municípios de Cam
pos, Macaé e São João da Barra, Estado do Rio
de Janeiro. 14508

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) 
Realização do 311 Fórum Interestadual de
Avaliação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó,
no Município de Chapecó, Estado de Santa
Catarina. 14509

CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA)
- Urgente criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigação de desvio na
aplicação de recursos do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF. 14509

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Proi-
bição, pelos órgãos brasileiros do meio ambiente
e da saúde, da importação de resíduos tóxicos. .... 14510

BEN-HUR FERREIRA (PT - MS) 
Aprovação, pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, de
requerimento de autoria do orador sobre convite ao
Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, ao
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
Zeca do PT, ao Presidente da Empresa de Energia
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Elétrica do Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL,
Francisco Sibut Gomide, e ao Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
José Mário de Miranda, para esclarecimentos sobre
a instalação da Termelétrica de Corumbá. 14511

ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) 
Geração de energia elétrica por meio de gás nat
ural pelo Vitória Apart Hospital, no Município de
Serra, Estado do Espírito Santo. 14512

RUBEM MEDINA (PFL RJ)
Participação do sistema bancário privado no
Programa Brasil Empreendedor para ampliação
da oferta de crédito às pequenas e médias
empresas. 14512

PAULO PAIM (PT - RS) - Artigo
"Desemprego, sindicatos e privatizações", sobre
desvio de recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT, de autoria do orador,
publicado pelo jornal Correio Braziliense............ 14513

LUIZ BITIENCOURT (Bloco/PMDB - GO)
- Apoio a apelo do Senador Iris Rezende ao
Presidente da República em favor da
permanência da 23ª Companhia de Engenharia e
Combate do Exército em Ipameri, Estado de
Goiás. Manifestação de pesar do falecimento do
Desembargador, poeta e músico goiano Manoel
Amorim Félix de Souza. 14515

LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ) 
Irregularidades praticadas pela administração do
Município de Teresópolis, Estado do Rio de Ja
neiro, na área de Saúde. Conveniência de
tipificação como crime hediondo o roubo e a
receptação de remédios. 14516

WALTER PINHEIRO (PT - BA)
Descumprimento, pelo Instituto de Promoção da
Saúde e Desenvolvimento Social da Microrregião
de Irecê - PROMIR, de decisão judicial favorável
ao afastamento da entidade da administração do
Hospital Regional Mário Dourado Sobrinho,
sediado no Município de Irecê, Estado da Bahia.. 14517

SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO) 
Precariedade dos serviços de saneamento e
abastecimento de água em municípios
rondonienses. Apresentação, pelo orador, de
emendas ao Orçamento para destinação de
recursos a obras de saneamento e eletrificação ru
ral no Município de Candeias do Jamary, Estado de
Rondônia. 14518

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP) - Mani-
festo "A Esmola do Salário Mínimo", da Associação
dos Aposentados Patronais Autônomos e
Profissionais Liberais do Estado de São Paulo........... 14519

ALBERTO MOURÃO (Bloco/PMDB - SP) 
Contrariedade à privatização do Banco do Estado
de São Paulo - BANESPA. Apoio à proposta de

emenda à Constituição sobre transfe· rência para
o Congresso Nacional da decisão sobre a
desestatização de instituições bancárias. 14519

CUNHA BUENO (PPB - SP) - Defesa de
inclusão dos policiais rodoviários federais entre
os beneficiários da Gratificação por Operações
Especiais, prevista na Medida Provisória nQ

2.009-2, de 2000. Congratulações ao engenheiro
químico Antônio Gonçalves da Silva, do Arquivo
Nacional do Ministério da Justiça, pelo desenvol
vimento de técnica de conservação de documentos
com folhas de celulose de bananeira. 14520

FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB - TO) 
Protesto contra anúncio, pelo Governo do Estado
de Tocantins, de contratação de gestão privada
para a Universidade do Tocantins - UNITINS. ...... 14521

V- Grande Expediente
IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG) 

Homenagem à memória do ex-Governador Milton
Campos, do Estado de Minas Gerais, ao ensejo
do transcurso do centenário do nasci- mento.
Contribuição do ex-Governador para o
aperfeiçoamento das instituições políticas
brasileiras. 14522

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ 
Pela ordem.) - Aplauso ao Deputado Ibrahim
Abi-Ackel pelo pronunciamento sobre °
ex-Governador Milton Campos, do Estado de
Minas Gerais. Declaração de voto contrário à
proposta de elevação do valor do salário mínimo
para 151 reais........................................................ 14526

RONALDO CEZAR COELHO (Bloco/PSDB
- RJ) - Discussão, na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, de projeto de lei sobre
punições para crimes e transgressões contra o
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pro
posta para superação das condições desfavorá
veis dos bancos brasileiros, em face do poder de
captação de recursos dos grupos financeiros in
ternacionais. Privatização do Banco do Estado
de São Paulo - BANE8PA..................................... 14526

CARlITO MERSS (PT - SC - Pela ordem.)
- Aprovação, pela Comissão de Finanças e
Tributação, de relatório, de autoria do orador,
sobre o Projeto de Lei nQ 671, de 1999, do
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, sobre
financiamento público de campanhas eleitorais. ... 14530

YEDA CRUSIUS (Bloco/PSDB - RS - Pela
ordem.) - Apresentação de relatório da
participação da oradora na 4411 Sessão da
Comissão Sobre a Situação da Mulher, realizada
em Nova Iorque. Estados Unidos da América,
preparatória da Conferência Pequim +5.
Fortalecimento do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher.................................................. 14530
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WALTER PINHEIRO (PT - BA - Peja
ordem.) - Necessidade de definição, pelo
Ministério da Saúde, do modelo de contratação
dos agentes comunitários de saúde. 14531

RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG -
Pela ordem.) - Anúncio da apresentação de
projetos de lei sobre regulamentação das
profissões de terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta e agente comunitário de saúde....... 14532

SYNVAL GUAZZELLI (Bloco/PMDB - RS 
Pela ordem.) - Apoio à iniciativa dos Deputados
José Dirceu e Ricardo Berzoini de recolhimento
de assinaturas para elaboração de projeto de de
creto legislativo sobre proibição da participação
de bancos estrangeiros, em leilões para compra
de bancos brasileiros. Posicionamento do orador
contra a privatização do Banco do Estado de São
Paulo - BANESPA :... 14533

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ
- Como Líder.) - Preocupação do orador com a
possível extinção do serviço de engenharia da
Petrobras. 14533

FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES - Pela or
dem.) - Denúncia' soJ:ji"e a falta de iodo no'sar
produzido e comercializado no País. Artigo "Fis
cais apreendem sal sem iodo", publicado no jor-
nal Correio Braziliense. .. 14534

PAULO ROCHA (PT - PA - Pela ordem.)
Implantação, pela Prefeitura Municipal de Belém,
Estado do Pará, de salário equivalente a 100 dó-
lares norte-americanos. 14535

CHIQUINHO FEITOSA (Bloco/PSDB - CE
- Pela ordem.) - Redução dos investimentos go
vernamentais no setor agropecuário brasileiro.
Reforço, pelo Banco do Nordeste do Brasil SA,
de programa de crédito rural para a agricultura
sustentável no Estado do Ceará, acoplado à cria
ção de fundo de aval. Apelo ao Governo Federal
para universalização da experiência nordestina
pelos demais bancos oficiais como forma de di-
minuição das desigualdades regionais. 14536

WELLlNGTON DIAS (PT - PI - Pela or
dem.) - Necessidade de providências governa
mentais para combate à praga da mosca branca
na cultura do caju na macrorregião de Picos,
Estado do Piauí. 14537

WALTER PINHEIRO (PT - BA - Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de encerra
mento dos trabalhos das Comissões e convoca
ção dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. 14537

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Solicitação
do comparecimento dos Deputados ao plenário
para início da Ordem do Dia. Determinação do
encerramento dos trabalhos das Comissões. ....... 14538

JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA - Pela
ordem.) - Solicitação ao Presidente Marçal Filho
de prorrogação do prazo determinado para com-
parecimento 'dos Deputados ao plenário. 14538

CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS - Pela or
dem.) - Confronto entre os Senadores Antonio
Carlos Magalhães e Jader Barbalho, ocorrido no
plenário do Senado Federal. 14538

ADEMIR LUCAS (Bloco/PSDB - MG -
Pela ordem.) - Apresentação de projeto de lei
sobre controle de doping no desporto nacional. .. 14538

GILMAR MACHADO (PT - MG - Pela or
dem.) - Promoção, por entidades, civis, da sema·
na em defesa da educação pública. Prioridade
aos investimentos na educação......................... .... 14538

ODELMO LEÃO (PPB - MG - Pela ar·
dem.) - Solicitação à bancada do Partido Pro
gressista Brasileiro - PPB de comparecimento ao
plenário para registro de presença. Pedido à
Presidência de encerramento dos trabalhos nas
Comissões da Casa. 14539

PRESIDENTE (MarçaJ Filho) - Solicitação
do comparecimento dos Srs. Deputados ao ple-
nário para apreciação da Ordem do Dia. 14539

PEDRO WILSON (PT - GO - Pela ordem.)
- Anúncio, pelo Governo Federal, da criação de
fundos setoriais para apoio ao desenvolvimento
da ciência e da tecnologia. Encerramento da gre-
ve dos professores do Estado de Goiás................ 14539

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. 14546

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) 
Confirmação de acordo sobre ordem de votação
de matérias. 14546

PRESIDENTE (Michel Temer) - Declara
ção de prejudicialidade do Destaque de Bancada
nº ao, na forma de decisão adotada pela Mesa
Diretora. . •.••.•• 14546

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nº 17. 14547

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA, EMERSON KAPAZ,
FERNANDO CORUJA, ODELMO LEÃO,
FERNANDO GABEIRA, PROFESSOR LUIZINHO,
SYNVAL GUAZZELLI, GILBERTO KASSAB,
SILVIO TORRES, DE VELASCO. 14548

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
aos Deputados de comparecimento ao plenário......... 14549
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WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Solicita
ção à Presidência de prorrogação do prazo para
comparecimento dos Parlamentares ao plenário .

MARIA ELVIRA (Pela ordem.) - Convite
aos Parlamentares para visita à exposição do ar
tista plástico Renê Nascimento, do Estado de Mi-
nas Gerais .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
Wf'LTER PINHEIRO : ..

MARIA ELVIRA (Pela ordem.) - Reiteração
do convite ao Presidente e aos Parlamentares
para visita à exposição do artista plástico Renê

! Nascimento, do Estado de Minas Gerais, no
Espaço Cultural da Câmara dos Deputados.........

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ODELMO LEÃO ~ .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
aos Parlamentares para permanência em plená
rio para conclusão do processo de votação.
Anúncio de realização de sessão do Congresso
Nacional às 19h .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação ..

Rejeição da emenda Aglutinativa nQ 17 .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados DELFIM NETIO,
MAX ROSENMANN .

PRESIDENTE (Miéhel Temer) - Requeri
mento de Destaque nQ 138, para Votação em Se
parado do art. 124, constante do art. 4Q da Emen-
da nQ 44-CE, de 1999 1 ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO BARCELLOS..•

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO .

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ANA CATARINA,
EDUARDO BARBOSA, HAROLDO LIMA, ELlSEU
RESENDE, RAIMUNDO GOMES DE MATOS .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do requerimento .

Votação do dispositivo ..

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado FERNANDO GABEIRA.

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO
SILVA, ANTÔNIO JORGE, JUQUINHA. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputado~ REGIS
CAVALCANTE, L1NCOLN PORTELA, JOSÉ

14550

14550

14550

14550

14550

14550

14550

14550

14553

14553

14553

14553

14554

14554

14555

14555

14555

14555

ANTONIO ALMEIDA, FENANDO CORUJA,
IBRAHIM ABI-ACKEL. .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARTE DE FREITAS...

MARCOS ROLlM (Pela ordem.) - Orienta
ção da respectiva bancada. Absolvição do Líder
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra José Rainha Junior .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO
OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO FILHO, NELSON
OTOCH ' .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO MATOS,
JONIVAL LUCAS JUNIOR, CORNÉLlO RIBEIRO....

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA. ...

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ROLAND LAVIGNE,
ANTONIO JOSÉ MOTA, LEUR LOMANTO, OSCAR
ANDRADE, PEDRO CELSO, PAULO GOuvÊA,
MARCUS VICENTE, JORGE PINHEIRO, ZAIRE
REZENDE, EDUARDO CAMPOS, CLEMENTINO
COELHO, AUGUSTO FRANCO, BETINHO
ROSADO, FRANCISCO COELHO, PEDRO
CANEDO, NICIAS RIBEIRO, NILTON CAPIXABA,
MAX ROSENMANN, LUIZ RIBEIRO, VICENTE
ARRUDA, MARCOS LIMA .

WALDIR PIRES (Pela ordem) - Falecimento,
no Estado da Bahia, do escritor Euclides Neto .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solidarie
dade da Presidência com os familiares do escri-
tor Euclides Neto ..

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados ROBERTO
ARGENTA, MARINHA RAUPp, VIRGíLIO
GUIMARÃES, NILSON PINTO, EFRAIM MORAIS,
OLAVO CALHEIROS, JOSUÉ BENGTSON,
ZENALDO COUTINHO, GIOVANNI QUEIROZ,
FEU ROSA .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Justificativa de ausência na votação anterior.
Registro de voto. Solicitação de comparecimen
to dos Deputados à sessão do Congresso Naci
onal para votação do Orçamento Geral da
União .

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Faleci
mento, no Estado da Bahia, do escritor Euclides
Neto ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO SANTOS.....

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação .

14555

14556

14556

14556

14557

14558

14558

14558

14559

14559

14559

14559

14560

14560
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JÚLIO REDECKER,
SÉRGIO REIS, ANTÓNIO GERALDO, NELSON
PROENÇA, LUIZ MAINARDI..... 14560

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do dispositivo. Manutenção do texto. 14560

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Apresentação de proposta de emenda à Cons
tituição sobre limite de idade para ingresso nos
tribunais. .. 14563

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nº 20, sobre inclusão do
inciso V-A e §§ 59 e 69 no art. 109 da Constitui
ção Federal, como art. 22 do Substitutivo da Co-
missão Especial..................................................... 14563

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados EVANDRO
MILHOMEM, VITTORIO MEDIOLl. 14564

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os SIS. Deputados CEZAR SCHIRMER,
NELSON OTOCH, WERNER WANDERER, JOEL DE
HOLLANDA, JAIME MARTINS.... 14564

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada
ZULAIÉ COBRA, Relatora da matéria................... 14564

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados PAES LANDIM,
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO................................ 14564

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do IBRAHIM ABI-ACKEL. 14565

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados LUIZ ANTONIO
FLEURY, MARCELO DÉDA. 14566

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUIS BARBOSA.............. 14568

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, REGIS CAVALCANTE.... 14568

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ZEZÉ PERRELLA. .......... 14568

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA,
FERNANDO CORUJA, IBRAHIM ABI-ACKEL,
MARCOS ROLlM, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
MENDES RIBEIRO FILHO. 14568

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado REMI TRINTA. 14571

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado JUTAHY JUNIOR. ......... 14571

Usaram da palavra pela ordem, para re-
gistro de \AJto, os SIS. Deputados ROBÉRIO ARAúJO,
PINHEIRO LANDIM. 14571

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos Srs. Parlamentares à sessão extraordi
nária marcada para as 9 horas do dia 6 do cor
rente, para continuação da votação das matérias
pertinentes à Reforma do Poder Judiciário. 14571

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MÚCIO SÁ. .. 14571

MILTON MONTI (Pela ordem.) - Corres
pondência dirigida ao Senador Geraldo Melo, Vi
ce-Presidente do Senado Federal, pelo Senador
Jader Barbalho, Presidente do PMDB, colocando
à disposição da Casa Legislativa informações so
bre os bens e a movimentação bancária do Par-
lamentar. 14571

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ALDO REBELO,
GESSIVALDO ISAIAS, OSVALDO REIS, JOSÉ
MÚCIO MONTEIRO, ANA CATARINA, AUGUSTO
FARIAS, MUSSA DEMES, MARIA ELVIRA, JOSÉ
PRIANTE, MAURO BENEVIDES, FRANCISCO
RODRIGUES, WELlNTON FAGUNDES, NELSON
OTOCH, ANTONIO FEIJÃO..................................... 14571

B. SÁ (Pela ordem) - Impossibilidade de re-
gistro de voto pelo orador em virtude da ocorrên-
cia de defeito no sistema eletrônico de votação. .... 14572

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados NELSON
MARCHEZAN, EULER RIBEIRO, LUCIANO
CASTRO, JOÃO HENRIQUE. 14572

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
do WALTER PiNHEIRO......................................... 14572

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados GERVÁSIO SILVA,
JOSÉ RONALDO, FERNANDO DINIZ, ALOIZIO
MERCADANTE, DA. HELENO, RICARDO RIQUE,
ARY KARA, MÁRIO NEGROMONTE, DR.
BENEDITO DIAS, BARBOSA NETO........................ 14572

BABÁ (Pela ordem) - Encaminhamento de
requerimento de informações ao Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social BNDES sobre empréstimos concedidos
a hospitais e universidades privadas..................... 14573

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados CUNHA
BUENO, ARNON BEZERRA, DR. HELENO,
EUNíCIO OLIVEIRA. 14573

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) -
Pedido à Presidência de ampliação do tempo
destinado à votação em curso. Justificativa de
ausência dos Deputados Milton Temer, Angela
Guadagnin, Adão Pretto, Luci Choinacki, João
Grandão, José Dirceu e Antonio Palocci.
Falecimento do escritor baiano Euclides Neto....... 14573

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação. 14573
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Aprovação da Emenda Aglutinativa nll 20.... 14573
Usaram da palavra pela ordem, para

registro de voto, os Srs. Deputados ALEXANDRE
SANTOS, ODíLlO BALBINOTII............................ 14576

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
de sessão extraordin~ria da Casa, dia 6 do
corrente, às 9 horas. Importância da obtenção de
quorum deliberativo. 14576

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
de ofício da pauta, da El']1enda Aglutinativa nll 52
e dos destaques e emendas referentes ao
mesmo assunto. 14576

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. 14576

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do Requerimento de Destaque para
Votação em Separado nº 69....... 14576

Votação do destaque. 14577
Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ

COBRA, Relatora da matéria. .. 14577
Usaram da palavra para orientação das res-

pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, JOÃO CALDAS, ROBERTO ARGENTA. ... 14577

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO COLAÇO. ........ ..... 14577

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancada os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA,'i ODELMO LEÃO, JOSÉ
ROBERTO BATOCHio, MARCELO DÉDA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, REGIS CAVALCANTE,
MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY JUNIOR. ..... 14577

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NARCIO RODRIGUES.... 14579

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos Parlamentares para sessão do Con
gresso Nacional, às 19h, e para sessão extraor-
dinária da Casa, dia 6 do corrente, às 9h........ ..... 14579

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados RICARDO BARROS,
L1NCOLN PORTELA, DARCíSIO PERONDI. , 14579

NELSON OTOCH (Pela ordem)
Solicitação de esclarecimento sobre realização
de sessão do Congresso NacionaL................. ..... 14579

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Nelson Otoch. 14579

MARCOS ROLlM (Pela ordem) - Repúdio à ,
destruição, pela Polícia Militar, de monumento
construído na área de índios pataxós de Coroa
Vermelha, no Estado da Bahia. Encaminhamento de
representação ao Ministério Público Federal
solicitando imediatas providências, quanto à
ocorrência. 14579

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO PAIM. 14580

JAQUES WAGNER (Pela ordem) - Enten-
dimento do Deputado Severino Cavalcanti, Cor-

regedor da Casa, e da unanimidade dos mem
bros da Mesa Diretora acerca de questio- na
mentos formulados pelo Deputado Claudio Caja-
do sobre conduta parlamentar do orador. 14580

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PAULO LIMA,
PAULO OCTÁVIO, GESSIVALDO ISAIAS............. 14581

CLAUDIO CAJADO (Pela ordem) 
Solicitação de esclarecimento sobre cabimento
de recurso contra decisão da Mesa Diretora da
Casa. 14581

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Claudio Cajado................................. 14581

CORIOLANO SALES (Pela ordem) 
Falecimento do escritor baiano Euclides Neto....... 14581

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Satisfação com entendimento do Deputado
Severino Cavalcanti, Corregedor da Casa, acer
ca de questionamentos sobre conduta parla
mentar do Deputado Jaques Wagner. Solicita
ção à Presidência de indicação dos membros da-
CP) do Finor. 14581

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Aloizio Mercadante. 14581

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WILSON SANTOS. ......... 14581

JOSUÉ BENGTSON (Pela ordem) - Reje-
ição de proposta de desconto previdenciário de
aposentados e pensionistas brasileiros............... 14582

NELSON PELLEGRINO (Pela ordem) 
Fale- cimento do escritor baiano Euclides Neto.
Prática de atentado contra o Deputado Estadual
Yulo Oiticica, Presidente da Comissão de Direi
tos Humanos da Assembléia Legislativa do
Estado da Bahia. 14583

DR. HÉLIO (Pela ordem) - Apresentação
de requerimento de informações ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
sobre linhas de financiamento, pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial BNDES, para projetos sociais de interesse
dos municípios. Apresentação de projeto de
resolução disciplinador da escolha de represen
tantes da Câmara dos Deputados no Conselho
Consultivo da Agência Nacional de Telecomu-
nicações - ANATEL. 14583

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALBERTO GOLDMAN..... 14583

JOÃO ALMEIDA (Pela ordem) - Faleci-
mento do escritor baiano Euclides Neto.... 14583

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PAULO
OCTÁVIO, I~OR AVELlNO. 14583

MARCELO DÉDA (Pela ordem.)
Apresentação de projeto de lei para acréscimo
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de dispo~itivo à Lei nº 9.870, de 1999, sobre o
valor total das anuidades escolares.
Cumprimentos à Mesa Diretora pela qualidade
de exposifão comemorativa dos 500 anos do
descobrimento do Brasil. Empenho do Deputado
Jutahy Júnior na redação de proposta de
emenda à Constituição sobre crimes contra os
direitos humanos. . 14583

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convite
aos Parlamentares para visita à exposição
aludida pelo Deputado Marcelo Déda. 14584

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO SOBRINHO... 14584

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem.)
Manifesto do Presidente da Associação dos
Aposentados e Pensionistas Profissionais li
berais do Estado de São Paulo, Lauro Elorza,
em relação à fixação do novo salário mínimo.... 14584

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação... 14584

JOÃO GRANDÃO (Pela ordem.) - Registro
de voto. Cumprimentos à equipe responsável
pela defesa do líder sem-terra José Rainha. 14584

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RENATO SILVA,
LUIZ BITIENCOURT............................................. 14584

PAULO DELGADO (Pela ordem.) - Justifi-
cativa de ausência na primeira votação................. 14584

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do destaque. Manutenção do texto........................ 14584

PROFESSOR LUIZINHO - Questão de
ordem sobre necessidade de reabertura do pai
nel eletrônico para a sessão do Congresso Na-
cional. 14587

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Professor Luizinho. 14587

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem.) - Satisfa-
ção pela absolvição do líder do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, José Rainha. .... 14587

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ALCESTE
ALMEIDA, ARMANDO MONTEIRO, WALFRIDO
MARES GUIA. 14588

Apresentação de proposições: YEDA
CRUSIUS; AIRTON DIPP; CONFÚCIO MOURA;
JOSÉ CARLOS COUTINHO; GILBERTO KASSAB;
ALCEU COLLARES; RICARDO IZAR; CARLlTO
MERSS; RAFAEL GUERRA; ADEMIR LUCAS;
RICARDO BERZOINI; L1DIA QUINAN; ESTHER
GROA PINTO; JOSÉ GENOíNO; JOSÉ SSI;
SÉRGIO CARllAI...HO; WAGNER SALUSllANO;
GLYCON TERRCARLOS OOJTJNHO; CLEMENTINO

COELHO; MARINHA RAUPP; AGNELO QUEIROZ;
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO; AUGUSTO NARDES;
BABÁ; EURípEDES MIRANDA; CUNHA BUENO;
MARCELO DÉDA; DR. HÉLIO; EDUARDO
CAMPOS E OUTROS. 14588

VII - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
APOSTILA: Sebastião Aurélio Rovo. 14605
a) Exoneração: Carlos Eduardo Loyo ViI-

la-Cham, Maria Letícia lima de Vasconcelos,
Maura Regina Gomes de Lyra, Severino Eudson
Catão Ferreira, Silmara Ney Catão Ferreira, Vera
Lúcia Arruda. 14605

b) Nomeação: Alandra Roveda Grando,
César Lopes da Cunha, Hamilton Rice de
Azevedo Cordeiro, Hélio Renato Cândido de
Oliveira, Jordana Carmo de Souza, Jaime
Apolônio Ximenes Júnior, Maria Letícia de
Vasconcellos, Roberto Ivo Maia, Vera Lúcia
Arruda. 14606

COMISSÕES
3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Ru-

ral, 3ª Reunião (Ordinária), em 5-4-2000. 14607
b) Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, 5ª Reunião (Ordinária), em
5-4-2000. 14609

c) Comissão de Finanças e Tributação, 3ª
Reunião (Ordinária), em 5-4-2000......................... 14609

4 - PARECERES - PROJETOS DE LEI N!!S
1.281-8195, 1.904-8196, 3.034-BI97, 3.184-BI97,
4.433-8198, 4.748-AI98, 129-BI99, 248-AI99,
419-A/99, 671-A/99, 878-Al99, 1.077-A/99,
1.193-Al99, 1.219-Al99, 1.339-AI99, 1.406-A/99,
1.416-AI99, 1.436-N99, 1.498-A/99, 1.574-AI99,
1.621-Al99, 1.694-Al99, 1.748-AI99, 1.756-AI99,
1.916-AI99, 1.919-A/99 e 4.908-A/99...................... 14613

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, nº 1 em 5-4-2000.......... 14700

b) Comissão de Minas e Energia, nº 2, em
5-4-2000. 14708

6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Agricultura e Política Ru-

ral, nº 2, em 5-4-2000. 14708

b) Comissão de Minas e Energia, nº 1, em
5-4-2000. 14709

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10- COMISSÕES
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Ata da 44ª Sessão, em 5 de abril de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 29 Vice-Presidente;

Jaques Wagner, 39 Secretário; Themístocles Sampaio, Marçal Filho,
§ 2.!J do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PSDB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Mareio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 7

TOCANTINS

Antonio Jorge PTB
Da~iCo~o PFL
Freire Júr'fpr PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribejro PFL
Katia Abrau PFL
Osvaldo f1eis PMDB
Paulo MOfão PSDB
Presentes do Tocantins: 8

Vic Pires Franco PFL

Zenaldo Coutinho PSDB

Presentes do Pará: 11

AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS

Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 8

PARÁ

PSDB

PMDB

PMDB

PTB

PSDB

PT

PFL

PTB

PT

AMAPÁ

PST
PPB
PTB
PMDB
PFL

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro

Anivaldo Vale

Jorge Costa

José Priante

Josué Bengtson

Nicias Ribeiro

Paulo Rocha

Raimundo Santos

Renildo Leal

Valdir Ganzer

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
AlmirSáPPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 7

Antonio Feijão
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 5
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MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSDB

Presentes do Maranhão: 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB
Antonio José Mota PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB

Presentes do Ceará: 16

RIO GRANDE DO NORTE

ALAGOAS
Augusto Farias PPB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
PFL
PMDB
PT

PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PFL

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMOB
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PSDB
Osvaldo Coelho PFl
Pedro Correa PPB
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMOB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 17

PIAuí

PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

Átila Ura
B.Sá
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8
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SERGIPE

PSC
PSOB
PPB
PMOB
PSOB
PT
PSB
PSOB

Eduardo Barbosa PSOB
Eliseu Resende PFL
Gi/mar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMOB
Hélio Costa PMOB
Hercljlano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMOB
João Magno PT
José Militão PSOB
Júlio Delgado PMOB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMOB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires POT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSOB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 46

ESpfRITO SANTO

Aloizio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Max Mauro PTB
Rita Camata PMOB
Presentes do Espírito Santo: 6

MINAS GERAIS

PMOB
PSOB
PL
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PPB

Antonio do Valle
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Oanilo de Castro
Edmar Moreira

Aroldo Cedraz
Coriolano Sales
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Azi
João Almeida
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 25

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Oéda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 8

BAHIA
PFL
PMOB
PMOB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PSOB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSOB
PFL
.S..Part.
PFL
PT
PFL
PFL
PMOB
PFL
PSOB
PFL
PT
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RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Comélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Helena PSDB
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Sílva PST
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Miriam Reid PDT
Paulo Feijó PSDB
Rodrigo Maia PTB
Ronaido Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSOS
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSOB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio POT
Duilio Pisaneschi PTB
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José Genoíno PT
José índio PMOB
José Machado PT
José Roberto Batochio POT
Julio Semeghini PSOB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSOB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMOB
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Oória PSDB
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PPB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo: 57

Abril de 2000
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Presentes de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB
Marçal Filho PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Presentes do Distrito Federal: 4

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSDB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 7

SANTA CATARINA

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 13

Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir MichelettoPMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 26

GOIÁS

PMDB
PMOB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL

Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Junquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

RIO GRANDE DO SUL

PDT
PDT
PPB
PTB
PMOB

Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Shirmer

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex Canzianí
Chico da Princesa
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Presentes do Rio Grande do Sul: 25

I - ABERTURA DE SESSÃO

11 - LEITURA DA ATA

o SR. THEMÍSTOCLES SAMPAIO, servindo
como 2Q Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, aprova
da.

MENSAGEM N2 445

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Fe
deral, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que "Altera a
destinação de receitas próprias decorrentes de
contratos firmados pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, visando ao financia
mento de programas e projetos -de pesquisa cien
tífica e desenvolvimento tecnológico do setor pro
dutivo na área de transportes terrestres e dá ou
tras providências".

Brasília, 3 de abril de 2000. - Fernando Henri
que Cardoso.

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N2 442

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Fe
deral, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que "Dispõe
sobre realização de investimentos em pesquisas
e desenvolvimento e em eficiência energética por
parte das empresas concessionárias, permissio
nárias e autorizadas do setor de energia elétrica
e dá outras providências".

Brasília, 3 de abril de 2000. - Fernando Henri
que Cardoso.

MENSAGEM N2 449

Senhor Presidente do Senado Federal,

Nos termos do inciso 11 do art. 7Q da Lei nQ

9.069, de 29 de junho de 1995, encaminho a Vossa
Excelência o demonstrativo das emissões do real
referente ao mês de fevereiro, de 2000, as razões
delas determinantes e a posição das reservas inter
nacionais a elas vinculadas.

Brasília, 4 de abril de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

PMDB
PDT
PT

PT

PPB

PT

PPB

PPB

PT

PT

PMDB

PSDB

PMDB

PMDB
PL

PT
PPB

PMDB
PT

PSDB

Darcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi

Fernando Marroni

Fetter Júnior

Henrique Fontana

Júlio Redecker

Luiz Carlos Heinze

Luiz Mainardi

Marcos Rolim

Mendes Ribeiro Filho

Nelson Marchezan

Nelson Proença

Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa

Paulo Paim
Telmo Kirst

Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante

Veda Crusius

o SR. PRESIDENTE(Jaques Wagner) - a lista
de presença registra o comparecimento de 397 Se
nhores Deputados.

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.

o SR. PRESIDENTE(Jaques Wagner) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 1Q Se
cretário procede à leitura do seguinte

MENSAGEM N!! 451

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combi
nado com o § 3Q do art. 223, da Constituição Fe-
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deral, submeto à apreciação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato constante da Portaria nº 51, de 2 de março
de 2000, que renova, por dez anos, a partir de 8
de setembro de 1998, a permissão outorgada à
Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Barra do Ribeiro, Estado do Rio grande do Sul.

Brasília, 4 de abril de 2000. - Fernando Henri
que Cardoso.

MENSAGEM N2 452

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combina
do com o § 3º do art. 223, da Constituição Fede
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria nº 13, de 17 de janeiro de
2000, que renova, por dez anos, a partir de 2 de
dezembro de 1997, a permissão outorgada à Soci
edade Rádio 99 FM Ltda. para explorar, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Balneá
rio Camboriú, Estado do Santa Catarina.

Brasília" 4 de abril de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

OFíCIOS

Do Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Senado Federal, nos seguintes
termos:

OF. Nº 104/2000-CN

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Exª, nos termos do § 39 do
art. 128 do Regimento Comum, a fim de ser sub
metido à douta Mesa da Câmara dos Deputados,
o Projeto de Resolução nº 1, de 2000, do Con
gresso Nacional, que "Dispõe sobre a aprecia
ção de medidas provisórias pelo Congresso Na
cional".

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de
alta estima e consideração. - Antonio Carlos Ma
galhães, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nll 1, DE 2000-CN

(Do Sr. José Roberto Batochio)

Dispõe sobre a apreciação de medi
das provisórias pelo Congresso Nacio
nal.

o Congresso Nacional resolve:

Art. 1º O exame e a votação, pelo Congresso
Nacional, de medidas provisórias editadas pelo Pre
sidente da República, nos termos do art. 62 da Cons
tituição Federal, serão feitos segundo o disposto
nesta Resolução.

Art. 2º Fica instituída, para exame de medidas
provisórias, a Comissão Mista Permanente de
Medidas Provisórias (CMPMP).

§ 1º A Comissão compõe-se de vinte e quatro
membros titulares, dezoito Deputados e seis Sena
dores, e doze suplentes, nove Deputados e três Se
nadores.

§ 2º O funcionamento da Comissão rege-se
pelo disposto nesta Resolução, no Regimento Co
mum do Congresso e, supletivamente, na ordem a se
guir, nos Regimentos Internos do Senado e da Câma
ra dos Deputados.

Art. 3º Na segunda quinzena do mês de feve
reiro, de cada Sessão Legislativa, a Mesa do Con
gresso Nacional fixará as representações dos parti
dos ou blocos parlamentares que deverão compor a
Comissão, observada a proporcionalidade partidária
existente ao início da legislatura.

§ 1º Observado o critério deste artigo, as vagas
serão destinadas aos partidos ou blocos parlamenta
res, levando-se em conta as frações do quociente
partidário, da maior para a menor.

§ 2º As vagas que ainda sobrarem serão distri
buídas às bancadas ainda não representadas na Co
missão, segundo a precedência no cálculo da propor
cionalidade partidária.

§ 3Q A representação partidária, estabelecida
segundo este artigo, prevalecerá por toda a Sessão
Legislativa.

Art. 4º Estabelecidas as representações, na for
ma do artigo anterior, os líderes indicarão ao Presiden
te do Congresso Nacional, até o quinto dia útil do mês
de março, os nomes que integrarão as respectivas
bancadas na Comissão, titulares e suplentes.

§ 1º Esgotado o prazo sem a indicação das li
deranças, o Presidente do Congresso fará a desig
nação dos integrantes das respectivas bancadas.
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§ 2º A instalação da Comissão ocorrerá até o
último dia útil do mês de março.

§ 3º O mandato da Comissão encerrar-se-á com
a instalação da Comissão subseqüente, nos termos
do art. 3º.

Art. 59 A representação na Comissão é do partido
ou do bloco parlamentar, cabendo ao respectivo líder
solicitar, por escrito, ao Presidente do Congresso, a
substituição de titular ou suplente em caso de desobe
diência à diretriz partidária oficialmente estabelecida.

§ 1ºSerá desligado da Comissão o membro titu
lar que não comparecer, durante a Sessão Legislati
va, sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou
seis alternadas.

§ 29 A substituição será feita pelo respectivo
líder, de ofício, ou mediante comunicação do
Presidente da Comissão.

Art. 69 Publicada medida provisória, o Presidente
da Comissão, em vinte e quatro horas, estando ela de
sacompanhada de justificação suficiente quanto à
existência dos seus pressupostos, ou faltando-lhe
pressuposto ou requisito de existência ou validade, so
licitará ao Presidente do Congresso, que, dentro de
vinte e quatro horas, convoque sessão conjunta a rea
lizar-se dentro dos três dias úteis seguintes.

§ 19 O mesmo procedimento será adotado, e
para os mesmos fins, se a medida provisória:

I - dispuser, total ou parcialmente, sobre
matéria cuja disciplina lhe seja vedada, ou que tenha
sido objeto de lei, medida provisória ou projeto
rejeitado na mesma sessão legislativa.

11 - for reedição publicada após o prazo de trinta
dias da publicação de medida provisória anterior.

111 - for reedição, com alteração, de medida
provisória anterior.

§ 29 Não ocorrendo nenhuma das hipóteses pre
vistas, o Presidente da Comissão, dentro de vinte e
quatro horas, designará relator para a matéria e mar
cará sessão a realizar-se dentro de cinco dias.

§ 39 Do despacho liminar do Presidente da
Comissão caberá recurso para o seu Plenário, em
quarenta e oitos horas, suspendendo-se a presença
mínima de um terço dos seus membros.

Art. 8º Caso durante o recesso, ou na sua véspe
ra, seja publicada medida provisória, ou alguma esteja
pendente de apreciação, será automaticamente convo
cado o Congresso Nacional, extraordinariamente.

Parágrafo único. Nas duas primeiras hipóteses,
o Presidente da Comissão prArt. 7º Os trabalhos da

Comissão serão iniciados com a presença mínima de
um terço dos seus membros.

ocederá conforme o art. 69 , dilatal1do-se para
quarenta e oito horas o prazo nele previsto.

Art. 9º Nos três dias seguintes à publicação da
medida provisória, poderão ser-lhe oferecidas
emendas, entregues à Secretaria qa Comissão.

§ 19 As emendas não poderão versar matéria es
tranha àquela que é objeto da medida provisória, de
vendo o Presidente da Comissão indeferir, liminarmen
te, as que descumprirem essa determinação, cabendo
recurso, por parte de seu autor, ao Plenário da Comis
são, que decidirá definitivamente, por maioria simples,
sem discussão ou encaminhamento de votação.

§ 29 As emendas apresentadas às edições ante
riores da medida provisória serão automaticamente
convalidadas quando da reedição, sendo, contudo,
observado o prazo regimental para novas emendas,
se a reedição vier com alteração.

Art. 10. Sem prejuízo do disposto no art. 69 , a
Comissão terá o prazo de sete dias, contados da pu
blicação da medida provisória, para emitir parecer so
bre sua admissibilidade e sobre a decisão no recurso
interposto nos termos do § 2º do art. 6º.

Parágrafo único. Sem prejuízo do normal
funcionamento da Comissão, o parecer, em qualquer
hipótese, será encaminhado à Presidência do
Congresso Nacional dentro de vinte e quatro horas,
para as seguintes providências:

I - abertura de prazo de quarenta e oito horas
para a interposição por um décimo dos membros do
Congresso Nacional,: ou líderes que representem
esse número, de recurso ao Plenário,' contra parecer
que haja concluído pelo atendimento dos pressupos
tos e requisitos constitucionais;

11 - convocação de sessão conjunta, caso o
parecer tenha concluído pelo não atendimento dos
pressupostos e requisitos constitucionais.

Art. 11. A sessão conjunta, a ser convocada pelo
Presidente do Congresso dentro de vinte e quatro
hora5 a partir da interposição do recurso ou do
recebimento do parecer, será realizada no prazo de
três dias, para que o Plenário delibere sobre a
admissibilidade da medida provisória.

Art. 12. Na hipótese de reedição de medida
provisória sem alteração, fica convalidado o parecer
já aprovado pela Comissão, emitido na edição ante
rior, ressalvada a possibilidade de ser o reexame em
edição posterior.

Art. 13. Será arquivada a medida provisória
considerada inadmissível por falta de pressupostos
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ou requisitos constitucionais, devendo o Presidente
do Congresso, dentro de vinte e quatro horas, baixar
ato declarando-a insubsistente, e fazer a devida
comunicação ao Presidente da República.

Art. 14. Admitida a medida provisória, o parecer da
Comissão, versando sobre constitucionalidade e mérito,
deverá ser encaminhado à Presidência do Congresso
no prazo de vinte dias, contados da publicação da medi
da provisória no Diário Oficial da União.

§ 1º O parecer da Comissão poderá ser pela
aprovação total ou parcial da medida provisória, pela
sua alteração ou rejeição, e, ainda, pela aprovação ou
rejeição de emenda a ela apresentada.

§ 2º O parecer que concluir pela alteração da
medida provisória deverá apresentar o respectivo
projeto de conversão.

§ 3º O parecer será sempre acompanhado de
projeto de decreto legislativo disciplinando as
relações jurídicas decorrentes da medida provisória.

Art. 15. Apresentado o parecer, o Presidente do
Congresso, dentro de vinte e quatro horas, convocará
sessão conjunta a realizar-se dentro de três dias,
para sua apreciação.

Parágrafo único. Esgotado o prazo da Comissão
sem a apresentação do parecer, tanto com referência
à admissibilidade quanto à sua constitucionalidade e
mérito, o Presidente do Congresso, dentro de vinte e
quatro horas; convocará sessão conjunta a
realizar-se dentro de três dias, designando relator
que proferirá párecer em Plenário.

Art. 16. Em Plenário, a matéria será submetida a
um único turno de discussão e votação.

Art. 17. Se o parecer concluir pela inconstituciona
lidade total ou parcial da medida provisória ou pela
apresentação de emenda sanativa de vício, haverá
apreciação preliminar da constitucio- nalidade antes da
deliberação sobre o mérito.

Parágrafo único. Na apreciação preliminar, quanto
não houver discussão, poderão encaminhar a votação
quatro Congressistas, sendo dois contra e dois a favor.

Art. 18. Decidida preliminar pela constitucionali
dade da medida provisória ou pela aprovação de
emenda sanativa de vício, iniciar-se-á, imediatamen
te, a apreciação da matéria quanto ao mérito.

Art. 19. A discussão da proposição principal, das
emendas e subemendas será feita em conjunto.

Art. 20. Na discussão, os oradores falarão na
ordem de inscrição, pelo prazo máximo de dez
minutos, concedendo-se a palavra, alternadamente,
a Congressistas favoráveis e contrários à matéria.

§ 1º A discussão se encerrará após falar o último
orador inscrito, e se após -o término do tempo da
sessão ainda houver inscrições a atender, será ela
prorrogada por duas horas, findas as quais será
automaticamente encerrada:

§ 2º A discussão poderá sr encerrada por
deliberação do Plenário, a requerimento escrito de
dez membros de cada Casa ou de líderes que
representem esse número, após falarem dois
Senadores e seis Deputados.

§ 3º Não se admitirá requerimento de adiamento
da discussão ou da votação da matéria.

Art. 21. Encerrada a discussão, passar-se-á a vo
tação, podendo encaminhá-Ia seis congressistas, sen
do três a favor e três contra, por cinco minutos cada um.

Art. 22. Admitir-se-á requerimento de destaque
para votação em separado, a ser apresentado até o
encerramento da discussão.

Art. 23. Faltando cinco dias para o término do
prazo previsto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, a matéria será apreciada em re
gime de urgência, sendo a sessão prorrogada,
automaticamente, até decisão final.

Art. 24. Sendo a medida provisória aprovada
sem alteração de mérito, ou na forma de projeto de
conversão, será o seu texto encaminhado ao Presi
dente da República, para autógrafo, promulgação
como lei e publicação, ficando prejudicada a tramita
ção do respectivo projeto de decreto legislativo.

Art. 25. Esgotado o prazo constitucional de trinta
dias sem que tenha sido aprovada a medida
provisória, ou convertida em lei, será sustada
automaticamente a respectiva tramitação.

Parágrafo único. O Presidente da Comissão,
dentro de vinte e quatro horas, fará a respectiva
comunicação ao Presidente do Congresso a fim de que:

a) faça a respectiva comunicação ao Presidente
da República;

b) envie à Câmara dos Deputados o projeto de
decreto legislativo a que se refere o § 3º do art. 14.

Art. 26. A Comissão Mista Permanente de Medi
das Provisórias divulgará diariamente relação das me
didas provisórias pendentes de aprovação, indicando
o estado da respectiva tramitação e os dias que faltam
para a consumação do prazo fatal de trinta dias.

Art. 27. Aplicar-se-á, subsidiariamente, na trami
tação da matéria, no que couberem, as normas gerais
estabelecidas no Regimento Comum.

Art. 28. Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revogada a Resolução nº 1, de 1989.

Justificação

A Resolução nº 1/89, que disciplina a tramitação
de medidas provisórias, no Congresso, não se tem re
velado adequada. À sua sombra, proliferam abusos que
fizeram da medida provisória um instrumento ainda
mais autoritário do que foi o decreto-lei, durante o regi
me de exceção. Daí a necessidade de aperfeiçoá-Ia, de
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modo a transformar-se em meio eficaz no Congresso,
do controle de constitucionalidade daquelas provi
dências do Executivo, cuja prática tem representado a
abolição do princípio da legalidade e do Estado de
direito. Para isso, propõe-se principalmente a criação de
uma Comissão Permanente, na qual seja centralizado o
controle das medidas provisórias, e o estabelecimento
de rotinas que assegurem o cumprimento dos prazos

constitucionais e regimentais.
A título de subsídio, anexamos o texto incluso de

autoria do Dr. Sérgio Sérvulo da Cunha e intitulado
"Anamnese da medida provisória".

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado

José Roberto Batochio.

PROJETO DE RESOlUÇÃO!l' I DE 1999 • CN
(Do Sr. Depulado JOSE ROBERTO BATOCHIO)

DISPÕE SOBRE.A APRECIAÇÃO ~E BDAS PROVISÓRIAS PElO CONGRESSO NACIONAL

......,.,'~AA".

Ol~

PROJETO DE RESOlUÇÃO NO DE 1999•eM• I

\1)0 Sr. ~epulaóo JOOaROBrRiD BAiDCHIO)

illSPÕE SOBRE AAPRECIAçÃO DE MEIllDM PROVISÓRIAS PELO CONGRESSO NACIONAL
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PROJETO DE RESOLUÇÃO./lO • DE 1999 - CN
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AM-....medib provisória

tramionnadoem lei dentro de tnntadias. passa a vigorar como lei: não sendo trn:n5formado em leí nesse
pmo. perde a eficácia desde a edição (caducidade "ex tunc"). descotwnulndo-se todo!; O!; $eUS ef"eítlls.

Observem-se os pontos de contaeto entre a medida provisória e o estado de defeS!!. (att.
136 da Constituiçlo): a) o presidente da República pode .&cretar estado de defesa para preservar ou
prontamente rembeleccr I. ordem püblica ou a pu social ameaçadas por grave e Iminente insubilidade
institucional ou atingidas por calamídade natural de grandes proporções; b) o decreto e sua Justificaçio
serio submettOOlIO Congresso NacionaJ, déntro de vinte t: quatro horas; c) se o Congresso estiver em
r~s.so $eni convocado extraordinariamente, no JnZO de cinco dias, para apreciá·lo-; d) o estado de
defesa dura.no máxImo trinta dJJS. podendo ser prorrogado uma. vez, por igual penado. se persistirem as
razões quejustdicaram $U& ~retaçio; e) rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.

1.2 No ano de 199B (de outubro em diante) foram edítadas 15 medidas provisórias, e, a panir
dai, 103 em 1989. 163 em 1990. 11 om 1991. 10 em 1992. 96 em 1993.405 em 1994.437 om 1995.
647 em 1996,707 em 1997 o 317 em 1993. ano imediatamente antorior à elabo~So desta re,enh!, o
que perfaz, até eISC m<>meoto, 3.411 medidas provi-'Órias; d....... 376 (11%) roram ttansfonnadas om
lei, sendo que 183 (5,.3%) transformadls em lei dentro do prazo constitucional de trinta días, e as ol..ttl'aS
193 (5,6%) aprovadas na (orma de rcedições~ essas 193. somadas às suas respecnvas reedições.
totalizun 1.798 medidas provisónl! (52.111;:') Sobram portanto 1.430 (41.9"/ot) medidas proVisória!.
que entram em uma. dessas eJ.tegorias, ou, às veze1, em mais de uma del:l!i: ll) foram rejeítadas
exprem.mente pelo Congresso (18 - 0,05%); b) ca.dUeMam {reJeiÇ-io tãcíta}; c) foram repelidas pelo
Judiciário; d) foram revogadas; e) foram retiradas do Congresso pelo Exteutivo, no decurso do prazo
de trinta dias; f) foram fimdido com outra medida provisória; g) IDtegram o estoque rolante das
medidas provisórias, que $10 reedtt3das mês a mês. 1-

As medidas proVlrorias de nD 1 a 9 slo decreto5-léi. transformados em medidas
provisórias por {orça do disposto no arL 2S~§ 2& do Ato das Di.spoSIÇÕCS Constitucionais Provisónas. de
outubro de 1988. Mas 1$ medIdas prov1sórias de n~ 11 a 19 já fo~ reedtções das medidas I a 9

I O Senado FtderaJ (StcrctanJ. de Infonnaçõcs e Oocumentaçlo) publícou um \lolwne sobre o
levantamento das medidas provisónas, com dados atualizados em 28 de fevereiro de 1999. Esse
levanumento mclw u seguintes relações. a) das medulas provlSónas, por ordem cronológica.; b) das
mcdu:ii.s ptOVIsórlu reeditadas com alteraçio de texto~ c) -das medid:ts prov1Sónas que resultaram em
lei; e mals os gráficos das medidas: provi$Ónas por ano e por penodo de governo As tabel.1.5 numenca.s
sobre medida provtsóna COn!tmtM deste artigo foram elaboradas a punr &sse levantamento~ essas
Infonnaçóes contUdo nIo slo perfeitas, devido a um certo desencontro de inforntllÇões, diferenças de
Interpretaçio, ou as Própn.1.5 dtficuldades Implicadas na complicada tl:::l2 de medida.!; proViSÓria.!. Por
exemplo: a medida provisória n'" 11 l, de 27.11.89, verwtdo sobre prrsão temporária., ê a1 apontada
como ttndq se convertido na lei nO 7.960/89; tsso confere com os registros do Congresso, segundo os
quais o respectivo projeto de lei de convmio foi I.provado em 14.12.89, e 5In(;10nado no dia 21.12.89
Acontece que. argUidl. a inconstitUCionalidade dessa mp pcll. Ordem dos Advogados do Braslf. a
respecnva açiD (AOIn o' 162, j. 2.1.93) foi lIds como proJudicada, 00< termos do ValO dn relator. o
mmistro Morem Alves. porque, segundo as infonna.çõcs prem.das pelo presIdente da Republica, a MP
n" 111 nIo foi convertida em lei no prazo de tnnta dias, como também porque a matéria (prisão
temporiria) "fOI dISCiplinada na Út n~ 7.960, d~ 2/ de de:l!mbro de 1989, com as alluaçãu d~ldm. ,.
(RT] 1521339).

De.sw nove pnmelrM medidas provIsónas. seis foram transtbrmadas em '~I. apõs sua pnmelT3
reedlçio

A última medida provisónll editada. no MO de 1998 e a de n° 1.793. mas desde 1988,
como jã. se assinalou acima, foram edit!das, ate 31.12.1998. 3.411 medidas proVlsónas, das quais
apenas 504 (14.7%) s10 ongirws. e as restantes 2.907 (85,2%) reedições, Considerando que dessas 504
mpo 183 (5,3% do total) se transf~rmanme~ leí. as restantes 321 ~P? (?,4% do toal) ou ~mn
transformadas em lei na forma de reedIção ou CIUam numa d1s categona.s Imhcadas aCima nas abneas
"a" até "g'~ isto é, foram rejeí~, (lU caducamo, etc.

Sérgio Sénllllo da Cunha

I._W._....
J.I A~ bcuilàta,do_ de 1938. dtzem seu ut 62. "Em caso de ,../..m.c,o e
1Itf:.htcia. " PmlttlMlc '" ~íctI poderá tJd«ar m~dldlU provlJOrUlf, com força dt lei. dewnda
~ Jc lIIttdilIIO 40~ N4cionoI. que, tllaJtdo ~M rtaJ.rO, s~rá COIfWJClJdo
caraonl.1i1' li are,.. .. n.r1IO",.a:o" alnco dias. Parágrafo ÚlUCO - As m61uim provísónal

,.,.., t{Io6citl. dadc" fII%da. H -.for- t:IJ1IwntdaJ ~", I~I no prtlZO d~ /rl1l1a dIaS. a patT" dt.
.rIIGI pttthllctM;dtJ. tkwntdo (I~1IociettdItlúcJpltTtlJ!' as r~/açduJJI1'úilCOS d~ku d6XJrn1Ua. to I

a) o presidatte. República pode ad(ur medídas proVlsónu, com força de leI;

b) .....modidu podom...1dolodu em caso de r<levinciao l1fIlÓOCIll;

Em resumo:

total das medidas proVISÓrias."..................... .. .
mp onginoi. (MPO) .
reedições , .

reedições SImples , ..
reed~i5es com a1teraçio de ~XIO .

mp trlnsfonnadaJ: em leL , , .
tranJformadJ.s em lei dentro de tnnta dUl!; , .

aprovada na fonna de reediçio ,, .
mp descaruda<. ..
reediçõc.< nio desc>rtadas ;.. ..

3.411
504 (14.7'10)

2.907 (35.2'10)
2.392 (70 'lo)

519 (15 'lo)
316 (11 %)
183 ( 5.3 %)
193 ( 5.6'10)

I 430 (41,9%)
I 789 (52,7%) 1

o) elas tim !oqado lei a ptItirda publicaçio;

dI e1udewm ............ deÍllledÍalllIOCOogressoNICIOIIO!;

e) eIIIIIdo D COIlI"I'D'" _1ICl mol1lell1O da ediçiD de medida provisória, deverá
........-ado_.........-1ICl rxuodecinco diu, afim do aprecíi-Ia;

I) a MOcIida ll"\'YÍIÓfi& penIe a elIoi<ia, desde a ediçfo." nio ror _ormada em lei !lO

rnm do Iriatadias, a ponir do .... pobIicoçJo;

11 ..... =. o~ Naaiollll _ chIeif>Ií- as tdoçlles juridieu dela--
Todo modída pIO"isória ê lIlI iIlbrido. que .......... pone as-.ueas da Ie~ e em

pone os...-lslicol do um JlIOÍdO do lei. Da lei ....... as WJCItritIicas_ e-...- li
_ do _ pawisoriodode e do _ "-- Como pcojero do lei. do UiciIliva do~. leIII

llIIlIiIoçID l'ftlprio, qIIO cIeYt: _lúlda lICl """" do tTiIll& dias, sob peoa de c:oduI:ida6e. DeliIlHt pois,
1ÍIIlClb_ _ UIII praj<to do lei~ """ .l\CjQa _. molóve\; _

Até Junho de 1996 as medidas provisórias eram identificadas de acordo com a. sé,ric
numérica simples; a p&rtlr dai porém. em e~uenc~ do dec.reto nO 1.937. de 21.~.96. ao res:~vo
número acrescentam...se dígitM correspondentes a reedlçlo (assim.. por exemplo, a pnmelra reediçio da
MP nO 1.463 pusouaserdesi~como MP n" 1463·2, e aMP nO 1.763.-ó3, de 12.2.99, corresponde â
~jma terceil'l. recd.içlo da MP nO 470, de 12.4.94), J A partir de emio a série n~ric.!!' fica
desemtw.:elhada com relaçlo à série cronoJ6giC3; assím. por exemplo, a MP 1510 ê a.mcnor a MP
1.466-2. '

) Slo relativos os criténos em que se bucla essa tabulação, VIsto que mUlw das: reedições são feitas
com ahel'1Çio de texto

~ O decreto nD 1.937. de 21.696 díz em seu art 12: "Na reedIção de medldas provtJoriOJ. serão
mantidos or n_ros origmã"os a Nas atrihuídM. acrttcrdos do número co~ponden/e à rurlIção.
stparadn por Itifi!n. Parágrafo (nuco . Som4ffle suá alnhuí10 nlÍmuo novo ao primeIro lexto da
m~dlda provuón1.7 ~m ~d,ção." Essa disp05lçio veIO a ~r mo<hficada pelo dec. n" 2.124, de 29.199.
ficando. afinal, com a redaçfo que lhe fOI dada pelo dec, nO 2.954. de 29.1.99, em seu ano 17; "As
nwdldas provtsárlas t~rtJo numeraçiIo jtq~uzl em conl,"Uldad~ às $é,,~$ mrcladas em 1988. § /0 •
Na r~t!dlçJ() di! m~dllku pruvuártas, St!riJo mmztrdo$ os números orlgmárIOs a e/m ombuidos.
acre.rcldos do nú""ro corruponJtnllt à r~lUitçào, stparl'ldo por hífen. § 2° • Em u trtltando d~

r~çao. com rt!protfut;do parctal ou Integral dt teria de medtda provIsória anMrror. atrr~ulr~~t!-á.

novo numltro ao 010 nomraltvO. acracldo do ntimt!ro corrl!.,pondtnre dI! reIterações. § -' ~ St!ra
atribuído númuo novo ao pnm,ro IUJO dI! m,du/a pr()Vl$Órra em edição. ..

, Esse npo de numeraçlo induz·nos a acl1!!dítar que se trata de wna sene de medídas pmVl~I$. todas:
do mesmo teor, ou ao menos versando a mesma materia.. Isso entreWlto nio acontece: ~lro porq~e

o governo aCO$tumou~ a reeditar medidas proví!!Órias com alteração de texto, ou ac~mtO d~ maténa
dítrinta, ou com fudo de olltI'U; depois porquc, como a mp não aprovada ou convertida em lei perde a
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2. Medida proviJória e lei ordinária

Medida provisório enorma jurídica inrra-ooostiwcional, sinmdA, sob o ponlll de vi""
hierárquico, no mesmo p:lwnM da lei ordinária. 6

. D~r:se..ill, à.p~meí.ra vista, que a distinção entre lei ordinária e medida provi~ória. no
ordenamento Jundico bmstlClfO, e apenas de ordem formal, confonne o respectivo emissor: a lei nasce
do proce!so lc:~tativo regular~ com atu1Çã~ dos poderes legislativo e executivo, e a medida provisória
provém, exqepclOnaImente:. doFf exceuuvo. Haveria pois uma semelhança substantiva. - quase urna.
identidade - entre alei c li medli1a provisória.

A medida provisória participa. sem dlÍVÍda, sob muitos aspectos. da natureza da lei
ordinária. Sendo da. cssência da medida provisória sua provável transfonnação em lei ela é uma
~ie de espelho da lei oIdiniria., em que se reproduzem as caracteristieu desta. A lei 'ordinária é a
figura. regular. e & medida provisória. é a. figura excepcional. carente dos tr.!ÇOS definitivos e duradouros
da lei ordinária:.. Assim sendo, parece útil tennos p~entes as características substantivas da lei
ordinária.

Em primeiro lugar, para que obrigue::, a lei ordinária deve implicar o pressuposto
fundamental de toda norma jurldíca, que lhe justifica a e,ustCncia, o vigor e a eficácia: a convicção de
su.a ~ecessi~; re~ ~it~a ~ pertence ~ mundo juridico. Mesmo que seja. dificil definir o
Dlrenb ou a Justiça. co: fácil Vlsua.h2'JlJ', no arbitrio, a sua antftese. Em segundo lugar. o objeto da lei
o~riiria é matéria de rescrvillegal. Por último, a lei egeral. abstrata e prCvia. Todas essas, assim
~o M respeçtivas C){ceçõcs. sàQ carncteristicas panilhadas pela medida provisória.

3. Medida. provisória e dec:,reto--Iei

3.1 A p41avra Udecreto" vem do latim "decretum'" particípio p3.$SI.do do verbo "decerncre"
que significa julgar. detenninnr. decidir, resolver. '

o termo "decreto" costumava ser utilizado, ao invés de "lei", para designar a norma
juridica primária. A forma "Icx" (de "legere") associou-se, com o tempo, :i república; nesta, reservou-se
o tcrnro "decreto" para designar 11,. norma primária editada por governo provi~ório ,foi o que aconteCeU
entte nõs ao instaurar-se a. RepubliCâ, e apó, a revoluçJo de 1930, até a reconstituelonalit.açio de
1934), e posteriormente, para designar ti nonna editada pelo Executivo, de natureza regulamentar.

Após a revolução constituaiorud, e a fixação do tenno "lei" como única designaçio
juridicamente i1CCitável para. a nonna primárill., já. nio se podia designar simplesmente como decreto a
norma priJ1!âria editada pel~ poder executivo. Esta., correspondente a um regime de exc~, ou a uma

eficâcia "ex tunc" dentro de trinta dil.!, mesmo que se edite nova medida, idêotica. não se estabelece
entre elas continuid.aclc normativa.

• O poder de edi,., lei coml'lementar eJlOdcr de conformaçin da Cnnslituiçin, cobente, por definiçin,
ao poder constituinte derivado. Note-sc que a matéria reservada a lei complementar não pode ser objeto
de delegaçlO ao poder executivo (Constituição, art 68-§ 10),

atribuição excepcIOnal do Executivo dentro do Estado de Direito, jJJSSQU a designar.se entio como
f'decrcto-Ier'. Dccreto-lei é norma. editada. pelo poder executivo, com força de lei

Foi Getúlio Vargas, copiando o que ha,Vla na lWia mesmo antes do fascismo, o
íntrodutordo decreto-lei em nossa, hi1tória., com a Ordettllção de 10 de novembro de 1937. EssaCuta
previa qUitro tipOS diferentes de decn:to-Iei, dos quais 05 três p-rimelros, segundo ordem decrescente de
arbltrio, eram os contemplados nos arts. 14, 13 e 12, n saber: "Ar/. J.I- O PresIdente da R.e.púhllc:a,
oml!rvadaf as dispos";õu canslltueu:mais e nO!' /imiles das rl!!pl!ctlvas dotaç6es orçamentárias, pod~rá
expt!dir livremente decntos-Ieis sohre a orga1'll:açdo do Governo e tia admini$tração federal, o
com:mt1a sr.,Jpremo e a orgam:~ção das forças armadas•.. ; ''Art. J3- O Pritsldttntl! da R~públlCl1, nOS
pulado! de. rl!ce.!So do Parlamento <JU de diuolu;;ão da Câmara dos Deputados, poderá se o uigirtm
as necessulades do EsladO, expt!dir decretos-leis sobre as mauinas de competência legislativa da União
t!Xcetuadt:1s as seguintes: a) modtficaçiJt!S à ConstllulçDo; b) legISlação eleitoral,' c) orçamento; d)
impo~cos: e) lro:!irulçdO de mDnopólio~:f) moeda: &J empréstimos público!: h) alí~nação e orUlraçdo de
bens Imóvel! da UnliJo. Parágrafo único - Os decretos·leis para serem ap.edtdos deJMndtm de parecf!T
do Corue/ho da Economia Nacional, nas 7tUlIhias da sua comJM/éncla consultiva. "; Art. 12- O
Pmtçhnte da República pode ser aUlorr:ado /Mio Parlamento a espedlr decretos4 leis, medumte as
condições t! lias limitesfIXados pelo ato de autoriraçi1o. "

Essa. enwneraçio serve como curiosidade hi&tárica ou wanômica., vmo como I. Carta
de 1937 jamais foi posta em vigor, vivendo a. naçio, a partir de novembro desse ano, em pleno regime
de arbitrio. O an. 180 previa. que "Enquanto ni10 se reumr o Parlamel110 NaCIonal, o Praidente da
República terá o poda dt expedir decreto$.lers sobr~ rodas as matirlas da competência legu!ativa da
UnfiJo "; esse o qUArtO tipo de decrero-Iei, co mais arbitrário de todos; como o Parlamento jamais se
reuniu. o ditador exerceu plena competêncialegi5Illtiva até ser apeado do poder, em oUtUbro de 1945.

Em 1964 tivemos novo golpe de Estado. e em com:equencia a restauração do <iecretl>iei.
O Ato Institucional nl) 2. de 2.10.65. asJim dispunha. em seu art. 30: "0 PresIdente da República
poduá baucar atos complem~nrare.s do pr~ente, bem como decretos-leis sobre matéria de seguranÇQ
nocional• ..

A Ordenação de 1967 tratou 110 tema em seu art. 58: "O Presidenle da Repúblictl, em
clMos de urgéncza ou de mler~se público re/e'lltllJle, e desde que ndo resullt! aumento de despe.ra,
pDd~l'á l!XfMdl1' deC"!lOS com força de lei sobre as segumtes matil'll1S: ,. segurança nac/onal; /I.
finanças públiCas. Parágrafo tíl1ico. Publicado o texfO. que rerá vlgincia Imediata, o Congresso
NacIonal o aprovará ou reJettará, dentro de sessenta dias, não podendo em.{!nd,Uo; Se, nessi1 prazo, não
houve/' de/rhuação, o tuto será tido como aprovado• ..

Assim, o Congresso so1Teu, em favor do Executivo. um corte na sua compet!ncil\
nonnativa., porque; a) a rejeíç!o do decreto-Iei correspondia a uma revoga.çio (desconstituiçio "es
filllle") e n10 a sua. ineficaeiza.ção "ex tune"; b) não podia emendar o decreto-lei; iC) em posto em
situaçio de inferioridade face ao que se passou a designar como "~de prazo"; com esse
expediente, in....ertia·sc conlnL C'le o onus da aprovação do dccrcto-Ici. dando-sc ao Executivo a pri~a

do processo legislativo.

A Ordenaçio de 1969. por sua vez., previu em seu art. 55: "O PresldenJe da Rtpúb/tca,
em cosos de urgencla DU de Imeresse público relevame, e dt:We que nau haja awnsnto de despesa,
poderó uptdtr decr~t03·leíssohrt as segumtes matérias: [- segurança nacional,' II· jinonÇGS públicas,
inclusive normas trlhutáruH; e /lI- crlaçt10 de cargos públicos e faoçiJo de vencimentos. § 1°_
Publicado o lexto, que terá vigeru:ia ,mediata, o COIIgt'QSSO Nacional o aprovtuá ou rejl!Etará. dentro

de SéJUnt{J 1ia:' nàopod~ntIo eMl!ntfá-'o,' ~e,!~e p:a:o. não ~ouver deliberação, o IUIO será lido por
apT(jVadl? ti 2 - A re.Ji!lção do decrl!to~/el nao lmpltcaró a nu/Idade dos alo$ praticados durorue a sua
Vlgêncitl. .,

A "'emenda constitucional" nO. lI, de 13.10.1978 ~ que revogou os atos it1!ititl1Cionais e
complementares, constituindo portanto ato terminal do regime excepcional. - alterou o § 1e da.
Ordena.yão de J967..69, para fazer a aprecillÇlo do dtereto-Iei dependent~ de mensagem do presidente
da República, sendo o prazo de sessenta. dill.S contado a partir do recebimento dessa. mensagem'
rmaIm.ente, ~ "emenda constituciona.l~ nQ~ de: 1982, alterou novamente o § 1e, estabelecendo que, n;
falta de deliberação em quarcntt' e CincO dIas, 11 maténa seria. inctuIda automaticamente: na. ordem do
dia, em regime de urgência, nas dez sessôcs subsequentes, considenUldl>sc aprovado se ao final dessas
nIo tivesse sido apreciado.

A partir do atO íll$tÍtueiona! nQ 2165. ati a "emenda" nO IInS (aprommadmtente treze
mos) alem de atos institucionais. e atos cQmplemenwes, foram editados 1.6:3.8 d~retl»-lei. o que
equivale aproximadamente: & 0,34 por dia, inclufdos os fins de semana e feriados.

3.2 Celso Antonio Blllldeira de Mello, cdm sua peculiar argúcia" mO$trOu que uma coisa é n
matéria. o objeto sobre o qual pode versar o decreto lei (no cuo, a segurança national); e DUna, a ntZão
inspi.radora do decre\o-lej~ "DISCIplinar cerlO m3tmlO ,mimado por ímpjrações de segurança nacional
I)U por objetlVosjinancfJlfOS, é coisa muito diw!r3a dI! regular opróprio auunJo segura~a 1U1cionaJ, o
p1'oprro auuntofinanceiro ou cargos pYblico~.•....•....Por isso é inconstitucional a esmagadora maioria
de decre/oro/eis expedidorpós.1967.··' .

Sem estabelecer essa. distinçlo, e entendendo que tudo podia. ser matéria de segurança
nacional. o ditador legislava a respeito de tudo, com a. eomplacência do judiciário. Essa prática
continuou durante a chamada "transiçlo democrática" e durante a. "novl. República". instaUrada com a.
cleiçlo de Tancredo Neves c o governo de J0s6 Sarney, viee.presidente que., com 4 morte daquele,
assumiu a presidCncia a pmirde 15.3.1985.'

Aresto da 8L Câmara do 2' Tnêunal de Alçado Civil de S. Paulo, proferido em 21.4.87,
(portanto, quando jà se instalara o Congresso Cl>D!tituintc), apOs longas. elocubraçi5es sobre o conceito
de scgura.nça. nacionaL. considera..... "Iedo engano" supor qu..e: matéria de locaç!o predial nio poderia.
ser disciplinada por decrcto-Iei (ltT 6221134). Isso não obSW1te de<:isin do Supremo Tn1runal Federal,
em 23~B.1967: "Repugna à ConstitulçiJo q~, n~.re concellO de segurança nacional, .reja Incluído

f Celso Antônio Bandeira de Mello. "O decreto-Iei no direito brasileiro", RDP 72130.

• No penado de 1.299 di... (de 15.3.1985 a 4.10.88) foram e_ 206 decretos·lei (desde o dec.lei
ne 2,276, de 15.3.85. atê o dec, lei nO 2.481, de 4.10.88), o equivalente a wn decreto lei a cada seis dias.
Pu«cres governamentais em defesa de decretos-lei faziam a apologia do autoritário instituto; veja-se
pOr exemplo o parecer PGFNIPO nO 515/88. a respeito da. constitucionalidade de decreto-Iei sobre
reajuste a servidores públicoS', que após enumerar seu uso em vários paI.ses concluIa: "Afiguram-se
despfcii!ndas outras' cOlUideraçõu sobre a figura do decrero-leí. eis qut. entr« nós, a Mst!1J1b!éia
Nacional Cotulllulnte dellbtrou, em primeiro tunro de votação, conurvá-Io, embora com outra
denominaçl1o (medulas prOVIsórIas com fórça d! lei), maIor e*ra de aplilXlçào (casos de relevância e
urgéllcla), qualquer que seja a matéria, e submerído a normas mais rígie/m para a r~pt!Cljya aprovação
peJo Congresso NaclOnal (perda da eficácIa s~ niJO se transforma em /ei, no p1'l1Z0 dI! 3() dias). " (ROA
1721198).

a.rsunro mIúdo di! Direito IJrTvodo, que apenm Joga com Interesses também miúd", I! privados de
~~~~:p .c~~; ~r;:,f.(JçãO da mora nas locações c()ntratadas com lIegociantt!3 I! localários. .. (RE

Embora o texto desse último acórdlo nio enuc na análise do tema, a respectiva ementa
co-nsignou o que se uansformaril. em p.M&digmaquanto aos pressupostos do decteto~lei: "A opreciaçJo
dos casos de 'urgincia' ou de 'intUUSI! público nlevante: lJ que se refue o art. 58 da Conslituição de
1967, as.rtmIe caráler poltl/co f! atá "'tregue ao dllCl'icionart5mo dar jUi:;OI de oportunidade OU de
valor do Pruidel1te da Rep11blica. ressalvada opreclDção conttária e lombém di$criclonária do
Con~o.:'9

3.3 Durante a ditadwa de 1964, Coi 8enemizada a a...,BJo provocado pelo decrero-Iei.
Elaborado sem as garantias do processo legislativo ordinário. ele ensejAva o arbítrio nonmtivo pela
prática do euuismo; e considerado como peça básica. do usim chJmado "cntulho autoritário", ~tava
prcvin.mente condenado ao in.augumr-sc o COftgreMD Constituinte. em fevereiro de 1987. Havia. porém
interesses governamentais na sua permanência, e o decreto-Iei acabaria instiJado tul carta democrática
(arts. S9.V e 62), com a diferença de que o)llUO Jl"l& sua aprovaçin coma contra °poder executivo,
niCI aprovado dentro de trinta dillS, o provimento perderia. a eficácia. "ex~".

Uma das eDnetusões ,provr.du no Congresso Nl.Cional de Advogados Pró-Ccnstituint~

realizado em S. Paulo de I a 4 de agosto de 198~. propunha; "O legislador cons/ltuinte brasileiro. q..
amnna a tarefa de daJ' DO pais uma COlUtiJuição dtmocrática, ál!Nerá Tl!compor o tfJui/lbrio entre os
PodtrlS, lomando, Mire outrzu, 11.1 3egvilllU decúiJu: a) eliminar o dtCTl!lo-lei, por:lu incompo1Í\Jt/
com o regime de nOrmJ:Úidade democrática, qUl11ll1o o EuCUllVO deverá di.rpor d~ oU/ros inslrumenJos
parafozerface lu situoçlJu d. urgIncla; b) ,liminaro "ut/luto do lÚcurso de prazo na tramitação dos
projetos de lei do EuCUlÍVO" (painel soble "Sistema de governo • ponido. politicor. expositolt
Semadettc PedroM; AnaIs, p. 113).

Na sua propo!tA de Constituiçio, a Comisslo Afonso Arinos n!o contcmplDu o decreto-
lei.

Abertos os tnbalhos constituintes, e dividida. por VárillS comissões e subcomissões A
tarefa de redigir seu texto originRl, a Subcomissão do Poder Legislativo, ao concluir seus tr.ilialbos em
maío de 1987, grafou no respectivo relatório: "A.holiram-!e dois instrumentar arbitráriOS de produçao
d't let$, COnJI/lUidD$ ~lo di1CJJrso de pra::o e pelo decrel~/ei. OplOlJ.-Se pela t::tllnçiio do decreto~lei,

atendendo a múnferas sugestàe.r d~ COlUtltUm/es, d~ funcionários do Congresso, de cidadãos I! de
entIdades da socIedade civil, e lt!Vanda em conta o desgaste que esse recurso do ExecutIVo Vi!m
provocando no Poder LegL11ativo. Ademau, é lmponont6 ressallar que o decreto-lei e na reQ1Jdad~

uma gigaml1.rco potta aberta por onde t~m Irmuitado, lado Q lado, tanlo leis urgellles 6 inadiáveis,
portanto ntcmários ao pau, quanto verdadtiTOl abusarjUl'ídicos, alM quais o Congr6sso.re v~ lf!1lado
a $anciOnar, ,.

Contudo, ao anunciar seu parecer em 6 de junho de 1987, o constituinte Egídio Ferreira
UttUl. relator da Comiss!o da Otg:anit.a.çâo dos Poderes. registrava: "O Det:reto~/ei. sempre p!Jastardado

, Esse entendimento foi reiterado no julgamento do recurso extraordinário ne 74.096, em 13.6.72, sendo
relator o ministro Oswaldo Trigueiro: "08 pt't3St1pOJIOS de urg.éncia e relevant6 interesse público
escapam ao control~ do PoderJudicIário•.. (RTJ 621819).
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(JI!/OJ '~gtmu QUlorllárlrn. UClJ"'lUtJla Q SJJlJ I"OlIpag.tm dtMOCráttca ~ (J,f sera jimáaml!/lltM hisróru:os.
como jator de modu7Ji=ação e rapldt= na açllo odmtnistrol1Vll, ntn CtuM d~ impon6tlcla e Ul"ginCUl. Ido
prutntu no mundo moderno," Em seguida. auim aprr;stnt1Ya o art. 20 do 1Ctl sOOItitutívo: "O
Encullvo não po<krã. .r~m dt/egaçfJo tiJJ COngruU1 N~lonal. edilar thatro qu« mWI WJlor ck leI. §
JO _ Em caso de rl!/ewbtcla , urgbtcla. o Pruldente da Re~kxJ. por M)/icJtaçi1o do PritMif'()·
Muullro. potkrá adolar rnUída.r provuórlas. com força ih lei, d~11fttda MlMtl·ku. de ilfMdialo, ao
Congru:ro NDCiona/, para a COlIWnào, o qual, l!slaMO 11m rtCU30. .tlró COIfW)CQdo
amtord'IUZ"amen!t, partI.re rl!Ulfir lU) pra=o tk cmco dias. § 2° - Os dtcrtlos fMrdtMo eficácia. dudt
a sua td,~o. se rr40 fonm cowwr/ldos em Iti, no pra::o de trlltla dla.r, a partl1' da slJtJ publicaçdc,
devtndo a ÇOflgr&UO Nociona/.duClp/tlILlT as n/açaujlJ1'idJctJS dt!/t dlcor"t"t~s. .. In

A Comisslo de Sistemat1t&ÇJo incorporou e.ue texto ao Mt. 122 do seu anteprojeto. e em
segwda. amm redfgíu o lIt. 76 do seu Projeto MA" (novem.bro dt:: 1917): "Em CdlO de r~J"dttcla'

UrginclD. (J Prald~nte da Rq#JJbCi1. (JDf' soJicifaç4il do PritMil'O UJ1tU1TO.~ adotar mldldas
provuóruu, co", força tU Itl. dcwndo ,rubltttli-Jas d. imedialo. para conwrllJo. ao C01lgrUIO
NaCional. q~. estando t!", 1Y!C1S80, s~rd co1'rVOCiJdo o:t1"IMtriinartlHfJd/. para u reuJttr no pn1Zo d6
crnca dltJL Parágtqfo único- AI MduJas provISórIas pedtrlJo tificticia, Jutk a Uiçdo. " nIJD jonm
co11vv11dD;r ~JI't lei na prtz::t> d~ l1inflJ dw. tJ pari); d• .tua publiCQÇi1o.~ o COftIU1'P NacJOPN'l
discipJi~r .as Nloy&s jur/dU:1U MIM JI~1JIU." No Projeto "'B" (apto de 19!&) suprimiÜ"ae a
referenc:I& ao primeiro ministro. cheg:ando« em seguida • redaçIo que pUlOU pila o art. 62 da
Constituíçio, ContUdo. a. rcdaçlo final foi aprovada sem. que se viste ref'edncil. .. medidas provisórias
no art. 59. que em seus váriOi íneiros arrota. em "munenJi clausus", p propotíçõe$ ín.cluidU no
proceJ!o legíslauvo. Em algum momento, 6rtre sua aprovaçlo e a publicaçio, o texto constitucional foi
cl:.tndtstínamente aJterado. Sua reproduç&o na Folha de S. Pau1o~ no dia S de outubro de 1981, é mais
au~ntica do que a versJo do Diitío Oficial.

Durante o Congresso C"'lituinte, pollCOS se apercebmm do perillO ou protestamn, tal
como o smadorJ~ Marinho, que em. artigo publicado nI. imprensa. c postenormente ínserto em
coJetinea denominada "Á margem da Constituinte" (Brasília Juríd:icI.. 1992, p. 31) CODJiderava a
medida prOVisória um "decreto-leí dissimulado"; "Uma LOfutJhJiçiJo nMalll'tldora ou J1fstauradora do
ord~m livre Mo há de r~j1~/lrou arJJJJtfgrar práticas notoflamM!e adwrsaJ à 1IQ/UrCa ou ao b,lo do
sutema d~mocrátICO. Ainda mllkU d~'V1 fa:i~/a por m~IQ dI Itnguazem que d/I/orce a tndol~ ou (J.

~o1'jig1JTaçal) da mf!dlda ou do IMIMO," ".".".D!IlblraátVMnI~ou por llJp3o. o prrmt/ro ProJ'to do
R~/alor da COmlJ4àD de Sist~mati~ocomim dUPO,flltvO deva ~.JpéCle. ,0 fJOIff~ ou rÓlulo néSo
alt8ra-a SUbslâMla do 010, S. a COMlltttrnle qwr 1I1t:I1fl~r o dtCl'~/o-/~J. tão j14lomntte conJelfOdo arJ
h~m pouco. que o faça lisa"'M/~. um caricatura. como co~", 00 futo 1PfD8"'O' Avulta a
'mprnpr/~t1tKk do pr«c~If(Jporqu~ ndO há noçdo clara ou (JU~"radado q~ 4CJmrf 1ffMildas provudrias.
, COJrt(.l néo há drbn~ammto claro de JaU muildM• .leMo ~llU tU qJM" Prnidutt& thJ R,públJca é

o Prim~tro-M"'JSITD aJSlm dlCidlTlUlf. oti qu« o Congrtsso Noclonal áiga. ~ntura. o contrdrto.
N60 há oftma. porlm. ~m rllcOltMcer que (U contmgê1lellU mj!unt no tz/NJd«k parllJ1lWJtar.
difículttutti? as d~cis6udI! rnUibft:ULJ. dl!(IfOI:rátlCLJ"

II Compue-se com o an:. 77 da. Constituiç1o italiana.. transcrito I\CÍlnJ. na noa de rodapé nl) 1.

4. PreuupottOl da medida provisória 11

4.1 Como vimos acima. o Ato Institucional n° 2 permjtia .. cdíçIo de docreto-Iei apenas em
mltéria de segurança. nacional. Que o dttrdO-loí VeBm<; .oore SCJl1lIIllÇI nacional ell requÍ!Ítll
.".terial de sua validode. Esse imbito .".terial foi sendo sueessiVllllente IlDIlliado nas posterio....
no..... de hiel&UlUJa COI1Slltuci_1. Em 1967. à .._ naciona1 foram oorescentadas as filWlÇlS
pllblicas. Em 1969,~.... nonnas tnbutirias, criaçio de _ públicos o flll&Çio de
vencimentos, Por fim, a. Constituiçio de t981 instituiu a medida provisória sem nenhuma Jimit:aÇlo
exprwa de. imbÍlo material.

4,2 Como também JÁ se viu., o~ da medida pnwíJóri& nlo se confunde com 05 seus
P""'uPOS\OL Nos diplomas autonWios de 1.967 e 1.969,l""""'1"""O" da. <díI;Io <I<> d=e<<>-lei ""'" a
urgência. e o infCreHe pUblico relevante.

A fórmula daquel« diplomas _tírios era mais expUcif1 do que a fórmula que,
dq>oi.<, se Insaiu na Constítulçfo de 1988. Em faja apenas em relevincía e urlll!ncil, enquanto aquela
aponlava poli O referido da ..1evin<:iA, que t o ;nr=se piIbIico. A rel<vAoda, tinto sob as
Orden-.;õcs de 1967 e de 1969 quanto:sob a Consnruiçlo de 1988~ é a reievincia do interesse pUblico;
não li, por exemplo, a relevineia do in"""'e do governo, de alJlllll dos poderes, de .lguma .tuidade
fedetlliva, do funcionalismo pilblico, desta OU daquel. politia de ,.,...".. Ainda que o-. os
poderes pilblico., as entidades federativas, o lUnciortalismo público e as poIiticas pilblicu .. _
instituldos no i._público, DI. pritia seu in""'" nio se confunde com oi_público. 11

Relevante li mal< do que o s;mplesmenre _o. N. Ar&aftína e na Itália _ 0lIl
decretos ou em medidM de necessidade e urgência. Mas todas as DOm1U presumem~" dcYem JIf
necessárias, emboTa mnu potWl\ ser met\Ol, e. outras pouam ser mau. neeessíriu. Auim. é pnciIo
dútinguir entre a simples necessidode, que justifica a e><istência de toda I.~ e • exoopci<*l
necenidode, que justifica a ediçlo de um d<crero de neceuidode e urgbcia. "Relevante", aquilo que
se eleva ac.llM do plano comum do nteeSsirio, é o termo encontrado J*'l desipr essa necCMidlde
excepcional

Medc-se a necessidade pela natureza e extenIIo das~u, quando se deixa de
pn.ucar o ato reputado como ncceuánO, Útil é o que prodU!. ganho, Noocuírio &quito cUJa. falta traz
privaçJo ou preJwzo. seja este repaavel ou irrepuivel. O c:.onceito de irrtp&Nlbilklade - larpmente
manejado em Direito procemtaI poli' conceJdo de liminares ou cauklam -IJ invocávol poli avaliar
se a dirncMio da ncccssidode.

U......,i.. do verbo "uraere" (impelir, eml'"flU, espe<ar, e.....r), signilica "grande
• perto ou necessulade" (Dicionário latino-portuguts de L. Quichelll); nio IJ • simples necessidade, mas
• necessidade lIfFllle. Só é verdadeiramente urgente o que nIo pode ser deixado poli depois. A

ti Sobre os ptelSUpostOS dA medidA ptovilÓria., veja--te Celso An16nio Bandetra de Mello {Perfi}
eollJtÍlUCional das medidas provisórias, ROP 95128), Ef05 Roberto Grau (Medidas provisórias DI.
CoustilUiçio de 1988, Anais da XIIJ Conf'''..;a NllOionai da OAB, p. 265; RT 6581240), GetaIdo
Alalíba (O dttrelo-lei na ConSlitulçlo de 1967, RT,I%7).

"1_pllblico lo o interesse aenJ da sociedade, eoncernente. todos e nio SÓ.o EsIJdo." (ST1. lL
, unna., REsp n° 197.586, j. 23.2.1999).

urgêncIa que jUSUfica ll'M:d1da ProYlsOOa ê formal. pois diz respeito i impossibilidade de normatização
posterior: a ncnna seri inócua se nio se fizer prontamente. como e o cuo, por exemplo, daquela ptra
cUJa. tdJçio hi termo fatal A definiçio da urgência nio se ba.scia no princípio da economia, como
aoonteee com .. definiçio de necc:uidade; o conceu.o de irrevenihUidad4!. ~ largamente manejado. em
Direito processual~ a anteeipaçlo da tutela jtll'Udieional - é invocávcl para ajuinr-se sobre: a
urg/:ncia; .) porque. medida provisória só pode ser eàiWla poli evillr. conswnlJ;io de .i~ile.

irreversiveis; b) porque, sendo roolítwl"cx tune". toda. medida provisória é por definição reversivel.
se}I. quanto a si mesma, seja quanto a seus efeitos. Caso contrário. o Executivo poderia cnar fatos
consumados, índependentemcDtc óe a.~vaçio do Legislativo. lJ

Na urFncla cxmt aIso que ut8C e alguem que é urgido. O quilhlo da. urgbcia é o f:rto
novo - que nlo se COIlfunde com o r..to cninieo, com a percepçto. nova, ou com o juizo novo a teSpe.ltO
de rel&Ç1o prc-existentc.. e que exiac pronta diS(iplina jurídica. A emergêncJa nio é elemento
integrante, mas eJemt:nto prévio da urabx:~ o que urge eo fato e-mergente? que pode ser wnbém a
uJceraçIa do ctõnic.o, eoma .. perspectiva do inadtmplemento legislativo ou a. mora legislativa
perfeitamente caraaaUada. 101 A medida. proVisória justifica-se quando hi risco de consumar·se a
situaçlo DO\II.de fato, um ter, a.1.. I. correspondente disciplinajurldica. \S

4.3 Para justificar a edíçio de medida proviwria. nlo basta que ocona necessidade
excepcional. nem bula que ocorra urFneia: é PreCISO hAver nçcegjídade el(c:cocíQnal de rnteresse

U Exemplo de situJÇJo irrevtr!lvel é Oda MP n' 312, de 12.2.93. a qnai foi sendo reeditada até a MP
nO 325, de \5.6.93 - que suspendia _ jndiciai> em favor da Unilo. A MP nO 1.561, db 20.\2.96,
dispunha sobre Ilnibuiç<les proce!!UlÍS da AdvOCllOi. Geral da Unilo; aliás, sua reedição sob o n' 1.561
3 foi julpda illCOllllitUCional pela 12a. Cimara do 2' TACiv de S. Paulo, em 7.1.98 (cf. AASP n'
2042). Outro exemplo é o <lado por Wi\!on Alves de Souza ao examiIW I MP 285, de 14.12.00, que
criava hipótese de lt<luiVllllllllttl de .....judiciaís (v. RP 65/124).

I~ No julpmento da ADIn na '26 O autOr ati\liu 'lue. estando em tramítaçlo no Congresso projeto de
leí tratando da mesma. rnM&ia, "o ExtCl/tIWJ coIculou maio grau d~ urgtnclo da quutão ". O Tribunal
afastou aalepçlo: "A txut;1tCja d, proJlJO de /,i sobre a maléno, onlt:r dt provar o faIza de urgencU2,
podt I1Wd4/tCJá-/a. lt o proctUD I"II/atlvo Mo se ulttmtJ na lIMpo qm o Podtr t!om~Mnt~
r~QUVltlm~"'e r«pUJa INlcttJÓrío â vtginclo da inuvoçdo propoJ/u. qUi!, de qualquer modo. fif.'aTd
.1'IYl!lttl· ti J~ClúJo final. 'u t&me·. do COItgrt'sso." (voto do relator. o ministro Sepútveda. Pertence.
12.12.1991. RTI 1451109). Ficou vencido o ministro Carlos Velloso: ......se o Pr~Sldi!nfe da Rtpúhlu:a
fJf'OlJ& pt't!JjlIO de lei 00 CtHtg1'UJD Nocl(Nlal. ~m regtme de Urgincul. fa: S. Exa. uma opção
COlt.rtlCUClOl«Ú. N6.a pode, aJO qw pttUO. em CUldamtnto o projeta. editar mt!duia provrsáriQ a nlp«tta
úD m~smD "IffQ, IS/D 10IWIfI6 8ukz ponlvel dimlle da OCOn'incUl dI! falo novo, já/o $uperv~fUl!nte, II
rntik:tU. clamm,nf4 o o«Jn"Irtckl dos ptW.JupMtos da relevância e da urglncftl (CF. art. 62). Ni1a
ocorunte oimo lttWO. '~lnw. nao 1MparrCl JXMs/vl!l a ediçilo da meduiP prtJVlSÓ!U1. No caso.
lUJo hálalar emjâlo noVD, .J'JII'IrH1flnU~ nlm esse fãto joi alegado. " .

IJ Para ArnCrico M. Lacombe. a urgência está materialmente demarcada pelos pra.ws preVistos. no
regímemo interno do Coftareuo, pca lpRCiaçlo do pedido de delcgaçio legu;lattva. Nio é Ul'Bcnte a
po1llO de justificar a 1llI1iuçJo das medidas pcovisócias aquilo que puder aguardar o tempo neceaairio I
.... apreciaçio ( Medidas provisórias, in Eatudos em ho_m a Geraldo AuJiba, pg. 11 g, org. Celso
AnlÕlÚo Bandei... de Mello, MaIbelf05 M, S. Paulo, 1997). Vejam-se a propósito o. artigO! 116 c ... do
rerímento ínterno do CQI\gIeSSO.

J:úlPJiCQ CUI. Hus&4q exib imodí'tD oroVírnento normativo. Lê-se portanto o art 62 da Constinnção
brasllei...: O preside!lte da República podelá editar medida proVisória- com força de lei, em casu de
excepcíonalllecessídade de interesse pUblico que só se sat1Jf;lça com Imedmo proVimento normatIvo

No Ertado Democrático de Direito, apenas quem o representa pode criar obrigaç!o pua o
povo. Por ISSO, pertence 10 Legislmvo • competência para ajuizar sobre as necessidades nonnltívas,
sejam habiluais, sejam tltCepeionaia. OExocutivo pode ,uprir, provisoriamente, a impossibilidade .lo
LegiJlltivo qUlJ1tO • nectsIidade excepcional c urgente, mas nlo pode arrogar~se duradouramente
aquela eom~ncJa, nem llTOg&f~st maior capacl(ude do que o Legislativo pua efetuar esse escrutinio
Se o Execpnvo tiveue aquel~ competi:ncia., e a faculdade de exercê-la. díscncíonu1amente. o
Lelislatlvo nlo poderia rejeitar a ma:iida provisória, tomando-a ineficaz "ex tune". Normas
excepcionais interprtt&m-se restrittv.mente. wim como estritamente se exercitam faculdAdes
excepcionais, Inexistem na lti pe1wras v.rzíu. e a pen1l1ssào de editar medida provisória em c:uo de
relevàDc:ia C urg6ncia implica a vedaçlo de edifá..la se Mo houver reJevinci& e urgência. Admitir essa
diJcricionariedadc seria o mesmo que apagar da nanua constitucional as palavras que instituem taIS
p<OUupost<><, e obrarco_a prcsUl1Çlo "f_" de abuso de pode< por pvte do Excc1lllVo.

4.4 Aquilo • que falta P""'uposlO nio ~hega a exi,tir. A fal.. de p<e<ouposto "" mcdid1
provit6ria t'HUlta em lua Jnsubsi~nçj.. que é mais do que ineficácia., pois: lhe a1cartÇl. a eXÍst!ncuL.
N_...., nIO cabo 10 CIllI8fCSSO eàillr dttreto legislativo para OS fim previstos no paágafo iJnico do
an. 62 da COllSliluiçIo, em lUa pIrIe final," AI se delennina que o Conl!fC!so díaci~line as relaçOO

. j~ docoITInla da mtdida pmviIória em caso de perda da sua eficócil, mas o que nOO subsiste não
ehopIa prodlIoir qlIIlquor If1IlI>. Uma lo á n;jelçlo que desaprova. medida provisória em seu mérito,
IIWIldo 10 !lU~ I à .-idade de disciplina das relações dela decorrentes; 0_.
~ qllt IJlIdmJlI a lIltdlcl& plOYfléria,j~ insubsistente por falta de p upo!tO (ou.
lliltltIo ll'lO a J. l1Mlida~ Pllr I... a res. CN nO 1189 _lece duas f dútintas no
plDOIdI_ da _ da lIlIdld& plOYftória: a ~meÍIll, <\isoiplioada em seu ar!. 5°, quanto "
ldmiMlbllfdldl da meclfda. NIfIIIIo"" o;lItiI DI pt'IUIIPO#Ios d« urgincla 4 r~/evância a que se nftre o
tIfI. 61 ... COIlIII/IliflIG", "'1II\lIllI& dlaclpliMda Illl ..... artillOs 7" eseguintes, "quaft10 ao< mp<clo<
OMIIHMCIiNftII, tlllItÍrlto H (00ftA&acU\HI1fttntIDCO no parágrafo único do an. 6°, que reumu no
_düpooltivo .. hlJ'lÓtllll di illldmllllbJUdodIl do rojeiçio pelo mérito).

5.1 ReqU1SltoS do elementM e:xtriaIeooI ou int:rinaecos de exis~ncia. eficácia e validade do
ato juridio:o. Dada sua COIItigllidade COIIl .loí, & medklll provisória devo conler todos OS requisitos
formais e materiais da. ler. que nIo sejam íncompativtil com sua proveni!ncia e precariedAde. Como
projetO de lei que li - nio obstante resolúvel por dtturao de prazo •• medida provisócil deve c<>nter
todos o. requisito. do projeto de lei que nIo~Ml incompatívei, COIIl sua especialidode.

I' Em 7,10.1992 O Congrcssou editou o Ato Dec1a.ratóriono I, declarando illlUbsistenteaMP nO 305, de
4.9.92 - que enllVL • Soctetaria de projetos Especiais da PresicUncla da República e dava ounas
providAncias - rejC1tada em seuio de 6.10,92.
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Par lSSO~ a medida provlsoria deve ser public.ada. embom nãa se lhe ~liqucm as
disposIções constantes da cabeçadas anigos 1° e 2° da lei de inrrodução ao Código Civil,17 A blt3 de
requisito pertmente à lei pode resultar na lOextstência, ineficácia ou invalidade da. medida provisória.

Sendo projeto de lei, a medid.:l proyjsória deve ser encaminhll~ pelo presidente da
República ao Congresso de imediato. com a respectiva exposi* de morivo~ (v. adiante item 7.6).
Nio há como fazC~lo. porém. se o projeto de lei escapa li sua iniciativa (v.g. Constituiçlo dA RepúbJieat.
art 93). A falta de requisito pertinente a. projeto de lei em alguns C4S05 pode ser suprida pelo
Congresso; mas. conforme o caso, pode resultar na sua. insubsistencia.

5.2 O BIt 62 da Constituição diz ainda. que, estando o Congresso em reeeuo. sem
convocado extraordinariamente para apreciar a medida provi.sória. Assim, é requisito~o de
validade da medida provisória que, Cstarido o Congresro em recesso, seja convocado
extnl.orditULriamente pelo presidente da RepúbU~no momento de editá~IL

A falta de convqca.cão indtU: invalidade da medida provisória. Contudo, sendo a.
convocação extraordinária. do Congresso. em tal~, para se reunir "no pra:o d« cínco dias", conclui..
se que podc ser editada MP nos últimos quatro dias do recesso congressual scm necessidade de
convocação cxtraordiruiri.., embora. c-om isso, se encurte oprazo de trinta dias para sua. apreciação.

Por SUA vez., 1\ teso CN nO t/8';? em seu art. 2°, tnlJ'JIh. à PtesidCnci& do Congresso
Nacional que, MS quarenta e oito haras q"!C se lõegWn:m i. publicaçio de medida provisória, designe
comissio mista plU'& seu estuda e parecer. Isso nio eHde a disposição constitucional que mznda. ao
presidente da Repúbliea, submeter' medida pll>VÍSÓtÍa, de imediato llI> Cong:esso N..,iOt1>l.

o § 6" desse mesmo art. 2" diz que "O Congr~o Nacional utará automatlcamente
cOffVocado se eslÍ1'«r em Yl!curo qUlllJdo da «du;i1a de Medida Provisória, cabendo ao seu Pr&rit:k1lte
marcar ,(u'eda a reali:o.r•.r« ltO prazo ck cmco dia.'r, canlado da. publiClJ#.o da ~sma no Diário Oficiai
da União". Isso nIo suprime o ônus que tem. o p:rcsiderrtc da República. de convocar
extraordinariamente o Congresso. segundo o disposto no art 51--§ 6°_II da Constituiçlo. se aquele
estiver em recesso no momento de lhe ser submetida. medida t"'ovisória. De qualquer modo, sendo a
convocaç1o extraordinária ato formal especifico. cineficaz a disposição do aIt 2°·§ 6~ da res. nO 1189,
salvo se entendida como detennmaçio, ao presidente do Congresso, de efetuar imediatamente a
convocação extraOrdinária, ao ter conhecimento da edição de medida provisória durante o recesso.

Face ao dispo!tO no~ 51 da Constituição, que estabelece tllXAtÍVllIm:nte os periodos do
recesso congrcssual. RIo se pode d.izer que fica sustado seu inicio se, nesse momento. houver medida
provisória pendente de apreciaçio. Dado que o Congresso pode apreciar I mp antes de: se esgotar o
prazo con~itueionaJ de trinta dias, também nio se pode dizer que, ao editar mp nos trinta dias anteriores
ao recesso, o presidente da RcpilhUca. deve convocar o Congresso extraordinariamente. Mas ê certo
que: a) a existência de mp pendente de apreciação nas vespmõ1S de inIcio do recesso exige 3

automática. convocação exttaordiniria, incidindo em tal hipótese o art. 2°.-§ 6° da te$. nO 1/89, nos
termos acima referidos; e b) ao editAr mp nas vésperao; do recesw, sem tempo suficiente para sua
apreciação. o presidente da República deve convocâ·l0 extraordinariamente, sob pena de nulidade da
medida provisória.

11 "Art, l° Salvo disposiçdo contrário, a lei comt:ÇG a vigorar f:m todo o país quore:nra e cInco dias
depois de oficlalmentl! publicada", "ÁrL}.o Não se destinando à vigincla temporária, a lei lerá vrgor
ceique out.ra a modifique ou nvogue.. ..

. - É ~ve a questio do recesso. O Congresso NllCiorW reune-se anualmente de 15 de
fev~lr~ a 30 deJ~o e de }O de agosto a IS de dezembro (Constitui~, art. 57). Na vigencia da nova
Consntuição, e ate dezembro de 1998, suspelkfeu·se o recesso nos penados de 7 li. 31 de janeiro de
1991. 3 de janeiro a 14 de fevereiro de 19%. 1 a 31 de Julbo de 1996. 6 dejaneiro a 6 de fevereiro do
1997,1 a2S deJulbo de 1997,6 dejaneiro a J3 de fevereiro de: 1998, NlOobstante. inÚlneru mediw
provi.~a5 foram editadas dunmte períodos de recesso sem que houvesse a necenãrla conv0caç40 do
P~e~lo.11 A.par dessa orniasio, o governo passou a adotar a prática de editar cwzdas de medidas
pt'OVls.anr&.is "'esperas do t~. Veja"se,. por' exemplo, o Piário Qficial da Valia do dia 306.99
~~~9;i'e E7 ~tç§es de medida movisórilL De quebra. foi publicada uma edição extra.

5.3 Além dcs=, há o requisito nogati.o referido no item 7.1-0: medido pro,"sória nio
repres:enta nova oportunidade pm. exercício do poder deveto pelo ~utiV1l.

6.2 A par dessa casuisuca. e embora a Constituição nio o diga expcessamente, Iuí todavia
outras matériB.S C[IJC" independentemente clt consideraçàQ sobre sua releVância c urgência., não podem ser
objeto de medida provisóriL

Para identificar o objeto virtual de medida provisória., porém, nJo basta percorrer o rol
das competências normativas da UniIo, constante dos artigos 22 e 24 da Constituição da. República..
Isso por três rul!es:

.) Sendo um projeto de lei, a. medida. provisória corresponde àq,uilo que o ExecUIivo
possa enviar, ao Legislatívo. como projeto de lei. Essa a primeira Iimiroçào no poder de editar medida
provisória, que nio pode dispor sobre matéria de iniciativa conjunta ou de iniciativa exclusiva de outro
poder. "

b) O COlIlClido da norma jurídica \'Oi além da sua pcrtinlnc", temática (tmtar-s.. por
exemplo, de matétÍa de D~ito Civil ou de Direito Penal); determwNc também por outros elementos,
como, por exemplo, o dcstin.ttúio da nomu.

Tomemos. em primeiro lugar, nornta cujo destinatário seja o presidente da República;
visua.liztmos norma geral., aplicável por isso a todo e qualquer presidente da República, como a que
discipline sna rcolcgibilidado, ,que disponha quanto a.na obrigação dep=rco_ ou ckclnrnr ,eu:;
bons. ou a quo institua o processo de sna (OSI'OnsabilíZll'lo. O próprio presidontc da Rcpública pode
alterá-Ia? Ao f.u:C~lo., estaria legislando para a espécie, e estabelecendo privilégio para si mesmo?

Vejamos agom as leis ordináriu cujo destil1ltário nJo é o presidente da República
pessoalmente considcmJo. mas o poder executivo. Muitas desw leis contem normas de proibição. de
autorizaçio ou de controle. 11 Eis nova interrogaçio: o Executivo pode revogar nortl1l1 que lhe proibe

28, o, inciso, 11. Ve VI do art.19•• aliou "c" do ine;'" VII do OI\. 34. o capUl c 0' inciso. ~ n. V, Vir.
x. Xl,lOll. XIV. xv. XVI. XVII. XIX ao, ii 3'. 7', 8'. 9' c10 do ali. 37. ocaput do art. 38. o, anigo,
39~ 40,41. e 42, o incisoXVdoart 48, os incisos VII e VIlldoart. 49, o inciso Ndoan. 51,0 inciso
xm do an. 52, o § -r do art. 57,8 alinea <fe" do inciso IJ do § l° do 8ft 61. o parágrafo tinico do an. 70,
o § 3° do art. 73, o caput do art. n, o an. 82, o inciso V do art. 93. o inciso 11I do art. 95, 11 aJinea b do
inciso IIdo art. 96, o § 3° do Ilt. 100, a alínea i do inciso I do an. 102, a a1fnea c do inciso I do llIt. 105,
o § 3°ão art. 114, o § 2° do lJt. 127, li aUnea c do inciso Ido § 5° do art 128. os a1tIgO!í 132 e 135, o §
3° do 3rt. 142, o § P' e seu inciso UI e os §§ 2(1. e 3° do nrt. 144, o inciso X e XI do art. 161, () an. 169,
o § 1" do 1ft. l73, o inciso U do an. 192, Oinciso VII do parágrafo único do art 194, os inCisos l e J[ e
o, §§ 8', 9'. 10 e 1I do lJt. 195. Il5ll1tS. 201 e202. °ineiso Vdo ar!. 206, o, §§ do att 201. os ine"os
re 11 do OI\. 208. os parigrafos do Irt. 211. o § 5' do Irt. 212. o, arts. 241. 247. 248. 249 e 250. além
dos seguintes dispositivos do ADCT: artigos 60, 71, incisos !t 11 Vdo art. 72, artigos 74 e 75.

111 Assim afixação do subsídio dos juízes {aIU. 4&-XV e 96-1I-b). o estatuto da magtstrntul'a(art. 93), n
criação de novas varas judiciárias (nrt. %-l-d). a alteraç10 do número de membros dos tribunaiS
inferiores, a criação e extinç:io de cargos e a rem.uneraçio dos serviços judiciânos, a maçio ou extinção
dos tribunais inferiores, a alteraçio da organízaçio e da divísio judiciária (art. 96-tI-ll,b.c,d). Também
falta poder de imciativa, no executivo, com rclaçio a matéria rejeitada na mesma sessão legislativa
(COtlSIilUi<;io.1l\l. 67). Not..... pot fim. quo maltri, normativa do iruciativa exclusiva do poder
legislativo se exerce mediante decretO legislativo ou Tt30luçio, c nlom~antelei ordinária.

fmr algo! Pode ourorpr·se aliculdado de fazer o que depende de autoriza.çãll do poder legislativo'!
Pode afastarcontroles postos legitimamente. li. SUA atividade. pelo poder legislativo?

Ditadores militareS. ao baixar atos institucJonais~ gostavam de outorgar·sc lUItOrização
para editar deen:tos-Iei; depois, ao editar wn decrcto-Iei, nio fugiam. ao ridIculo de invocar como seu
fiJndamento aquele ato institucional, ou seja. sua própria vontade. É próprio dos regimes autoritário5,
quando busaun mínima ou razoável legitimidade, editar nonnas auto-Jimitativas, embora sua 16gic:1
interna costume Jevá-Ios, adiante, à tramgresslo dessas mesmas normas. Mas à parte nonnas di;
natureza infralega.l. é ineoll!pa.tivel com o Estado Democrático de DireitD que o Executivo emita
comando JlI!lIsi m_o. Epua critar isso que, eollO outro finalidades, existe a divisio de poderes.
FaIo de toda norma primária "de $i para si mesmo e não apenas daquela que extingue. para ti.

Adminislraçlo. obrigaçio de natureza legal ou convencional

Normas et.U0 destinatário ê o Executivo são mt1Íta!í du normas de: Direito
Administn.tivo, e quase t. as de Dirt!lito F'manceiro. Cl:IIilO a lei de ditct:tize$ ort;an:lentârias. u. ()
exçamento, a. lei que abre crédito suplememar; U autorir.a.cip de si p3!I. si mesmo. passada. ~lo
Executi"" em tais casos, ê dcsbordantc do Direito.

6, Objeto da medida pro.iJória
6.3 Medula provisória pode ter como objeto matéria que jã está disciplinad:1 em lei?

6. J Ao contrário do regime militar de 1964· que fixou limites contenutísticos à. cdiç!o de
decreto-Iei, ,o, &. Constituição ~rasileira, ~.1988 deixou de indicar. expressamente, a matéria que nJo
pode ser d~clplinada por medida proVlSOna.. O constituinte foi ingênuo ao imaginar q~ (tndos os
pressupostos de relevância e urgência., haveria uma nJ.tunll contenção .:in Executivo.

Posteriormente, vieram AS limitaçôcs expressas. e casuimcas., insertas nas seguintes
em.cndu constitucionais: emenda eotm:itucionai de revido nG 1, de 1994; EC n° 5, de 1995; EC nG 6,
de l?95; E~~:6 a 7, de 1995; EC n' 8. de 1995; EC n' 9, de 1995. Em _o delas, ê \'Cdado editar
medidlt provI",n, para regulamentar. a) o Fundo Social de Emergência (EC de 1'C\'isiD n' 1 ela 1994)'
b) a explo~de"'lVÍçoolocaisdcgisconalizado(ECn'5,cIa 1.995); a). explomçlock.'SCMço;
de telecQm\ml~~(EC n" &. de 1995}~ d) • matbia prevista nos incisos I a IV e 1105 §§ lG e 2° do
OI\. In do COIlSllIUI<;io, que ttalJm do petn\loo. gis nalUD! e outro, lIidrowbonctm fluido, (EC n'9
de 1995), Entre tais vedações. &lo de maior mensio as eonstmtes das emendas nO 6 e 7 de 1995'
ambas: incluindo no texto constitucional o seguinte "Art. 246. t vtdada ti tUloçifb dI! md14~
':k:~a,::::f::::::/::;;:;f!m::f~ ~alf°1tttitu1t;4D cujl.r~ t6llfes sido aJurrula por MO

11 SIo elas as me;d.idas provisórias no) 25 a 38 (janeiro de 1989), 194 a 197,288 a 290 (julho de 1990),
294.295 (fevereirO do 1991).333.334 Úulho do 1993).388 a 426 (dezembro do 1993' fevereiro de
1994). 543 a 556 Úulho ela 1994).764 a 889 (deumbro dc 1994 a fcvcrcíro de 1995).1.532, 1..558.
1.463-8. 1,464-16. 1.465·10. 1.466.8. 1.469-13. 1.470-14. 1.473;26. 1.475.22. 1.477.31. 1.478.19.
1.479·23. 1.480-25, 1.481-44. 1.482·31, 1.512-5. 1.520-3. 1.530-1, 1.559 a 1.562 (dezembro do 1996).
1.692·25. 1.693·37. 1.694-7. 1.695·37. 1.696-23, 1.697.55. 1.69846. 1.699.37. 1.700-15, 1.701-11,
l:~i·t~:~~ i9~~ a 1.708 Úulho de 1993). 1.785. 1.790. 1710-5, 1711·5. 1.718-3. 1791 a

lt .lsso. IÚcança.~ f,!~en~ II partir da~ nO 9. de novembro de 1995, e por via de comequência
o tnscn~ nos segm.ntcs.~poS1UvOS da COnst1tuiçlo: os incisos xn e XXXlll do art. 7", o § SO do an.
14.0 § 4 doan. l8,os. U'lcuasXIV ex:xlIdolrt. 21, o inciso XXVt1 doart. 22, o § 2° dom. 27. oan.

À pnmein. vista nio, pois teU abjetivo é preencher o vácuo norma1ivo pertinente a
situaçlo criada por fato novo, Entretanto, a resposta é lÚirrnativlI., porque ou a) a. mp comtinti nonna
especial com teltção â nol1lUl geral pIe.CJ<istentc, ou b) ofato ""'0 que ju!1ifica a mp recontextuaJizou
a lei pre-exístente, gemndo situaçlo danosa e inevemvel que :só se corrige com li urgente ediçlo de
nonnanolla.

Embo", _ última sej&hipótesede difieil ncnllência, nio pode serdescattIda",priori".
Alguns autores afumam que lttvendo antinomia. entre mp e lei pte-existente, esta. nIo é~ mas.
tem. sua vigC:ncia. suspensa.. A qucstio é meramente nominal. O que interessa. é se essa vigência se
rcmura. ao ser rejeitada,a tIlp.

11 A respeito de matérias que, par incorpom elemento de oontl'Ote parlamentar robte a a.ção da
Executivo. nio podem ser objeto de decreto-Iei, vej"-se Ana M. CarmQna Contrem. "La configumciôn
consti~ionaI deI Decreto-Ie:y", Centro de Estudio$ PoUticos y ConstitueionaIes. Madrid, 1997, p. 21 I),

11 Róbison GonÇalv~~ de Cutro assinl1a a unpossibilida.de Iágico--tempOral de nltetaç:<fo da lei de
dírctrizes orç:unentãrias após o término da elaboraçio da proposta orçamentária anual pelo Executivo. e
observa, a propósito de medidas provisórias com ts$C objeto: "Admítlf-se alJt!ração na LDO após
elaborado o orçamento seria dutltuU' dI!- semido aquela lei epermItir qUi! o Exl!cvtwo Inverta a lógica
da hÜwJ.rqula legislativa. executando () orÇOJnUJ1o como melhor 'he aprouver. ti depois tentando
tUkquar as.dtrem:es às suas açiJes ilegais•.. (Considerações acerca daconstitucionalidade: na expedição
de medidas provisórias versando matem. orçamentária pública.; RD... 1261103).

u O art. 68-§ 1" da COnstituição, bem PCIr isso, nega a possibilidade de delegação, ao 'PfeSidente da
Rcpúbliea, f.O'Ilcgislas scbto pbnos plurianuais. ditem... OTÇlmOOWi.. e otÇOmcmo,. \lá ..ccç!o
e~ no tocante a. crédito extraordinirio. segundo o disposto no ut. 161·§ 3° da Constituição: "A
obu1ura de crédito extraordinário sM!entt: será admItida para asf!JV!l!r (S dape$lU Imprevrsfv«ls e
urg«nres, como as dl!colT'enru de gufrra. comOÇd'o ine'rna ou ca/amfdadt. pública, observado o
diJpOsto no art, 62...
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6.. . SIo também ltStliÇÓCS maMliai. à roculdodc de edilU medida 1"llmÓn.... refi:ridas nos
itens 7.2 "o". "c" ~ "d", 7.2lím, 7.3 c 7.5." I""iui...~ ..... rol onorma de lWlIrea processual,
por caar!lttações IIlCWI'Sfv.eis. confonne se mencionou acuna no item 4.2 e nota de rodlpé nll 9.

Contudo., ê inldmigiVl!:I , reyoDtio total ou twrciaf por mt.didi nrovisória. de uma lei
D!llI!II!!~~ ?" dmntsolllq!l\l~s..mo r_ JlO5Sive~ poaamm o
exatir doiS poderes legrslativos. slmuJtineos e COllCOlTel1te!: (v. abaixo o i1lem 7.2). O l'ttO ínscreve-sc
no processo legisWivo _o, mas nJo o medida provisórlo, que nio é i_ pua sua
comçio.

"b"c"c". Qumrn à~ da lti por medida provil6ría, ~_ldWrte 05 itens 8.2 c 7.2.

InexISto norma eXfllCSS& determinando que • lei (por via de consequêocio Iambém
decreto-Jei ou medida provisória) "ia prtvia, genérica e abstraia: essas ......u:rlsticas obrigatórias.da
lei nIo decorrem de qualquer norma posItiva, mas dos principios confonnadores do Estado de DIreito.
A vedaçIo da lei "1<1 hoc" llio eaiSlC apc.... como pnloeçJo contra o privilégi~, .mu prine.lP'ftnenre
como prOlcÇin corAra O ari>ltrio: o comportomento de bom... livres • o da AOllllmstraçio púbhca nio
se pollla poc ordens rlo pcmante, mamfemç&s Individuais de~ poro o caso ",onerelo, mas poc
lllÍS • previfões~ abIttatIs. e por íao isonômicas· que hmltam o exercícIo da.utoridade.
Como faltam, lO processo de e1aboraçio rlo dccreto-lei ou da ll1Cdida prnvi~ria, as ~as do
processo legislativo regular••ua tendettcia i: lmçar-sc ao arblmo, pom.ndo a dISpor sobre 1Il1Ulçõcs
individuai!, .cone_.

A prílica da medida proVIsi:ria, por isso. também tende ao casaislDO que despertOu
tanla 0_ COIlInl o dccreto-lei. A UlJÓ'1CIL pressupostO de cxúténcla da medida provisória, DO

pritica governamental a<:abou conlimelida eom as necessidaclcs associadas ao caso COllCrelll.

7.1 .Lei é~ pmcedimernado da reprcsen1llÇIo popuIor. O ll!llCmp legj.!Jljyg nIo é
apenas o lOlCtlO rtcnico-proocdilllCllUl da e!ahoraçJo legíslativa, mas o~ deoorrelllC, pua o
socie.dJde. da~~.. deite roteiro. Submetwe, portanto • JIIlIDbI. imerta no art se inciso LIV da
Coostituiçlo; O devirlo _ lcpl obriga tamo 110 ~codor da lei quanto o; IcgisWIor. "
Também se CS!clIdcm, 00~ legísl1tlvo, OS priocípios refilridos no ali. 37 da COJIJlituiçio, que
presidem O toda mvidade pública: Icplidadc. impcuo&ljdodc, -.lidadc, pubIicidIdc c efic:ià>cia.

" Era março de 1990, O Proclndor GmI da RcpóbIica ara>'liu Oi_idodc das mp n' \53 e
n'lS6.omburlodia 15~mts, quccnrnm fipruJl"lWs; _nIo.... pos.1ve1 pcmútir
que o ehere rlo Exccunvo se subIt1l1Ul 00 poder ICJÍIàlÍVO ... -. de dcfiniçio de crime c
:OIDwçJo de~ umo vez que Otermo ·i.,~, pooto no 1ft S··:scoax da Cocstítuiç1o, deve ser
mte~~~, seu senndo exclusivamente formal: norma criada pelo Poder
Legi!lonvo, assIm como 1II0<lmwlvel que alguém. posss ser COftlIltSllIido a se subrncttt o JlI'OC'SSO penal
eaeventUalcondcnaçlo,l.ll1'es que. medida JXOvUória se l:taftII!omIe ema AntesqueaI1llpCCtiva
açio direta de .'lICOtISlituc'-lidadc, com pcdúIo de ilmim< (AO'" 221) fosse a~ o
ExecU!n'O, no dia 28 daquele mesmo mes. editou a MP o' 175 julpndo nlllu ... lndigilldas medidas
proVl<ánu O Tribunal~_I federal da 3.. Rcgíjo. ao iulp, Cllll5.4.9! Ol!Wldodo deso_
37.658, e-.ou cnt<ndimenro de acbar... fora rlo imbil4 da medida pnwis6rio-.penal o a que
cna ~ ,aumenta trib~ .. Parte da doumna tem o tnelmo entendimento. Quuto ao problema da
:ultCrtondadc tnbUlária, veJ..... por exemplo José Sauw Maior Bona(Limi~ t<mporai. da medida
provi<óri.. jIDT 641192).

u "No c~nóriodIu llUtt/Ulções jurldlClU do pais. o procMÜW1tlO Inr o wMor eM pmtJwr da legaJidode
no uerclclo do podtr. A J~í lrtlÇtl o modtlo dM mM do prtJCUIO, SIId MIJ1IbtcÚ1, Sn/e~D.
duclpJmalfda com JS80 o IU:NCfclO do f'H'lÚr ~ DftnCMlh a tOtltu tJ gtrtlIfIía IM qw cDtia J1"OCMI1MnJ~
a ur ~alt=ado 4!!'" concn'o ,.:rã co7iformuJode COIfI o 1ItOtkl" pI'H$IoHI«ídtJ: duvJo3 ()fi omu:rlJu
qlll1nto (J as, plano tk trabaJlto e pamcipoçõD coMl/tuem lIJo1l1ÇiJu õ 1ftII'tIIIIia COIUtilUCiOltfJ/ do
d..ido proc.....o I.ga/. " (Cindirlo Ransel Dinamareo, A instrumenlaIidodc rlo JlI'OC'SSO, MJIhciros Ed.,
s. Paulo, 1996, So. <d, p. 127).

A publificaçio rlo """""'" fegimnvo nIo OtomIl, de per si. um processo aberto, llIÚ é
condiçio do seu conhecimentO pela SOCIedade, e da inflob>cla que, sobro ele, o sociedade queira ou
possa.-. A colctidadc llio é - nem deve ser • ..-mticI. do prooeISO 1egisIali"D. A
ltalllifal;io rlos projeto< em~ ...... pelas teSpCCtÍVIlS eomisslles an!cS de imn ao p1C1làrio. eis .....
em doi.< lUmOS de dUcussio c vo<açIo. cID ao prata _ i m.W aprimorada rcflcxlo possfveI sobro a
oova 00I1lI& Oser cdi1Jda, .... ao sou """"pIIl!llIncntO pela opiniio pública.

Além rlo que0'-mpcilO so contonha Da ClllISlituiçIo, om leis complcmcn1al'eS (v.g. a
LC n° 95, de 26.2.1998) e 0ttI1ei. ordittiriu, 0!'OCCS!O Jegisl~vo é diteíplinado em normas i!lt'roU
das c.... legislm...; buicanlcnte, no regirntlltO interno da CJmara dos Depulodos, no legímemo
tntorno rlo Senado, e no rotpnCIllO mtmno doCon~.

7.2 O poder de editar medida provisória nIo i: subatiturivo dam~ legiJialiva.~.
Entrepnrlo .... faculdade ao Ex.<cutivo. o C900jlujçIp nIg OIlIbo!or&u cIgjI pqden;s IlllM!sti""
cwJelos e 091!Cll!I'e!!Iq" Sendo mais i;il rlo que o LegisWi"D. ~~ pode _ com 1IlaI'
JXOSlezt ~ umaIÍ~ nova e;etcvame.~ de urp,atto dlaeiplino. e-o~ em que, !acc
ao prlllClpio de ittdepend&>eia c harmoJUa rlos. poderes (C~çIo, ~ 2). IC CX.,.. 1>1
competéncia: odo _pctáriG _ noml&llvo em..... de re!cvlnci...urFnciL

Doi algumas caraclerisli<as _ co<npcltlloio~, a) ela o\tjeUva lOS'liaT
.iluaç3cs no... e Imprevà1u;""" nio se ioscreve o que conespoodc ao curso normal ou e>pcrado rlos_imcn.,.· pua.- ClIIO, __ ineidcm OS podsrafo< \' e 2" rlo ali. 64 da
Constituiçio; ,,' b) acn~ é prneucbCr ovàcuo nonnatr.<o ~ocnIc a.aituaçio~.~
criada por falo novo; uoinI. IC'" sin>açIo nova é ospéoio de sitllaçi<> j& "'tlu!ada lO _ • o
medida prnviséria 0Slà pua O lei mpcetiva 111 COlllO a lei ..peeiaI 0Slà pua a lei gml; e) ela llio
coormn poder de emenda de disposiÇÓCS legislativas: se a maléria já 0Slà nonnatiDda, nio!li vàcuo
nonnativo que recJame medida provisória, rewlvada a llCOl'l!ncla de falo novo que IcnbI
f<COIltCX11lI1izado o lei; d) ela ...... com relaç10 a determinada maléria, tio 1otlo e.mci<la; desde a
pub-ticaçio da medida provi.ooa a disciplina cJ. situ&çlo nova e relevante manténwe CXC[USlvunente
na 6tbi1a do poder IcgisWivo;" c) ela nio SubstituI o pode< de veto, tendo pottleipodo rlo _ de
elaboraçio da norma. com Ofàl:uldadc de veti·l.. OExecutivo nio pode prevalecer-se em acgwda. pua
modifica·la, de medida provisória.

U Caso grave de eollCOlTéncia legiJlativa é • rcediçlo de medida provisória já "'jeitada peloC_o
v. adiânte O item 8.4.

1'1' "§}'O O PnslduuI da Ri!púb/ica potkl'tÍ sobelrar lI1'gineJa para apl'ecittçiJo d, pro)OOJ tk n«J

micuJttVa. §]tJ &. no caso Do paràgrafo tmr."or, Q CdlltOM dtJ.r iÀpflltIàoI_ c &nado FàraJ 1IlJo H
mDlfJjulanm, e.ada qutJl. mcuslVaJ1'Wtt~ em alé qua,.,ma ~ ciftco d,Ol, SMrt! a prapmJç1Jo. ,uá ~ta

i1fCluida na CJrd~m do dút. soortsuznJ(Ne a d~ilbffl1çà() qUU1l/o tW.I JeMu OUI/If/lM. para qw u uIlUffe
dlllJlaçáo. ':

# "C(Jf/f a IJ,IQ publicaçlJo no 6rg6o ojiclll1. tu medulas prtJvi.lár'ku wbtraeH' Q() potkl' d, disptniç40
do Clufo do E.reC1Jl1t'O • gmúJarn Dllto.-",juridica aMoIu/a,ún~ 110 planof~, do
tnltOl'uJodi! que as IMlIhlIu. O PUJIMnte da &prihlJea uawc a .fJ'd u.t1'aordbtbJa~ia
COPSJtiruclona/ no irutatlt, "IMO t'-M qw dá extltincltl Jurúltetl ittdttpcwJerttf!, no dlrtbito do
oniI_nro"""H"'" do Er/IJIJo. às ",.didas provild1'la< por oi. MitodaL "(l00é Celso de Mello Filho,
ConsK1craçõos sobre as medida> provisóri... Revista da Ptocuradoria G«a1 rlo _ de S. Paulo
33/203).

7.3 O art. 67 da Conatiluiçio <me;' a JlIPl"CÍacIll de lT\!lério rejeitada na l!\O!!!l!, wdo
~"

Sabia o constituinte que SItuaÇÕeS novas, emcr;cntc!. podem aconselhar ou ente;jar o
reexame de uma determioada matéria. Entro....o. hCllO" lO Legislativo o possibilidade de fazê·l0 WVO
com o adcúo prévia de no mínimo a metade rlos ICUS mombros (Consonuçlo, 1ft67). va·1C aqui ponto
de c:on<actO da decido 1<lgislativa com a doei!1o judieial: crio.... em favor da cs1II>ilidadc e
confial>tlidade do ordcllOmeoto, bem como em respeito á doeisio de maioriu cireuootaneiais, uma.
coiu julgada !cIis1ativa "pro IClllpore". semCOlC a maioria absoluta dos membro< de qualquer das
..... rlo Congreuo pode ter a iniciativa legisWiva sobro amaléria ",jei!ada.

Eua é, porlIlItO vedoçio à iniciativa do Ex<OUli"D. que se acreseetIlJ. U examiNd6l
acima. Como vimos no item ...;.nor, nio pode haver m.dida~ sobre malério que ao Exocutivo
nIoc:ai~~,como (X'Ojeto de lei, ao poder Icgi.Jlativo. )()

O llt. 67 illterpl'e1HC: a) a proibiçlo é quanto à rcaprescnuçJo de pnljeto sobro a
mesmA m.ateria. e nil.2 quamo à reapreten!&Çlo de projeto id!ntico; caso contrãrio, frumar"*'ia
facilmento a proibiçlo. com o menor alterlÇiO na proposiçio anterio<; b) so falar Clll "_iri."
C:fJlJSlantt dI! pmj'-lo d4 l~l aJJJlfIJ!n. 0'0 O que ele veda, "conttario semu··, é o reexame de toda maténa
Vencida.. A.Uim. também decorre dessa norma que .. mJtéri:l. connante de projeto de lei~ na
_ tesdo lesislaliva nio podcfà ser neJa lUl'l"eitoda, caso itnplique O reeeaame do que ficou
caplicita ou implicirameme rejeitado.

:P O art. 67 da Constltuíçlo eJtJ.belece: "A mDllria corutOllle de projeto lU I~l njellaàD somente
potJmJ COMIltUtr 06).'0 M lkWO pro/tiO. na m&fMQ IUSOO /egu/Dll'IO, m«filmte proposla da maIoria
abJolutados 1IfntbrM M qualqwrdtu CaJas do Cowgruso NlJClontll• ..

lo' Diz o voto do mlmstro Sqxilveda Pertence na ADIn n~ 293: ".....Sl! ~t! vedcu t!Xpru.ta1'fWll~ sem a
privlll manifutat;do de t1pOlO da 1fIQltma DlMoIUla de uma das Ca.rm do Congnno. o SImplesTI~
do projeto (ljcitado. na muma II!UIJo. ~01ff mau ra;/Jo Mo se potk facultai'. à tkcu&J JmiJaJIf'D] do
POtkr ExtCUlrvo, ~11If1"MQ1' a unproJtlO 1'«jelloi/tJ, ou d.rua whs/6nCJa nonrtt:ltiva. a eficAcl4 .mt!díaJa
de l_r. s'Ja Imbom. USll ~cAcJf1. de J'k'Wt), prlWOOl'lu, TuoliruL .. (RTJ 1461127),

7.4 A cdiçIo de _ provisi:ria i:nlertête com OproccsIO legisWivo ooIin6rio. pois a) o
1ft 66-§ 6' ("io fino") da COOItiluiçlo cmbcleee "",fe",nela pua a aprcciaçIo de mp: e b) o 1ft 67
- impede q.... editada mccDda pnlVIsória, IC vmha 1_em acsuida a ,""",ulpr, sobre a mesma
muêri.. lei que nlo oom:spoadI.' sua converslo ou aprovaçIo.

Assim, proforirlo peJo Conareao o juizo de admissibilidade da medida provisóri.. ou
nela IC absorvem .. Jl'I1ietos vonaJWlo sobro a ....... -.. Wtoodo-sc etapas rlo prnceuo
lecisLotivo ordulário. ou fica._ .ua ttamítaçio. Ao julm de admiuibilidodc, portanto. cabe
evitar que a medida provim.. se trlDlfonne em jnsttumefttO íleptimo de imerferincia no processo
lqislativo .ordinário,~ ou acelerando a apreeiaçlo de mattríu ngundo o írrteteue do
Ex=mívo.

7,$ Ao pcr:mítir • ediçIo de medida provisória. • COllltituiçlo nio entRl~ao Extlc:utiYo,
competéocia normati..... 1'0< i.... sIo _ u aproximaçacs CllttO medida provisória c de\egaçlo
legisWi..... A medida provisória llio produz quaJquec cfcilo lO nio for aprovada _ pelo
Coogresso, que manlém dmImte lDdo O lcmpcl, em suas mios, O r.cuIdodc de editar a __ primiri..

Também é i~ por isso. .. ecíuiJW'lÇlo 'CIltre medida pr'O'VitOria e rei: do é
semelhante à da lei a. "'flXça de lei" da medida provitória: a lei pode ler rcvopda, JDM nIo pode ser
<lesccmtituida "cx nUle" peJo Conpuo. A pos.ibilidade de incticaeiztoçlo "ex ttUlc" da medida
provisória sillMfica que ela nio .... direito adquirido ou ato juridico perfcilo. A fOIÇa de lei da medida
provis6ri.l /; l"or\:ade lei nosllmilcsda_J!'""llicdadc.

O que ~~ lO Executivo, roi uma f'aculd.dc amc:c:ipI%6ria. sujeita ao referendo
pulamenw; qualquer pode< ai... -. pot CODIiIlir corte na eDnlpclfocia IIOOlllltiva do CoOllOllO,
lX'OCiaaria ..... cxpmIO na COIISlÍtuiÇiO. Como ao viu acima (i- 7.2.b), __ compet&lcio
-puóriarlo Execu<iYo _110 t.., <t«<Clda; <Iesde a poblicaçlo damedida \lIOvitó<iaa disciplina
da lÍtuaçio nova c rd_ 0WUétn-IC eac.lllllvamclUe Da ódlita do poder le~VO, seja poro
aprovar. J<tia poro ncjeilat, lOja poro altmr o medida provisório, seja aiDda poro dixlpllnar as relaç<lcs
deladeeott~. V~,.pmp6lito, o item 1.4.

Por ..... ta2io. o SU{XemO Tribunal fcdcraI Clllaldcu i_imve! a IlliIJllL pelo
ExecutIVO, de mp que baj& nncaminbado ao COO!I=D. A retirada, porém, nio é .." unilatcrzl. o só IC
pcr&z com aul4ri%açio rlo Legi.Wivo. Assim, o mero pedido de retirada de m«iida provtlÓna nIo
rrustra sua aplOCiaç1o pclo Lcs>slllllvo, que podcri. anutr desde que dentro do prazo de !rima di...
- em segmda dccrclo legiJWivo sobre as relaçilcs delo deconentes. Jt

)1 "Por UT a lMdidtA provllÓri4 010 normaJlVO com força tÚ lei. nlJo i admillivel s6}a ntJTDda do
Co'9'UJO NoclOltal G qw fãi nJJt«ula ]'JG1/J o «!I;UO U 't'T, ou ltlJo. convvtula eM t~L" (Supremo
Tn'bunal Federal. medidl.liminar. Pleno. ADIa n lt 221. 29.3.90. relator o ministro Motcín.Afves). Djz a
voto dore~ tÚlfilldtl UIQ nlirDtf4, 1tlIda ~diTia qw o GuNmo lucaslva1MnJe e(iltLUJ~ ~
fWImJne pNl~rionnente 1fMdldtu pravtWltn CCJIIIIfOT'Ç/J« I<6J. tk t.mpw ut "1If/XM. sob a a/"gDÇiJo d6
que ClI urghtcur « tJ tulCUZidaIk lUUlM reuuttJt/b. o qw traria lo(i1Jl~Juridkx:. UMrmt!! qke!
fietria ()C~. f! com a pNSlbtlidtMk ál o G~17tD o/Ctmf4r1ttQ/eiallMnte os 8e1a pt'O{JÓSittM••• "
(RTIIS11331). E.nc _ acérdio que InadmitiU o~de medida provisória, porque 1hmnria
... aproeioç1o pelo Lcaislotivo, admitt: sua llmI&Wl. per cntelldcr que oi nIo se Ilustra ....
apn:ciaçio. COllltJdo. na verdodc,. _ é menos _ do que a """'PÇIo: nio sendo, como esta,

tlo unilaicral do Executivo, SÓ lO làz eom alllllriDçJo rlo LegisWivo (~...., a pnlpÓIÍlO o an. 104 do
regill!CtltO imcmo daCM1at:a dos DepaIados).
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7.6 Ao prever a poSlibilidade de el&botlÇio de lei.! pelo poder executivo, median1c prtvil
ddepçfo do Co.gresso (art 68). a COIISli1uiçIo vedou expressamente I del.gaçio qUllllo a: ",.
()Tgçmr:ação do PoderJudJciário e do MJllmúfo Público. a carreIra e a garantia de $eUlIlN1l2bTOl: 11~
""",,,,,,,lidade, cidadalllD, dueil"" illlii>iduais. poIl11CM e el.irorais: [[I· planos plIO'lllIlUllU, d/retri:.a
o_'lIIárlar e orçamentot. - SIo limdadas o evidenIes as _ deS!a vedaçIo. penine:llll a direitos
fundamentais. direitos pollriccs c ao equilibrio entre 05 poderes.

Ê razoável indagar ~ I vedaçIo cabsoluta ou $O c..lati..... coucemo.te. neste caso.
apenas i odiçfo de lei de1epde, mu 010 i de modida provisória. Mas se o Executivo nJo pode legisw
sobre liril sequer com """,rízaçJo prev;a do Congresso, perece que tombém nIo pode -.10
sem autorizaçio prévia, mesmo em caso de urs!ncia. e.. ao Legislarivo é vededo conceder ....
luto<izaçio ptevia. nJo teIl1 poder de apro1IOt aquilo que foi feito sem ela. Lembre........ de que é
excepcional I faculdade aottcipotóriÍl do Executivo. interJftlando-le estri",,"ellle. P_é JUI1a e
de.enhum ofeito • medida ptovl>6ria >Ob>e qilalquer dai malérl.. illdioodaa !lO art 68 do Consritulçlo;
e discutivel a valid&de do lei em que Se _ 1nDsformac!o a medida provis6ri& com vício do _
legislativo.

7.7 Ao contrário do que _mece coml"lei orrIirWia, o procesoo de elaboraçlo de medida
provisóril .10 ê necessariamenlc p6blico, .... procedimento<lo. Sob o ponto de viJlI admillistrativo.
..... sio 110' pesSOlÍS do plUtdellle, ailldo 'I"'" em.....la1loaçIll. sejl ajudado I'Or0= Odocroto
1.937. de 21.6.96. à pone seu aspoeto 1l!cnico. 6 i_sob vário> JlOft105 de vísu; primeiro potque
vejo estabelecer uma incipiente procedimemaçlo na claboraçlo deucI atos, vincnlmdo a
Administtaçio e o próprio preside.te da' República; segundo porqoe deu olgurna visibilidade ..
influêncil5 I que está sujeito tal proceuo. 11

Es.. decn:ro <:riou, por exemplo. a lisura do "proJ'" de medida provisória". de IIUIOril
de minislérin. de se=wia do _ da R<p6h(ioL on olllm quolquer~ da _ da
Presi12N:ia da RepUblica (art. 2'), que é ct1CIDlinhldo • Casa Civil da Presidtncil da !lJ:pública, eom
exposiçlo de motivos c pareccir conclusioJo da respectiva consultoria juridica ~an. 16). seu Irt. 12 
praticamente uma tentativa de detcnnin.açlo dos cooceitos de reJeWncia e urg!ncia.. esti. assim
redigido: "Somlfnte strifo aprer;iadDl pe1JJ Prufdhtcu: da Rt~bJiea projdM de ml!dlda prcwJlÓrla SI!

cOTQc/~ri=ado estado dt n,casidod, ItgJslfJliwJ dlClJr1'OlJe dI circunstónclafática ou 3/lIJQçHo jurídico
d~ difFcil pr~i.fiIo. § {O O "tado d, m~cenJdadt /egu/aJrvo caraattri:a..se pela ex/pia ou
indl$penlabilidade d« tomada de prollidhJcla dI! indo/e /I!gislaliva com irltlro imulitJJo .foh ptM rk .te

v"ijlcarl!m prtjui:os de ordsm admmlS1raJhJa. tctm&miCLI. social ou de SIfgtJ1'a1lÇQ púhlico. ~. 2° N60
s'r~o Ui.rciplimu:kJs por Jmdid{JJ p1'f1VlsóriQ3 matlticu q»e pt>.Uam lU CPt'f1'tltJdtu dtrltro úos pra:os
l!Slab~/eCldqs (RJo proculmenJo /t!gls/aJiVo de urginarfl pri!lIislo lia COlUtlruiçlJo. .. EJw nonnas
foram ll1M\idas no doe. nO 2.954. de 29.1.99. '1110 revogou o dec. nO 1.931196.

JJ Este o teor, tx'r exemplo. do seu art. 30 c respectivo § 1°: ".04 co1UtilUiç4Q de thJegaçbf.l. co1ffw6u,
com/tis OI/ grupos de Irabalho, q,," depmda de aUlorf::açdo oU oprovat;i1o do Presidente da &plÍbllC/1,
far-n-á mediante upoJrção de.mmtvos. e.tC4!to nos casos em que a coltllflUi.Çdo IClÚlQ. sido d~tmrriNJt:lt:t

por lei ou por despacho do PruidMIe da R.fJ'ÚbllC<1. § /': A uposiç40 d. mOllvo.t, d....irJa,n.",.
fundamentado e mS/TUilÚl com os anUM. índicaró Q au/orit.lDtk .~egada de pruulir ou de
ooordQlar 0:1 lrabalhos do colegiado, a ",ua compo.rlçiIo 1'. quando for o ClJ.fo. 03 membros. o órglJo
encmregl1do dI! pl'l!Slor apolO administra/IVO doi nTVlço.r. Q (JJ6orldDde MCtllTlgoda de utaheJecu o
regimento in/lnfo ou alIJO""'" de jirttciQfJll1lJeftro, ótm ço",o o cusleio di» dupuas. 3~ for o ca!O, « o
pra::(J de duraçdo dO!J trabalhos." Essaredaçlo foi mantida no art. ~2 do dec:. D~ 2.9'4. de 29.1.99, que
modiftcoll o dec. nO 1.937196.

7.8 Embora nIo o digam os decretos n', 1.937/96 e n' 2.9S4/99. é eurial que ou a publical;fo
da medida p"'visória, ou I mollS8EOl'\ que a .ubmOle ""Co~... acompanhe da lOSpec1iva
OX!lO$icio de motivos. Ela é tio necessária ao ptesidente da República lIIteI de assinar a medida
provisória, quanto ao Congresso antes de spreeiá-Ia. E é abaol_te indispensável quando • medida
provisória pretende que .. abrogue Mona leai'lativa: porque é pre<:iso 10 Executivo demonstnt que I
incidõncia da lei causa dano itreparávellO in....... pUblico. gorando .ituaçio irrevemvel que SÓ é dado
tOIrigit 1'0'usa viuxcepcional.

Face 10 que acima se deduziu, a exposiçiD de motivnc deve demonstraI que: a) há
situaçio nova, doconente de filto novo ou lllOtll legislativa. exigindo tlOI1Il8li>açIo; b) está
cancterizlIda na hipótese a relevinci. (I excepcional necdSidlde) do iote,.... público; e) ....
oecessidade só pode ser Sl\isfeita com a imediala ediçlo de medida)lrOYisória, sondo ílllJ'OS'ÍveI atdldõ"
1. deIItro dos pnzos estIbelecidoo pelo prooedimeolO legislativo de mg!ucia JXOVÍ$IO DO an. 64. §§ \' e
2° daConstiluiçlo.

7.9 SIo t* .. hipóteses de reJeiçio dO medido provisória: a) a n:jeiçlo pela ausm:ia de
{lt<SSUpoflO (r<S. CN n" 1189. an. 5') ou de requisito que a toma insubsi!tente. devendo o Congresso
devolv"Ja ao plOSiciellte da República; b) a ..jeiçlo deita, por decuIJo de prazo. que IlOlIIB ineficaz
"e>. \UnC". dc'I<ndo O CQn8l'WO imtdial&me\\le uql'ivi·la o llisciplinu as rot~ Jurídicas dela
decorrentes. mediante decrelO legi.lWivo cujo projeto será elaborado pela =poctiva COJnissio mista, e
C'!il tramillçfo terá inIcio na Cimara doi Depurados (res. n' 1189. art 17); oI a rejeiç!o _
c;ualIIO i austncil <Ie oUlro' requisilOS ou Cj\WltO i 'na eomri1uoionalidade O mérito. devendo O
CongteS!O NacionoJ lU'luivi-la, baixar ato declaraodo sua inefiCÍOÍJ, fuer I devida comlllÚcaçIo 10
prosideme da Repliblico. e disciplinar .. lclaçilesjuridicos dela. dw>nentes, mediante d=eto legWalivo
c~o projeto seoi olabo!ado pela respectiva comi.lsio mim (res. n" 1/89. an. 6'· patíglofo único).

A ~ciçlo da medida provisória nas hipóteses "••• e Ub"' toma... inet1cu "de tuPe".
desconstituincle-lbe o. efeitos. Todovia, dumtte ... vipia çrimm·se fatos do·mtIlIdo jurldico.
m!açlles decorrentes de sua incid!ncia, pua cuja di&ciplinIL flMO neeessiria • tdiçIIl de cItcIelo
legislativo. II

1.10 No cwne c!os pressuposto. da medida provisória, ares. n° 1189 (art. $"-§ S')~
o decÚIsO de pIllZO "in peitlll": SCDdo a questJo submetida por via de recuno ao Plenarlo. se~ llIo.
decidir em duas seu<Ies conjumas, realizadas em .té doi. dias imediaume.to sub!equentos.
"comideraN'.iJo como alellliidos pela M.dida Provisória""~supostos d. admisslhlfldar/e da QTt,

62 da CoOftilulq40 F.deral".

JJ Em imi':'eros julgidos. o S'I1' esU!>eleceu que, com a perda de eficácia da mp. fica prejlldieada a açIo
em que.o arglli.na inconatilUCÍOnalidade (v. RTII46nD4. 151{\(1. 152/339. \53113. 15S1103.15W.ge
1641907). Há que distillgUir... porém entre atos negociais o .tos regulamentares collO$pOlldenres i
medida proloisÓril rejeitada, que nJo snbsistem lutonOl11llllente (STF. ADln365. lIDA 1831(26), e
fato! ou alllS-fatos deeorren... da medido provisória. Di"""'" ê o caso de deolalSlÇlo de
inconstitucionalidade da mp. <Wfa a diferença emre ineficácia e invalidade. pois o queemrou_
no mundo juridiço é como se ai nID tivetse entQdo.

É cluameme illtOnstltucional .... díJpc>iç!o, que encobre delegnçilo legislativa por
omissJo, o cotIe na""'~Ia nonnativa do Congrem. A lplOVIÇio de medida provisôri. deve ser
_ e o teeislativo nJo pode Ibdicar de sua prerrogativa constiluoio..l de examinar·lbe os
pres$tIpD$lo$.

7.11 Qualquer ol~ (emenda) no lCXlO da medida provisória será efettwh mediante
projelo de lei do conversIo que, apro<'lldo, será enviado i sançJo do presidente da Repolhlica (te!. nO
1189_ 7'04 I'); seode I modida provisória Iprovada ..", alteraçlo de mêrilo. seu teJdo será
encaminJAdo em lIIl6pfo ao f1lCSÍdenIe da República, para pobJicaçio como lei (res. V89. an. 18). É
vedade 10 C~nllfCSSO incluir na lMdida pmvisória _ distinIa do que nela ... <o:1t"-""l'!tm, I'Orque
em tal caso _ wlnmndo Oprocesso legislaliv<>tognl!:(v...... nO liVJ,lIrt. ~").

U À diferença da lei, que existo" pÕflir da pmmlIlJOÇIo. .. medido~m Jl=3 •
exislit apenas com sua poblicaçio. E, ao comririo do qI!e pode """"""'" c:om o lei, o inioio de ,ua
vi~l>C1a6 neoeuariamenle coincidente com o inicio de sua~

A dato.~ I ~ medidL po:l'Iisóda é a da .... pubtica\llo. As fo....
govornamentais, e na sua eIlOÜa as o!lei...., cosll1wrn""'lci eomt> dala<l3 mcd1da provisóm a da
sua AlSinatun • que é ttfetida inclmive en>. sua OfÁ8'"r... tQi'llO 012, t -u.mça do que oonn!CCO
com a lei. fosse _u1ll1'da ..... de pubJicadL Tal~ podo lMiJm a em», pois n medida
provisória existo e Iem IoiIO! com a publicaçio. fI1IIltldo se inic4 O p:t:!O _ do .... '<'iganoia; ..se
prazo, ........ c de lrinta dias e nIo de nm m'" iocllJindo.<e !li~ CO<$!l'-'D o lenn~ inioisl.
que 6o dia da publicaçlD. "

N-'I lei ordinária nJo tem previsJD do duraçlo; continua a existire' víger llIé
ser revasa&. bso jla nJo acontece com a medida pnMsórií, que só existe o vise no màldmo por lrinta
dias, venba ou .... a ser aprDl'Bda pelo Congresso. Em .... de aprovaçfo el. é transformada cm Ici
ordinária, devendo como III ser promulpda e pnblicada: ll!o sendo aprovada perde eficác:ia "desde.'OJQ
ediç4o" (caducidade "ex tuno"). segundo o disposlO no poràgmfo único dn ll1t. 62 da Consriluiç!o.

8.2. NIo sio poucos n. problemas que ....em C0111 I ca4edad. da medida provisória,
óceom:ntes de sua rejeiçlo expressa ou tácita. SIo tAntoS, e de tio difícil soluçlo, que só a absoluta. e
uqenle necessidade pode justificar a acloçfo deS!e insrilnto. gorado, de alto grau de i.certeza e
iostal>ilizaçlo do ordeoaJnenn>.

,. A epígrafe do lei cosroma indicar seu .umero e a data da promulga;io, mas • epiglllfo da medida
provisória deve conter lpenas seu número. É vicio prática do Executivo. de incluir na epigmf. de
medido provisória, sláll do seu .úmero. I data em q fui assinada. Essa data é itrelevanle, c pode
I.... Oaplicador..rro. con1ilMiodo-t.c:om O termo inicial de.ua viQl!ncia. Amp n' 425. per exemplo.
foi assinada.o dia 4.2.94. mu foi publicada apenas no dia 7. •

SIo dou os priocipeis hipóteses que se _num: a) I medida provisóri.lioúmr.... n
preeneber O \ÚUO legislativo, di>eiplillllldo esttitalltente I siIuaçio nova; b) a medida provisÓril
suspendera a vigêrlcia de lei pre-exi_ bavendo portuuo conflito i_poralde 00"""'.

Á pone o quese discutiu no it<m 6.3 (=opçlo <Ie uma lei pe' medir!>. provisória). são
mais complieados os problemas que se aprestnlalllna hipót= "b":

O principol dei...6 saber. com I codueid&de da medida provisória, quo! a norma
incidente sobre os reIaçc'les que ola deixou de disciplinar. A lei de in1lOduçfo 10 Código Civil dír
uSalvo dil.postçi1o nn CDlfrrárlp. a 1«;~ n/lo ~e ruraura por lU a 'lSi revogadora pur1lr./o a
vigincio"(arI. 2°·~ 3°). Isso lCOIIIeCe tanto com I revogaçJo total <IlbrnrM!o) qlJ3llto eolll a m'OgnçiIo
paeiaI (dctrogaçio). NIo me porece ficil iJll>Binat a bipótose Õb &lo ""'" 'l1lO _ provocar
wIidamente a total refonnuJaçio do conteúdo de uma loi.. ="' "'", "" tso* /l!; lei ",+'Ocial - por
medida provisória (v. acima OS i.... 6.3 e 7.2 "b~ e "o"). o.. q:JI.\I"'"J~. "" • tr>:<!i6 provisória
r<VO\IOu vilidameme uma lei onliniria, total OU pan:iaIIIlonlJ;, fI>! .!".W~"'Íll ""'" I'I7J"l!l1';no ("sob
condiçIo resolutiva". COlDO diz o ministro Mmcio Moreila Al>ei;" ............V" 1liJ,~'Il!fll' fillta de
elCJll'OSS8 disposiçfo em eomsírio. tenHO como certo que 50'-_""" 'lo1,,-, •\'l~ da 01>=
revogada; de modo que _ &tos sobn: que incidi0 a nonna "x~ (a_13"'~J'l""'itMt). devc..e
aplicar agora a nonna 'Y' (I oonna da lei cuja >igéncia se _"l. """'" 50 lllIo tivense _do
soIuç1o de coatinuidade.

A rejeiçlo de medida provisória (_ flQ. lAl:l:!ll)~ in!!fico:< "ex lUIIll".
desconstltuindo-lbe os efeitos. mo é semelbante i da lei I "!llt'Ç» tI> ld" <!li ",","da J"l'VÚ6ria: a lei
pode ser """,gada, mas nIo pode ser deoei>nstiIulda "ex \UIlO" rd6~""" A JlO'Sib11idade de
inoficaei.zaçlo "Clt tunc:" da medida provisória significa que oJa • i'I'lI t.ir;;fta~ ou ll10
jnddico perfeito; .ua"fOIÇO de1..- eontém·se nos limi... da sua prooarie<!Ma.

DesconstiIulvei.l pelo Di..ito sIo os a105 Jurídicoo <atm defuúdos pelo sen olemenlO de
\'OOlade). mu nJo os fatos ll.ic:os. Sob .... upecIQ" medidal pm'lis4üu \\lO ofere<:em clifiouldnde
porque. sendo resolÍlVeis, de direito nJo podem gmr fatos consumados ou i11'CVClSiveú. A5 ""'iações
jwidicas dei.. decommIcs", a ....., dUciplinada5 mediante de<fCto Iegi>lativo. comspondem às
prll\ClISÕeS, inclU5Íve repmtdrias ou responsabili2alDrios. resultantes de sna caducidade.

Ptincipalmcnte & medida provisória que tcneiona revogar lei cria UDUl iImlpal'tlivel
inoene.za pe.ra seus destinatários, colocados sob 5U1. imposiçlo atual e a imposiçJo virtulll da nonnA
an=rio,. Esse ccaso imico o abemnte de antinomia. que nJo pode ser i8llOrado pelo intétprotJ>: ..
apIicat a nonna incidente. qualquer que seja, hla de ter em COIlII" expecwivas e • situaçio gerada pelJt
prlleanedade da medido provisória Assim, IImbém nJo é pequena a dilicn1dade com que se deftoma o
tcgislador~ ao fonnular um decreto Icgisl&ti~o que. inchJ1ive, deve I"C'tI'Oagit.

PtoposIas de ..fonnuJaçlo do an. 62 da Constituiçfo. na teDIltiva de Miar' reedição de
modides Pl'ovisórias, vtm estendendo o prazo de sua provisoriedade para sessenta, c às V<=1 paiIl
novenu dia,! onmais, sem_paraoo_~decotTeSlleSde$sa precariedade.

n DW.aP~dcMiratlll5a.~do~Cl...: "NlJD8etrotapropriamt1U~ded~CJ'~/tr1Rl, ma.J

«ltI wh condifilo TUOhiIIwI ~1J6'M1 dwro do pM:oj ou d. d«rero com eficácia adiantada com
,.1aç4o à dcli/nraç4o ""eo..,r.- NocItJnnI" (ComeIlIárioo à CollStÍlUiçlo de 1967. Ed. tl.T. S. PnuIo,
1967.3168).
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u lIIaIIdodoI .....,.,;onois i~..., 0IlrilIm0Ill0. É illlpOUivel
pIIlIIIIIIl' ,...wrio:.O ..... ~llIoIo-iaclilo._ fa.por~C<Jlll
1lIlooIIoIO.-do O_..,....qIIOldml6o_e~_~.alionde a
~"""'.II I _.- Jl'lIII'OIIÇIo, 11Io pode.admillr"-" ilimitado de
~ ~ aw.n de 11Io JINW ---. aIudíu ....- t l""lL de
dIdo<ia 10 fa .. p-. de lriIlIa diu. A<biCiHo a~ de JMdida PfOYIS'Í'Í&
implicaria C<lllIidonNo .... 11Io oacriIa • cWalIUl& ctlIlíIlilacioa quo llJoou .... pua. Edi1lldo a
_ pnl'I\o6riI, _ a _ ~ do Executiv<> ..." ..lIçIo 10 .... objelo.

,0C<lI_ 1lO1AlIlolOdw .julm_aJeIevIacir."lDJ6neiada_

" de medida provitória e C<JlItIafaçIo da J'fO'l'OPÇIO. E, COIIlO nio lhe e
pooolveI ..troqir,1Ó ollciCia duraDIe 1riDJa diu, após. quo também expúa·ex tIIIlC". Toda mp,
.- quo c.nsistindo .. oimples ...,.uçIo de .utta, &IllOrior. e mp nova. autônoma, sem laço de
CDDlÍIlllld&de nomJ&liva lXlII1 oquda. AIIim, a série--.po< -"""'PI•• pela medida pnwiI6ría
n- 1763~3. 56 apm:nteme:mCI estIVe em viaor dunnre lCSMlftt&- e ciDco tarJIItl: \\I.verdade~

,..,.,. e QUItlp madÍ'\e' 'l0i1Ól'Íls BWItCl cada uma teDdo vipado por trinta dias e perecido ao
flJll <Iene JXUO.~~abool_ ioexi&i""' teu comaodo. sa!Yo. da I!ltima. enqUIOlO ela
JlCÓIl'Í& nio venha. eJqlirar. Eu< f'AIo _ quando .. trala de reediçIo eom alteraçjo de loXlO (v•
• ilem ..",inlt:). •

8.4 A mediçio provoca.uaoc problenw confocm" OCOrI&: aI d_. JXUO de vig!aeia
da medida leedilada; b) no dia imedillO ao lámioo fiem vi.ia; .) p<lOlOrimm.........data; d)
com altera<;io de texlO. .

A. inicio ....~ maIJI,'" • Ex.cu1ivo I medida

proviJória "PÓ' • termo de JUI vi,m,cil. reproduzindo intejWmeme • texlo da medida reedilada; •

" Eu< fato é =onhecido pol. p<ópriD ......... nu ioformaç6cs~ em açaes decIarató<ias de
inconstitucionalidade. e pelo SujXano Tribunal Federal nos inilrnerol CDOI em que. na linha deuas
infocmaçõe., julsou~_.ADIn tendo em vi.,.. penla de ctit*ia da mp. por docllIJO de \D2IO.
Veja.-le por exemplo oi~ da ADln nf> 292~ cqjo acótdIo proclama em sua emeaUa: ''.Aç60 qw
argill tÜ I/tconJ/lluciONJ/ AMdIda P1VIItlÓrla qw ~rd6U a n.tQ eficdciIJ Jurídica pelo Iran.rcurlO da
pra:o estabt./ecloo para t:r wa COftVeJ"S&l ou quando. por lt&J (~,. .,do l.2pf«c,dda a tempo, ovt7a for
rtt!ttutl,!!," no mesmo UlflkJo. Perda d. CJÔjtlO. .. (RTJ 7041146),

37 No tratamento que o Eu.cutivo e o Judiciário deram à medida provisória" exerce0 grande influ&!.c:ía
_ d. c"""ulto< guaI da R.epóblica, em 21.6.89. DWI esse porocer. "/lUpi1'Ulo no tut. 77 da
COlUlltUlç40 rta/uma. o Imo co1fZtrfJtCk»NJ/ hmsi/eíro t.rd MCeUGt'iaJrN.nt1l de bVJClZT u~gu. 110
direno. na dtnJ/1'l1fO r,.,~J4ptUi,......tIiJ Ild/ia"; mlern.tnva.J~do Supremo
Tribunal Federal qlW1lO t impouibilid&de da ap=iaçio judicial dos__ do _ l_i. e no
que diz "'pelto t reedi;:Io da medida provioória .....n..va; "A nje.;ik> da I"tJPO$lÇ4o q.. OO}.tiwl a
fXJKVers40 do ato ctnJtlJor .", lei, 1ttJD Inibe o PtutdmJe tkz Rlp'fJJ1.ilXJ ~ ún/co órg40
COlUlltucloMlment« legi~uttGdo a agir.. lU editar sobre o mamo teM4 nova medídtJ provisória. cf.w
q_ presente os pnSIllpQlJOI COIUtilucio1fllis tk ft11KmQÇlJO tkua. ftspíci~ nontatÍW/. EnJlNil1tfl1flo
Jmrro JÍ'fnIdOrtll a IRM contida na rtgra COIUll!Uci01fQ!. qw p1"#tMllcu lllmtkr ~om a mMída
pt'OVilória - ainda qw: Q! carátu cJ. &XCq'CiOlttllldaM ~ !ftl'Ut:lt;iJa UM'fltI1ICiais iTtCOMptlllwu C(}Ift o
~/"""IO ordittárlod4f~ das lej$. A dtJ/llHroçiJoCOIf~ IMgQJIVD 1160 opera. porSI .rô.
o durxuacurL.""'l1Ç4o d. lnIt poni~1 .~/DdD de U1'g'incia pudunmtr. tI Ju/z(), inickú do PruldMl" da
R6pública.. COm mtltor ra=iJo. qUQlll/o se /mlm t1~ 1tMIJiJa pravúÕrla cujo projeto tk COIlWlnOO

Supremo Tribunal Fcden1, _I., en1"ndeu aceitável. teediçio apeou quando 0CCIl'el1l< dumue.
pnm de visõnci" da medida proviml leedil>da. JI É cstnmho e inexplicade ....~
porque. desde .que se~ a ~içIo. é inditeremc .saber se eJa se tu no dia imedíato ao do term~
final da medl~ PI:"vUória (hipólele "h") OU lpó< esse dia (hip/lIae "c'); I ilnica hip/Jlese
absol~ I~ -.. caso, e_ I bipólae •••• 1JOl'IUe esse tipo de lOOdiçIo. alOm
de~ esvo- ~~. ~ .uperposiçio de normas, lUbttai & priIoeira medida provilÓria t
I~ do LeBlJlaliw, UIItllUindo COCle na 'UI compelMcía. l'or1amo, elo se deve COlltidenr _
~ent<: com base em sua aponlllCia, mas no seu real objeâw, 'lIIt c prmopr medida pmyisótio.
Amm.Jendo,~ t nova medida provilÓria di2er: .1Jl'lI1OP & mp x', ou ·reedi.. I mp x" sem •
IndlCl. da (OpSllduzir."'l~ I medida reeditada. •

~ l' Mais abc:mIate ainda é a rm1jçio de mmid& mwiIQrja n;jeitada "CIRM!!MIVf nda

e" 1.1. lido t<lldo .ida .bjeto de ."",...." reC1aa paria_ar, hortwr J.bx/do d. trfet'ICtF apncÍllÇ60
napra::o constitucional. .. (ROA 176197).

" "Otrth_1Utrf a<fJnltido como .d/idas. tj'1CaJIS lU rudiçiJuM _ proviMJriru. aiJJdaqw_
-.pelo COif8TOUO Nacional. qutmdo taisu'Çiiu /laj_ ocorrido dentro da pra:o de lritrta JÚlI de
.....I~~... (~SU'O S)'dDey Sancbes, ADI. 1.610-DF @);. TnõuaalletD ainda admitido~
l1ICCMlvu, ai. pot'fJ1JC Opodu dt 0IIiIar MP Julultlt,~ """ njoJtI1da" (__ do ..~ •
ministro CIÓOS Ven_ 11& ADie 1.786. RTJ 167186): e __bém que ..~
ut:I&«~. DOC~Nacional ngularo (11 8itutJç&sjurldktu~ 1111 vigblcltz dI!~
J!""Visónas. cQJ'~ ~ lillima IINdJda rHdilDdtz Mo uja conwlJrda tJJIf I"i". (íd.t ib.). Ficou \O'eDCido MDe
Julpmelll?. mlmstro ";!arca Aurélio, ~ ""lendcr que ..com. tmo da ariiflO 61. O ftn6tlttno da
rHdiçil<J. m""mpath,,1 •.S- acórdI<>. extremamen~ curiaoo: o TRT da 16a. Resilo, ""tmóendo
que, nio cooYCrtida em le~ I MP o' 560 e as que lhe sucederam baviant perdido eficácia desde &
ediçIo, usím voltando a viaorar o reaim.c anttrior. que disclplinaw. .. eomribW:çIo dos senldores J*'A
• Sqwid&de Socill 0& allqUOl& de 6% - baixou n:soJUÇIo n.... WIl1do; COIIttIeIa f.i ajuizada ADln
pelo Ptocurador Geral da República. com pedido CIUIe1ar. dada L drittica reduçio llOI ..........
urecad&doo pua &Se~ Social, com diú:mlçu de alfquolas l<COIhidas desde julho de 1994 A
couleIar foi deferida, e I _ do acordIo 1llIfi>u: .._ eotrI'Ir1/da ... 1.1 a _ida fJl'OI'ís6rla n' 560,
e'" q.. I~ ._deram. pI!t'deranr eltu _ ejlcdeuz, dnde a edtçiJo. voIJ<JIIda a ter .igi1lclO plena o
rcptt« tI1ftUiof' que dlsclpli1ftnlt1 a contribuiÇtJd doIlervid4ru para a~ Social",

~ Reje_pel. COI1Jltl'UO I MPn'18'.de4 '.Im. no dl&seeui""'foiedi!&da pelo sovemoaMP o'
1'Xl. que I reproduzia, • que foi expressamenle tepO\ido pel. Supremo Tn"bunal Fedem no jul__
da AD~ o' 293 (RTJ 1461707). Poc $\IIl vez. I MP n' 292, de 3.1.91, repnduziu • MP o' 273,
c_pelo C..,.,.... em ..... vellldo pelo Exectaivo (v. ADln o' 427. RTJ 1361ID). Vej_
tambémlMPO' 299. da 1.10.91. que I pretCl<lO deil1lerpr<là-l. modiflcou1CXtode lei de COIIV<IIIo de
medido.provisória ItIl<rior(RTJ 14S1463).

intteluIO, do 5.10." I 3112.98 foram leeditadas 519 medldaa gmia&ria& _
.1totaçIe '" _, E!oos al~ se f1wam: I) com derropçio da mp a!tenKfa; b) com
u~. da '"" aftonldo;" e) mediam< ··fudo de medidas pmyjIóriu"; d) com n-çIo de
__• _-.101 ...... ooorria, anli.....".. com u chamadao "caudas ', ~}

...~ do .... olljIIo ao....,:pr, na respectiva emen1I, • locUçio ·c dá outnos~",
As duas l\lllnloI dcaos prilíaII. OIllldentveis sob os pontOS de vi...Ctico. poIftieo" réaIico. _ do
__",lei_~a' 95, da 26.2.98 (v. 1tlS. I·-por. 1lI1ico, 3°, 5' • 7"), -po\<>~\"~:;1.

de 11.6.96 (....., 'n.tpolodoe.n'2.9S4,de29.I.99.

• I!m I'a:oor de~ IÚ\\ples durante • lft!Jl de vighlcit. WÍl.~ <Im:r que.
-. • C........ dispohIl& de umta dias pua a aprecUçio da medida proviaória, com b<* 
poderia apreciar em bloco as duas medida-. no tempo que 11>0 ..- dentro dos lríllla dias.
Mas _ iao é pouIveI alopr em favordamp com allt:raçio de texto.

A ..~ de _ provi_o einaceitável porque I) ti inconcebI,,", llfJlÕDCÍI que I
justiflque; e b)f_com"p<>OaIOO..._da~~-PO\<>CllfllP'<SlO.

_. por 11m, que & illOOtÇio de JIlIICriI nova em reediçio de mp produz incerl<Zl
adícioool, pois. nllmem de sério da mpdeiu de~ adcq__....,<ti_.

.. No ju1pmf.alo da ADln 293.~ & "a>edl.<;I<l com a11eS1Çic> maquiadora": ''Mo<J1f1COÇOO
.lCIIfdárial da fUJo, 9" ... nada afttatn rn tup<ctos ....nciais • intr/tlnco.r da mMilda proVIsória
~. nptIIiltJfla prJ/tt C"""-'UD NoclfJ1ltll. COtUlilwm l!XJ'*fIiDftls IItCtIptZ9Jt de
~.ert:ar iJ ldortiiJDdc ''''w qw uUlr CtlIr'C o alO nao COI'f'oJn1ido em leI ~ tl lfDVtl mNilda
prtNtwilZ «Iuoda. - (RTJ 1461707).

.fI SIo1llC<W'titucí.o1UÚl leis que. comralidlm .taI opntieaoos com. buI=: em~ provitóriU. çomo.
pc< exemplo. I lei 0° 9.52B197 - que all«OO dispOliitivos du lei> o' 8.212 e 8.213. _ de 24.7.91.
cnj. Itt. 13 pmendeII convalidar .... praticados com base nas mpl 1.523. de 11.10.96 ali! 1.S2.J.13••
I.S9ó-14.de 10.1l.91- •• leioo 9.~9ft.l8, di~_ orptlÍUIÇIll daP~iadaRopúblícae
doi mfoistl:rioc, cqj. Itt. 64 preItllldeu convalidar aIOS rnti- com _ em '" n>edldu provisório,
desde.MP" 752. de 6.l2.94.1tÓ IMP o' 1.651-42, de 7.4.98.

4 No acócÍlIo comspondeate .. juJ.pmtar. da ADln n" 365 (apvo regimenIal, relator o miei_
Celso de Mello). graf'ou--oe: ",4 _id0ç40. por tlelt~raçi1D u«utlva, de atos prar;cadoI COle

I~ eM lff«Iidos pnwU6ritu lIlfo conYertJClaJ tWonta o prec.iro conntb4tanclDdo no art. 62.
~() .._ daC_~ qwprevi a..., tIn......tiiUlçiJo, inlqrai • radÍCilI..... ljIcócia 'u
tIafC: A ptWMTVttÇlJO. na f"""" tkM .ftlt.. de 1II<d1t/as prtJ'I'ilÓr/tJ.r nlk> apreCItM/as pelo COtIIIf'W'J
NlJCioftaJ rtMIÚl..... eM lnatIifuta colidhtc.Q nOO aó COM o qll4 a.P"'"5'0 e lilG'allMJ1t~ dispõe o Jato
COIUfJtlil;ioIJol. 1If/U, rtuttbh«. COM tl prdpritl 'mmr con.ttl/UliOlfU', qw quú wpri"'''' a po.ulóllitltKk
demo su1mNlnclO no """"*'jlriftoo /Rf),I, 181/116).

plÍCII1a1llkas, <lUbelecena I imediatl UIOCíaçio """" .... pritica e I semaç10 de poder absoluto
~ pekls d~ .. di1:Idura. militar ~emente cdit&..... ato iNtit:uciouJ. ato
contplc:mea1&r ou dccmo--1ei "convalidmdon o anterior e set1! efeítor, e subtrzindo expn:xamente à
apreciaçio jllllieia1 as viDl&lcias que perpettava..,

8.6 É incoaccblvel I "'01&1'I0 de _ pnrrioórla; ela f.., i sua namr-._: .)
10 LeiísfIti.. cabe aprecia.JI demro do pruo da trima dias, oU bl ... e_ia apenas .- <:oll\ L

J1!ieiçio. caducidade, ou 1rInSfilrmaçio .... lei: c) I COllSlituiçio nIo previ 101 hipólese •
~ do que _.com I revopçIo de 1IlIl& lei pc< nultI, prevista na lei dai~ lO
CódiJo Civil; i) & derropçIo(~ pEiaI) de modida provio6ria pc< OUtra cexraopoodc t ...
-..da; lOb a 0rde00çI0 de 1967-1969 • ÕllllC1lti>O tinha o poder de en>I!Ildor~ mas •
~luiçJo de 1913_aoLegiIWWo o poderde _ medida provisória. no _ do SUl

__ ... lei; -. em blpólae af&IIa _ 10 l""CSÍóenIe da Ropóblica~ medida
~ JIja no C1DO doi lriIlIa dlu, ";&IIJÓI os _ dias, ltledW#~ com a1lnçIo de
101<IO; 0)"- nio podefil2er.,.,.. (don<lgIrJ, alo pode lUer.l1lIÚf, como seriaabropr,

A 0II10tp .x- faculdade ao Elcocyliw seria um "pIus" qll< I COMtiluiçio ftIo lhe
C<>I>COCleu. ao insriluirl _ pmviséria .... oorma de~ CIlrita; ....... exútúoe, só seria
poalvel ..__ os qnppgetm de mI!NtDI;ja elDllx:ja da meclj4o,ggvjmm'QW!kn,

Mesmo que L m'<J8IÇIo da modida plOVÍIÓri&.. 1i7.ene ·ex umc", só seria poooMI com
anu&loia do Coagrosso. tal COftlO~ com I n:tilada de um JlrIli<lo de lei. NIo!Ó _ n
C_ diIpIe de m.... dfas JlO'I &pnICi.í.la," mIlI 1JInWm _ lhe caberia, em tal euo,
diJcipiiJm u rolaç6es dela_. A porlÍt da pabliooçlo ........... faculdade &1IlOCipoi6ria do
Ea:ocWvo quuuo i mpecti..matória, • a medida proviJória püsa a tnlmÍtllr naCJmara dos Oepuladoo

4 DiJeuundo. COllSOitucionalidade do doe. lei .. 201167,. ministro Celso de Mello _ que, 10

editá-Io, "o CMfo do PtxIor I'::niuivo da U1l.So 'li tfetiw1tttcnte aghi JJIIrrI vlrr.r, b) CÚJ1tJNIIt.
_ o .....10 IlOI'IIlOIIVO da 1<1 e c) Inf-lDrItWtlltllnt. w/norou, .... UI' lIq1t"""
""""""'_ U principio""""_ da__ do< f'OlIcu~ Mas--= "Oc<wro, no
~1fItDt/(J., sr. PtwitMltt•• q. a /AiF~_1961 (art. 173) e D Cana F,t:kra1 di 1969 (arr. /81)
0f"0V'l""" • uelldnmr de <IpI"OC1RÇ4o J- 'os atol prmi<xldos pelo Comando SivI"'" da
RrwX.çfSttlkJI dernarçoti< 196~·.lnd"N<Dl[W/uDI"_lW1r - cotItO.tkcrIlo"ln'20116?
• «I/lt/Ijot ....joJ/Iiam4rtJo "",I,t.l....IIUC_~·4'66. .. (RT! 1591164-165).

"" Na~, apli-ea~se •~ de medida provisória o ~to com que o STP neta •
J'O'Slbilldade da Illliaá de medida proviIé<ia (v. i_ 7.5), Entretanto,. S11' admi~ •~ de
medida proviJória, COlIlO decidiu !lO juJ,lmeelo do ADIo 1.204: "O Prui4ente da l/IpfIblloa pode
ISpIdIr medidaprovilória /"IVD8OIldo"'1'O _provllÕrilt, ainda "" _ .. no Congruoo NOCItmaI.
,I, -.lida provlltÓna revogJJda fica. e_. .- :rua <jlcdeia =petUt1. oIi qw /IaJtt
pro1fltlJC_O da Poder úgI.rIativo _ a III<dIda provisória ab-rc>go~". S. for aroIIrlda (MIo
C__ Nat:iMal a -.lida prrwilÓria oo"""ffJ1ll" e trtmr/ttnttDáD etrf lei. a rtvtJgDt;llo da medida
lJIIt.rtortt>t;rta..utkfIlt1ttvo. "(RTJ 1S711S6~

" .~ ....... n60 for ....1...I~ q.. • PrultiMtt da fIItNhIico podertI dar Iftitos tkjItIHiwJI a _
JMdIda prtNUIrria dude a suo «I1ÇiJo ati a DiJ-mgaç&> por ...,a _l"thiMJrilZ q.. NNoa a_.N.... I.~ tlllpetilndo, pois, • C..".. de njtHtJ1'. por delNnO de tltrtpO0._.
a lII<dido pnwiIdrla alJ-rogada...... .. (VOlO do ministro Mo<eira Alves no juIpDlOIIIl> da ADln 221 
medida liminar, - RTI1511344).
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c:omo JllOjOlD de lei ospecial; sua sorte pusa a depender do poder legislativo, nIó sendo po!Ilvel ao
E>o:cutivo rotirio-Ia lUlilate<almcnté. ......-la, r<vop.1a, ou .ubtraí·la de qualquor outro modo ao
=utinio porIamcn<ar. '"" oquiva1cria a lllOOnbecer, no praidcnte da l\ep6bIica. o poder do editar a
lei. {rumando a~ dó eoow-so M \KGCOUO legjsWivo. E im\lOUivel _ medida
)XOVÍJória sem 1l!\IIIlOÇIo de~ legislativa oof...."" pri!a:fpio da divislo doi podcIcs. ...

Eocamino-M melhor a quootIo da .-pç,Io. sob o ponlO de vi!r& da iDslabüidlde e
incerteza do orcIenamento: A mp2 _ a mpl, que vigorou _ dez diu, e que__alei y;
restaura--Ie em coaseqQeDcia. lei Y. "'ex nunc"j sobre o. atos pmicadol no periodo de dez dias iocidiu a.
MP 1'CYOpda, visto que a mp~1lIo rotroqe; o Leaislllivo precisa, illlOdialamonlc: a) editar
dectotlllogislalivo dilCi~ u~ _ da mpl, chnDIc o JlCtÚldo de dez dia em que
_em vi.... b) apocciIramp2, à'que JXOeisar.-em prozo iateriora vime diu, sob peca de que
50""'" o pnzo de trinta dia ""'" a 'CWS1lUII""""~ da mpl, caso seja ~.itada a mp2. AJ pode
ICOIlteoeT o SCJUÍlllC: o Coaareuõ ipmva a mp2,~ a revopçlo da 1IIl'I, o que implic&
nIo ler como rejeitar aiDCi~ da mpl "" pododo do dez diu em que-. em vifIIXõ CQIllinna.,.
_ a restIUlaÇIo da lei y i. panirde fim de prazo de dez diu, o o C....... prooisa cdllal'
_ leaislalivo COIIfinnIIIdo o _leais1alivo COllI que dilciplinara .. relaçacs cIoc:<lmntes da mp
l. cuja comtitucionalidodc o IcpIldodc llcou impedido de &(lIOCiar; ou cntIo o Coopaso rejeita a
mp2, em prozo ioferioc a VÜIte di... iévi,l<Xalldo-5é a mp I, que rovopra a lei y. c cuja viFDCi& fIlra
l<SWInlda "ex oune" ". mp2. _ .-.. _ 10giJ1aliw que des1àça o antMOI', que
dilCiplinara u reI-.&< deconcntes da mp I duranrc os dez diu em que estivera em villOl'. _ nIo
seja poss;vel cdi10r dccretolOBiJlativo dilCiplinallllou rcl~ _ da lei y dum>lc o tempo em
que. em rad<J de .... rcswnçIo....... em vi.... o deve cdltar novo _ logislalivo dilCip\inando
u re~ _ da mpl durante o pêriodo, superior. dez diu, ao qual se-...... via=ciL
Em .eauida, p<>n!m, a mpl 6 rejeitada: _ ... do novo alei Y. doata ... "ex IU<IC", oOCoocreno
precisa r.- dcc:reú> leaiJlllivo doofJzoodo os aDteri.,... o dilCiplinMdo u~ _ da mp
I no periodo em que .... vi..,... Porán lO o Conar.... rejeita a mp2 por dociJio tomoda dcmn>
de pnzo de trinta diu, .... poIlCriomIente ao t6nni.. do prozo de vime diu, nIo podo mais aprociar.
mp I. que caducoo>.-.. alei y'"ex ume". e "'__a a cdlçIo do _
loais1alivo ""'" cliseipIinor u reIa96e< -.. da mpl,~ _. em vi.... Caso se
collSidere que a cficjcia da "",I _ ficOu mupcnt&.o ser rcvopda peJa mp2, OI efeito< podem ser
_ Tudo no periodo de trinta diu, a _ da publicaçlo da mpl. lWb nIo .....guiria
imaainar pesadelo mau aiucinlnte.

8.7 P"",bori<ollldc alo ..CO<IÍUl\de com tempomiedado. O provisdrio é o pnlCário. o que é
impoilivel do .. _, por deflcl. de exiIt!ncia ou de e6~io. Suprido .... deflcit, o prcdrio
trIJISfonna-se em definitiv.. Norma lempcrária, por outro lado. é aquela q.... dispondo _ re~

....porári... subsiste 'penas durante o tempo _ rcl~.

Na medida provisória, pmviobria é .ua eficiei&, c nfo , ..1açIo que dilCiplioa. NID hi
como fCIIllar·... com ela, o que que 50 colllUl1la na .ua vig!ncia, porque llCria impoaívellllllJfomw:
.... medi<!& provisória em lei. A mcdlda provisd';. nJo podo pclr o COJII:I'OSIO pcranre wn fato
consumado sem. com isso. suprimir sua competência COMtitucionaJ.

.. Veja-se, na _ 39, rol'clincia a OUOI de revopçlo embutida ai reediçIo de medida proviJória
rejeitada ou emendada pelo C_lO.

9. Ua...tudoele_

(de3O.8.96),1.4'1-41 (de 27.9.96), 1.411-45 (de 11.J.97l.1.481-46/de 15.2.97), 1.411-50 (do 13.6.97)
e 1.481·51 (de 12.7.97).

I... signiflcaque a) a nonna viaonlCem rna1iriado pri"'ti2açIo. até, lei o' 9.491, do
9.9.97, Ulriuido alein' 8.031, de 12.4.90, exceto ... pcriodos detrintadiaern..u.ee.\aleOha"'~
na fOllll& da MP nO 327 (de 24.6.93), com u IItmçolea pt'O'o'OCOdu por ..... medidu pt'O\'isóriu; b)
com. caducidade "ex tlIIIC" de cada .... -.. nlOdidas~ ao l6tmino do ptI2I) de trillIa dia
.--em sua illtelridadc a viFftciada lei n' 8.301190.

• Aqui, _.'"'FUIII problema adicional: se. de acordo com o decidido pdo S11'. é
itMIida a I'; do cOllYClllo editada pelo eo.c-o ajlÓO O pnztl de trinta di.., podemoI consicletar
"""'" vtiida a mp COIIl II~ editada pelo El<cculi'Io após o pnzo de trinta diu? A ...posl&
11imIati... implicaria di2zlr que a cempel!ncia do Exocuti\oo....... passo. cxeede i do LeaisIativo.
Como isso llIo aconrece" ...posta é neplÍVL

Incido porlanlD. em tal ...... _ 0UIJa oriOlJl&Çio da SUptellll Cono: '0 falo di o
C_o Nacional. /UI _1of/kJ IÚ IIttdIdtz provlsério, gll»or curO' dúpolltlvar niIo a praJudlCa.
"" _ da .f1<4cia lurptWoI, q.-o _ que su/nutlr-. .. (RTI 1'61714, RTl \521331). \DO
...... a aplica;lo. às lllCdidu proviJ6riu, di; princ(pio da sa1vabtlidade doi .... juridic<>s. o..
modoquc, nu mp com .1 <10__• putO inaltetIda.

Como já vi o STF COIlSÍdeIllU admissivel • recdiçJD de medida proviaéria apenas
dcolro de prazo de trinta diaa o.. modo que, com relaçIo iquelu mp remaneseClllol: a) devem..
coasiderar como irMIidu u reediç&ls ofetuadaJ apelo o pnztl do trinta dias; ou b) ""'" salriolas,
~ a~ do STF, OU lllIlMimo& como váliclu u reediç&es ofetuadaJ _ do!
trinta dias comspondentes à mp onterior, que é iovílida.

s._aalltmUiva..-(it<m"a"), doCOl\i_primitivode~e"
.modidaa provisóri.. retá reotado como Wlida, e cfi<u _ o JXUO de trinta dia de sua viafncia,
apeou a MP n'327. dIl25.6.93. que c!eu ........ roc\açIoaos artiJOS 5° o \9 da lei o' 8.031190...

Vemos assim que na pritica do IOvomo brasileiro, a lei ~' 8.031190 junaia _ em
vip:. ele tempce. alteroU. quando c como qUlil. via medida provisória. E exemplar. respeito. MP nll

299, de 2.10.91. editada tendo em _ • realiDçJo do leilJo da U.iminu, de cu,ja omenta consta:
"'ilftnprllaa/ci.n.l)8.031,dJI 1:..1.90", oIt

}. pcrt'eita ......... damedida provisória.xialrl' a realiDçlo de outlllS estudoade_:
olea podem rev.lar , 1_ Il!ItUa e )XOfundidade do _I que nela desempeDlwn. imoraJidade••
iIeplidadee. inconstitucionalidade.

.. Mesmo a MP n' 327 nJo se silva, se considetarm.. que oi. foi editada is ~pem de .......
co_~sem que se renho convocado o Parlamento.

.. Vej..... pt>pósito o aoórdIo com que o SuJ'lOlDO Tn'bwal Fedet1I repeliu , açIo direta do
incocaitucionalidade movido. pelo Pmido Demccrático Trsbalhista, contra ..... medida pruvisdria
(o\lllll n' 605. ttlCdidacaurclat,ll.TJ 145/463).

Dtmre u~ 1 {oraI!' feitas dias após o termo finaJ do prazo constiftl<:ional de
trinta dias, e dou ainda na 'ÍJàlCia da mp rccdiIada. Ao .. encenar o pcriodo, havia um estoque do 2
medidas cdltadu hi metlOl do trinta diu, enIo c:om'Crtidas em lei. '"

No JlCtÚldo C<IIlljllWllÜdo entre 15.3.90 e 30.9.92, ao rodo 930 dia corridol ( .
Fe....do CoI1or), foam cditadu 160 ..p (média de 0.16 per dia, incluidOl fins de e
feriados); ..... mp. das quais 85 (53,7 'lo).....,. ori;itlais o 15 (46,3 'lo) rccdi<;lla. wint lO

dislribuiun:

" As reedições quenJo se trsnsformamnem lei llO periodo r.....estas: MP n"13, de 4.11.81 (dispõe
,obte a aplic:açIo do dec. lei n' 2.280185 aos _ do Tn'bunal fcdm1 de Recurs<ll • c!à 0UlXU
~); MPn' 17, do 4.11.88 (dispõe sobre a redlIçIo de impostDl incidentes sobre imponaçlo e
c!àouttuprovi_l; MPn'18,de4.11.&8(dàNlV&tcdaçfoaout. \' dodec.lci 2.242/88); MP n'
73, de 22.6.19 (dispõe sobre o rcsjllSle de veocimeDtos, saIirioa, soldo.. pro_los, penslIea e deIOaiJ
lO1llunetaÇllea doi selvido<es civis e militarei da UIIiio, dos extilltOS T.rrirórios, du aWarquiu o du
fimdações pIlbli.... e d4 00lrU providtnciIJ).

10.1 No periodo comprecodido entre 5.10.18 (quaado cntnIU em vigor a CCllIIlituiçIo) • o
ténnillO do P''''o JoolSansey (em 14.3.90; '" todo 526 diascotrido<\ f<lml\ editadas 11' ..p{1TIUi'
de 0,26 por dia, incluidosfinsdo .......ofcriados); ..... Mp, du quais 115 (83 %) eron originais e
22 (16.1 'lo) reediç3cs, assim .. distn'buiam:

.) medidu~ originais, que ti_ ediçlo úrü.....
foram....ronnadu em lei no JXUO COftJlítucional de trinta dia>: 8~ (64,9%)

b) mp tmlSfonnatlls em lei somente dopois doreeditadu: 18 (13,1%)
(todu lrInsfocmadu em lei apelo llIltaúnica recdic;Itl)

c) mpo que tiveram cdlçlo única e nIo (Ol1II1ll11lJflX1ll&llu em lei: 12 (9,4%)

d) mpo (primei.. cdiçlo). que \'iriam luerreeditadu: 14 (\0;'%)

.) .....ç&lsquenló.. tl1llSÍ<l11IlI1a1I\cmleinopcriodo: 4 (2,9%)

43 P6.8%)

23 (14,3%)

11 (1,5%)

8(5%)
15(9,3%)

b') ap6s .... únicarecdiçlo
b") após mais de llIlta recdiçlo

.)mpo queliwram cdlçlo únicae nIo f<lml\ tl1llSÍonnaduem lei:

a) mp originai.. que tiVClllll cdlçlo llnica. uansfonnadas
.m lei no prazo COIlJIilUCiono! de lrima diu:

b) mp ttIIlSfonnadu em lei SOIIlC1lte dopois de reeditadas:

A peça ftmdamenIaI do tPIflIlO nomwivo dup~ é .parontemeaIe a lei n'
8.031, de 12 li<: abril de 1990, que veio a '"' subltitulda, em 9 de setembro de 199?, pela I';" 9.491.
Ambos _ diplomu. enttelaDto, sIo petIlIeadoI por mcdldu )XOvia6rias, que funm a espinha dorsal
du priVllizsções. Com ..1açIo à lei n' 8.03\190. do.1u:

Como vimos acima, O Suptêmo Tn1Junal Fedenl rem aecitado a reediçlo de medidu
proviJóriu, deode que efetuada no CIlllO do pnzo de trinta dia da medida proviJória toediIada. Na
relaçIo acima, ~~~w~ por um uterisco {0lIDI oditadu f.... doose p.....
sendo JlO'WIlO U1dub'tavel_.nvüidu; .. uailIIladas por UJII + fOlllll editadud_o.
do C_o .sem que este f.... convocado, COllIO determina o ui. 62 da CCllIIlillliçlo
~. de o~ "!*érios (inodmissibilidade de reediçIo, ausancia doi~ ck
~Icvboia elltPi&). sio inviIidaa, per COIIIS desses ,\oi...n _ 53 mcdlclu pmvi_" Tett
sido por isso que, a cada uma dessu medidas provisórias, o presidente da República prelIlndeu
"COtW&1idlr" os '!"" que pt1llÍcou com bise na 1lllCriar? E que a lei n' 9.491197, em ..., UI. 6°.
pretendeu "con'iOlidar" os &UlI pt1llÍCIdDI com buc na MP n' 1.411.521

Na rellÇlo de medidas provisórias leima. o sinal N indica .. cdltadu com a1teraçlo de
tato, que sio asmp DI. 362, 479. 630, 841, 901, 1.097, 1.129. 1.481-42, l.411-43. 1.481-47. 1.481-48
1.481~9. Elimill&odo-.., denlre .........~ ap<m1Odu como invàlidu. sobram'.. de o;
630, 901, 1.481-42 • 1.4.1-43. COlISidel1ndo-se tIlllbém estas como irMIidaa, pc!IS raz&s
.-ionnente expostas, _ que devemos considerar como altaadoru, em seu lugar, .. rnp os. 670
970, 1.481-45 o 1.481·'0. ou seja. u mp viJidIs vinclu imedia1amellte em oeguida. •

roce a...c~... e iJldepcndenlemente de qualquer considctaçIo _ cxiJItDCia ou
nIo doIl"!"'lIPO"OI dereI_.~ olÍ1lÜllClllOl da reIaçIo du medidu proviJóriu, aci....
~ ouja inwJidade ficou deuu>cJUadL Ap6e .....Iimlnaçlo, __ teSlalIdo vinlc • uma. a
sabor: mp n' 327 (de 24.6.93). 353 (de 24.9.93), 670 (do 22.10.94); 945 (de 17.3.95). 970 (do 13.4.95),
995 (de 12.5.95).1.021 (de 9.6.95).1.070 (do 29.7.9').1.162 (de 27.10.95).1.191 (de 25.11.95), 1.270
(de 13.11.96), 1.433 (de 17.5.96). 1.481 (de 7.6.96). 1.481-38 (do 5.7.96), 1.481·39 (de 2.1.96>. 1.481-40

327 (ele 25.06.93),33-4 (de 26.07.93)' , 345 (do 26.08.93) " 353 (do 24.0993). 362 (lÜ:
25.10,(3) "1,316 (de 25.1\.93),", 392 (de 24.12.93) +, 415 (do 24.01.94) '+.432 (do 24.02.94)".455
(de 26.03.94) '. 479 (do 25.04.94)' N, 506 (de 25.05.94) '. 533 (de 24.06.94). republicadaem 27.06.94
',551 (dol7.07.94)'. 588 {do 16.08.94) '. 630 (de 24.09.94)#,670 (do 12.10.94). 718 (de 11.1 1.94) "
m (de 11.12.94) '+, &41 (de'20.01.95) , + I. ,901 (de 17.02.95) #. 945 (de 17.03.95),970 (do
13.04.95).995 (da 12.05.95). Ul2I (de 09.06.95). 1.044 (de 30.06.95) '+, 1.010 (de 29.07.95), 1.091
(de28.08.95"#. 1.129, de 27.09.95, republicada em 28.09.95' N. 1.162, de 27.10.95,1.197, de
25.11.95). 1.233 (de 15.12.95) +, 1.2.70 (de 13.11.96). \.309 (de 1:l..1l:l..96)', \.349 (de \3.03.96)',
1.391 (de 12.04.96) '. 1.433 (do 10.05.96). 1.481 (de 07.06.96). 1.481-38 (de 05.07.96). 1.481-39 (de
02.08.96), 1.481-40 (de 30.0'.96), 1.481-41 (de 27.09.96). 1.4'1-42 (de 25.10.96) H. 1.4&1-43 (do
23.11.96) N, 1.481-44 (de 20.12.96) +, 1.481-45 (de 18.01.97). 1.481-16 (do 15.02.97), 1.481-47 (do
17.03.97) "#.l.481-48 (de 16.04.97)' N. 1.4"'-49 (de 16.05.97)' N. 1.411.50 (de 13.06.97), 1.481.51
(de \2.07.97), 1.481-52 (do 11.08.97) ", que é a mcdlda provisória de..c»j. converJIo decom:u a lei n'
9.491, de9.09.199? •

., COIlIideram.. em tiaude da llO/IIla COftJlítuciOÓal que mUllla convocar o PatIamento u mp os. LO«,
de 30.6.95. e 1.233, de 15.12.95. _ cdllldu isWspcras da 0IJertuq do seu recesto.
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Ao .. encemr o perlodo havia um 0Sl0q1lO de 79 MP editadas há menos de ttinla cliu e
niD convettidJ.l em lei, sendo 21 lOpn e 58 reedições.

Ao se eocemr o perlodo. havia um 0SlI0qUe de 3 mp ediladu há-. de ttinla dia< e
nIo COIIVettidIs em lei. sendo 2 mpo oI reediçlo.

No periodocomproendido en!te 1.1.95 e 31.12.91,"'_ 1.460diueorridos(lIOftI'ao
Ftnludo H~riq..Cam-l Coram editadas 2.6ll11 ..p (lIlédíade 1,7 por dia, incluiodo fiM de
~ e ~enados); ..... lOp, dJ.l quais 157(5,2 'lo) eram Driginais e 2A51 (94,1%) reedições, auim
se dlSUibtnun:

e) lOpn que tí_ediçIo~e niD fomn trJlIIConnadIs em lei: (1.7%)

d) lOpn (primeira ediçlo). q"," viriam. se...oodll.das: 105 (20.7%)

o)reediçõesqllOnIo .._emleinoperiodo: 320 (79,3%)

MP fl' 1.737-27. ele 4.6.99 (dispõe JoIxe o uUrio mInimo~ o período de I' de maio
de 1997.30 de abril de I99I);oCDlljISlll<l iIlieio<HeCOlll.MPn'1.572, de3P.4.97. puseu pe1&MP n'
1.609-1. de~2.11.97,. pdd4'.n' 1.737·21.de 15.12.91.

. MP n' 1.731..35, de 12.2.1999 (dispõe sobre o salírio minimo poro o perlodD de I' de
IllalOde 1996.30 de abnl de 1997); O c:oojtmll>inieiou-«e com .. MP n'I.41S,de 30A96.~u.
""",.MPn' 1.463, deJO.5.96,o(lWOllpelaMPn' J.731-33,de 15.12.91.

. • MP n' 1.771-10. de 9.4.1999 (0Itabel0ce pIU) de prescriçio pora O e>«<Clcio de açIo
JlIIlU-pela AdminImaçIo P6I:&& Fedenl, odó outras providlllcias); o CDIlitmll> iJÚeiou-ae 00lII' MP
n'1.70l,de 1.7.9J,e_pelaMPn'I.77U.de \5.12.98.

MP n' 1.767-45. de 12.2.99 (dispõe lCllxe o ..--. de carp deN_EJpeeial de
_ ~~Oi~o~~ocleFunç6adeCOllfilnç&existente> .... />,&ios
?t:~ PúbIiea Federal di..... aulázquIea. IimdaeIlXIal, • dó....... provid!ocias); o canjunlD
JlIJClou-ie""""MP n" 1.I11. de3I.l!l5•.~ pelas mp ns. l.491. de 10.6.96, 1.543. de 19.12.96.
1.612-3P, de 15.12.97,1.695-31,<10 1.7.9leI.761-43,de 15.12.91.

MPn·1.741-4-1. de 6.5.99 (a1I....m... da IeIn·1.745, de 9.12.93· que dispõe sobre •
~laÇio por tempo detaminodo pora aronder • necessidade tempoória de O'""'lJOíouaI~
público -edóouttas providIoII:las~QCDIlj.- .. iniciI.C01Il aMP n' 1.368. de 12.3.96.

MP nO 1.634, de JW91 (dá """" redaçio ." UI. I' da lei n' 9.530. de.J.QJ1.2l que
dispõe sobre • utiliDçlo dos divíden<loo o do superavit f>nan<:elro de fundoo • de enti~ da
Ado:linistraçlo P6bliea FedmI índIItIa); o _junto se estende &Ih • MP n' 1.694-12. de 21.11.98, o
puI.para 1.766-13. de 15.1291~

Modidas pnwisóriu OI. 1.761-29. de 15.12.91 {dispõe sobre • noV&Çio de dividas e
rospon.sabilidsdel do Fundo deComponsaçlo de Valora salariais); 1.106-6. de 23.4.~(dispõe sobre li

opera1;I5es eom "'""""" dos F_ CllIlSlitueiooau de Financlamenro elo Norte, elo NordeMe e do
Centro-Oeste, de que lia a lei n' 7.127, de 27.9.19, • dó outtu pmvid&lciu); 1.719-3, de 26.3.99
(dispõe sobre as relações flDanoeíru entre • Uniio e o Baoca CemIai do BlUil e dá ounos
~); 1.615-35. de20.11.91 (dispõescbre. emlaIode NoIu do TesouroN~ d<stinadas
• aumento de cap'1al do _ do BtasiI S.A.• odá ouuas providCndu).

• MP n' 1.817,.de 12.3.99 l.wn .1.. de óimri>es pata o noçamenlD de 1999); MP n'
1.643, de 11.3.91 (ablra.lei de di1eIri>es porao__de 1991), que possa pelu mpns. 1.661·3.
de 29.5.91•• 1.745-12. de 12.2.99; MP n' ].643. de 11.3.91 a1tela.1ei que dispõe sobre direlrizes para
• ot;<:I.lMfllI> de 1991), que possa pela. MP n' 1.661-3. do 29.5.91; MP n' 1.511. de~ (.wn as
lcis n° 9.012, de 25.7.95. o n· 9.293. de.u:z.M, que displlem. ,espnetivomente, sobre as~ pata
• elaboraçio da lei_entiria para ao exeteieiDs de 1996 e 1997), que possa peias mp m. 1.558. de
19.12.96,1.579-10, de 24.7.97, e 1.735-21, de 15.12.91.

contTaU.çi<l de servidotes. no estabelecimOlllO, por medida provisória, de fato< conswna.dos,
lntUlCOtiveil de ........... \lClo poder lePlalivo.

Esse é ooptácuIo iD!Ólho de íneul_jlXidica, que llDI enveflllDha o cnttísteee.

SIo exempIDs eDihidos alea1Alriameme:

24 (0,9%)

107 (4.1%)

31 (\9.3%1

52 (32,5%)

27 (5~~)

45 (""')

12 (2,3%)
33 (6,5%)

5 (0.19%)
102 (3.1 %)

b') apóc uma única rendiçlo
b") apóc mois de uma rcediçIo

b') apóc uma Ilnica reediçIo
b") após mois ele uma reecliçIo

a) lOpn que tiveram ediç10 iuúca e _ ttansfonnadu
em lei no pram oon<tituoiona1 de tnllla cliu:

bl mp mnst'ornw:\a$ em lei som.... depOis de reeditadas:

b) lOp tranJformlldls em lei _ depnis de reeditadu:

dI lO\lO (ll'ÍlOoirJ.ediçio), que virilll1. ser reeditadas:

e)nediçW que nIose=_.." lei1\Ol"ril>do:

el lOp que "vetam ediç10 única o nIo foram baDs!l>ntutlos em lei: 4 (0.15%)

d)lOpnrijinais (primeiraediçlo), que viriam ..... reeditadas: 129 (4,9%)

e) reediçi5es que nio se ttal1Sfomwam em lei no perlodo: 2.344 (95.1%)

No perlodo COIIIpreendído ...... 1.1Q.92 e31.12.94. ao todo m diu corridos (_
r_r Fra_). fonmodilldo$ 506.p( ~deO.61pordla. incluidoofim de ....... eCeriadot)·
.....np.dasljUOis 147(29%) eromnrilinaiso 359 (71%) reediç6es.auimsecli."ibuiarn: •

.) lo\lO que tivetam. ediçIo única e foram tranJfonnadu
em lti no pruo coostllllCioaal de ttinla dias:

Ao se mcerrar .... período havia um estoque de 75 mp ediUda! ht meaos de trinta cliu
e nio~ em lei. sendo 13 mpn e 62 reeclições, e<lIItaDCIo«, 0llIIe estaS, qlIIlJo que f......
editadas on&iJJslmente no penodo Iwnu FlIIllX>. AvollUJlOlHC um -... de om média 70 mn. que
vai sendo rolado 0lIUlIIUli0srne mis.mês. Enln: .. cliu 29.10.910 21.11.91. por""""'Jllo fOlJlll
eclitadu 90 mp, dJ.l quoit OÍIO..- oriJlioai. 012 reedições; no má _ (.entre 29.9.910 27.1Q.91)
f~ edi_ 61 mp. _ 2 oriiPnaue 66~ (rclaçIo_~.MP 1692-21. de 27.9.91, ....
__ em 29.10.91 eemo MP 16'i2-29, ...... 1692-30 em 21.11.91, • uaim por diaDle; •• MP
11lJ9.2, de 2.10.91. sat reeditada MIM MP 17Q9.3 em 30.10,93, eomo MP 1709-4 em 211191 e_ por disDte. . . ,

_ quatto puÍodos de ll"Yerl1D pndcm sersi_no sesuime quadro:

AJ sejUiures medidas provisórias, enrtJ! nUlIU, .lIlDri>am o Exeeutivo • abrir crédilos
olàl'llOllliniri<>o: 1lS. 1.752-36, de 7.5.99 (alé o limite de 11$ 106.000.000.00. em favor do Minísrárlo de.
Tnns_~ 1.747~, de 7.5.99 (no valor de 11$7.556.000,00. em favor do Mieislério do PlaJItijamenlo
e 0rçamenID~ l.Il3, de 23.4.99 (ll$ 113.000.000,00 em favor do Mi_ do PIa""liUDC<ll<> e
ClIçamemD~ 1.IlO4-l. de 23.4.99 (valor de RS6I31:l.I4O.ooo,00 em _ do MInlstório da Fueodo,
para reIlxço de dobçlles comIpdu!lO orçamento); 1.715..3. de 263.~ (vaIorde l1S2.93239S.I6I,oo,
em r........ do MieIalório da _ •~ SoeiaI); I.IID-I, de 12.3.99 (valo< de
RS3oo.000.000,oo. em favor do M"miAõrio da F......~ 1.75•• de 14.1.99 (valor de RSI2'I.ooo.ooo.oo
.... _dos miIIlstlrio< dD~o~. da JIIriculIura o do AhuIeeimento,. do Melo
Ambi..... rjoo~ru_. da ............ LepI); 1.747-6. de 12.2.99 (valor de RS 7."6.000,00.
em !'a_do MílÚdI!rlo do Plme).menro o~~

1/19.
o C........""" doscumpriIldotís1elnllieam_ ....._lSSimcomo.. C<IIIS!Illle

do ar<62~ únieo da CDs>stibliçIo, que o obril!" a editor dec:rero1oJisIativo em .... de rojeiçlo
(_ou ""ta) de medida proviaôria.

ll.2 EJll lI\lÍO de 19&9, pouco !llIlpO dqlois de lI'JIIIulpda a COIISliluiçlo de 1911, oe-editou .-Iuçio cliaeiplioalldo. çreeiaçio, em _ !milito, de medidas provisôriaa.

Salvo Dl> que diz mapelto i. adoçIo do decuno de P'U" "in pei......... !Me ele
ldnIissl'bolidode ele medida provisória (ar< 5'-1 5'), as normas desss resoluçio po=iam adoquIldas- Ela
criou pr<>cedim<IIlO apeeiaI, prinrillirio o célere, sesondo O qual .) nas 48 horas que '" .....,.,. á
pnbIiesçia de medida provisória, SOIli desipoda CoaúJsIo Misla para seu estudo • apreoem:aqI<l de
poreeer dalIm de einco diu • coarar doqutla ....... dsla; b} <OiO\1do Opruo sem • apresearaqio de
poroe:er. O presideme do Coapuo deaipIrá _ poro proferi.lo em plenirio. 00 pra20 máximo de
24 bom; e) falIando Dinco cliu para o tAnnino do prazo ele t1Í1llll dias 1Of0rido no art. 62 da
Coastituiçl<>, • rnartria secá. optllOitda. em lOJUll'l do uzFncia, sendo • ...... prorrossda,
._tíesmenre. ará _ final; o d)..,...oo o pra20 de 30 dias sem que haja deb'beraçlo••C_ Mista olabonrt projl!to de _ JeaisIativo. diseiplinandc as rtlaçaes juridleas dela

deeorrenles.

Il.l A wIocidode e """"' CIIXlCrlsriqs da lDeiedade moderna, piam de ..... a1_
-._ .-liliD de normalividade .-.ida pelo]>Od<t _vo. Q1lomo i faciliclIde de
ediçio da-. D llxecutivo tem a _ da dIreçlo \IIlÍÚ1Ía, da VIlJla emuruta admioiItmiva •
dos mcio& que ela pIl:Ipicia. ElltroIlrno, a deMnIqcm do Lqislatiro decorre lJDtbém de que .. lenha
lIlIl'llido _nkae~em ..... tc1sl;l5eaOOllloExe<:Ulivo."

" Sobre a fUDÇio Je:aislativa DO Estado modtmo, vejam.ce .. intetessames consideraç6eI de Ce1tc> f.
CaIIIpllongo (A~ pnIItiea oodlr<:ito modemo, Revista da OAB. 49191) O de John M. Carey
oMattMw SIwprl (Poderde-, Rav. BluüeiradeCil>lcias SoeiaIs. 37(149).

137 :lO6
06 061

lJ5- 13 % 147- 29 % 157- 5 %
12" 161% 359- 11 % 2.451 -941 %

• &9- 6019% 1:/- 5 % l~ - 09 %
b 11- 131% 45- 1% 107- 41 %

b' 11- 131% 12- 2 % 5 - 019%
b" nJda 33- 6 102- J %

c 12- 94% 9- 17% 4- 015%
d 14- 10 lClS-2Q7% 129- 49%

• 4- 2.9% 320-79.3" 2.344- 951%

10.2 Easu medidos provisóriss dispõem. por toeio5 "" modof, • rcopeito de tudo.

Na Stul ediçio o aplieaçio o Ex<eutivo ..., desprezade lOdas as normas ............. a
proasupos.... rcquisiros • oqjeto da medida provioória. Peueu. dJ.l 3.411 mp editada<, atendem """
pmsupnotos de relevillOUl e lU]léoe... Mui rorsm editadas, sem _ ~, dutante o ........
do C.....,.; intanolas110_. em 1 " Wapcru do_do Ceopso, sem queOIllCSlllO
seja eonvocodo exttaotdínariamdtllle. O Jl"'Sidcnu: da hp<\bIiea PIO'lllI'im~ • efieícia de
modidas provisóriu, rendita lIIedi<Ias provil<iriu peremplU - ioeIPSI"" medidos provisórias já ra.iei1adas
pelo C""JI"IIO • emenda n>edidas pl'OVIJÔriu, ,.,.".. medidas proviaôriu, por medidu~
_ leis, eomoalida _ pradesdos sob • ép:k: de medidas pmvi_ ioefi......~ por
_ prazo estabelecido em medida provisória, " i~ lei ""'" modida provisória, veta lei COIlt
rendi.. provisória, utiliD-u pata delegu podeta • si _ pennilindo-se intetVir c:asuistieameme
... _ as mai6rias de _ i_o Cooc<dHe, UI'" agindo, aI'ft!lla diJcricilllWiedade em
matirias tradlclooal_l1lici'" a ooo"ole< risidol, tais oomo • criaçio, o:pninçio • iMta1açIo de
ó<Pos púbIieoI o p<t>Il'lllDU. Ia lOOiiDç1o de conmIOJ • lieitaçIlcs, na outorp de e<>nc:ea/Ies •
permiuões. na a1ionoçio de I>eos pilbli.... na múi2açlo de despcsu, na eriaçiD de .....,. púbIieoI •
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Afh 31 de dezembro de 199~. apenL! por três vezes o Congresso deu e:umprimeuro aessa
detmninaçlo constilllCiona!, u editar. a saber. a) o decreto legislativo nO 166, de 28.6.91
(disciplinando as reUçiles jurídicas d<c<lmnIcs da rejeiçio da MP nO 296. de 29.S.91); b) o decreto
legislativo n' 17. de 20.4.94. diseipliJwldo as "'1açaesjurídieu decorre",.. da MP n' 434. de 27.2.94);
" c) o decreto legi.oJativo nO 27. de 22 de junho de 1994. "disdplinando 05 att>s pratieado!l Il& vi8ÕJlOia
das medidas provisórias us. 3&1, de 6 do domnbm de 1993. 401. de 6 de jGlOiro do 1994.425. do 4 de
fevomro de 1994. c 446. de 9 de março do 1994". Ao editar esses doen:ros legislativos, porém. o
Congresso Nacional.giu do modo putietll.anMnte infeliz. OS dois primeiro. tizmm·.. JlII& ma=
efeitos financeÍlll5 da medida provisória rejeitada, o que noUlriamentc escapava à sua compct!ncia: se a
mp foi rejeitada. ineficacizanr:fo.$t; "'ex tuoen

, o decreto legislativo nJo poderia. manter seus efeitos. E o
~ro foi pua convalidar os llO5 praticados pelo ExOClllivo durante .. vipiJ. das medidas
proVÍJÓrias rejeitA;lu, o que umbém' esoapava à sua competência (v. aeiroa o item 8.5. al""'\lÓ'iU> de
"convalidaçio"). "

11.3 Como poder eOlllpclielllll JlII& a eWlolllÇlo de nomw juddiou prill1lriamentc
obrigarhlias,OIbeaoConllfOS'o a) aprovar ou rejcitarmedidas provi$Óriu(CF..... 62). b) ....... 1lO5
lIOnnativOS do Excctnivo qoo exorl>item do poder lnflUIamentar ou dos limites de deicpI;fD IcgiIlativa
(CF. art. 49·V), c) 2JC1... pela~ de sua competência legislativa em' face da alribuíçio
nOfllllltiva do, 00ll'0S pode"" (CF.1lt. 49-XI).

Eotn:tanto. o dever do e:<IDlC c controle de medidas provisórias, por putO doC~
acaba l1!duzido I um regí5tro burocrtIico. c fiet!cio, .tuali2alio dia I dil pelas rcrpeet!vu scclIes
thcni.... p"" exemplo, o "quadro das medidas palvisórias vigentes" cWlomll> pelo Serviço de Apoio às
Conüssõe> Mi\US" no ~ 2.7.99... 1\:\4 M (5is;) ........~. de 'YI m<4idu prov\sOriu
pendentes de aprecilÇlo, das quais uma orillinal c u dcmois rcet!iç&:s. Esse quadro. feiro
presumivelmente pua controle do proccdimcn1O cmbclceido na m. nO 1189,~ com ",1açIo I cada
UIIII, o prazo pua apresclIlaÇio de emcndu. o Jll'IZO de que dí>põe I comi.sID mista e o prazo de que
dispõe o Congresso. Sucede que, !Odo5 eles. com tenno final no me. de julho, 0\1 sejo, dusame o
receua pariamcntlr.

11.4 Dado que a mp rccditadlI COlI5idcra-se fOrmabncmc como medida 111l&loma, é mister
cotlllituir nova eOllliBlo min especial poro o c"""'" de cada IIJU Isso 'isnifica que fOlBlll coostilUídas
no Congresso tanW comissões mistas quantas. modídas provisórias: por exemplo, pus a .MPO
n' 1.110, de 31.8.9S, primeira da série que em 12.2.99 lO rqx<>duzia na mp 1.T10-4S. fOIllll criadas 46
comissões mi.rtas. rc:abzindo..se. em cada r.ttDa del~ os prazos pua a apresent:aÇlo de emendas.
Somente a partir do inicio de 1999 modifieou~essa pritica.. cncaminbando-sc a mp reeditada .. mesma
comissloJá existente. Solo

U Outro equivoco dcues decretos Jcgi)lativos foi dtsignar as medidss prOviSÔrilS pelo seu número c
datJ. deassinatura (que é o que costUml constar, erroneamente. CllI,ua epígrofe). e n!o pelo seu nllmcro
e dAra de publi~.

~ Pelo oficio n" 103J99~ de S de maio do 1999~ Oorcstdente do ScoadO Federal comunica ao presidente
da C4mara dos Depladoo que Oputir dessa data, "poro efeito de d"'nbuiç4o, :erá corulduoda em
pI~no !U1fctONlmento a ComlS140 Mista 11lcum/uda de emlllr partctr :robn a mulida provisória
tuUe,ior" e que "serão Q1JlomaucamenJI coJtWJ1idadaJ as eme1tiÍtB opraenrada3 th Mlç.W tJJJluioJ'f!$
ds medida provb6rla",

.. O IbU50 da medida provisóril~~u no desuso dos expedientes especiais da \llnCWO
legtSlarivo, prmstOS nos am. 64 e 68 da ConstItuiçio. Apenas uma vez foi este último acionado (V: a
rcs. nO 1192. concedendo ao Executivo os poderes de que: resultamn as leis delegadas nO 12. de
7.8.1992, c nO 13. de 27.S.92). Em discurso pronunciado na""" de 27.1.99 o deputado Almino
AI""", cooclui que a fimçIo legislativa vai-se "trmufôl'7lll1JJÓo num alo homoldgal6l'to. com
freq~ia. a ComwOO Mista uquu 3C~ e o lWDtor. emitindo o parecer que com/ú;;;'-Podu
Euculrvo, manda colher tu tu3/nalUrm dOJ rJemaLr mtmb1'Dl em 1t!Ur rUjU!ctwoI GabinUu.._É a
Cdmara doi D'pUladiM, se", mulltr n<m IUJ1tr, InJinftliz f!tU<J o IrU1tadDlD'O. "

11.~ . Por tudo ~uc .. viu, é nccessàrio aperfoiçoor-se a n:s. nO 1/89. bUS<:alldo-sc UIIl conttolc
nws efi,,!enlc do Ç\UOpnmenro dos~ J'IUOS. En1retanto, isso nID seril bostonte para assegurar_se o
U50 cquilibmll> das medidU proVl,6nu. NI verdade. existe incompatibilidade entre medida provisória
epati_.

COSlUDla-Se. ':"Plieor a cnttega, ao Executivo, da filcuIdadc de editar medidas provisórias,
pela- preste%lI • rrwor IgIIidade com que pode lA:Udir às 'ilUaç4es lllllOr1tes de v1Icuo 1lClnIIJIivo. A
Msc d....couccpç!o, porém. OU estáurna iI!lJlO"ibilidade 16gi.... ou um impu.. institucional.

Como a medida. provisória só pode imegrar-e definitivamt:nte ao~ mediante
'~o.da CongreMO, SIlll ediçio passa ~ ~flÍI deste uma agilidade ri<> gronde qlllIllA>a do próprio
ExecUbVo. de fato, p;ua cada medida proV1sona dcvcn COll"CSpooder, necessariamemc. uma lei ou IDD
decre!" 1cgisJa~vo, em.~ de .ua roje~. Um 6'll1D sufieicn-.ntc ágií _ em _ curtos,
aprecIaI medida proVlson.. aprnvi-II Slmp!csmenlo, emencfá,.1a convcnernlo-a em lei. OtI rej';!á.11
ediUlldo o corr<5Jl?ndcnte.decreto le~~vo! deveril "'" iplmentl! ágil pila editar I IIOIIII& UJBI'Ille.
Nav~ a medida palVÍJÓna ou é Indúsoeiivcl dafraude ~"'<:omspondemea ,nu múlliplu
reediçôcs c $CU uso casuístico. ou implica a idéia de dispcns8biJidadc do parlamento.

12. Poder jndlclirio e medidu provb6rias

12.1.. O falo de achar-se a medida provisória sujeira à aplOCilÇfo do poder legislativo nIo
COnstitui ób!~e ao, exame ~e sua ~nstitucionaJjdadc peJo judiciário. Note--se que a) trata-se de uma
norma que JIl csta. P!'odl1ZJndo cfe1tOS~ b) em caso do evidente inconstiwclonalidadc,. é imperioso
'ustar~~"e~'.efettos, o que o judi~idrio lem condições de fueT prontamente; c) o conlrole judicial
de ~O~tueIOnalldade das normas editadas pelo poder público antepõe-se, por definiçio. ao COl11rllle do
t~lativo; c.~! pela mesml rnzl!o ojUÍ70 do legislativo sobre • constitucinnslidade da mp nlllllfcra o
JUIZO do JwUclano.

12.2 Quanto à llJll"Cilçio dos p.....opoaroa da modida provisória, ob..M-SC pauJatilll.
evoluçio do ~upremo Tnõunal Federal, a putiT da posiçJo que odomr., dumrre • ditadura, com "'1IÇIo
ao decre1o-.leL

Noj.lgam~lo da AD~ nO 1417. relativa à MP 1.32S•• Cone nesnu-sc a ajuizar sobre
..... pressupostos cro pedido de medida cautelar. "No IDCD1It. iJ olegoçilD de ourbtclo do P'euupDslo
d« Ul'gilfcia. ~ sem anJ~t:Jpaç4o tk }u/zn d#jiniliWJ de mbitn. cmuiduo i~UlIdaa opnrtUlfidDd4 do
~. ertt f(lle de r~quninMmo liminar, dusa quut1Jb' qUI! etn'OJve. r-m última andJise. a ddi~
afirmação de abum de poder discrlci0n6r/o na ~jçlJode meditJa P1YJ1lISÓI'Ja." (Voto do relator. o min.

OcllVlo GolIOlti, em 9.2.96; RTl 1621S02). Na AOln n° S26. porém. o voto do relator. ministro
Scpúlwda Penencc. embora afinnando o caráter discricionário do juizo político sobre a ocom:oci& ou
nIo dos~ admitiu I vcri?~. em cada caso, da elÓSlcnci. de abU50 manifesto por psne
do E_o (RTl 1451109). O lcónIIJ> octteSJlOlldente ao julpmcnro da A01n nO 1.397 (pedido de
CIIlId~, 21.4.97, RT] 16S1174, rc~ '? .ministro CuJos Venoso) afil1Jll. em ,ua emcnra que a
aprrceiJçio dos prcssupoatos fica em prmclplo por coota dos Podorcs Executivo e Legislativo..." menos
~ tz ~~ia ou Q urglnCltz evidenciar~e Impmc8delt/tJ ", Ao suspender. em abril de 1999, a
Vlpe.. de astIso' da MP I.7031'J8, em oçfD dírcra de illCOllSlilJlCionalidade aiuiuda peJa Or&m dos
Advogados do llrIsi1 (AnTn n' 1.9\0), _ Cone entendeu que .... mp, .. Icrmenrar inciso ao Irt. 48S
do Código de Proccs!D Civil. ~_heu o p<cs5UjJ05lO coll5litw:ionaI da~

Tem-se dcslICado DO TnÕUlll11 posiçlo reiteradamente susten\Ida pelo ministro Celso
de Mello, c assim manifestada no julpmClllO da ADTn nO 221: "O Chq. do ExlCll1ivD da Uni80
tX»ICTetJ:D. na c1lfl11tD#o dos lINdidaz provUórlar. um d/nila poIa/atrvo. cujo uuricio .. prucmu
rorlJu de urgl1lcia • rellW!Jlclo - .6 o 01_ CD/ff["te decidir. Sem preju/zo, ohvlamente, d. Igual
compeJêrIcIo. a po3ierlDrl, do Poder LegUlaJlvo .. quando lal .. lt1lpUUr. dm ptÓprio. T,I61mos e
)ultu A """Opouibllldod. de tJWJlloç4o orbitr6riadaqu<luP'wupostos, pelo C.M/_ do Poder
ExecuJivD. CDIU//1U1 Tasi10 !JmttIJT/eporaftuJiJi- aC01l/rOlejurisdiciDlUÚ, " (RT] ISII346).

O SupcriorTribunal deJUSliça, por ,ua ..", ..julpro l'CCtlI5oespecial n' IS.7M-O,em
15.6.92, afirmou co~ O voto do relator. Uh razlJN de urgi1fCJa ou de m/eras#! público relevante
prelllsros na C01!SIilUlçiID Fedoal :80 de jultn excllLIiVo do Pruidellle da R<púbiíco, cabendo 00

Congresso I:omiduá·/as ou Ma. I01'1Ul1Jlib-.r. SUJMrada a qlJutllo. com a aprovaç4o impllc/ta ou
upllclrodo decnlo-/•• iJ1opnchivelporrDliJo, lIOuftradoJudlclárlo. " (AASP nO 1.769. p. 440).

12.3 Quanro à~ do medida provisória, o SIIJl'CIl1O entendeu, no julgamentO da ADIn
nO 293 quo, "I.rm/nado o pra;o d_ 30 dlos ""'" que .rja COIlV<rtldo .m lei o medido provls6l'1o, MO
pode DFruidurte da llLptfhlica edi1ar outra com o lfW1M l'eOI'. S. o flU,., I!.<:tará vinlt11fdo dupltl11fl!nte
o CO""ttuifilo" ( voto do n:1aror.o lIlÜL CelsodeMcUa.I\.3.9'.RT] 1461719}.

Essa doeislo, porém, acabou res1andc isolada. No julaamcnto da Adin 1.397 (j. 28.~.97.
RTJ 1651173). o VotO do minislto ",Iator teafirtnA -l""i<;io toIllritio, já llIIllifestada no OlWlle da5
ADlns n' 29S c 1.516. Coofigurnu-se I putir dali 'ilUlÇio que vem sendo denuncílda insinentemente
pejo mínistro Celso de Mello:

".As medJdM provuórw nao potkm /ransfarmar4ltt em instru.rnento de imJ'OliÇllo
normatiVo do vontade /OI/pessoal da Presidem. da R<púhiíco. exocerhando-se. desse modo. o
componWt autoritário di qw ~, adJmIt ilU/ualltJlfaW!lm~nll! ImpngnadM esses QllU com/orça de.
leL" (ADln ISSS-3. Dl4.2.Jm. p. 96S-967). E: "Há um evidente enz.lo de upo..,IJD do' poder",
do E.tecwilJO. N~ ~ poutvd q~ se crie. num regime democrático. uma instdncia hegerndntca de
poder. A harmonia ~ uma nlcusidatk básica para o ~i(JJl/1lllenJo dai inllilulções. Um exemplo
claro dustJ. uJ'0111iIo e o avanço do gov.erno 30bn lUfirnfiJa JegiJl(l/tlHU do Congresso Nacu11I41. por
me/o do ablUlVo JL'fO da.J 1MdJdas provui'Jriar•• • ..._.......0 que w quu/lOltO é a IransfOl'7nQÇ4o desse
exclpc;onaJ pot/Ir numa prático IfDb/luaJ e ordinária d6 legislar. qUI! pUlllIce ao Parlamuzlo. Como
cidJJdão. preocupa..me uuz C1'UCln/r lJpTop1'loçáo ;/UI/tuciona/ ptlo Pruidenll! da RepúblJca da mas
expr&"-'tlJn pntler qw a (".fJIUlilUiç40 garmfu DO Cl)f,~t..(q. Nilo 6e pode negar qUII a nudida
provisória 1l!11r um C01JflJOM1fll tndoriftÍrio /ndi:lcvclvl!l.Ela lrad:a a mmrift!Slação unilateral do
govemanle. É a WJnrade unipusoaJ do prfnclpe que se imp& sabu toda a co/ettvlátu:k 3mf prévio

debaJr parlanuntar .......N,,,, maMO Q COmUIUJça'O DUlorgad.a pela JiJadura militar cottftrlu tm
morirJa tk decrelo-lfJ; ItmlMpcxkrU aopruiJUUL "(enl:re'rim4revl5ta Vej, 5 del11UÇO de 1997).

12.4 S;i"in~ "!' decisões CllI que a CorteS~ afirma. perda de cficàciJ. da mp nlll
apa>vada em _ dias. TaIS enunciadoo, contUdo. se produzinm para considerar prejudicada, por
perda de objcro, a n:spcetiva arglllçID de incotlllitucionalidade (RTJ 146n04. 151110. IS2I3'9, IS3113.
ISSI103. lSó/29. IlW907); assim, looge de se cri.... a putir daí. uma Iimi1aÇlo ao abuse do governo o
que se fez foi estabelecer uma espécie de bloqueio o:ontta o eo»trole de .._iona1idade das medida.
provisórias" dado que I Corte "!!orite I revivelrctncia daquela _ mp {i""luslve,impl~ a
cxist!ncia de tDn """" de continllidadc nonnativa entre a reediçlo e _ mp reeditada}.

N..... dez IDOS de e>periencia, nIo .e conseguiu cmbcleccr um padIio juri.5prudcncial
coosiSIenIe quanro às medidas provisórias, I nio ser que se entenda como poolçio doutrinária o apoio
pr<sWIo .. Executivo. O 'Piccpmdi~ desse apoio"" DO julgamcn10 da ADln o' 60S (medida
caUlCiar), em que ~admitiu a ediçio de metJida,provis6riL~va.de lei ordíJliria.(R1114SI463).

No dizer da ministro Mauricio ConiJ. o Supremo sente "a MCi!ZSidaJ:k ek OICOnll'al" um
~lnno para mavi:m' l!.W1 pI~IO#'O rk atlU qII6 8tM1ff th úgWntivo t!tI't1lIh t# m«llda.'f
~:~;:U'" Entl'etan1Q. "asa ntlO é snna que.u40 CÍtJ Cone. e :siJrl do CongrU3t> Nocw1JlJ1•.. (R'TJ

13. Medidl pl'D'Yia6ria e_deDlnilo

Por divcnu que sejam asco~ soln o Estado de Direito, todas _ em
apoOUr, como soa caraclelútica fundamentaJ, I obedi!llCÍ.I ao principio da IcgaJidade. No Es1odo de
Direiro o governo está subonlirwlo ao principio da IcgaJidade, c a divisID de poderes é instrumento
~ ,ubordinaçlo.

O princípio da IcpJidadc represeota a 'ujeiçio do podeT púlico, nas váriu esferas c
CS\IIllos da AdminiSIraçJo, às nonnu que ele rncsmo edirou. Sem ele inexistiriom • lCSponsabUidad.e
CS\ll>.1 c a lCSponsabilídade pessoal do governante ou do exercente de funçio pública. O priocipio da
legalídad.e está li Msc, polIIIlro. do principio da im1n>alividade. na medida em que P"'le8" o pretérita
c:ontrA- il\Clmlles do poder. Ele rambém se projeta, na medida em que pre5ClVIl a inteireza do
o_enIO e o principio da n:sponsabilídadc_. cmma as a1tcraçõeo cuuiSlieu da 1e~ segundo o.
interesses. do governo. Mesmo o princip.io daclivido dos~ quc se~00tW1f\.md:ametttal à
rcplblica, radi..... DO principio da legalidade. SIo as ditadlUU que fogctll t inc~i.. das _ por
elas mCSII\U ediradas; que depois do alO illS\itucional tlrtico fazem O alo instilucional 2, 3. S, ou as
medidas provisóriu 2. 3, S, S-2, 5:>-2.

A NOYA Ilep6bIica foi mais i=tiva da que _ ditodura militar e eonec1>eu • mp
mulüfiex: • medida provisória mú1lipla - que .. espraia indefinidamente pelo rompo - • Ocxi",I,
porque vai-se adapUlldo euuisticamcnte às vUiu cilCUllSlhcíU... gosro do Executivo. A lei pcrdo
sua caraorcristica do norma pn;v;a, genáica c ab5trIla, c pwaa ser elabonda pua c;ada cuo conc:n:tD.
SC8""do 05i_ da Sl\IPO go_ Recuamos I 1937. Se I JI'edida provisóril pode ,ubverter
_tivu legitlmao, aIu:<or a naturel& e DO cf';"" dos ol>ripçlles~ suprimir dinitoo
ad<luíridos. abaJu situações _ coostiIuIdas. é _ foi obolido o principio da legalidade.
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j-com o da divido de JlOde<e<. " A1luele púlcfpio nio diz llIIpOiIo _ i~
_do_.IIIIS, púIcf~àSUllletitittúdode. 10._-........ _'o"_~_decDirejro no Bmil. ..v._~ __
14. COIICI....

• EsIc • o OU<> de -&lancia müllipla de Ó<\lIOL e... é de abusos

pnticodos peloo órgloo COIlItÍl1lfdoo pera.~ do JlOYU c o COIIIrOle daatividadcdo_

" Qulndo se começou.~ limímres libelando dcpóoitollloncários aJeançadoo pelo "Plano Braail
Novo", o governo tentou l""'bi·laslllCdiam< medida JXOVisilria.

OF. Nº 10S/2000-CN

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, nos termos do § 3º do art.

128 do Regimento Comum, a fim de ser submetido à
douta Mesa da Câmara dos Deputados, o Projeto de
Resolução nº 2, de 2000, do Congresso Nacional,
que "Institui a Comissão Permanente do Congresso
Nacional destinada a acompanhar e fiscalizar as
ações destinadas à erradicação da pobreza e à redu
ção das desigualdades sociais e regionais".

Na oportunidade, renovo a V. EXª protestos de
alta estima e consideração. _ Antonio Carlos Maga
lhães, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!2 2, DE 200o-CN

Institui a Comissão Permanente do
Congresso Nacional destinada a acom
panhar e fiscalizar as ações destinadas à
erradicação da pobreza e à redução das
desigualdades sociais e regionais.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Fica instituída a Comissão Mista Perma

nente de Acompahamento e Fiscalização das Ações
de Erradicação da Pobreza.

Parágrafo único. Compete à Comissão acompa
nhar e fiscalizar as ações destinadas à erradicação da
pobreza e à redução das desigualdades sociais e regi
onais, propor aperfeiçoamento das referidas ações e
iniciativas que possam contribuir para aquela finalida
de, bem como a liberação e aplicação dos recursos hu
manos, materiais e financeiros para esse fim.

Art. 2º A Comissão Mista de que trata essa Re
solução será integrada por 7 (sete) Deputados e 7
(sete) Senadores e igual número de suplentes, desig
nados na forma do Regimento Comum.

Art. 312 Esta Resolução entra em vigor na data da
sua publicação

Justificação

A Comissão Mista para a erradicação da pobre
za no Brasil representou uma passo gigantesco na di
reção do diagnóstico das causas estruturais e conjun
turais das desigualdades sociais em nosso País, con
cluindo pela apresentação de diversas soluções le
gislativas para esse grave problema, dentre as quais
se destaca a instituição do Fundo Constitucional de
Combate à Pobreza.

Essas iniciativas estão detalhadas no relatório
final da Comissão, que mereceu a aprovação de to
dos os partidos políticos e traduz-se como um dos
mais completos documentos sobre a situação da po
breza no Brasil.

Não há dúvida de que a Comissão, contando
com a participação ativa de todos os seus membros,
ofereceu à sociedade brasileira uma colaboração
inestimável para o equacionamento de um dos mais
graves problemas do País.

No entanto, impõe-se que esse trabalho não
seja esquecido e que o Congresso Nacional, dentro
de sua missão fiscalizadora, acompanhe o desdobra
mento daquelas propostas.

Assim, propomos o presente projeto de Reso
lução do Congresso Nacional, instituindo uma Co
missão Mista Permanente, ncarregada de acompa
nhar e fiscalizar as ações destinadas à erradicação
da pobreza e à redução das desigualdades sociais e
regionais, bem como a liberação e aplicação dos re
cursos humanos, materiais e financeiros para esse
fim.

Temos a certeza de que a criação dessa Comis
são Permanente será fundamental para que o traba
lho iniciado pela Comissão Mista da pobreza não se
perca e seja agilizado, de forma que possamos, efeti
vamente, reduzir as desigualdades em nosso País,
estendendo a cidadania e o direito a uma vida digna a
todos os brasileiros.

Sala das Sessões. _ Senador Maguito Vilela.
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Projeto de Resol;'çio que illltitui a Comissio Permanente do
Congresso Nacional destinada," a aeompanhar e fisealizar as açlies
destinadas à erradicaçio da pohreza e à reduçlo das desigualdades oociais e

regionais;, , ~ ~ ~ "_ n
Senador ,'0,ll,Uy..(.\ hdló,\ 0,Y.C\.)VM 0< ~ \A.lo",

Senador é?~ ~'õ)~ ,Ch
senador~t&~~ t?"?2Z/~D
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Senador __-.:.''-O';;.:.:<j~-"-'=7""=r-----

:?e-d-MnA::'f K6 t!,::>

E,' Lot! JS

( "

PTojeto de ResolaçAo qae iostitui a ComLuão Permanente do
Co»gresso Nacional demnadA • atompallhar e r~cali1Jlr ll!I ações
destinadu à erradicaçio da pobl'02ll e à reduÇio du d..i ldad.. 1IO<àis e

recionaiL L
~

De~utado" .[ipC€,e ~~ "O

~~:::E-,." ri{ . e-.
Deputado Q.

Depulado .)(;.. DOt0~,_+--'Uf~fJ1<:::::::+\

Projeto de Resolução que illltitui a Comissio Permanente do
Cougresso Nacional destinada a acompanhar e f-'.ealizar as ações
destinadas à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades Rociais e

regionais. t I O
'''''''" ~y d'VI t _ f'b.},-o
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Seusdor _

Sensdor _

Senador _

Senador _

Sensdor _

Senador _

Sensdor _

Senador _

Senador _

Senador _

Senador _

Sensdor _

Sensdor _

SenadoT _

SenadoT _

SenadoT _

Projeto de Reoolaçio qne instiloi a Comissão Permanente do
Congresso NadoDal destinada • acompanhar e rdeslizar as ações
destinado à erradicação d. pobreza e à redução dll desigualdades sociais e

rqionab.~.~ O'lwfJ;~:'<:-'::'
Deputado t; U - ''''': '·-·-'-f+-..r-l~>----<:---,----I- ., _ ,o ,;tU '.V, .'
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Deputado '- OM fiEL
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rJp't!e"h Te.lte;><t, 6'1/::'
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Deputado -'ZJ...,+-=;::..--

Deputado _-~''I--'L.--I+_

Deputado_-/'1-1--_

Assinaturas Confirmadas

Adelson Ribeiro PSC SE

Adolfo Marinho PSOS CE

Albérico Cordeiro PTB AL

Alberto Fraga PMDB DF

Alberto Goldman PSOB SP

Deputado .
Aldir Cabral PFL RJ

,/ André Benassi PSDS SP
Deputado .

Antônio Jorge PTB TO

Augusto Farias PPB AL

Augusto Franco PSOB SE

. '.
B.Sá PSDB PI

Basílio Villani PSOB PR

Bispo Rodrigues PL RJ

Carlos Mosconi PSDB MG
.. Carlos Santana PT RJ

Cezar Schirmer PMDB RS

- Coronel Garcia PSDS RJ
,',.. :,7,·'

.Deputaào •

Deputado
Costa Ferreira PFL MA

: .'" ~Deputado
Darcísio Perondi PMDB RS

~:!,'@ Deputado
Djalma Paes PSB PE

Eduardo Barbosa PSOS MG

Projeto de Resoluçio que institui a ComÍIIÍo Permanute do
Congresso Naeiooal destiDada I aeompuar e fisealizar 11 açãel
destinadas àerradiuçio da pobrezt eàreduçio das desigualdtdes aoeiais e
regionais.

;7 '> Deputado ~
Ir. ,••'.0 .1' I"
e1~~I;( ~ Deputado /1--. cJ-'-'"

{ I I
Deputado---;r==--__

Deputado k"õ'lro 6:';1''''';

. ,', Deputado OIflÚO (,L[ 41' I'

.I.:. i,;, ~putado ~LU~...~ i~~ \.'tv-t- -~f'*'--~.....,,:=~:....f
Deputado tÍ1/dt'40-l/It;:ll?O

DePutadojh~1/:Üího -7f-""""-::-.---';'--.
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Eduardo Campos PSB PE·- Rafael Guerra PSDB MG
Euler Morais PMDB GO Renildo Leal PTB PA
Eunício Oliveira PMDB CE Ricarte de Freitas PSDB MT
Félix Mendonça PTB BA Rita Camata PMDB ES
Feu Rosa PSDB ES Roberto Brant PFL MG
Francistônio Pinto . PMDB BA Salatiel Carvalho PMDB PE
Gastão Vieira PMDB MA Saulo Pedrosa PSDB BA
Geovan Freitas PMDB GO Sérgio Barros PSDB AC
Geraldo Magela PT DF Severino Cavalcanti PPB PE
Germano Rigotto PMDB RS Themístocles Sampaio PMDB PI
Gilmar Machado PT MG Valdeci Oliveira PT RS
lédio Rosa PMDB RJ Valdir Ganzer PT PA
Jaime Fernandes PFL BA Waldemir Moka PMDB MS
Jair Bolsonaro PPB RJ Walter Pinheiro PT BA
João Caldas PL AL Wilson Santos PMDB MT
João Castelo PSDB MA Xico Graziano PSDB SP
João Gandão PT MS Zaire Rezende PMDB MG
João Henrique PMDB PI Zulaiê Cobra PSDB SP
Jorge Alberto PMDB SE
Jorge Costa PMDB PA Assinaturas que não Conferem

José Genoíno PT SP Carlos Dunga PMDB PB

José Machado PT SP Luiz Bittencourt PMDB GO

José Roberto Batochio PDT SP Assinaturas Repetidas
Jovair Arantes PSDB GO

Cezar Schirmer PMDB RS
Juquinha PSDB GO

Waldemir Moka PMDB MS
Léo Alcântara PSDB CE
Maluly Netto PFL SP
Manoel Salviano PSDB CE Do Sr. Senador Carlos Patrocínio, Primeiro

Maria Abadia PSDB DF
Secretário, em exercício do Senado Federal, nos

Maria do Carmo Lara PT MG
seguintes termos:

Max Mauro PTB ES
Medeiros PFL SP OFíCIO NQ 572 (SF)

Mendes Ribeiro Filho PMDB RS Brasília, 5 de abril de 2000
Milton Monti PMDB SP

Senhor Primeiro-Secretário,
Nair Xavier Lobo PMDB GO
Nelson Proença PMDB RS Encaminho a Vossa Excelência a fim de ser

Norberto Teixeira PMDB GO submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos

Osvaldo Biolchi PMDB RS termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto

Osvaldo Reis PMDB TO
de Lei do Senado nQ604, de 1999, constante dos
autógrafos em anexo, que "dispõe sobre os limites

Padre Roque PT PR da receita bruta anual e os percentuais aplicáveis à
Paulo Paim PT RS receita bruta mensal das empresas inscritas no Sis-
Pedro Celso PT DF tema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri-
Pedro Chaves PMDB GO buições das Microempresas e Empresas de Peque-
Pedro Eugênio PPS PE no Porte - SIMPLES, de que trata a Lei nQ9.317, de
Pedro Irujo PMDB BA 5 de dezembro de 1996".

Pedro Wilson PT GO Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocí-
Philemon Rodrigues PMDB MG nio, Primeiro-Secretário, em exercício.
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PL NR 2.810/00

Dispõe sobre os limites da receita
bruta anual e os percentuais aplicáve
is à receita bruta mensal das empre
sas inscritas no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribui
ções das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES, de que
trata a Lei nR 9.317, de 5 de dezembro
de 1996.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1" Esta Lei altera disposições da Lei nR

9.317, de 5 de dezembro de 1996, a fim de atualizar
os limites da receita bruta anual para enquadramen
to das empresa inscritas no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES, bem como redefinir os valores das bases
de cálculo e os percentuais incidentes sobre a recei
ta bruta mensal dessas empresas.

Art. 2" Os incisos I e 11 do art. 2º da Lei nR

9.317, de 1996, com a redação dada pela Lei nº
9.732, de 11 de dezembro de 1998, passam a vigo
rar com as seguintes alterações:

"I - microempresa, a pessoa jurídica e
a firma mercantil individual que tenha auferi
do, no ano-calendário, receita bruta igualou
inferior a R$244.000,00 (duzentos e quaren
ta e quatro mil reais); (NR)

"11 - empresa de pequeno porte, a
pessoa jurídica e a firma mercantil indivi
duai que, não enquadrada como microem
presa, tenha auferido, no ano-calendário,
receita bruta anual superior a
R$244.000,00 (duzentos e quarenta e
quatro mil reais) e igualou inferior a
R$1.200.000,OO (um milhão e duzentos mil
reais)." (NR)

Art. 3º Os incisos I e 11 do art. 5Rda Lei nº 9.317,
de 1996, com a redação dada pela Lei n" 9.732, de

1998, passam a vigorar com as seguintes altera
ções:

, "I - para a microempresa, em relação
à receita bruta acumulada dentro do
ano-calendário, até R$244.000,OO (duzentos
e quarenta e quatro mil reais): 3% (três por
cento); (NR)

"a) revogada;
"b} revogada;
"c) revogada;
"11- :
"a) até R$360.000,00 (trezentos e ses

senta mil reais): 5,4% (cinco inteiros e qua
tro décimos por cento); (NR)

"b} de R$360.000,01 (trezentos e ses
senta mil reais e um centavo) a R$570.000,OO
(quinhentos e setenta mil reais): 5,8%
(cinco inteiros e oito décimos por cento);
(NR)

"c} de R$570.000,01 (quinhentos e se
tenta mil reais e um centavo) a R$780.000,OO
(setecentos e oitenta mil reais): 6,2%
(seis inteiros e dois décimos por cento);
(NR)

"d) de R$780.000,01 (setecentos e oi
tenta mil reais e um centavo) a R$990.000,OO
(novecentos e noventa mil reais): 6,6%
(seis inteiros e seis décimos por cento);
(NR)

"e} R$990.000,01 (novecentos e no
venta mil reais e um centavo) a
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais): 7% (sete por cento). (NR)

" ".........................................................................

Art. 4º Revogam-se as alíneas f a i do inciso 11
do art. 52, e as alíneas f a i do inciso I do art. 23 da
Lei nl! 9.317, de 5 de dezembro de 1996, na redação
dada pelo art. 3º da Lei n2 9.732, de 11 de dezem
bro de 1998.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 5 de abril de 2000. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Autor

Ementa

Obgervações

Indexaçllo

Despacho
Iniciai

ÚltlmaAçl!lo

Tramltaçl!lo

SENAOOR - Alvaro 010. (PSOB - PR)

DlsplSe sobre li aUquotll aplicável à rectlltli bruta mensal da
MIcroempresa Inscrita no SIMPLES - Sistema Integrado d.
Pagamento de Impostos ti Contrlbulr;6es das MIcroempresas ti
Empresas de Pequeno Porte, de que tretzl li lei na 9.317, de OS ele
dezembro de 1996.
(AÚQUOTA APUCÁVEL A RECEITA BRUTA MENSAL DA
MICROEMPRESA INSCRITA NO SIMPLES).

ALTERAÇÃO, LEGISLAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, MICROEMPRESA,
PEQUENA EMPRESA, (SIMPLES), AÚQUOTA, APUCAÇÃO, RECEITA
BRUTA MENSAL.

SP COMISSÃO DE ASSUNTOS ECDNOMICOS - CAE (Dec:lsBo
Terminativa)

Data: 15/02/2000 I.oclll: (SF) CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONOMICOS
Status: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUTl
Texto: Oo1!volvlclo pelo Senador Roberto Satumlno minuta de parecer
favorável nos termos do substitutivo que apresenta.
Eneamlnhado em 15/02/2000

PLS 00604/1999

o 04/11/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
~~~~~~ ~~~~ 07 (sete) folhas numeradas e

o 04/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

10:00 - Lelture. À CCmlsslo de Assuntos Econ6mlcos, em
decido terminativa, onde pode", receber emendas pelo pnlzo
de dnco dias ót8ls, ep6s publicado ti dlstrlbufdo em avulsos.
Ao PLEG com destino à CAE.

• 24/11/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS - CAE
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Ao Senador Roberto Satumlno pera relat:er por ordem do
Presidente da Comlaslo.

• 15/02/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devolvido pelo Senador A.oberto Satumlno mlnut. de parecer
favorável nos termo5 do substitutivo que apresenta.

o 29/02/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS eCONOMICOS - CAE
A COMISSÃO APROVA O PRDJI:TO NOS TERMOS DA EMENDA
N a 01 - CAE (SUBSTITUTIVO). ABSTÉM-SE DE VOTAR OS
SENADOReS MOZARILDO CAVALCANTI E JEFFERSON PERes.
A MATÉRIA SERÁ SUBMETIDA A TURNO SUPLEMENTAR DE
DISCUSSÃO, EM VIRTUDE DE HAVER RECEBIDO
SUBSTITUT1VO INTEGRAL

o 14/03/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS - CAE
NBo foram IIpresentlldlls Emendas no decorrer de dlscusllo
suplementar, o Substitutivo é dado como dennltlvamente

aprovado. À SSCLSF.
o 15/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

SENADO - SSCLSF
Anexei leglslaçlo citada no Farecer conforme ns. na. 21 a 23.
Encaminhado ao Plenário pal'8 leitura do Parecer da CAE.

• 20/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PlEN

leitura do Parecer na 211/2000-CAE, Relator Senador Roberto
Sl!Itumlno, condurndo favoravelmente na forma da Emenda nO
l-CAE (Substitutivo). é lido o Onclo na 35/2000, do
Presidente da CAE, oomunlcando aprovaç!o do Substitutivo,
em reunl&o realizada em 14.3.2000. Abertura do prazo de
cinco dias úteis para Interposlçlo de recurso, por um dkimo
do compo.lçlo da casa, para que a matéria seja apreciada
pelo Plenário. À SSCLS.

• 21/03/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Prazo para Interposlçlo de recurso: 22 a 28.03.2000.

o 28/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSClSF
Encaminhado ao Plenário para comunlcaç!o do término do
prazo de op""""ntaçlo de recurso.

o 29/03/2000 SUBSECRETARIA OE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A Presldlncla comunica ao Plenário o término do prazo ontem
sem que tenha sido Interposto recurso, no sentIdo da
apreclaçlo da matéria pelo Plenério. Tendo sido aprovado
termlnaUvamente pela Comlsslo de Assuntos Econ&nlcos. À
amara dos Deputados. À SSEXP.

• 29/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste org&o b 18:36 hs.

o 29/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
ÀSSClSF.

• 30/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revlsllo do Texto Final (ns. 27 e 28). À SSEXP.

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revlslo dos autógrafos.

• 30/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVÁ DO
SENADO - SSCLSF
~~~~~ a revlsllo dos autógrafos (Juntada de ns. 29 e 30).

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órg!o às 19:20h••

Brasília, 5 de abril de 2000

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 nº 671, de 1999, constante dos
autógrafos em anexo, que "altera dispositivos da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributá
rio Nacional), da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro
de 1964 (Lei de Condomínios e Incorporações) e do
Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei
de Falências}".

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

Int. À SSCLS.
o 24/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM

AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Encaminhado ao P1enério para comunicação do término do

o ~~~~:o~~~~~~J~~e~~TA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A Presldéncla comunica ao P1enérlo o término do prazo ontem
sem apresentaçllo de emendas. A SSCLSF para Inclusllo em
Ordem do Dia oportunamente.

o 28/02/2000 SUBSEC. COOROENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSClSF
Aguardando Includo em Ordem do 0111.

o 21/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Agendado pera a sesslIo dellberaUva ordinária de 2B.03.2oo0.

o 23/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Inclufdo em Ordem do Dia da SesslIo Deliberativa do dia
29.3.2000. Dlscusslo, em turno únIco.

o 29/03/2000 SUBSECRI:TARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA (AFRVD)
Anundada ZI matéria. Dlscusslo encerRIda, tendo usado da
palavRl 11 Sra. HeloIsa Helena. Aprovado, com o seguinte
resultado: Sim 65, Nlo 2, Total z 67, tendo usado do palavra
o Roberto Freire. A CDIR, para redaçlo flnal. Em seguida é
lido o Parecer na 2BO/2000-CDIR, Relator senador Gel'8ldo
Melo, ofel'llCOndo a redaçlo flnal da matéria. Aprovada a
redaçllo flnal, nos termos do Requerimento na 150/2000, do
Sr. Paulo Souto, de dispensa de publlcaçllo de redaç!o flnal. À
amora dos Deputados. Á SSClS com destino 11 SSEXP.

o 30/03/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedido a revlslo da Redaçlo Final (n•• 14 e 15). À SSEXP.

o 30/03/2000 SUBSECRI:TARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6rglo às 10:30 h••

o 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
ÀSSCLSF para revlsl!o dos autógl'8fos.

o 30/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

~=I~;;;"~o dos autógrafos (juntada de ns. 17 e 18) À
SSEXP

o 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6rg&0 às 19:20 hs.

.MJ..1liJ..;xoÀCÂMARA DOS DCl'UTADOS AmAvas DOOFISF,...2~ . ~ MJ~À CAIIARA DOS D2PlITADOS ATR._ DOOFISF N
o23
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Identlflcaçlio SF PIS 671/~999

5F PLS 571/191111 de 10/12/1111111 Incorporações) passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso III-A:

"III-A. tratando-se de unidades residen
ciais, além das garantias previstas, as quan
tias pagas ao incorporador serão ressarci
das com prioridade sobre quaisquer outros
créditos, à exceção dos decorrentes da le
gislação do trabalho;" (AC)*

Art. 32 O caput do art. 102 do Decreto-Lei nº
7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências)
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102. Ressalvada a preferência
dos créditos dos empregados, por salários e
indenizações trabalhistas, sobre cuja legi
timidade não haja dúvida, ou quando hou
ver, em conformidade com a decisão que
for proferida na Justiça do Trabalho, e de
pois deles, dos créditos de adquirente de
unidades imobiliárias residenciais e, en·
tão, de credores por encargos ou dívidas
da massa (art. 124), a classificação dos
créditos, na falência, obedece à seguinte
ordem: (NR)

Autor

Ementa

Observações

Indexaçl!io

ÚltIma AÇ!lD

Tramltaçlio

COMISSÃO - CPI -do Poder Judiciário"

Altera dispOSitivos da lei nO 5172, d. 25 M outubro d. 1966
(Código Tributário Nadonal), da lei nO 4591, de 16 de dezembro de
1964 (lei de Condomlnlo5 e Incorpol'Zlç6es) _ do Decreto-lei nO
7661 de 21 de Junho de 1945 (lei de FaIAnela.).
(PROJETO DE AUTORIA DA CPI DO JUDICIÁlUO, CRIADA PELO RQS
00118 1999).

ALõERAÇÃO, CÓDIGO TRIBUTÁmO NAClOllAL, DECRETO LEI

~~~M't~:~~a"çÁoLE1~~~:'I~~2~~RMAS,
RESID!NClAL, CONSTRUTOR, INCORPOllADOR, GARANTIAS,
RESSARCIMENTO, PREFEdNCIA, EMPR!GADO, SALÁRIO,
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JUSTIÇA DO rnABALHO, OMDA,
MASSA FAUOA.
Oata: 29/0312000 local: (CN) AT....PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA
- PLENÁRIO
Status: APROVADA (APRVO)
Texto: Anundada 11 mlll~rta. Dlscusslo .ncerradZl, tendo usado da
palavr'al • Sra. Heloisa Helena. Aprovado, com o Hgulnte resulbldo:
Sim 65, Nlp 2, Total - 67, tendo usado d. Pillavra o Roberto fNlre.
ACOIR, para redac;lo nnal. Em seguida é lido o Paracer nO
280/2000-COIR, Relator Senador GeraldO Melo, oferecendo a
redaçIo nn.1 da mablna. Aprovada a redaçlo nnal, nos termos do
RlIquertmento nO 150/2000, do Sr_ Paulo Souto, de dlsP-enA de
publlcaçlo de .-.daçlo nnel. À CfIman!!l dos Deputados. Â SSCLS com
dastJno • SSEXP.
Encaminhado em 29/03/2000 para (SF) SGM • SECRETARIA GERAL
DA MESA

PLS 00671/1.'999

• 10/12/1999 PROTOCOLO LEGIS~TlVO - PLEG
Este proclJS5O contém 07 (sete) folhas num.redas e
rubricadas. A SSATA.

• 13/12/1999 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO • ATA·~N

leitura. ApubUcaçlo. A matéria ncar' t!IObre a Mesa peto
prazo de cinco dia. útel. pare recebimento de emanda•• A
SSCLS.

• 14112/1999 SECRETARIA GERAL oA MESA· SGM
AGUARDANDO RECE8IMENTO DE t:MENDAS PERANTE A MESA
(AGREMESA)
Aguardando abertura de prezo pare racablmonto de emenda0.

• 21/02/2000 SUBSECRETARIA OE ATA - PLEN~mO • ATA·PLEN

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
(AGREMESA)
Ao Pruldlnc:la c:omul'dca ao PlenárIO que matéria ncará perante
.. M.,., durante dnco di.. úr-ls PIItl1 ~blm.nto de
emend..., a parttr de hoje, noI termos do art. 235, do Reg. " "

PL Nll 2.811/00

Altera dispositivos da Lei nll 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tribu
tário Nacional), da Lei n2 4.591, de 16 de
dezembro de 1964 (Lei de Condomínios e
Incorporações) e do Decreto-Lei n2 7.661,
de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 186 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 186. O crédito tributário prefere
a qualquer outro, seja qual for a natureza
ou o tempo da constituição deste, ressal
vados os créditos decorrentes da legisla
ção do trabalho e os relativos à aquisição
de unidades imobiliárias residenciais nas
falências de construtoras ou incorporado
ras." (NR)

Art. 2l! O art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964 (Lei de Condomínios e

Art. 42 As alterações promovidas pelos arts. 2l!
e 3l! terão vigência equivalente à de lei ordinária.

Art. 5!l Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de abril de 2000. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

OFfclO Nl! 574 (SF)

Brasília, 5 de abril de 2000

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 nl! 679, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "acrescenta parágrafo único
ao art. 1.479 da Lei nl! 3.071, de 1l! de janeiro de 1916
(Código Civil)".

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

PL NR 2.812/00

Acrescenta parágrafo umco ao art.
1.479 da lei n2 3.071, de 12 de janeiro de
1916 (Código Civil).
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Ementa

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei retira da abrangência do Código
Civil os contratos em que a liquidação ocorre pela
diferença entre o preço ajustado e a cotação que ti
verem no vencimento do ajuste, negociados em
bolsas reconhecidas e fiscali- zadas.

Art. 2º O art. 1.479 da Lei nº 3.071, de 1º de ja
neiro de 1916, é acrescido do seguinte parágrafo
único:

"Art. 1.479 ".

"Parágrafo único. O disposto no caput
deste artigo não se aplica aos contratos re
gularmente celebrados no âmbito da regula
mentação aplicável às instituições do Siste
ma Financeiro e do Mercado de Capitais."
(AC)*

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

Senado Federal, 5 de abril de 2000. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

SF PLS 679/1999 de 14/12/1999

Identificação SF PlS 679/1999

Autor COMISSÃO - CPI do Sistema Financeiro

Acrescenta p2lnigrafo único ao art. 1479 d!l lei nO 3011, de 10 de
janeiro de 1916 (Cód190 Civil). .

Observações (PROJlrrO DE AUTORIA DA CPI 00 SISTEM... FINANCEIRO, CRIADA
PELO RQS 00127 1999).

A Presidência comunica ao Plenário que encerrou, na última
sexta-'elra, o prazo sem apresentaçao de emenda•• À SSCLS,
para InclusSo em Ordem do Dfa oportunamente.

• 29/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA' SGM
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando Inclusão em Ordem do Dia.

• 21/03/2000 SU6SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Agendado para a sessl!o deliberatIVa ordinária de 28.03.2000.

• 23/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF
INCLUIOO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERAl1VA
(INCLOD)
Inclufdo em Ordem do Dia da Sessilo Deliberativa do dia
29.3.2000. Dlscuss1ío, em turno único.

• 29/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA (APRVD)
Aprovedo, após USllr da palevm o Sr. Bernardo Cabral. ÀCOIR
para e redação IInal. leitura do Parecer nO 281/2000-CDIR
(Relator Senador Geraldo Melo), oferecendo a redação final da
matéria. Aproveda a redação final, nos termos do
Requerimento nO 151/2000, subscrito pelo Sr. 60110 Parga. À
Câmara dos Deputados. À SSEXP,

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE' SSEXP
Recebido neste órgão às 8:45 h••

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para "",'silo da Redação FInal.

• 30/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revlsllo da Redaçao FInal (fis. 10). À SSEXP.

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órg50 às 13:30hs. À SSCLSF para revisão dos
autógrafos.

• 30/03/2000 6UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
ProcedIda a revlsllo dos eutógrafos (juntada de fi. 12) À
SSEXP

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6rg30 à. 19:20 h••

PROJETO DE LEI DO SENADO
NSl 679 DE 1999

Indexaçl!io

Última Ação

Tramltaç!o

"'LTERAÇÃO, CÓDIGO clv1L. ALTERAÇÃO, NORMAS, REQUISITOS,
APUCA~O.. POUPANÇA, CONTRATO, REGULAMENTAÇÃO,
IN5TITUI\iAO FINANCEIRA, MERCADO DE CAPITAIS, MERCADO
FINANCEIRO. '
~~~i%~/2000 Local: (SF) ATA-PLEN - SUBSEÇRr:rARIA DE ATA

Statu.: APROVA0... (APRVD)
Texto: AproVlIdo, após usar da palavra o Sr. Bernardo Cabnll. À
CDIR p.ra a redaçlo "nal. leitura do Parecer nO 281/2000-CDIR
(Relator Senador Geraldo Melo), oferecendo a redaçlo "nal da
mab!rla. Aprovada a redaçlo ""li', nos termos do Requerimento nO
15Js'~~O, subscrito pelo Sr. Sello Parga. À CAl1l8ra dos Deputados.

Encaminhado em 29/03/2000 para (SF) SSEXP - SUBSECRlrrARIA
DE EXPEDIENTE .

PLS 00679/1999

• 14/12/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém 03 (tm) folha. numerada. e
rubricadas. À SSCLS.

• 14/12/1999 SUBSECRrrrARIA DEATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

leitura. À Publlcaçao. A matért. "corá perante a Mesa pelo '
prazo de cinco dias útel. para recebimento de emenda•• AO
PLEG com destino iI SSCLS. . .

• 16/12/1999 SUBSEC. COOROENAÇÃO LEGISLATIV... 00
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
(AGREMESA) .

· ~~~~~~gg ;~~~R~:~°rfe~~~~\~o"~:~~~'i.e""N
AGUARDANDO RECEBIMENTO OE EMENDAS PERANTE A MESA
(AGREMES"') '.,. . .
A P....ldêncl. comunica ao Plenário que matérta "cará perante
iI Mesa, durante cinco dia. útel. para recebimento de
emendes, i!I partIr ije hoje, nos termos do Zlrt. 235, do Reg.
Int. À SSCLS. '

• 25/02/2000 SECRrrrARIA GERAL O'" MESA - SGM
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM 00 QIA ("'GINCL)
Encaminhado .0 Plenário para comunicar o encerramento do
prazo para'ePresehlllçao de emendas;

• 28/02/2000 SUBSECRrrrARIA DE ...'1'..... PLENÁRIo - ATA-PLEN
, ,~! i/, .

Acrescenta parágrafo único ao art.
1.479 da Lei n2 3.071, de 12 de janeiro de
1916 (Código Civil).

(Da CPI do Sistema Financeiro)

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Esta lei retira da abrangência do Código

Civil os contratos em que a liquidação ocorre pela
diferença entre o preço ajustado e a cotação que
tiverem no vencimento do ajuste, negociados em
bolsas reconhecidas e fiscalizadas.

Art. 22 O art. 1.479 da Lei n23.071, de 12 de ja
neiro de 1916, fica acrescido do seguinte parágrafo
único.

"Art. 1.479 ..
Parágrafo único. O disposto no caput

deste artigo não se aplica aos contratos re
gularmente celebrados no âmbito da regula
mentação aplicável às instituições do 8iste-
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SI" PLS 580/1999 de 14/12/1999

Identlflcaçao SF PLS 680/1999

IV - demonstração das origens e aplicações de
recursos.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica às sociedades cuja receita bruta não
ultrapasse o limite estabelecido para classificação
como pequena empresa, nos termos da Lei n9 9.841 ,
de 5 de outubro de 1999.

Art. 2º Para fins do que prevê o art. 1º, as
sociedades por quotas de responsabilidade limitada
deverão obedecer ao que determinam os arts. 175 a
192 da Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no
que for aplicável.

Art. 32 O art. 18 do Decreto nº 3.708, de 10 de ja
neiro de 1919, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 18. Serão observadas quanto às
sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, no que não for regulado em lei,
neste decreto e no estatuto social, e na par
te aplicável, as disposições da lei das socie
dades anônimas." (NR)

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 5 de abril de 2000. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

PLS 00&80/1999

COMISSÃO" CP! do Sistema Financeiro

Estabelece li obJ1gatorledJlde de publlcaçlo das demonstraçãu
nnzmcelras das socledlldes por quotas, dI! responsabilidade limitada.

(PROJETO DE AUTORIA DA CPI DO SISTEMA FINENCEIRO, CRIADA
PELO RQS 00127 1999). (OBRIGATORIEDADE DE PUBUCAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇOI!S FINANCEIRAS OAS SOCIEDADES POR QUOTAS,
DI! RESPONSABIUDADE UMlTADA).
FIXAçAo, NORMAS, OBRIGATORIEDADE, PUBUCAÇÃO,
DEMONSTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, SOCIEDADE POR
COTAS DE RESPONSABIUDADE UMlTADA, ESCRITURAÇÃO,
15A~0 PATRIMONIAL, WCRO, PREJulzo, RECURSOS, PEQUENA
EMPRESA, EXI!Rclcro FINANCEIRO.
D": 29/03/2000 Locel: (SF) ATA~PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA
- PLENÁRIo
Status: APROVADA (APRVD)
Texto: AprovJldo. À CDIR para .. redaçlo tlnal. Leitura do Parecer nO
282/2000..COIFl (Relator Senador Geraldo Melo), oferecendo ..
redaçlo tina' da matéria. Aprovada a redaçlo noal, nos termos do
R~u.rlm.ntonO 152/2000, subscrito paio Sr. 88110 Parga. À
cAm.... dos Deputado!li. À SSEXP.
Encaminhado em 29/03/2000 pa,.. (SF) SSEXP - SUBSECRETARIA
DE EXPeDIENTE

• 14/12/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
~:':A~~~~ 09 (nove) folha. numeradas e

• 14/12/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leltu,... À Publlaçllo. A matéria fiará pt!nlnt. a Mesa pilo
prazo de cinco dIas úteis p.~ recebimento da emendas. AO
PLEG com destino 11 SSCLS.

• 1&/12/1999 SUBSEC. CooROENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
(AGREMESA)
Aguardando abertura de PrzlZO para recebimento de emendu.

• 21/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO - ATA-PLEN

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
(AGREMESA)
Ao Prukflnclll comunica ao Plenário que matéria ficará pttnllnte
à Mesa, durante dnco dias 1ite:ls pal'1li recebImento de
~Ád:~rttrde hoje, nos termos do art. 235, do Reg.

• 25/02/2000 SECR!TARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Encaminhado ao PlenÁrio p~Ul. comunIcar o encermmento do
prBZO para apresenteçlo de emend.ss.

Autor

Ementa

ObservaçOes

Última Açlo

Indexaçlo

Tramlblção

ma Financeiro e do Mercado de Capitais.
(NR)"

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

OFfclO Nº 575 (SF)

Brasília, 5 de abril de 2000

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 n9 680, de 1999, constantes dos
autógrafos em anexo, que "estabelece a obrigatorie
dade de publicação das demonstrações financeiras das
sociedades por quotas de responsabilidade limitada,
alterando o art. 18 do Decreto n9 3.708, de 10 de janeiro
de 1919, que regula a constituição de sociedades por
quotas de responsabilidade limitada".

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

PL NQ 2.813100

Estabelece a obrigatoriedade de pu
blicação das demonstrações financeiras
das sociedades por quotas de responsabili
dade limitada, alterando o art. 18 do Decre
to nQ 3.708, de 10 de janeiro de 1919, que
regula a constituição de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As sociedades constituídas por quotas de

responsabilidade limitada deverão, com base na escri
turação mercantil da empresa, publicar as seguintes de
monstrações financeiras que, complementadas por no
tas explicativas, deverão exprimir com clareza a posição
patrimonial e financeira da sociedade e as mutações
ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;
11 - demonstração dos lucros ou prejuízos

acumulados;
111 - demonstração do resultado do exercício;
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• 28/02/2000 SU8SECRETARIA DE ATA - PLENÁRIo - ATA-PLE~

A presldencla comunica ao Plenário que encerrou, na última
sexta-feira, o prno sem apresentaçSo de emendas. ÀSSCLS,
para Inclus30 em Ordem do Dia oportunamente.

• 29/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando Indusão em Ordem do Dia.

• 21/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCL5F
Agend.do palil • sess~o dellberouv. ordlnárl. de 29.03.2000.

• 23/03/2000 SU8SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SE~ADO - SSCLSF
Induldo em Ordem do Dia, da sess~o deliberativa ordinária do
dlo 29/03/2000. Discussão, em turno único.

• 29/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLE~

APROVADA (APRVD)
Aprovado. À COIR para a redação flnal. leitura do Parecer nO
282/2000'CDIR (Relator Senador Geraldo Melo), oferecendo a
nedaçlo nnal d. matérl•• Aprovad. a nedação nnol, nos
termos do Requerimento nO 152/2000, subscrito pelo Sr. Bello
Parga. À ~mara dos Deputados. À SSEXP. '

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6IgBo ils 8:45 hs.

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCL5F para revisão do Rod.ção Final.

• 30/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revlslo da Redação Final (fls. 16 e 17). ÀSSEXP.

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP ,
Re<:ebldo neste órgBo ils 13:30hs. ÀSSCLSF para revlslo dos
aul<\grofos.

• 30/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCL5F
Procedido o revls~o dos autógrafos (Juntada da fl. 19) À
SSEXP

OFíCIO Nº 576 (SF)

"1- 80% (oitenta por cento) do valor dos
bens gravados, próprios ou de terceiros, no
caso de debêntures com garantia real; (AC)*

"11 - 100% (cem por cento) do valor do
patrimônio líquido da companhia, nos demais
casos. (AC)

"§ 1º Revogado.
"a) revogada;
"b) revogada.
"§ 2º O limite previsto no inciso I poderá

ser determinado em relação à situação do
patrimônio da companhia depois de investido
o produto da emissão; neste caso, os recur
sos ficarão sob controle do agente fiduciário
dos debenturistas e serão entre- gues à
companhia, à medida em que for sendo au
mentado o valor das garantias, obser- van
do-se o limite do inciso I do caput. (NR)

"§ 3º No caso de colocação de debên
tures por oferta pública, a Comissão de Va
lores Mobiliários poderá, justificadamente, fi
xar limites maiores ou menores que os pre
vistos nos incisos I e 11 do caput. (NR)

"§ 4º Revogado."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Senado Federal, 5 de abril de 2000. - Senador

Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

SF PLS 682/1999 de 14112/1999

Identlflcaç!lo SF PLS 682/1999Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho à 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 nº 682, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera o art. 60 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre
as Sociedades por Ações".'

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

PL Nº 2.814/00

Altera o art. 60 da Lei nli! 6.404, de 15
de dezembro de 1Q76, que dispõe sobre
as Sociedades por A;ções.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 60 da Lei nº 6:404, de 15 de dezem

bro de 1976, passa a vígorar com a seguinte redação:

"Art. 60.· Excetuadbs os casos previs
tos em lei especial, o Valor total das emis
sões de debêntures de::uma sociedade não
poderá ultrapassar a: "(NR)

Autor

Ementa

Observaç15es

ÚltIma Aç!o

Tramitação

COMISSÃO - CPl do Slst.ema Anancelro

Altera o art. 60 da Lei 15404, de 15 de dezembro de 1976, que
"dlsp(Se sobre as Sociedades por Açlies".

(PROJEITO DE AUTORIA DA CPI DO SISTEMA FINANCEIRO, CRIADA
PELO RQS 00127 1999). (ALTERA o ARTIGO 60 DA lEI 6404
SOCIEDADES POR Aç15ES).
Dabt: 30/03/2000 local: (SF) ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA
- PLENÁRIO
Sbttu5: APROVADA (APRVD)
Texto: 10:00 - OlscuSllo encernlda, tendo usado da plllavrn o Sr.
Eduardo Supllcy. Aprovado. À CDIR para nildaç:lo ftnal. LcIltura do
Pareoer nO 2B5/2000~COIR, Relator Senador Nabo)" Júnior,
oferecendo li nKtaçlo final d8 matéria. Aprovada a redaç.i§o final.
nos termos do Requerimento nO 155/2000, do Sr. Bello Pargil!l. A
CAmara dos OeputBdos • À SSCLS com destjno li SSEXP.
Enellmlnhlldo em 30/03/2000 para (SF) SGM - SeCRETARIA GERAL
DA MESA

PLS 00682n999

• 14/12/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém 03 ( três) folhas nUmenlldllS e
rubricadas. À SSCLSF.

• 14/12/1999 SUBSeCRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura. À PubIlCB~O. A matérfa fiam perllnte 21 Mesll; pelo
PnlIZO de cinco dllls úteis pllr<5 recebimento de emendes. AO
PLEG com de.rtlno AI S5CLS.

• 16/12/1999 SUB5eC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
(AGREMESA)
Aguardando abertura de prazo Pll;rB recebimento de emendas.

• 21/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
(AGREMESA)
A PrasldAncla comunla. lia Plenário que mat6rla fiam perante
li Mesa, dUllInte cinco dias úteis para recebimento de
emenda., a p8rt1r de hoje, "OS termO$ dI;) .,rt;. 23S, do Rég.
In'. À SSCLS.

• 25/02/2000 SecRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO lNcwsAo ORDEM DO DIA (AGINCL)
Encemlnhado 110 Plen6rlo paRI comunlC8r o encerramento do
prazo para apl'HientZlçlo de lIJmendelG.

• 28/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A PresldlncllJ comunica ao Plenário que encerrou, na última
sexm-felra, o prazo sem lIpresentaç!o de emendas. À SSCLS,
para IncJuslo em Ordem do DIa opartunamllnte~

• 29/02/2000 SECRETARIA GERAI. DA MESA - SGM
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AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando Inclusão em Ordem do Dia.

• 21/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSClSF
lIgendado para a sessão dellbêratlva ordInária de 30.03.2000.

• 2B/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGlSLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUlDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
(INCLOD)
Incluldo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 30/03/2000. Discussão, em turno único.

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA (APRVD)
10:00 • Discussão enarrada, tendo usado da palavra o Sr.
Eduardo Supllcy. Aprovado. A CDIR para redação nnal. Leitura
do Perecer nO 2B5/2000-CDIR, Relator senador Nabor Júnior,
oferecendo a redaç30 nnal da matéria. Aprovada a redação
nnal, nos termos do Requerimento nO 155/2000, do Sr. Sello
Parga. À Câmara dos Deputados. À SSCLS com destino à
SSEXP.

• 30/03/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedida a revls!o da Redação Anal (ns. 10 e 11). À SSEXP.

• 30/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste orgão às 19:20 hs.

• 31/0312000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
ÀSSCLSF para revls!o dos autógrafos.

• 31/0312000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENAOO - SSClSF
Procedida a revisão dos autógrafos. ÀSub!leeretaria de
Expediente.

• 03/04/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão em 31.3.2000, às 16h30.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do Blo
co Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes ter
mos:

OF. PSDB/I/Nº 15312000

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar à Vossa Excelência
o Deputado Chico da Princesa, como membro Ti
tular, para integrar a Comissão Especial, destina~

da a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei
nº 1.615/99, que dispõe sobre criação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento Nacio
nal de Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura
o Setor Federal de Transporte, e dá outras provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF. PSDB/I/Nº 15412000

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar à Vossa Excelência
o Deputado Alex Canziani, como membro Suplente,
para integrar a Comissão Especial, destinada a
apreciar e 'proferir parecer ao Projeto de Lei nº
1.615/99, que dispõe sobre criação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento Nacio
nal de Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura
o Setor Federal de Transporte, e dá outras provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Senhor Sr. Deputado Federal Geddel
Vieira Lima, Lider do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, nos seguintes termos:

OF.lGAB.lI/Nº 166

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
PHILEMON RODRIGUES deixa de participar, na
qualidade de TITULAR, da Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n!! 374/96, que "Dá nova redação à alí
nea e do inciso 11 do § 5º da Constituição Federal",
proibindo o exercício de atividade político-partidária
pelos membros do Ministério Público, vedada qual
quer exceção, alterando a nova Constituição Fede
ral e apensada".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 5-~00. - Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 167

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que os De
putados NELO RODOLFO e EUNíCIO OLIVEIRA
deixam de participar, respectivamente, na qualida
de de TITULAR e de SUPLENTE, da Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição NQ. 455/97,
que "Dá nova redação ao art. 222 da Constituição
Federal".
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michelltemer, Presidente.

OF.lGAB.lNº 168

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico à Vossa Excelência que os Depu
tados Nelo Rodolfo e Philemon Rodrigues deixam
de participar, respectivamente, na qualidade de Titu
lar e de Suplente, da Comissão Especial destinada
a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição nº 151/95, que "Altera a redação do
inciso 11 do art. 37 e do § 7º do art. 144 da Constitui
ção Federal", e apensada.

Por oportuno, renovo à Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. Michel Temer,

Presidente.

OF.lGAB.lNº 169

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico à Vossa Excelência que o Deputa
do Nelo Rodolfo deixa de participar, na qualidade
de Suplente, da Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96/92, do Senhor Hélio Bicudo e outros,
que "Introduz modificações na estrutura do Poder
Judiciário".

Por oportuno, renovo à Vossa Excelência pro
testos de estima e consiç:jeração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.lGAB.lNº 171

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico à Vossa Excelência que o Deputado
Nelo Rodolfo deixa de participar, na qualidade de Ti
tular, da Comissão Especial destinada a proferir pa-

recer à Proposta de Emenda à Constituição nº
294/95, que "Dá nova redação ao § 1º do art. 54 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" 
Batalhão Suez.

Por oportuno, renovo à Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.lGAB.lNº 172

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico à Vossa Excelência que o Deputado
Philemon Rodrigues deixa de participar, na qualida
de de Suplente, da Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 175/95, que "Altera o Sistema Tribu
tário Nacional".

Por oportuno, renovo à Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.

Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.lGAB.lNº 17S

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Philemon Rodrigues deixa de participar, na qualida
de de Suplente, da Comissão Especial destinada a
examinar o Projeto de Lei nº 634175, do Poder Exe
cutivo, que "Institui o Código Civil Brasileiro".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.lGAB.lNº 174

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Philemon Rodrigues deixa de participar, na qualidade
de Titular, da Comissão Especial destinada a apreci
ar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.186/96,
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que "Dispõe sobre a substituição progressiva da pro
dução e da comercialização de produtos que conte
nham asbesto/amianto, e dá outras providências".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Uder do Bloco PMDBIPSTIPTN..

Defiro. Publlque-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.lGAB.lNlI 175

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Philemon Rodrigues deixa de participar, na qualidade
de suplente, da Comissão Especial destinada a apre
ciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nll 1.615/99,
que "Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de
Transportes, do Departamento Nacional de Infra-Es
trutura de Transportes, reestrutura o Setor Federal de
Transporte, e dá outras providências".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.lGAB.lNlI 176

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Moacir Micheletto passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. Michel Temer,

Presidente.

OF.lGAB.lI/NQ 177

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Alceste Almeida passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Viação e Transportes, em
vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. Michel Temer,

Presidente.

OF.lGAB.lI/NlI 179

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Jurandil Juarez passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Gecldel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPST/PTN.

Defiro. Publique.
Em 5-4-00. Michel Temer,

Presidente.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Lrder
do PFL nos seguintes termos:

OFfclO NlI 487-L-PFU20oo

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Luciano
Pizzatto para integrar, como membro suplente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nll 455/97, que
"Dá nova redação ao artigo 222 da Constituição
Federal" (Apensada à PEC NlI 203-Al95), de autoria
do Senhor Deputado Aloysio Nunes Ferreira, e
outros, em substituição ao Deputado Airton Roveda.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFfclO Nº 489-C-L-PFU2000

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Átila
Lins para fazer parte, como membro titular, da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
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Proposta de Emenda à Constituição nº _374, de
1996, que "dá nova redação à alínea e do inciso 11
do § 52 do art. 128 da Constituição Federal"
(Proibindo o exercício de atividade político-partidário
pelos membros do Ministério Público), em
substituição ao Deputado Dr. Benedito Dias.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

OFíCIO Nº 491-L-PFU2000

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado
Raimundo Santos para integrar, como membro
suplente, a Comissão Especial destinada, a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 96,
de 1992, que "Introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário", de autoria do Senhor Deputado
Hélio Bicudo e outros, em substituição ao Deputado
José Melo.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 501-L-PFU2000

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Gilber
to Kassab para integrar, como membro titular, a
Comissão Especial destinada a analisar o Projeto
de Lei Complementar nº 9, de 1999, do Poder Exe
cutivo, que "Dispõe sobre as normas gerais para a
instituição de regime de previdência complementar
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municípios", em substituição ao Deputado
Eduardo Paes.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO N2 504-L-PFU2000

Brasília,-28 de-marçerde 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Wilson
Braga para como membro suplente, fazer parte da
Comissão Especial C!~stinada a acompanhar a apli
cação da Lei nº 9.503/97, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro", em substituição ao Deputado
Aldir Cabral.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. ~ Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 51 0-L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Paes

Landim para, como membro suplente, fazer parte da
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 634, de 1975, do Poder Executivo,
que "Institui o Código Civil Brasileiro", em substituição
ao Deputado Eduardo Paes.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 514-L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Sérgio

Barcellos e Celcita Pinheiro para, como membros su-
.plentes, fazer parte da Comissão Especial destinada a
elaborar anteprojeto com vistas à reforma do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, em substituição
aos Deputados Dr. Benedito Dias e Eduardo Paes.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se,
Em 54«). -; Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 516-L-PFU2000

Brasflia, 29 de março de 2000

~enl}or Presidente,-

Comuníco a Vossa Excelência que o Deputado
Joaquim Francisco passa a integrar, como membro
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suplente, a Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.615, de
1999, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a cria
ção da Agência Nacional de Transportes, do Depar
tamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes,
reestrutura o Setor Federal de Transporte, e dá ou
tras providências", em substituição ao Deputado Aldir
Cabral.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 523-L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Abelardo

Lupíon para integrar, como membro titular, a Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 4.828, de 1998, do Poder Executi
vo, que "Dispõe sobre a produção, o comércio e a fis
calização de sementes, e dá outras providências", em
substituição ao Deputado Airton Roveda.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFicIO Nº 525-L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

indico a Vossa Excelência, o Deputado Sérgio
Barcellos como membro suplente, da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
atuação da Fundação Nacional do índio - FUNAl,
em substituição ao Deputado Dr. Benedito Dias.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se,
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 527-L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exil que o Deputado Francisco
Rodrigues passa a fazer parte, como membro titular,

da Comissão Externa destinada a ''verificar as condi
ções da população da região 'Raposa-Serra do Sol',
situada nos Municípios de Normandia, Uiramutão e
Pacaraima, Estado de Roraima, e discutir com a
classe política local e os segmentos produtivos os re
flexos que decorreram da demarcação contínua de
terras, e que gerou a expulsão de grandes e peque
nos agricultores e pecuaristas, com sério reflexos na
economia de Roraima, atingindo, principalmente, o
abastecimento de arroz e carne em todo o Estado,
gerando protestos indiscriminados de toda a socie
dade roraimense, com verdadeira convulsão social
como divulgado na imprensa nacional", em substitui
ção ao Deputado Silas Câmara.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olive
ira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO NS! 528-L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a V. ExD que o Deputado Elton Roh
nelt passa a fazer parte, como membro suplente, da
Comissão Externa destinada a ''verificar as condições
da população da Região 'Raposa-Serra do Sol', situa
da nos Municípios ,de Normandia, Uiramutão e Paca
raima, Estado de Roraima, e discutir com a classe po
lítica local e os segmentos produtivos os reflexos que
decorreram da demarcação contínua de terras, e que
gerou a expulsão de grandes e pequenos agricultores
e pecuaristas, com sérios reflexos na economia de
Roraima, atingindo, principalmente, o abastecimento
de arroz e carne em todo o Estado, gerando protestos
indiscriminados de toda a sociedade roraimense, com
verdadeira convulsão social como divulgado na im
prensa nacional", em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olive
ira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFfclO NS! 540-L-PFU2000

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a V. Exil o Deputado Wilson Braga,
para integrar, como membro suplente, a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer à
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Proposta de Emenda à Constituição nº 137-A, de
1999, do Poder Executivo, que "Estabelece limite
para remuneração, subsídio, provento ou pensão,
aplicável aos três Poderes Públicos e ao Ministé
rio Público", em substituição do Deputado Mauro
Fecury.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olive
ira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 542-C-L-PFU2000

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Corauci

Sobrinho para fazer parte, como membro titular, da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 374, de 1996,
que "dá nova redação à alínea e do inciso 11 do § 5 do
art. 128 da Constituição Federal" (Proibindo o exercí
cio de atividade político-partidária pelos membros do
Ministério Público), em substituição ao Deputado
Antônio Jorge.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 592-L-C-PFU2000

Brasília, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que o Deputado Paes Landim

deixa de integrar, como membro titular, a Comissão
de Finanças e Tributação.

Indico o referido deputado para integrar, como
membro titular, a Comissão de Defesa do Consu- mi
dor, Meio Ambiente e Minorias, em substituição ao
Deputado Regional Germano.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 594-L-C-PFU2000

Brasília, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,

Indico a V. Exª a Deputada Kátia Abreu para
integrar, como membro titular, a Comissão de
Agricultura e Política Rural, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 596-L-C-PFU2000

Brasília, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Indico a V. Ex!! o Deputado Reginaldo Germano

para integrar, como membro titular, a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
em substituição ao Deputado Luiz Moreira.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Aloizio Mercante, Líder do
PT, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 151/PT

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª a fim de
indicar os Deputados Valdir Ganzer (PT/PA) e Nil
son Mourão (PT/AC) , como titulares, e os Deputa
dos Babá (PT/PA) e Paulo Rocha (PT/PA), para in
tegrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito des
tinada "investigar a ocupação de terras públicas na
Região Amazônica", conforme Requerimento de CPI
nº 2, de 1999, do Senhor Deputado Sérgio Carvalho
e outros.

Atenciosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Líder do PT.

Publique-se.
Em. 5-4-00 - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 153/PT

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª a fim de

indicar as Deputadas Angela Guadagnin (PT - SP)
e Iara Bernardi (PT - SP), como titulares, e os
Deputados Arlindo Chinaglia (PT - SP) e Dr. Rosi
nha (PT - PR), como suplentes, para integrarem a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "in
vestigar a incidência de mortalidade materna no Sra-
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sil" conforme Requerimento de CPI nº 22, de 1996,
da Senhora Deputada Fátima Pelaes e outros.

Atenciosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Líder do PT.

Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Senhor Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos
seguintes termos:

OF.IAlPSB.lNº 162/00

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª a indicação do Deputado Ha

roldo Lima, como membro titular da Comissão Espe
cial destinada a dar parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 98, de 1999, do Senhor Deputado
Fernando Zuppo e outros, que "altera o art. 30 da
Constituição Federal, para acrescentar inciso confe
rindo competência ao Município para determinar atri
buições de Vice-Prefeito".

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Car
doso, Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.lAlPSB.lNº 163/00

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exg a indicação da Deputada

Jandira Feghali, como membro titular da Comissão
Especial destinada a dar parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 308, de 1996, da Senhora
Deputada Jandira Feghali, que "dá nova redação ao §
22 do art. 17 da Constituição Federal" (acumulação de
emprego público).

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Car
doso, Líder do Bloco PSB/PCdoB.

PubJique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.lAlPSB.lNº 164/00

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exª a indicação da Deputada
Vanessa Grazziotin, como membro suplente da Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "investi
gar a ocupação de terras públicas na Região Amazô-

nica", conforme Requerimento de CPI nº 2, de 1999,
do Senhor Deputado Sérgio Carvalho e outros.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Car
doso, Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.lAlPSB.lNº 165/2000

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação da
Deputada Jandira Feghali, como membro suplente
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
"investigar a incidência de mortalidade materna no
Brasil" conforme Requerimento de CPI nQ 22, de
1996, da Senhora Deputada Fátima Pelaes e outros

.Atenciosamente, - Deputado Alexandre
Cardoso, Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.IA/PSB.lNº 166/2000

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do

Deputado Eduardo Campos como titular e o Deputa
do Inácio Arruda como suplente da Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a "investigar a aplica
ção irregular de recursos do Fundo de Investimentos
do Nordeste - FINOR", conforme Requerimento de
CPI nº 16, de 1995, do Senhor Deputado José Pimen
tel e outros.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Car
doso, Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 5-4-QO. - Michel Temer, Presidente.

Do senhor Deputado Valdemar Costa Neto,
líder do Bloco Parlamentar PUPSL, nos seguin
tes termos:

OFíCIO Nº 160/2000

. Brasília, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. Ex!! que o
Bloco PUPSL indica o Deputado Almeida de Jesus,
PUCE, como titular, em substituição ao Deputado
Paulo José Gouvêa, PURS; indica, ainda, como
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suplente, o Deputado Paulo José Gouvêa, PURS,
em substituição ao Deputado Almeida de Jesus,
PUCE, para integrarem a Comissão Especial desti
nada a apreciare proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 137·A/99 - SUBTETO,
que "Estabelece limite para a remuneração, subsí·
dios, proventos ou pensão, aplicável aos Três Po·
deres..."

Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre presidente meus protestos de ele
vado apreço e distinta consideração. - Deputado
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Arnaldo Madeira, Líder do
Governo, nos seguintes termos:

OFÍCIO Nº 26/2000

Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,

Solicito a V. EXª recofirmar o Deputado Elton
Rohnelt como Primeiro Vice-Líder do Governo na
Câmara.

Aproveito a oportunidade para reiterar protestos
de apreço e consideração.

Cordialmente, - Deputado Arnaldo Madeira,
Líder do Governo.

Defiro. Publique-se.
Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO
Do Sr. Deputado Freire Júnior, nos seguin

testermos:

. Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 235, inciso 11, do

Regimento Interno, licença para tratamento de saúde
por 130 (cento e trinta) dias, a partir de 5-4-2000, con
forme atestado em anexo.

Cordialmente, - Freire Júnior, Deputado
Federal.

Considere-se afastado a 'partir de 18
horas. Publique-se, nos term~s do artigo
56, inciso 11, e § 1º da CF c/c artigos 235 in
ciso 11; e 236, parágrafo único, todos do
RICO.' Após convoque-se o respectivo su
plente. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 5-4-00. - Michel Temer, Presidente.

ATESTADO

Atestamos que o Senhor Deputado Federal

FREIRE JÚNIOR está enfermo e necessita afastar-se de suas

atividades habituais durante 130 (cento e trinta) dias. a partir de

05/04/00, a fim de submeter-se a tratamento que exige repouso, em

atendimento ao que determina o § 4°, do art. 4°, do Decreto

Legislativo n007, de 1995.

CID.IO (H90)

Brasília,-85 de abril de 2000.·-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 11" 425, DE 2000
(DA COMISSÃO DE ClaNCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

MENSAGEM N" 972197

Aprova oalo que renova a permlnAo outOlllllda. Rédlo Continental de Cur1tiba Lida., para
expIorat lIlIN!ÇO de radlodlfulAo lIOllOIlJ em freqUêncla modul8da. na cidade de Cur1tiba.
Ealado do P8IlInll.

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

A/t. 1" É eprovado o alo a que 18 l1IferlI a POI1lIria n" 142, de 10 de
rnatÇO de 1997, que renova, per dez lII1OtI. a I*tir de 1" de maio de 1994, a pennislio
outorgada • RIodIo Continental de CWItiba LIda., para elqIIorar, lMItn cflf8ilo de
exclusividade, l«Viço de l1ICIDdlfuIAo lOI'IOr8 em fteq06nci8 moduladl, nl cld_ do
CurItlbI, EItado do Paraná.

;

Mo 2!' EaIe de<:rl*> IeglI1allvo _ em vigor 1111 d8Ia de lIUlI

pubIIcaçAo.

Sala da CominA0, ern 05 de abril de 2000.

~
.(~/,o

SANTOS FILHO
Pruidenta .
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MEJfSAGEM la 972, DE 1997
(DO PODlR IlXECU'l'IVO)

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PORTARIA N' 142 ,DE 10 DE março

Abril de 2000

DE 1997.

SublIete l apreciaçlio do Congrelso Nacional o ato conltant~ ~
ortaria nQ HZ d. 10 de JIlIrÇO de 1997, que rena"'a a pem IS o
~torqada l Rádio Continental d. Curitiba Ltda., para explorar,
em direito de excluBiYidade, serYiço de radiodifullo lOnora ..
fr&qÜlncia .adulada, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

(lS C(»fISSOES DE CltllCIA E !l'ECIlOLOGIA, CC»IIlIflCAÇ10 E
IIlFORIIA'rICA; E DE CONSTI'l'UIÇAO E JUSTIÇA E DS REDAÇAO (AR!. 54»

Senhores Membros do Congres,o NIciOlll1,

Nos termos do artigo 49. inci!o XI!. combinado com o § 3' do artigo 223. da

Constituiçio FedcmI, submeto i apreciaçlo de Vossas Excelências.llCOmpanhado de Exposiç50 de
MoIivos do Senlwr Ministro de Estado das Comuni~. oato COllS!Jllte do Portam 0'142, de 10
de março de 1997. que renova a permisJio~ i Ridio Continental de Curitiba Ltlla.. pm
explorar. sem direito de exclusividade, serviço'de radíodifuslo sonora em lTeqll!ncia modulada, na
cidade de Curitiba. EsIado do PIlIIIÍ.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no USO de !IJIS
atribuições, cooforme odisposto no art. 6', inciso 11, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, erendo em viria oque COMa do Processo Administrativo na 53740.000070194, resolve:

Art. I'. Renovar, de aconJo.com oart. 33, §3'. da Lei n' 4.117, de 27 de ag05lo de
1962, por dez 1IlOS, apalIir de ]0 de maio de 1994. apernússio outorgada àRádio Continental de
Curiliba Uda.,originarialmrfe Rádio Tinguj LIda., pela Portaria MVOP n' 95. de 30 de ~neiro de
1956, ~icada 110 Diário Oficial da Uniio em 16 de miço seguinte, para e.~pIorar. sem direito de
exclUSIvidade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.

Art. '!. Aexploraçio do seMço de rndíodifusio. cuja OIJ!orga érenovada por esI1
Portaria. reger-se·á pelo Código Brasileiro de Te!ecomunicações, leis subseqüemes e seus
regultrnentos.

Art. 3' Este alo somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresll
Nacional. nos lermos do §3' do MI. 223 da Constituição.

Art. 4' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

2 de setembro de 1997.

EXP08IÇÃO DE MOTIVOS Mt 11OMC, DE 21 DE AGOITO 1117,
DO SR. flllSTRO DE ESTADO DAS COMUtaÇÕES

E.l'-'e!elllissimo Senhor Pn:~denle da Repilblica.

Submeto àaprecilção de \'~~ E.,~Cncia ajJII;lUJI POllIria n' 142 .de 10 de
marco " . de IIJJ? ~~9Wil renol'tl apmmSÀU outoll/lllla li Ridio ConúlK.'lltal de Curitiba
LUla;. On!!lIlllrlilllletlle Rlidiu III1!!W Lida.. pela Poooia MVOP n° 95. de 30 de jillleÍru de 1956.
pubh~ em 16 de~ do mellJ!O anuo para ~plorllr iefViço de radiuilirusãu SUIUlfa em
rreq1Je1l(.1111lOdul1lda. na Ciliado de Cuntiba. EstlIdo do ParlllJlÍ.

2.. ~ ó~ cumpetenlei deite Minislmu manir~M: iObre u 'pedido,
1:OlISl~ Im1ruido de llCIlfdo com a le~j)açio aplicável. u que lIlC levuu a deferir o
requc:nmento de renuV'4çàu.

3, ~Bl'C\:'IJ que. ~UN [~ do §3° do m. ~3 da ConililUÍÇão. oato de rCllol'llÇio
S01IlCll!e prodUZlra erelto. legw iIJlOi deliber~ do CongrCSlO Nacional. para unde solicito Ieja
encanunhado o referido Il!o. ilCumpanhado do Pnx:mu AdmillÍ5ll'alÍvo nO 53740.000070194 que
lhe deu Oligan. . •

~cilownente.

Senhor Primeiro Secretário.

Eoouninho aessa Secretaria Mensagem do Excelentissímo Senhor Presidente da
República na qual SIlbmete àapreciação do Congresso NaciooaJ oalo constante da Portaria nO 142,

de 10 de março de 1997, qllC renova apermissão outorgada àRádio Continental de Curitiba Ltda..
da cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidêocia da República

ASua ExcelênciaoSenhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secrclirio da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA.DF.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁncA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ • DE 1999

O CONGRessO NACIONAL decreta:

Aprova o ato que renove a permissão
outorgada à Rádio Continental de Curitiba LIda.,
para explorar SllfViço de radiodifusão sonora em
bqflênala modulada. na cidade de Curitiba
Estado do P'araná. •

Art. 1° r;; aprovado- o ato a que se refere a Portaria nO 142. de
10 de março de 1997. que renove. por 10 (dez) anos. a partir de 1° de maio de
1994. a permissão outorgada á Rádio Continental de Curitiba LIda., para explorar.
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada. na cidade de Curitiba. Estado do Paraná.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Fpublicação.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso U,
alínea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

Atendendo ao disposto no §30 do art. 223 da Constituição, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para adevida apreciação, uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após adeliberação do Congresso Nacional.

11- VOTO DO RELATOR

I· RELATÓRIO

De cónformidade com oart. 49, inciso XII, combinado com o
§ 10 do art. 223, da Consti~uição Federal, oExcelel1líssimo Senhor Presidente da

República submete àapreciação do Congresso Nacional, por meio da Mensagem

n° 972, de 1997, oato que renova apermissão outorgada à Rádio Continental de

Curitiba LIda., para explorar, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sem direito

de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

o processo de renovação de outorga requerida pela Rádio
Continental de Curitiba LIda., executante de serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, encontra·se de
acordo com aprátice legal e documental atinente ao processo renovatÓliO eos
documentos juntados aos alltos indicam aregularidade na execução dos serviços
de radiodifusão.

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, contra o voto do
Deputado Walter Pinheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Paulo
José Gouvêa à Mensagem nO 972/97, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Todas as exigências da Resolução nO 01, de 1990, desta
Comissão, foram atendidas e os documentos juntados aos autos indicem a
regularidade na execução dos serviços.

oato de renovação de outorga obedece aos principios de

constitucionalidade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
Constituição Federal, eatende às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder EX~utivo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresentamos.

6íode 1999.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente: Salvador Zimbaldi, José de Abreu eíris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Silas Câmara, FrancÍStônio Pinto,
Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauei Sobrinho,
José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
José Gouvêa, Pedro Irujo, Walter Pinheir!), Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano, Or. Hélio, Emipedes
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo
Wanderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mata e·Babá. !

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2000.

f€i
~A/'~

Depu ANTOS FILHO
Presidente
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PROJETO DE DECReTO LEGI5I.ATIVO N" 425 DE 2OllO
(DA COMlSSAo DE C~NClA ETECNOlOGIA, COMUNICACAo E INFORMÁTICA)

MENSAGEM NO 214198

Aprova o ato que renova a permildo ouIDIgada 11 A.B.C. Rádio e Televido Lida p&1II
explorar BeIVIço de radIodlfudo lIOI1OIlI em freqllêncIlI modulada lIlI cId8de de .......::_-
Estado de Mlnae Gerais. ,""'.-.aI...

(Á COMlssAo DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA eDE REDAçAO (ART. /54»

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 49/Me, DE 3DE FEVEREIRO DE 1998
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES '

o CONGRESSO NACIONAL dIcretI:

M 1° É lIlllOYIIdO o alo R que lIlI refere a PorIlr1R ri' 541. di 29 de
outubro de 1991. que renova, por dez lKlllI, a partir de 18 de jIneiro de 1995, •
permiHAo outorgada. A B. C. Rádio B TllIWIIo Uda., pn expklnIr. l8ITl dirtlto de
BldU8Mdade. serviço de racIíocJfUdo laIOI'lI em hqIlênciIJ mociIl8cI8, 118 ddad8 de
BllIbeclIna, Estado de MiIIlIa Genà.

M 2" EIle decreto legielativo entra em Yigor 118 data de sua

SubmelO à 8llI8ClllCão de Vossa ExcelioCa a Inclusa POllana n' 547 ,de 29de
outubro di 1997 ,pela QUlÍI renovDi a pemusão outoIg8da à A.B.C. Ridio e Televisão LldI.,
pelIPortananlB. de 16 dejl/lllllllde 1986. publicada no Olá/io Oficial da Uniio em 1BI4lgIIinle. pwa
uplorIr lIIYIço de I'IIdiodifusio SC10IlI em !reqilincia rnodIllada, na cidade de Bar!lAalne, Estado de
NinlsGellis.

2. Os órgAos compI!IIltN deste MInistério rnarifeslaram.sa soble o pedido.
alflIidIrando.o ÍlIII'IIÍdO di 8CMlo com a legiJIaçio aplicável, o que me levou a dlnri' o
l'IIqUWimenlll de 1IIXlYlIÇ6o.

3. EICInço que, nos tamlOI do § ~ do arl. 223 di ConstituiçAo, o afxl de ranoYaçio
lOf11Il1le produzri lI8Ilos leglil após delibenIçio do Congrasso Nacional. para onde 8Clíelto lfll.B
sncanirNcIo o rIfItído alO. aeonJ;IIIJhado do Processo Adminislralivo nl50710.000818194. que lI1a
dell origem.

pubIicaç6o.

Bala da C«nissAo. em 05 de 8briI de 2000.

IIE1ISAGJ!M MS 214, DE 1998
(DO PODER EXECU'l'IVO) PORTARIA" 547 I~ 29 DE outubro" DE 1997.

Subaete 11 apreciaç!o cio CongrelBo Nacional o ato constante da
portaria nS 547, de 29 da outubro de 1997, que rmova a
ptlrJIisslo à A.B.C. RAdio e 'relevido Ltda., para explorar, ...
direito de exclusividade, serriço de radiodifusao sonora 811
freqülncia lIOdulada, na cidade Barbacena, Estado de Minas
Gerais.

oINISTRO DE ESTADO DAS~, no lISO de suas a1Iillições,
~otispoÂl no ar!. &I, inciso 11. do~~ 88.006, de 26 de jlrleiro de 1983, etendo em
viSta oque COOIIa do ProceuoAdniislratiYo nl50710.~18194, teJOI\te;

(AS COMISSOES DE CI2IICIA E TECNOLOGIA, call1IIlCAÇ10 B
IHFORIllTICA; E DE CONS'rI'l'UIÇAO E JUSTIÇA E DE R~ (AR'l'. 54)}

Nos termos do artigo 49, itJcito XII, combinado com o § 3' do artigo 223, da

COllSlituiçlo Federal, JIIbmeto àapreciaçio de VOIIU Excelhiu,~ de ExpoIiçIo de
Motivos do SelIhor MiIiItro de EtIado da~ o110 CllI1IlIlIlC da Pollaria o' 547, de
29 de outubro de 1997,~ lCllOYI a pcmiaio lJUtorBIda i A.B.C. Rídio e TeIevíIIo Lida.. pII'l

explorar, sem direito de exclwividade, serviço de radiodífudo lIOIlOI'I em freq~ modulada, 111

cidade de BalbaetlII, Estado de Minas Genit.

M ,. RsrImr, de ac«do ClllIl om. 33: §'1-, da Lei ~ 4.117, de 27 de agosto de
1962, por dez llOI. aprr·de 18 de jniro de 1995, apemlÍSSáO 0l/l0tgIIjs i A.B.C: lWo e
TeiI'riIio Llda., pela~~ 8, de 18 de janeiro de 1965, pubOOada no WOO 0ficiIlI da lkiio em
18 tePtte, pn uplonr, S8lll cireKo de excklsMdade, serviço de radiodiluIio lOIlOf1 em freqüioàa
rnock8;la, na ciIIde de Ilrbana, Estado de Mi18s Geris.

M 'IA~oraçào do serviço de rlKiolifusáo, ClJja Ol*>rga é renovada !XX' esta
Portaria, regtlr*Í pelo Código BIa5iIeiro de Telecomunicaç6es, leis subseqüentes 8 seus
regUqios.

Art. '1 Este ato scxnente (XOdllZiá eleOOs.1egás após deIiberaçáo do eoo,esso
NIcioni. nos ilImloI do§;lido lIt. 223 da Constitlição.

Art. lo' EIáI PorIlrie entrI em vigor na dIIa de IUI pubbção,

17 de Cewniro de 1991.
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Avisa nO 232 •SUPARlC. Civil

SenhorPrimeiro Seaetârio,

Em 17 de fevt:eiro de 1998.

Atendendo ao disposto no § 3' do art. 223 da Constituição. a
matéria fOi enviada ao Poder Legislativo pará a devida apreciaç/lo. uma VB2 que o
ato somente produzirá efeitos após a deliberaç&t do Congresso Nacional.

Cumpre-nos. portanto. opinar sobre os aspectos têcnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão. nos termos do inciso 11.
alínea "h", do art. 32 do Regimen19 Intemo.

/I. VOTO DO RELATOR

o processo de renovaç/lo de outorga requerida pela A. B. C.
Rédio e Televldo Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora em
freqOêncla modulada. na cidade de Barbacena, Estado de MlnllA Gerais, encontra
se do accrdo com a pr$tIca leOal e documental atlnente ao processo renovatório e
os document08 juntlllos aos autos Indicam a regularidada na execução dos
serviços de radiodlrusAo.

ainho a~ Secretaria Mensagem do ExceImsiIoo Senhor Presideme da

'República tl& qual submete àaprtllÍajio do Congresso Nacional oato constante da1'ortaria nO 541,

de 29 deootuhro de 1997, que renovaapennissão outorgldai A.B.C. Ridio eTáevisão lJda., da
cidade deBarbaceIla, Estado de Minas Gmis. .

OCOtw-h
CLOVIS DE BARROS CARVAI1iO

Ministro deEiado CWe dacasaCivil
da~daRepiblk.!

ASuaExcel_oSenhlr
DetWdo UBIRATAN AGUIAR
Primeito Secretário da Cimara dos DepnOOs
BRASlLlA-DF.

COMISSÃO DE C1ENCfA ETECNOLÓGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

I· RELATÓRIO

De OOllformidade com oart. 49, im XII, combinado com o
§1° do art. 223, da ConslituMião Federal, oExcelentíssimo Senhor Presidente da
República submete ãapreciação do Congresso Nacional, por meio da Mensagem
no 214, de 1998, oato que renova apermissão outorgada àA B. C. Rálio e
Televisão lida., para explorar, na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais,
sem diretto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

Todas as exigências da Resolução n" 01. da 1990. desta
Coml88llo. foram atendidas e os documentos juntados aos autos indicam a
regularidade na llXllCUÇllo dos seMçoa.

o ato de renovaçAo de outorga obedece 80s princIpias de
constiluclonalidade. especialmente no que se refere llOll artigos 220 a 223 da
ConsIItuIç.lo Federal. e atende .. fonnalidade8 legais, motivos pelos quais somoe
pela homologaçfto do ato do Poder Executivo. na forma dO Projato de Decreto
legiSlativo que ora apresentamos.

8alada ComlssAo. emOf dElO!.L~.J{jle 1999.

p~

DepulB;(~SAR BANDEIRA
. Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ti' •DE 1999

Aprova o alo qua renova a permissão
outorgada à A. B. C. RáalO e Televisão lida.,
pera explorar seMço de radiodifUsão sonora em
freqDência modulada, na cidade de Barbacena,
Estado de Minas Gerais.

OCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Éaprovado o ato aque se refere a Portaria n° 547, de

29 de outubro de 1997, que renova, por 10 (dez) anos, apartir de 18 de janeiro de
1995, a permissão outorgada à A. B. C. Rádio e Televisão ltda., para expIOi'aT,

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifUsão sonora em freqlléncia

modulada, na cidade de Barbacena, Eslado de Minas Gerais.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

publicaçAo.

Sala da Comissao, em O~ dec/.J:if...J,~~1999.

~
.. /-é',,",../

l~~BANDEIRA
• Relator
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m-PARECER DA COMISSÃO

A ComissIo de Cianeia e Tecnologia, Comunicação e
Jnfonnílica, em reuníIo ordinária realizada hoje, aprovou. contra o voto do
Deputado Wllta: Pinbciro, o psrecer fAvorível do Relator Deputado César
Bandeira 1 Meusagem na 214/98, DOS termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram prestlIItcS OS seguintes Deputados: Santos Filho,
Prcsideote: Salvador Zimbaldi, José de Abreu eím Simões, Vice-Presidentes;
AIbcm Goldman, Anpto FIIDCO, 1010 Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
PiauhyliDo. LaizRibeiro, Nno Rockigues, Sitas CAmara, Francistônio Pínto,
Gcasivaldo Isaias, H«rne$ Parcianello, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filho, NelsonProença, AroIdc de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
10Ié Carlos Aleluia, .ll* Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic PifeI FII1lCO, Marcos de Jesus. Nelson Pellegrino, Paulo
JoIé GwY!a, Pedro Irujo, Waher Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Paodcmey Avelino, Rob6rio Araújo, Wagner SaIustíano, Or. Hélio, Eurlpedes
Miranda, EvarxIro Milhomcn, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo
Wanderva!, Agnaldo Muniz, Rafael Goora, ÁtiIa Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mota e Babá.

Sala da Comisslo, em OS de abril de 2000.

~
;"'t-.Jk~

Depu ANTOS FILHO
Presidente

~DOS DEPUTADOS

<D'~OJrrro DE DECRETO LEGISLA1lVO N" 427 DE 2000
DE~NC*.!;,~?GIA, COMUNlCAÇ;\O E INFORMÁTICA)

..............,N·1.0781ll8

ApftMI o alo QUIIIWICl'oW. COIlCeIIIO 0UI0rgIda •
I*IIIICIlIorw lIlVIc;o de~ , Râdio UniYerwiWria Metropolitana LIda.•
Fedanll. -11III onda m6dla, na ckl8de de Bruilia, Distrito

(À COMISSAo DE COHfrTTr'IJIçAo E J\JST1ÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL. cIKIWta:

HEliSAGE:M NR 1.078, 'DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Subaete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 27 de. agosto de 1998, que "Renova a concesslo
outorgada à Rádl0 Universitária Metropolitana Ltda para
explora: ~erviço de radiodifusao sonora em onda média, ~~ cidade
de BraSlha, Distrito Federal".

(lS COMISSOES DE CI!IlCIA E TICIlOLOGIA, COMIlHICAÇ10 E
INI'OJll!!TlCA; E DE C0!1STITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇlO (ART. 54) J

SetIhores Membros do COngIWlO Nacional.

Nos termos do artigo 49. inciso XII, combinado com o § 3! do artigo 223. da
o,nstituiçla Federal. submeto à apw:ÍaÇIo de VOSSllS Excelência.l, acompanhado de Expo!içio de

MotivoI do Senhor Ministro de Estado das Comunícações, o ato constante do Dectelo de 27 de

agosto de Im, que "Renova a concwIo outorp à Rádio Univmitária Metropolitana Lida..
para explorar serviço de radiodifuslo !OD.Ora em onda média, na cidade de Brasília, Distrito
Ftderal',

Brasília, 9 de settmbro de 1998.

éh~h
EM ~ 185 IMe

Brall,a, 31 da julho dol9ll8.

ExcalanIfulmo Senhor Prolldante da RopúbIlcI,

SubmaIo ti CllnIldaIaçIo da VOIIll E>a:elinda o Incluso P",,*IO Admln!Itra1Ivo ~
53OOO.010ll1Mlll, em que a Ridlo UnlvarIitiria M8tI'llpoIitanI Llda. fOIlclta ranovoçio da """""'110
para 8lqlIorar HlVIço da rod1odIfudo 1011OIII em onda midIa, na _ de Brlsma - DIItrilo FadorW,
OriginIImente oulorglIdIti ~Io indepIndincla clt Btuilll L.tda. confomla Dectato ~ 58.2-48. de 22
da abril da 1ll1le, _ pwa a Ridio a Ta_ UniYIRltitia Metropolitana polo Deawto ~
82.627, da 13 da novambro da 1978, ..... danomlnaçlo lOCiaJ fel ailanlda confomMt E><poolçio da
- ~ 82, da 15 da abril da 1ll1le, a renovada. por dez anoa, a partir da 22 da julio da 11l1lll, nol
tamloI do DocrafD ~ !lll.OOS, da 3 da maio de 1988, pul>Ilcado no Ditirio Oficial da UnIIa em 4
HglJítlte, cujo (lIIZo I'8I/dUal da outt>t;a lei mIIIltido pelo DecIato de 10 de maio da 1991.

2. ObUND que o ato da outoroa originai _ amparado Jurid-. conlidaC1lndo ..
dilpollç6ao contido na lal ~ 5.785, do 23 da J"""'" da 1972,,, no Dac:taIo ~ es.ose, da 26 da
]anoiro da 1ges, que a rogularnanlou, que consideram como defaridol os padldOI da renovoçIO
CllqU8Ifdos no I'onna _ e nIo _Idos ao t6nn1no do prua da .-igincia da """'*_ ou
pemrillIo, _, por 1slO, admiIldo o Iunclonamanto precilio dOI el!llÇ6el, m&1ll1<I quando
8lqliradu u rupacf\IU llUUxgu.

3. Com ..... obHrvoç6oI, IIclto ti conclJ.lir... que a _910 do (lIIZO do ouIoI;a ou a
pand6ncla de llI8 renovoçto, a CllllO ou alongo prazo, nJo determinam, nacassltíamOllta, • axtinçio
cio l8l\1çO prastado, podando o pltlCellO da ran<lYllçlo Ar ultimado.

4. Em _ ranovada a ou1atga em aproço o ato corraspondante dawni _alarque a
l'8I1O'IIIÇ6o 0C0II'Iri • paI1ir clt 22 clt jutlo de 11l!lll.

S. NelA cordormidada, o em obsarvtncla 80 quo dilpllam aLeI rf- 5.788, da 1m, a l8U
Ragulamanlll, DacC1Ikl ~ S8.oee, da 1ll83, llJbm8Io o 11IOOIO à IlJIlIrior conslderaçlo da VOSII
ElaI6ncIlI p8I8 dacitlo allbmlnlo da maléria 80 C~ISO NacioneI, om Cllnljll1manlO lO 53' do
lIft 223 da ConJllIuiçio.

Rospaitolamante,

lUlZCAll.L~ÇAOE BARROS
Ulniltrll de Estado das COrnunicaç6a.
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DECRETO DE 27 DE llGJSro DE 1995

RIl10VII a concelllo oulcI'gada • Rádio UnIvOIIIlária
MelmpolItana Lldl., para e>cplorIr HlViço da radIodIIuIio
sonora em ondl média, na cldlda da llmilill • OImtoF_.

o PRESIDENTE DA REPOOUCA, no uoo dai _ulç6H qUOl lhe COl1IImn OI 1ltI. 84,
IncilO IV, a 223 da ConItiluIÇio, a llOI termol do art. IJO, Jnclso'" do Dacrwto ~ B8.IJee, da 2B da
jllllko da 1i83, a wndo em 'lista O'lua _ do PlOCIISO "'-latralMl ~ 53OOO.01091ll11M1,

DECRETA:

Art.1" FIca _da. da acordo cem o Irt. 33. 53", da Lei ~ 4.117, da 27 da agoIlO
da 19!12. por dez 11I1OO. a~ da 22 da julho da 1ge6.·a tonCMslo da Ril<llo Un....._
Metropolltlna lida" OUlOlgada pelo Daet1I\o ~ 582048. da 22 da ablll da 1968, a twnovIda pelo
Decl8to ~ 9!l.00B. da 3 da maio da 19B1l, cujo prazo rasldual da outolga foi mantido conIOIIllI
Dacrwto da 10 da maio da 11lll1. para a>pIonIr, 11m dnI1D da alCCluaividade, "rvlço da radJodlfullo
"'""'" em onda mádla. nl cidada da Brullia· Dls1rfIoF_.

Pat6graIo llnlco. A axpIarI;Io do IlrvIçO da radIodIfullo, cujo outorga é I1lllOvada por
_ Dacmo, regar-.'" paio C6dlgo BIulIalro da TlllacomunlellçOel, laia IIlIIHqIlenlH • "UI
nogu_. .

Ar!. 'J!' EIla ato .- pllllluzIrá aflitos legals apóI dllillerlçlo do Congresso
NadonaI, llOI tarmoI do 53' do 8It. 223 da ConIlItulç6o.

Ar!. 3" EI1a DIotato antra .... lIiQorna dita dllUIlp~.•

emilll,27 da agooto da 19911; 177* da Indlapendtncla a 110' da RtpIlilIlca.

Aviso'" 1. 209- SUPARIC. CiviL

Em 9 de setembro do 1998.

SCnhorPrimeiro Secletírio,

EncIminho • essa Seerctaril MeDS8lleln do EXcehmtIJ5imo Senhor 1'Iesidente da
~úbli"" na qusillUbme!e lÇIeCiIÇlo'do Coogresao NllCÍom! o ato 00_ do Decreto d.27

do ogOllo do 1998. que renoVl a =cessIo outorpda á RMio Universitária Metropolit&1l LIda.. d.
cidadc de Bruilia, Distrito Federal

A!eneio"""",,,!e,

C--s..-C>'--'.~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Minislro do Estado Chefe da Cas. Civil
da PIeshI!ncia da Repúl>!ica

A Sua BxeeJ!IIciao SeIlbor
~UBIRATAN AGUIAR=.uSe<:ntirio da CImara doa DepU1adoa

-DF.

•COMISSÃO DEC~C1A ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMAnCA

I· RElATÓRIO

De confOrmidade COm Oart. 49, inciso XII, combinado com o
§1° do a.rt. 223, da Constituição Federal, oExceIentíssimo Senhor Presidente da
República submete àapreciaçlo do Congresso Nacional, por meio da Mensagem
no 1.078, de 1998, o ato que renova a' concessão outorgada à RAoIO
UNIVERSITÁRIA METROPOlfTANA LTOA, para explorar, na cidade de Brasilia,
Distrito Federal, sem direito de exclusMdade, seIViço de radiodifusão SOI'lOfa em
onda média.

Atendendo ao disposto no § ao do art. 223 da Constituição, a
matéria foi enviadno Poder legislativo para adevida apreciação. uma vez que o
ato soménte"prOduzirá efeitos após adeliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-n08, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e
-formais da matéria submatlda ao exsme desta Comissão, nos termos do inciso 11.
alfnea "h", do arl 32do Regimento Interno.

11· VOTO DO RElATOR

o processo de renovação de outorga requerida pela Rádio
Univel'5i1ária Metropolilana Ltda., executante de selViço de radiodifusão sonora em
onda média. na cidade de Brasnia, Distrito Federal, encontra-se de acordo com a
prática legal e documental atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos eutos indicam a regularidade na execução dos serviços de

radiodifusão.

Todas as exigênCias da Resolução n" 01, de 1990, desta

ComissAo, foram atendidas e os documentos juntados aos autos indicam a
regularidade na execução dos serviços.

oato de renovação de outorga obedece aos principios de

consliluàonalidade,' 8fIpecialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
Constituição Federal. eatende às formalidades legaisómotivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto

legislativo que ora apresentamos.

. .om '"r"'"'" ""DO.
JJW~UPEDRO EDO
Relator
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" I DE 2000

Afp;Yva o ato que renova a ooncessio
outorgada à RádIo UniYeraitária Metropolilana
Lida., para explorar serviço de radiodifudo
eonora em onda média, na cidllde de BrlIsllia,
Dia1rilo Federal.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° I: aprovado oato aque se refere o Decreto de 27 de
agoslD de 1998, que renova, por 10 (dez) 8IlOI, a partir de 22 de julho de 1986, •
concesdo outorgada à Rádio Unlwrsltária Metropolitana lida., para lllqlJoiar,
sem direito de axcIulividade, lBIViço de radiodifUsio sonora em onda médil, na
cidade de Braailia, Distrito Federal.

Ar!. 2' Este deCIeIo Iegislallvo entra em vigor na data de llJ8

publicaçAo.

m- PARECER DA coMISSÃo

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemeote o
parecer favorável do Relator Deputado Pedro Canedo à Mensagem n°
1.078198, nos termos doProjeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguint~ DePutados: Santos Filho,
Presidente: Salvador Zimbaldi, José de Abreu e!ris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, Augusto Franco, Joio Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, sUas Câmara, Francistônio~,
Gessivaldo !saias, Hermes ParcianeIJo, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filho Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
José 'Carlos Aleluia, J056 Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Morei""
Maluly Netto, Víc Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
José Gouvêa, 'Pedro Irujo, Wa!ter Pinheiro, Odehno Leão, Oliveira FiIbo,
Paudemey Avelino, Robério Araújo, Wagner Sa1ustiano, Or. Hélio, Eurlpedes
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Enmdina, Almeida de Jesus, Bispo
Wanderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mota e .Babá.

Sala da Comisslo, em OS de abril de 2000.

iffi_4/~Depu ANTOS FILHO
Presidente

PROJEiO DE DECRETO LEGISlATIVO N" 42é'. DE 200
(DA COMISSÃO DE CII:NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO I;: IN

MENSAGEM N" U51fg8

Aptava o alo que renova a concenIo outDrgada 11 Fundaçllo Cultural
'Arihur de Souza V*,. pera explorar ---Iço de radlodlfu8lio lOIlOrll er
::kIàde Nova OdMu, Ea!Ildo de 810 Paulo.

:A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 5

O COtfGRE88O NACIONAL decreta:

Nt i" ê lIPfllVacb o lIfl). que HI'llf8l'll ODecreto (
de 1llll8. que lWlOV8, por dez anos, a partir de 20 de fevemiro de 1
ouIorgIIclI • FlXldeçIo C1Jltnl de RIlIodifulfo 'Arlhur de Souza Va
..... dll'1IlIo de -'tJIIvidado. a«vlço de l'IICIIodlrudo eonora em onde
de Nova CldIHe, ENdo de 810 Paulo.

Nt 2" EaIAl dea'Ito~ enlnl em vigor
pttilcaçIo.

s.Je da Comiuio, lIIII 05 de abril da 2000.

~~4/.t.
OSFItHO

Presidente

lIIIf8lGIM itR 1.451, DE 1998
(DO PODER WCUl'IVO)

SlIbMte .. çrecilçlo do Congresso lIacional o ato COl

Decreto de 20 da IIOYIlIbro de 1998, que "Renova a
outorgada 1 l'uD4açlo Cu1tural de Radiodifua60 "Arthur
Velle-, para uplorar ••rviço de radiodifus60 &onon
l16dia na cidade da lIova Od...., Estado de alio Paulo".

(18 C<IIISSOIS DE CIIIICIA E TEClIOLOGIA, COMllIl
Illl'OIIIIlfICI; E DE CONSfITDIÇ1O E JUSTIÇA E DE RED~ÇlO

SIIlbonIMcmimI do CODgZeS!O Nacional.

NOI lIlIllOI do Illlao 49, _ XII, combinado com o § 3
CoaItitIliçIo pcdetal, lIIbIMIo l apnoIaçIo de VOIIa ExcelCncins, ncompanhi
Mc1ivoa do SIabor MinlJtro de EIIado dia~ o ato COl1!1aIlte d

IIOvembro de 199!, que "ReIIOva • çIllICeIIIo 0IIl0lplla à FIlIldaçIo Cull1l

"Ar!hur de Sooza Valle", pua expIOlII' JII'YIço de radlodiflldo sonora em ondl
Nova Odcssa. Estado de Sio Paulo',

Brasilia, 25 de no
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Excelentiuimo Senhor Presidente da Rep(illlica,

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Aviso n2 l.59a SUPARlC. Civil.

Quinta-feira 6 14459

Submeto à consideração ÍIe Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo ~
53830.001632/94. em que aUberal AM Lida.. originanamente Rádio eTelelÍSão Umeir8 L1da., solicita
rIlIOVIção da ccl1Cllssio Jl8IlI elql/orAr serllÇO de radiodifuaão sonora em onda média, na cidade de
Nova Odessa, Estado de 510 Paulo. outorgada conforme Decreto rf' 90.879, de 30 de janeiro de
1985.

2, R...... que, no curso dos procedimentos da renovação, foi autorizada a
transferência dilela da concessio para aFundação CutIIraI de Radiodifusão 'ArlIM de Souza Vaie',
confoIme Dtcreto de 26 de maio de 1998.

3, Observo que o ato de outorga original está amparado jundícamente, considarando as
disposições contidas na Lei n' 5.765. de 23 de jtJnho de 1972, e no Decreto n' 88.066, de 26 de
jeneirO de 1983, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação
requelidos na forma devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou
permissão, sllldo, por isso, admitido o funàonamanto prKlirio das eslações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.

4. Coo1 essas observações. licito é conciuir·se que aterminação do prazo da outorga ou a
pendência de sua renovação. acurto ou a longo prazo, nlo determmem, necessariamente, aextinção
do serviço prestado, poOOndo oprocesso da renovação ser ultimado.

5. Em sendo renovada aoutorga em apreço. oI!O correspondente lÍever.i lI5Sinalar que a
renovação OCOIT8rá a partir de 20 de fevereiro de 1995, já em favor da Fundação Cultural de
Radiodifusão 'AJ1Ilur de Souza Valle'. .

6. Nesse conformidade, eem observância ao que dispõem a Lei n' 5.765, de 1972. eseu
Regulamento, Dtcreto n' 68.066. de 1983. submeto o assunto à superior consideração de Vossa
ExceI6nc:ia pu dadsio esubmilsão da malfiia ao Congrmo NecioMl, em cumprimento ao §~ do
aIt. 223 da Conltiluição.

RespeltoUllllll1le,

~
LUIZ CARLOS MENDONÇA DE BARROS

Ministro de Estado das Comunicações

DECRETO DE 20 DE N<:ml!BRl DE 1998

Renova a COI1ClIssão outorgada á Fundaçio Cu!tlJtal de
RadkK!ifudo 'ArtItur de Souza Valle; para explorar selViço
da radlOdlfusAo sonora em onda mOdia na cidade de NoVII
Odessa, Estado de Sfto Paulo. .

. . OPRESIDEN~DA REPúBUCA, no uso das atribuições que lhe conferem os alU. 94,
mClS~ IV, e 223 da Constituição, e nos lermos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066. de 28 de
Janeiro da 1983, etendo em VlSIa oquo consta do P1ocesso Administrativo~ 53830.001832194,

OECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo. com o llrt. 33, § 3', da Lei n' 4117, de 27 de a90sto
de 1982., por dez anos, a~ de 20 de fe_ro de 1995, a concessão para explOflr, sem direito de
8lCClUsMdade. Sll!VIÇO~~ sonn em onde mOdia. na cidade de Nova Odessa. Estado de
Slo P~, outorgada a lib~ AM Lide., origin.anamenle Ridlo & Televisão limei", Lida., pelo
Decroto n 90.879, d.e 30 de janeiro de 1985, cuJo pnlZo residual da oUlorga foi mantido confOfTl1e
Decreto de 10 de mIJO de 1991, e transferida para a Fundação Cultu",' de Radiodifusão 'Arthur de
Souza Valle', conformo Dacmto de 28 de maio de 1998,

Parig"'to .único. A exploração.d~ serviço de radiodifusão. cuJa outorga é renovada por
este Decreto, reger·S8-a pelo CódigO BllISlI8Iro de Telecomunicações leis subseqüente. e seus
regulamentos. •

Naclollll Art.
t

2' dEs§t&3:tD somente produzini .teitD. legais aPós delibaração do Congresso
,nos ennos o do llrt. 223 da ConslillJição.

Ar!. 3' Este DacretD entra em vigor na data de sue publicação.

Brasília,20 de l1O'IlInáro de 1999: 177' da Independência e110' da República.

Em 25 de novembro de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho aessa Secrelaria Mensagem do Excelenlíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete aapreciação do Congresso Nacionnl oalo conslante do Decreto de 20

de novembro de 1998, que renova aconcessão outorgado aFundação Cullural de Radiodifusão

"Arthurde Souza Valle", da cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Esrooo Chefe da Casa Civil
da Presidência da Repúblic,W

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOlOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁnCA

I· RELATÓRIO

De conrormidade com oa~ 49, indso XII, combinado com o

~ 1° do art. 223, da Constitlijo Federal, oExcelemíssímo Sen~or Presidente da

Repú~ica suomete àapreciação 00 Congresso Nacional,~ lMio da Mensagem

nO 1.451, de 1998, oato que renova alXlI1cessáo outorgada àFunda~ Cultural

de Radiodifusão 'Mhur de Souza Valle', para explorar, na ddade de Nova

Odessa, Estaoo de São Paulo, sem diretto de exdusividade, SelVÇc de

radooifusáo sooora em onda média.
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Atendendo ao disposto no § 3" do art. 223 da Constituição. a
matéria foi enviada ao Poder legislativo pera a d8\lida apreciação, uma vez que o

ato somente produzirá efeito. apóll a deliberaçio do CongrMllO Nacional.

Cumpre-nos, portanto, cpinsr sobre 0& upectos técnicos e

formais da matéria submetida ao exame desta Cornisslio, nos termos do Inciso 11.
alfnea "h", do art. 32 do Regimento Inltlmo.

11 • VOTO DO RELATOR

o processo de renoVllção de outorga requerido pela Fundaçio
Cultural de Radiodifusio "Arthur de Souza Valle", executante de serviço de
radiodifusAo sonora em onda média, na cidade de Nova Odessa. Estado de $lo
Paulo, encontra-ae de acordo COm a prática legal e documental atinente ao

processo renovatório e os documentos juntadOll aoa autall indicam a regularidade
na execuçllo dos serviços de radiodifusio.

Toda. as eXig6ncias da RMOIuçAo ~ 01, de 1990, dacta
Comissio, foram atendidas e os documentos juntados aos autos indicam a
regularidade na execuçio dos SBrviçoll.

o ato de renovaçlo de outorga obedece aos prlncipios de
conS1ijucionalldade, especialmente no que se [8f6re aos artigos 220 a 223 da

Conslitulçio Federal, e atende às formalidades legais. motivos pelos quais 8Omos
pela homologaçllo do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto 'de Decreto
Legislativo que ora aprasentamos

PROJETO DE DECRETO LEGlSLAnvo N" , DE 1999

Aprova o ato que renova a conceuao
outorgada à FundaçAo Cultural de Radiodifusão
"~u~de Souza Valle", pora explorar serviço de
radíodífuaAo sonora em onda média, na cidade
de Nova Odessa, E8Iado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" É aprovado Oato a que se refere o Decreto de 20 de

novembro de 1998. que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 20 de fevllfeil'O de

1995. a concessão outorgada à FundaçAo Cultural de Radiodifusão "Ar!hur de

SOuza Valle", para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusio

sonora em onda média, na cidade de Nova Odessa, Eatado de SAo Paulo.

fi - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, contra o voto do
Deputado Walter Pinheiro, o PftIecer favorável do Relator Deputado Nárcio
Rodrigues à Mensagem n° 1.451~8, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta,

•
Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,

Presidente: Salvador ZilJ}bald~ José de Abreu eÍris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, AuaUst0 Franco, João Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nãrcio Rodrigues, Silas Câmara, Francistônio Pinto,
Gessivaldo Isaias, Hennes ParcianelIo, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
José Gouv!a, Pedro Irujo, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano, OI. Hélio, Eurípedes
Miranda, Evandro Milhomcn, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo
Wanderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mata e Babá.

Sala da Comissão, em OS de abril de 2000.

d.A~
DeP~~?S FILHO

Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 429, DE 2000
(DA COMISSÃO DE CltNClA ETECNOLOGIA. COIAUNlCAÇÂO E INFORMÁTICA)

MENSAGEM N' 119fQ9

Aprova o ato que lllJto(ga pen1IissAo à RádiO Mundial FIA de ToIedo Lkfa., para explofsr
serviço de radiodlfusAo sonora em freqD6ncla modulada, na locBlidade de ToIOOo, ElIlado
doPamná.

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

publicaçãO.
to legislativo entrP. em vigor na data de sua

ES

Art. l' É aprovado o alo a que se refere a Portaria n" 257, de 4 de
dezembro de 1!l98, quo outorga pennisllAo à Rádio Mundial FM de ToIado Lida, pare
1lIql/ooIr, pelo prazo de daz 1JflOlJ, aem dir8ilt> de exclusi~, sarviço de radiodKtJsAo
sonora em frtlqOMcla moduIade, na localidede de ToIedo, Éstado do Paraná

M. 2" Este de<:tvto leglllativo enlrll em vlQor na data de sua
publíeIIç6o.

S8llI da ComísllAo, em 05 de abril de 2000.

~
&-.J-,Ik

De OS FilHO
Presidente
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MENSAGEM Ng 119, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

submete 'à apreciação do Congresso Nacional o ato constant~ da
Portaria 'ng 257, de 4 de dezambro de 1996, que outorga permlss1io
à Rádio Mundial FM de Toledo Ltda., para lllt'Plorar, pelo pra~o de
dez anos, sem direito de exclusividade, se:rviço de radiodifusao
sonora em freqüência modulada, na localidade de Toledo, Estado

do Paraná.

(AS COMISSOES DE CIr.NCIA E TECNOLOGIA, COM!JNlCAÇAO E
INFO!lMATlCA; E DE CONSTlTUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇJlO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso NacionaI.

Nos termos do artigo 49, inciso XlI, comb~ com o § 3D do artigo 223, da

Constit1lição Federal, submeto àapreciaçlo de Vossas Excelencias, acompanhado de Exposição da

Motivos do Senhor Ministro de Estado das ComUlliC8ÇÕQlI, Intarlno, o ato collS1anle do Portaria rf
257, de 4de dezembro de 1998, que outorga pemúss!o à RÁDIO MUNDIAL FM DE TOLEDO
,LTDA., paro. eKpJorar, pelo prazo de dez anos, sem diIeilo de exclusividade, setVÍço de

radiodifusão sonora em freqüência moduIana, na localidade de ToJedo, Estado do Paraná.

BlIISllia, 22 de janeiro de 1999.

~~~

E. M. N.' 332198-GM
Em Ot. 12.9E

ExceJelltissimo Senhor Pmidente da Repllblica,

.. ., . De confo~dAde com as atribuições legais e regu!llIllClItares cometidas a em
MuustéIlo, detemunou-.se ~ puhlteaçio da Concorrência n.' OI6197-8FO/MC, com vi!llS à llnplantaçitJ
~= csIação de rndiodifuslo sonora em frcqn!ncia modulada, na localidlde de ToleOO, Elbdn do

A ConUssJo EspeclJI de Âmbito Nacional, criada pela Portaria ll.' 6J de 5 de
fevereiro de 1997, a1lel2rla pela Portaria n.' 795, de 17 de dezembro de 1997 depois de••
documentaÇlo de habilitaçio eas proposta! técnica e de preço pela outorga das ~dldc!~
com o~Mncia da Lei llo' 8.666, de 21 de jllllho de 1993, e da legisl~ epetifica de l1lIiodifIl!Jo
concluiu que a RÁDJO MUNDI.AL FM DE.TOLEDO LIDA obteve a lIlIÍor ponlU!ÇlO 60 •
poodmdo, nos r:nnos es~lecldos pelo Edlla!, tomando-se, assim, a ventedora da COlICOllêIlCia,
confo~ alo da mesma ComissãD, que homologuei, havendo jllJl' bem outorgar I permissão 111 furma da
Portaria Illl:lusa. '

Esclmço que, de ac<mlo com oparágrafo telCeiro do artigo 223 da CollSlitlúçJll o
ato. ~e o~rga SOJ?ellIe produziri efeitos legais após delibemçlo do Cong=o NaciOllli para onde
soliCito seja eru:aminhado oreferido ato. '

Renovo aVom ExCClênl:iaeus ~tc.ltos do ID!is profundo respeito.

'(4tft~'CJUAREZQ ADROSnO CIMENTO
Ministro deEstado dl5 municaçlles

Interino

PORTARIAN.º' 257 DE 04.de 12 DE 1998

. . O~O DE FSTAnO DAS COMUNICAÇÕES,Interino, no uso de suas
all'lbwçiles, de a~rdo com odIsposto no art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
peJo Decreto n.- 52.795, da 31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto n.2 1.720, de 28 de
novembro de 1~95, etendo em vim oque consta di! Processo Admini>!ruli1:~ \1.2 5374UJI00324197
Concorrência n.- 016197.1JFO/MC, resolve: '

Art. 12Fica outorgada pennissilo i RÁD10 M1.J}lDlAl FM DE mUDO LIDA
para ~xp~orar. pelo prazo de dez anos, sem direito de eXi~lllSi~'i_ scrviçQ de mm,ll\\Q sonora e~
freqüenclllmodul. na localidade da Toledo, Estado &.. Paraná.

• ~arágrafo único. Apennissão ora outol'gOOa regei·se·!. pelo Cáiligo BlBSileiro de
TeJecomurncaçlles, leIS subseqüentes, regulamentos e obri~5es e.~das pela oíllOllladu em suas
propostas.

. Ar!. 22 F.Ite ato somente produziJá efci'.os legais após dehreração do Congresso
NacIonal, nos termos do ar!. 223, §32, da Constituição.

. Ar!. 32Ocontrato da adesão decorrente desta permissão deverá ser assinado dentro
de sessentadllS, acontar.~ data de publicação da deliberação de que trata oartigo anterior, sob pena de
se tClllllI nulo, da pleno dirello, oato de outorga.

Ar!. 42Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aviso n2 114 •C. Civil.

Em 22 dejaneirode 1999.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excel~lmo Senhlll' Presidente da

República na qual submete àapreciaçio do Congresso Nacional. oalD cm1SlJJrr!~ da Portaria n2257,
de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à RÁDIO MUNDIAL FM DE TOLEDO
LIDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de

Toledo, Estado do Paranã.

Atenciosamente,

·c~
CLOVIS DBBARROS CARVALHO

. Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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COIISSÃo DE CIêNcIA ETECHOI.OGIA, COMUHICAçAO EI!'4FORMÁ11CA

I· RELATORIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 1Q do art. 223, da Constituição Federal, oExcelentíssirno Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, oato que
outorga permissão à Rádio Mundial FM de ToI8do lida., para explorar, pelo prazo

de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqOência modulade, na localidade de ToIedo, Estado do Paraná.

Atendendo 110 disposto no § 3° do art. 223 da ConslituiçAo, lJ

matéria foi envillda ao Poder Legislativo para a devida apreciação, uma vez que o
eto somente produzirá efeitos após a dellberaçAo do Coograsso NllCional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre OS aspectos técnicos e
formais de matéria submetida ao exame deste ComiMio, nos termos do inciso li,
alfnea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

11· VOTO DO RELATOR

A outorga do Poder Público para • exectJÇão de serviço de

radiodifusio é regulada pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redaçAo do Decteto n" 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No processo em
qlJ6SlAo, a Rádio Mundial FM de Toledo lida. atendeu lI06 requisitos da legislaçAo

especifica e obteve e maior pontuação do valor ponderado, nos termos
eatabelscidos pelo Edital, tomando-se a vencedora da concornincia para
exploraçlo do serviço de radiodifusAo sonora em freqüência modulada na
localidade de ToIedo, Estado do Paraná

Aanálise deste processo deve basear-se no Ato Normativo nO

01, de 1999, desta Comissilo. Verificada a documentaçlio, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar '

o ato de outorga obedece aos princípios de
constttucionalidade, lHlpecialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
Constituição Federal, e atende às formalidades legaia, molívos pelos quais somos
pela homo!ogBçio do ato do Poder Executivo, na fonna do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da CominA0, amo) de \'2- de 1999.

I'ROJETO De DECRETO LEGISLATIVO N" I DE 1999

Aprova o ato que outorga permisaAo à
Rádio Mundial FM de Toledo lida.,
para explorar serviço de radiodifusAo
sonora em freqllência modlJrllda, 111
localidade de Toledo, Estado do
Paraná.

OCONGRESSO NACIONAL decrata:

Art. 1° Éaprovado o alo a que se refere a Portaria n" 257, da

4 de dezembro de 1998, que outorga P8f!I1issão à Rádio Mundial FM de ToIedo

LIda. para explorer, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclueMdade.

serviço de radíodlfusão sonora em freqüência modulada, na localidade de ToIedo,
Estado do Paraná.

Art. 2" Este decrelo legislativo entra em vigor na data de IUI

publicaçAo.

Sala dIl Comiasio, em 01 de Iê de 1999.

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaç§o e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
parecer favorável do Relator Deputado José Mendonça Bezerra à Mensagem
nO 119199, DOS termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente: Salvador Zimbaldi, José de Abreu e Íris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Semegbini, Luiz
Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, SiJas Câmara, Francistônio Pinto,
Gessivaldo Isaias, Hcnnes Parcianello, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
José Gouvêa, Pedro Irujo, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurlpedes
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo
Wanderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila Lira, Welinton Fagundcs,
Jorge Costa, Antônio José Mola e Babá.

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2000.

;#'..~/Lo
Depu~~?S FILHO

Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO NO 430, DE 2000
(DA COMISSAo DE CI~NCIA eTECNOLOGIA, COMUNlCAçAO eINFORMÁTICA)

MENSAGEM NO 8131llO

Aprova o110 que l1lIlOVI aCOI1CIUAo OUlOIgIdIi FundIçIo NoIII 8InhorI di PIOha elo
ElplritO SInlo, PIla expIorIr lllI'VI\1O de llIdlOcltruIIo lOllOII em ondI in6cIII, 1111 cldIdI de
CIIIIIcIca, EIlIdO elo EIplrllo SIntP. . .

I}. CQM!SSAo DE CONSTITUiÇAO EJUSTIÇA E DE REDAçAO (ART. 54»)

o CONGRESSO NACIONAL dIcrIla:

.
M 1· ~ lIIlIOYIdo o Il1o • que .....o Decrelo de 18 de junho de

19l1ll que _ .. perde llIOI,.~de 30 de julio de 1995, • CQI1CIIIdo cUorgada"
Fund..;Io NoNa Senhora· da Penha elo &phto SIrm. 1*& toepIcIw, lelII dA\1ll de
&lliClUIMd8de, Ml\'IÇCl da radiOCIfuIIo .anora em onda média, ne cldIdI da CIriIlcica,
EIIado do &pCrito sac.

M 2!' EIllI dacnIlo legillltiw enlt* em vigor 1\1 dIlII di IUI

s.l.di CómiIdO, em 05 de lIbrII di2000.

m8AGIM Ifg 813, lli 1999
(llO~ !XICI/'l'IVO)

SubHt. Aaprec1/1ç80 do COl\9r.uo Nacional o ato cmlItant. do
Decreto de 16 <lI j\lllltO 6& 1999, que "lllllo,. a c6I1eu.10 de.
Fundaçllo Nolla s8llhara da Penha do Espírito SeJlto, per.. uplotar
118tQ'j,ço de rlldiadifulkl l~rl1 ...ffflU *1a, na tí.~fl de.
caríllc1c8, tltado do !Jpinto SeJlto •

lU CO!lIS6õ!S DE CIlllCIA ! 't!CllOLOGU, CtIIIJNlCAçlO ti
l~ntl; E Dl COlIS'UTOIÇ)!l E o1U8'l'IÇlll! DE REDAÇlO (ARt. 54H

~Memb'os do ConpsoNICionJL

EM'" 80 NC
Bni.IlIa. 07 o. junho 0.11l19.

___deRoptlbIlca,

_i""'_II;Io o _

... 53ee0.~, om que • R6dio DIIIIaora de CIIl1Iclca 1.Ido. lCllIcb ronoVllÇIo do
__PIla llqIlotar III\IIço-<le~__ om ando m6dIo. no cidOde de CoriICica.

EotIIdo do EJp!rtlo 88o\llI, oulofgado__ DectolD'" 55.226. do 15 do doZlfllbRl do lll1l4,
_ .... úIIlrno ........:ao •__pola t:Iecnm ... 91.1Il7. dIll'__de 1915.

puIlIlca<lo no D\jI1cl 0lICiIl4a UnIIo de 'I de nowmlXo clolll85. por _lIIOI. o por1Ir do 30 cio
ju»lo do 1_. cujoP/UOl'II_de OUllltgItoi InIIltidopolo Docrnlcltt 100. maio cio 11lll1.

2. R_ quo. na ....... a~ do 1Wf\O\IIIÇlo. lol _ a_ncIo _ da concoooIo poro. Funl!oçio Nono _ da Pinho cio Eopktto _,

_ Doc:toto l!o 13 do jonoira o. 11l97.~ no !*ria 0IIcl0l cio UnIIo do l!Io 14
1U1lHqQonte.

3. C!IloIMIlIUI o alO de~ origInoIntjomporodo~,COIlI-.ndo
NlbpoIlçlllI. cantIdol ".IM", 5.785, cio 23c1a)unllo do 1872, o na Doc:toto no 11.011. de 2tl
de jonoIrll do 1M3. quo a roawn-. quo CCIIIIdotam CllIllQ dofotIdoI OI p.aldoI de
~ roquorIcIoa na formo dIVIdo o nIo-. tIO t*rmIno do ptaO cIO \IIgtnCIa do_ ou porrniuIo, _, pai' Il1o, _ o _ ~ doi utoç6oI.

- ~ upltodeIlllIIpel:lI..-llUlMgM.

'I. Com__~.Ucllo • conclUir·.. quo alonnlnoçlo cio prozo cio 0U!CIgll
ou • pond6nclo do IUI ronovaçIo. a CUIIO ou alongo ptaO, nIo do_. _ •
• 0llIinçI0 cio lIIVIço pmUldo, pldonl!o o JlIOCIUO do .......açIo _ UltimadO.
S. Em__• ..-om_o ..-__

quo alltlO'olllglo 0CClIlWi. pMIr de:lO cIO julho de 1995.

e. ....ClllI1lllnNdadI•• em cllHl\'IInCIa &li quo diIp6aIn aIM~ 5.715, de 1172, o
_~, DocnlD'" M,OIO. de 1ll83.1UbnlIlO o _.auporior~ do
Voa0 __ pora _ • -...... 'de __ tIO ConQrouo NocionoI, om

~ 101'" do onIgo223l!o ConItlI!JIçIo.

Rolpllloumon\l.

lIECRErO DE 16. DE J1JIlIIO DE 1..

oPIlEI1DENTE DA RI!I'OBUCA. no llIO doIlItribuIçGoo que Iht conloNm OI arts. 84,
Incllo IV, 8 223 do Conltituiçio, o lllMI tonnoI do Ir!. 11', inciso I, do DocroIO ~ 88.08ll. do 2tl do
janoInI de 1&83, otondo Im lI!Ila a quo ........do Prac:ono~ ...53tlllO.OllOO9QIll5,

DECRETA:

AIl. li Flca ............ cIOlOllIdocomollt 33,13", do "n"4.117, de 27 do IQOItlldo
1882, por doz 1rlOI, I pclIr do 30 clt jIMlo do 11l85, I concouIO para 1l4lfCIIr, H1ll d!lIIto de
1lCiuIMdodo, lIl\'IÇO cio l'IdIodIIuIIo ...... Im anl!I mól!II, ". CIl!ocIo de CatIlIÍ:IC&, _ do
EIp/rIIO SInlo, ClIIIoIgol!o llf1gi1ll1ol1ll1l11 • _ llifuIonI de CIIIocIca LIdo. pilo DocratlI n' 55.225,
de 15 do _ cio lll1l4.~ poIo DtaeIO n" 91.1lll7. do li do llllYInDo _ 1_, o
lIWlIIellClI para o FunclIÇIo NOIII SonnanI do PIMI do Elflllilo s.mo, tllI1Ianne COCroIO cio 13 l!o
janoInI do 1887.

PrignIfo llnlco. A lllIlIOfaçIo do IIMÇO do l&l!IlIl!ilUIio, ClljI 0U!0tQa • --par
_ o.croto, ...-a pilo C6c!Igo era-.. cioT~ •• loiJ l<lbIoqOonIH o ........-.

Art. t" EIlo alO lIllQlInla prodlrzini oIoiIoI II\JIÍlI opó& doIiboraçio do Congruao
NocianII, nos _ do S3" do lIt 223 elo CondIulçio.

M,3"Eslll Domlo ll1lnI em 'oigar 1111 dola do llII jUlIIcaçIa.

BruIlo,16l!o j11llho dol999;17B' do Inl!IpIndtncIo e 111'dl RopúbIica.

~~~
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Aviso n~ 854. C. Civil.

Senhor PritMiro Secretário,

Em 21 de junho de 1999.

Atendendo ao di8pOsto no § 3° de art. 223 da COlUltituiçlo, a
matéria foi enviada 80 Poder legislativo para a devida apreciaçAo, uma vez que o
ato somente produzirá efeitos apóll a deliberaçio do Congl'Mllo NllCional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aSpec\D!l técnicos e
formais de matéria submetida ao exame dll!lta ComillsAo, nos termos do inciso 11.
alfnsa "h", do art. 32 do Regimento Intemo.

11 - VOTO DO RELATOR

Encaminho ..... S..,.IIri. Menugem do Excelentlssimo Senhor Presidenlc d.
República Dl qual.ubmete • apreciaçAo do CODg....SO N..iona! o alo constante do Decreto de 16
de junho de 1999, que "Renov•• conoesslo da Fund&çlo No... SenhOIa da Penho do Esplrito
Santo, JlIl'l expiam serviço de ndiodifudo sonora em onda rn<dia, ... eidJde de CllilCica, E!lIdo
do Espírito S..IO".

Atenciosamente,

C:::-c-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Pre,i~i. da República

A Sua Excel&u:ia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR.
Prirne~o da CImarI. doe DepuUdoo
BRAS -DF.

oprocesso de renoVBÇao de outOlI/s requerido pela Fundtlçio
Nossa senhora de Penha do Espr~o sento, executante de serviço de radiOdifUsIo
sonora em onda média. na Cidade de Cariacica, E$tado do Espirito santo,
encontra-!58 da acordo com a prática legal e documental atinente ao proceaso

renovatório e os docUmentos juntados 80S autos indicam a regularidade na

execuçlo dos HlViçás de radiodlfudo.

TOdas as exig6ncias do Ato Normativo nO 01, de 1999. desta

ComissAo, foram atendidas e os documentos juntados aos autos indicam a
regularidade na execução dOS se<Viços.

O ato de renovaçllo de outorga obedece 80& princípios de

cons1itucionalidade. especialmente no qu. ae refere aos artigos 220 a 223 da
Constituiçio Federal, 8 atende às formalidades legais, motivos pelos quaia SOrT1Oll

pela homologaçio do ato do Poder Executivo. na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresantsmos.

Se da Comiulo. em!O d~rnb\Ode1999.

( -~,/
~~/

Deputado~~"ARA
Rellllor'

COMISSÃO DE ClalCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ,DE 1999

I· RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 1° do art. 223, da Conlt~uiçlio Federal. o Excelentíaaimo senhor Presidanle da
República submete à apreciação do Congreaeo NllCional, por meio da Mensagem
n" 813, de 1999, o ato que renova a conceuiio outorgada à FundaçAo Nossa
Senhora de Penha do E8pf~o Santo, para explorar. na Cidade de ClIIiacica.
Estado do Esplmo Santo. sem direito de exclusividade. serviço de radi0difus6o
sononr em onda média.

Aprova o ato que renova a concessAo
outorgada à Fundação Nossa senhora da PlII'lha
do Espirito Santo, para explorar seMço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Cariecica. Estado do Espímo Ssnto.

O CONGRESSO NACIONAL dtcrata:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 16 de

junho de 1999, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 30 de julho de 1995. a

concessão outorgada à Fundaçio Nossa senhora da Penha do Espirito sento,

para explorar. sem dil8ilo de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cariaclca, Estado do Espirilo Santo.

Ar!. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

~~t~ e 1999.

~~\. MARA
o:~
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MENSAGEM N2 957, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

A Comissão de' Ciência e Tecnologia, Comunicação e
lnfonnática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, contra o voto do
Deputado Walter Pinheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Silas
Câmara àMensagem nO 813/99, nos tennos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente: Salvador Zimbaldi, José de Abreu e Íris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Silas Câmara, Francislônio Pinto,
Gessivaldo Isaias, Hennes ParcianeIlo, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauei Sobrinho,
José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
José Gouvêa, Pedro [rujo, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano, De. Hélio, EuriJX:des
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Ernnd~a, Almeida de Jesus, BISpo
Wanderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Atila Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mota e Babã.

SaIa da Comissão, em 05 de abril de 2000.

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 76, de 2 de julho de 1999, que outorga permissão à
RADIO EXCELSIOR LTDA., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividàde, serviço de radiodifusão sonora l!IIl
freqüência modulada, na localidilde de Nova Andradina, Estado de
Mato Grosso do Sul.

(AS COMISSIlES DE CImlCIA E TECNOLOGIA. COIlUNICACIO E
INFORl!1'rICA; E DE COlISTlTUICIO E JUSTIÇA E DE REDACIO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos lermos do anigo 49. inciso XII. combinado com o § 3' do anigo 2!l, da

Constituição Federal. sublllClO il apqçlo de Vossas Excelêncw. acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ~o constante do Portaria cf 76, de 2

de julho de 1999, qut outorga permissão il RÁDIO EXCELSIOR LIDA. para explorar, pelo prazo

de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,

na localidade de Nova Andradina. EstaDo de MMO GrOSSD do Sul.

,L-~.'/Io
Deput~~,TOS FILHO

Presidente
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 431, DE 2000
(DA COMISSÃO DE CIJ:NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)

MENSAGEM N° 957/99

Aprova o alo que outorga permissão à Rádio Excel.ior LIda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na localidade de Nova Andradlna, Estado de
Mato Grosso do Sul.

(A COMISsJ\O DE CONSTITUIÇÃO EJUSnçA E DE REDACÃO (ART. 54})

EMo' 91/MC

Brasdia.

Bruília.02 de

16 de julho de 1999.

julho de 1999.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Éaprovado o ato a que se refere B Portaria n" 76, de 2 de julho
de 1999, que outol'lJS permissão à Rádio Excelslor lida., para oxplorar, pelo prazo ~~
ano. sem dimito de exclusividade, lI8tViço de radiodffiJsão sonora em frllQuenCla
mod~lada, na localidade de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2" Este dacreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

sala da Comissão, em 05 de abril de 2000.

~Ák
~O~FILHO

Presidente

.De COllfonnidlde com as .mbuiçôes JegW e rcgulamemarr.s çomeddu • este
Ministério, detenJànou.se • plbUcaçio da CollCOlTàDcia rf- 010197-SFOIMC, com _ i impJantaçio
de uma estaçlo' de mIiodifusio sonora em freqílâlcia modu!IdI, na localidade de Nova AndnldiIII,
Estado de Mato GroIlO do Sul.

2. A ComiIdo Especial de Âmbito Naciollll, crWI& pela Portaria rf- 63, de 5 de
fweRiro de 1997, a1terada pela Portari& ~ 795. de 17 de dezembro de 1997. depois de wIisar a
dOCWDelllJçào de habilitaçio e as propollU técnica e de preço pela outorga du emidadea proponentes,
çom obselVincia da Lci If 8.666, de 21 de junho de 1993, e d.legi5IaçIo cspeçffica de radiodiliJsio.
COlICIuiu que a RÁDIO EXCELSIOR LIDA obteve a nWor polllUlÇio dn valor pOt1derado, nos
lermos estabelecidos pelo EditII, tomando-se a.uim a voncedora da Concorrência, con!bnne ato de
mesma ComilSio. que homolo~ havendo por bem outorgar a pennisslo, na furma da Portarit
inclusa.

3. ~ que, de lCOtdo COlIl o § 3' do UI. 223 da Conlliluiçio, o ato de
outorp lOIIlCIIIe produmi efeitos legais após deliberaçio do Congresso NIcionaI, pua onde solicito
seja CllCIIIlÍ1ÚWlo oreferido ato.

ReapciloAmellIe

~~~
~f~o~~t~caçõ ..
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Aviso n~ 1.049 • C. Civil.

Abril de 2000

Em 16 de julho de 1999.

Em 02 de julho de 1999.
Senhor Primeiro Sectelirio.

Processo nQ53700.()(J0049197. TenOO em vista Ojligamento prâeriOO pell Comissil Especial de
ÃrrDIo Naciooal nos aulOS da CoocotTêrda nl10m ·SFDn.e,~ • éa~ do
serviço de llKIodifusil sorm em~ lIXKklIIla , OI b:akIade de N<Mi A!1<IIlina,
EstIlo 00 MaIo Grosso 00 SlI, e~ 00 PnIrCON~ ~_, de 19 de
II1Ikl de 1999, ho/noklI1JoresuIIIIo e~ à RiioEl«*rLki.o.da Jiação.

PORTARIAN' 76 ,DE 02 DE julho DE 1999.

oMINmRO DE ESTADO DAS COMUNlCAÇÕa, 10 UIO da lIiixipio~ Ib
aúeo1t,32 do~ doa Serri90s de WodifiuIo, lpI1IYIdo pdoDetzdo ~ 52.795, de 3
de ootulro de 1963, com arcdaçlo do Dccmo 11' 1.720. de2a de oovairo de 1995, e_ emvila e

~ COIIIIa doProeato A.dDmnúvorf S3700.000649/97,~Il' 01lW1.sPMte, RSOM

Ar!. I' Fa ouIlXpIa pen1ÍIIiO i RÁDIO EXCE.SIOR LIDA. pu eçIonr, pek
J01Il de lkz llIOl, saJl _ de exdurMdIIe, seniço de lIilIifiIdo 101m CIIl fteqüâr.t
llIlÜda, 11~ de Nova AndradiM, Eiado de MaIo <lmIMl do StL

ParígIafo.. ApIIIIiIIIo IR ootlrpda.*Í pdo~ llluiltiro dt
T~lâa~~e~""~lIIllIt
proposw.

Ar!. r- Eie ato lOlIleIde produ1jIi _legaiJ após deIilt:IIçio do~NIcilXlII
001 tt.nIQ do artigo 223, §3', da Comôtui\:io,

Art. 3' OcocmlO de adesio decorrellle desta peraissio._utiuado deatro IX
seIIelia dias, aCOIll&f da daIa de~ da ddil!I1çio de que traia oIrtiso mm, sob pena dt
tOOltroJe Jdo, de pleoo direito, oato de ootorp.

Encaminho a essa Secrewia Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República na qual submete àapreciação do Congresso NacionaI o ato constante da Portatia n!l76,
de 2 de julho de 1999, que OjIlOrga pennisdo i RÁDIO EXCELSIOR LIDA.,· pari explortr
serviço de radiodifiaio sooora em li'eqOCncia modulada. na localidade de Nova Andradina, ESl1do
de Mato <iroSIO do Sul.

Atenciosamente.

CS;~~
Cbeft da Casa Civil

da~ia da Repilblica

ASua Excelência oSenhor
Deputado UBIRATAN AGlJ1AR
Primeito Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILL-\·Df

COMISSÃO DE CIêNcIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMAnCA

I· RElATÓRIO

De conformidade com Oar!. 49, inciso XII, combinado com O

§ 1° do ar!. 223, da ConIlituiçAo Federal, oExceIentíssimo Senhor Presidente da

República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da

Expo!Ção de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, oato que
outorga pennissio àRÁDIO EXCELSIDR LTOA., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) a~, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqOência modulada, na localidade de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso
do Sul.
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Atendendo ao disposto no § 3D do art. 223 da Constituição, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para adevida apreciação, uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após adeliberação do Congresso Nacional.

Cumpre.nos, portanto, opinar sobre os aspeáos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão,nos termos do inciso li,
alfnea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

11· VOTO DO RELATOR

Aoutorga do Poder Público para aexecução de selViço de
radiodifusão é regulada pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No processo em
questão, a RÁDIO EXCELSIOR LTDA. atendeu aos requisitos ~a legislação
específica e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo Edital. tomando-se a vencedora da concorrência para
exploração do serviço de radiodifusão sonora em f\'eqüênda modulada na
localidade de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul.

Aanálise deste processo deve basear-se no Ato Normativo nO

01, de 1999, desta Comissão. Verificada adocumentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

u atO ae outorga obedece aos princípios de

constitucionalidade, especialmente no que se refere aosartígos 220 a223 da
Constituição Federal, eatende às formalidades I~ais, molivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresentamos.

sala da Comissão, em 2fd&)..~h::&l1999.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1999

Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio ExceIsior lida., para explorar
6elViço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de
Nova Andradina, Estado de Mato
Grosso do Sul.

OCONGRESSO NACIONAL deçrata:

Art. 10 Éaprovado oato aque se refere aPortaria nO 76, de 2
de julho de 1999, que outorga permissão à RÁDIO EXCELSIOR LTDA. para
expklrar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exchisMdade, serviço de

tadiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Nova Andradina,
Eslado de Mato Grosso do Sul.

Art. 21 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em .;·\Qec·üw", de 1999.

m-PARECER DA COMlSSÁO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informãtica, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, contra o voto do
Deputado Walter Pinheiro, o parecer favorável do Relator.Deputado Bispo
ltodrigues à Mensagem n° 957199, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estívetalll presentes os seguintes Deputados: Santos. Filho,
.Presidente: Salvador Zimbaldl, José de Abreu eíris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
Piauhylino,luiz RJ.õeiro, Nárcio Rodrigues, Silas Câmara, Franci8tônio Pinto,
Gessivaldo !saias, Hermes ParcianeUo,Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César nandeira, Corau~i Sobri~o,
José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, LUIZ MoreITa,
Malllly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pelle~o, P~u1o
José Gouvêa, Pedro Irojo, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Obverra FIlho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano, Or. Hélio, Euri~s
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Erundina, Almeida de Jesus,. BIspo
WlI1iderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Motae Babá.

SaIa da Comissão, em OS de abril de 2000.

~
. I:'

./ ~h/~

Depu SANTOS FILHO
Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1/"432, DE 2000
(DA COMISSÃO DE CJ~NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

MENSAGEM I/" 1.12Q/ll9

AprovI o ato que autoriza a A8IOClIlÇAo de Rádio Comunitária de Sio Félix do Plluf a
eX8CU1llr """'1'0 de radiodirudo comunllarla, na Iocaliclade de Sio F6IIx do Pf8UI, Elllado
doP1lu1.

(A cOMISSÃo DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

EMni l1S IMC

8ruUia, 30 de julho de 1900.

oCONGRESSO NACIONAL dtcrtta:

M. 1" " aplC'/8do o alo a (JIIl se l1lfeIe a Portaria ri' 97, de 30 de
julho de 1999, (JIIl auIoriza a Auociaçlo de Rüo ConUIit6ria de Sio F~ do Pilur a
8lIIlCUlar eerviço de radodifUIIo COl1lI.IlÍl*loI, pela prazo de lr6I ~, ~ chita de
1X'CluIivídIlde. na loc8lidade de Sio Félix do Piad, Eatado do Piall.

Art. 2." EIllI decrlllo Ieglllatiyo lII1CnI em vigor na data de IIUI
pubIicaçAo.

Sala da Comittio, em 05 de Ilbril de 2000.

ElalIn!islimo Senhor Pretidlnle di RapúblicI.

Submeto~ de VOIII E-'incia a Incluu Pollaria~ 97 , de 30 de
julhD de 1m, peII quallUlollzll a AIIDCilIçIo de fWio~ de Sio Fíilcdo
Piauí, I lXICutIr o HlViço <le IlIdiodIfudo COllUIitíria, na locaIidacIe de SIo F6Iix do PIaui.
EIlIdo do Pilui.

2. Sllbmetido o UIUlIIo ID IXIIIHI doi, áIgloI complllntu dtIta MInlRíriD, li
conclUlÕllIoram l'IMIIllido de que, IOb OI aspecloI técnico • jurldico, I rnanciooadIlIIl1idIIdI
salim li llQg6nciss da Lal ~ 9.612, de 19 da flMreiro da 1998, do Ragullmlnlo do 8IIviço
de Radiodlflldo Comw1itil1I, l/lIOYIdo paio 0ac:rItD ~ 2.615, da 3 de ]la1hD de 1908 e di
l1OlIl1II compIamanlIrdo l1lIIIIIO 1IfVÍ9O, IflIOVIIlla peII Poctaia~ 191, de6 de agDIlD de 1ll9B,
que regarita maIíIriI, Dque me leYDu a8IJtorizá.1a, nos 18llllO!l da Portaria inclJsa.

3. EIClareçD que, da acordo com o§ 3" dD Ilt 223 de ConltituiçlD FedanII, o 110 deaulll_ somanta produzirj aflitos legais após dli~ do Congrsno NICionaI, pn
onda lOIàIo lIja II1CIllinhado DrefIrido 110, acompanhado do PtoceIIO AdminilnllYo rf
537llO.llOO392Illll, que he deu orIgam.

Reapailosamlnle,

MENSAGEM N2 1.129, DE 1999
(00 PODER EXECUTIVO)

POIÜARIA ri 97 DE 30 DE JULHO DE 1••

Sub_ta à apreciaçlio do Conllreuo Nacional o ato constante da
Portaria n2 97, de 30 da julho de 1999, que autoriaa a
Aaaociaçllo de Ri1dio Comunitária de Slio F'li" do Piauí a
executar, pelo praao da trila anoa, a.. direito de ucluaividade,
serviço de radiodifua&o cOlllUl1iUria na localidade de silo Féli"
do PillUí, Eatado do Piauí.

(lS C(JIJISSOES DE CIMCIA E TECNOLOGIA, COIlUIIlCAÇAO E
lIIFORHA'fICA; I! DI! COIfS'rlnJIÇ!Q I! JUSTIÇA E DE REDAÇlO (AR'!'. 54»

SeDhorcs Membro! do CongrcJlo Nacíonal,

Nos termos do IlIigo 49, inciso xn, combinado com o § )1 do IlIigo 223. da

CDIlItituição Fe<lml, submetD àaprcciaçlD de Vosw Excelências,aeomplll1wlD de Exposiçlo de

Motivos do Senhor MiniJtro de Esado das CDmunicaçôet, o ato COIISlIDtC da PortJria~ 97. de 30
de 'uIho de 1999, qllC autoriza a As!o~ de Ridio ComUlli1íria de SIo Félix do Piauí a

J • . ...
execullr, pelo plUO de trêllIIOS, sem direito de exclusividJde, serviço de radlodifusio comunltinl

na localidade de São Félix do Piauí, Estado do PiJUí.

o IlII1STRO DE ESTADO DAS coulCAÇOEs, no uso de IUU aiiluiç6H,
considerIndo o.dispollo IlOIlrigos 10 e19 do DecreIo rr- 2.615, de 3de junho de 1996, eteI1do 11m
'IiIta oque COIlIla do Processo AdniJittratMl rr- 53760.000392m, resolve

Ar!. 1· AutorizIr. AsIOCiIçIo deRício~ de 810 Félix do Pílul, corn sede !li
RUlII.lImeI C«tslilo, "'70411, CtnIro, /li ddada dt SIo Féh do PIIIí, EJ!Ido do PIIIí, .8llICUIIr,
pelo prazo de tr6IlIIOS, sem drIilo de txdutMdIde, seMço de radiocIlusio COI'IlIlliliriII1IqUIII
1ocIidede.

Ar!. '!- Esta lU!crizIçio 1IgIf'-IH peII Lei ". 9.612, de 19 de fMreiro de 1998, Itis
~, seus regUa1lInIos 111OlTI1II compIementns.

AIl. ~A entidade fK:a lUilrizIdI • opar com osiIltma in1diIrIlI locIIzIdo nu
COOIdenadu geogrílíclS com latiIIldI em D5'55'57'S • looljiudI em 42'08'5ITW, ulIzmlo •
lrIqüInclI de 87,9 Wlz.

Ar!. 41 E&le alo SOfIIIIIII plOduzií lfIiIOI iegIis lpÕI deIbIrIçio do COl1PSO
NICiOnaI, I1OII8mIOS do §~ do Irt. 223 di ConslíIlIíçio, dMndo aen1idIIde Qciar aellICIlÇio do
Hl'Iiço n° prazo de Misllllllll • conIIr da dita de pWicaçio do ato de delibllllçlo.

Ar!. st Es1a PcIIaria ll!tIa em vigor !li dita de sua publicaçIo.
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Aviso~ 1.273 .C.Civil.

Em 19 de agasto de 1999.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da ConaliluiçAo, a
matéria foi enviada ao POCflll' Legisllltivo PlIIII R devida aprllCisçlio. uma vez que o
ato eomente produzirá efeitos após a detlberaçAo do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnICOS e
formeis da matéria 8ubmatida ao e)(llme desta COmissAo, I10lIlermtJs do inciso li,
aUMa "h", do art. 32 do Regimento Intemo.

11 - voio DO RELATOR

ScuhorPrim~ Secretário,

Encaminho a essa Secretaria MeIlsagem do ExceIentíssimo Senhor Pzesidcntc da

P~lica na qual submete àapreçiaçio cio Congresso NaciDna1 oato conJ!aIIte da Portaria ri 97.

de 31\ de julho de 1999.lluc autoriza aMiooiaçio de Rádio Comunitária de SIo Félix do Piauí a
cxecutlr. sem dirc~o de exclusividade, serviço de radiodifuüo comunitária na localidade de Sio

Félix do Piaul, BsIIdo do Piauí.

t1~
Chefe da Casa Civil

daPresidência daRqAibIica

ASuaExcetuo Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeho Secretário da Cimara dos DepulJdos
BRASÍLIA-Dl.

COMlSSAo DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

I· RELATÓRIO

A aulorizaçio do Poder Público p8111 a olCllCUçio de aervlço
de I'lIdlodlfusllo comuniblria é regulada pela Lei nO 9.612, de 19 de favereiro de
1998. Nc processo em queatlo, a AuoeiaçAo de Rádio Comunitária de Silo Félix
do Piauí atendeu lIOlI requisitos da loglslaçllo especifica e foi autorizada pelll
exeeuçIo do, serviço de radiodlfuslio comunitária na localidade de Silo Fólix do

Piauf. Estad6.do Piaul.

A análise deSta proceuo deve ballll8r·Sll no AtD Normativo no
01, de 1999, daata COmlsslo. Verificada a documentllÇlio, constatamos que foram
atendidos~ critérios exigidos por aste diplomll regulamentar.

o ato de outorga obadace 80s princípios de
constitucionalidade, ospec:Ialmenta no qua se rafere aoa artigos 220 a 223 da
Comltltuiçlo Faderal, e atende àlI fonnalldadelllogais, motiVos pelos quais IOmoa

peI8 homologaçlo do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Dea"eto

Legislativo que ora epraaenlllmos.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" •DE 1999

Aprova o ato que autoriza a
Associação de Rádio Comunitária de
São Félix do Piauf a executar l8fViço
da radiodifUsão comunitária, na
localidade de 810 Félix do Plaul,
Estado do Plauf.

OCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Éaprovado o ato a que se refere a Portaria nO 97, da
30 de julho de 1999, que autoriza 8 A8a0ciaç1!o de Rádio Comunitária da 510
Félix do Piaui a executar ~rviço da radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3
(trêS) allOll, sem dileilo de exclusividade, na localidade de São Félix do Piaui,
Estado do Piauí.

'/fi. 2" Este decreto Iegislalivo entra em vigor ne data de sua

De conformidade com oart. 49, inciso XII, combinado com o
§1° do art. 223, da Constituição Federal, oExcelentissimo Senhor Presidente da
República submete à consideraçAo do Congresso Nacional, acompanhado da
ExposiçAo de Motivos do senhor Ministro de Estado das Comunicaç6es, oato que
autoriza 8 Asaociação de Rádio Comunitária de São Félix 40 Piauí aAecutar
seMço de radiodifUsão cornunijrja, pelo prazo de 3 (Ilê&) 81106, ~~ d~ de
exclusividade, na localidade de 810 Félix do Piauí, Estado do Piauí.

publicação.

1:1" de 1999.
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lU - PARECER DA coMISSÃo

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 8ixovou unanimemcntc o
parecer favorável do Relator Deputado EurIpedes Miranda à Mensagem nO
1.129199, nos tennos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. .

E!lIiveram presentes os seguintes Deputados: Santos FilOO,
Presidente: SalvadorZim~ José de Abreu cÍris Simões, Vico-Presidcntcs;
Alberto Goldman, Augusto Franco, Joio Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Sitas Câmara, Francistônio Pinto,
Gessivaklo !saias, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, MarçaI
Filho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
J~ Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pcllegrino, Paulo
José Gouvea, Pedro Irnjo, Walter Pinheiro, Odclmo Leio, Olivcira Filho,
Paudemey Avelino, Robério Ara4io, Wagner 8alustiano, Or. Hélio, Eurlpedes
Miranda, EvaOOro Milhomen, Luiza Frondina, Almcida de Jesus, Bispo
Wandcrval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mofa c Babá.

Sala da Comissio, em OS de abril de 2000.

JmlSAGEII NR 1.164, DE 199'
(DO PODER EXECUTIVO)

S1ÜlIIIte à iPreciaçAo do COllqrel8o NllCiOllll1 o ato cClIlstantt da
Portaria nR 115, de 11 de agosto de 1999, que autorila a
AalÓciaçAo Il!dio CoIIuniUr1a .Balo Horisonte a executar, pelo
praso de tris anos, 8U1 direito de exclusividade, Buvíço de
radiodifudo cc.unitiria na localidade de Manaua, Estado do
AlluOll&s.

(18 CCJlISSõES DE CIUCIA E TECIlOLOGIA, ClJItlIIIClÇlO E
IN1OIlH1'fICk; E DE COIIftI'lUIÇlO E JUSTIÇA E DE REDAÇIO (AJn:'. 54))

S«iIom Membnxd6 CoogmIo NacioDaI,

NoIIeDí101 do llÔfl 49, ineiJo XlI, combinIdo CllIlI o § 31 do artigo 223. di
~ Federal, lllliIIleto i lIpIICIIçIo de VOIIU Exce1&cias, lcompaubado de~ de

MoIi\wdo Sfabor MiDiIlro deEIlIdo da ComIIlicaçlleI, oato ccotlInte da PortIriali \\5, de 11
de tplO de 1999, que lllOriza aAuociIçIo Rádio COIlllllitma Belo HorizooIe a exllCltlr, pelo

pruo de trk lIIOI, lCIlIl direito de exdusividade, I«VÍÇO de lIlÜodifusio coonmitíria na localidIde

de MJIIIIlI, EIIIdo do ÁIIlI7.OIlIL

Bruma, 25 de agosto

~_k
de 1999.

PROJETO DE DECRETO LEGlSI.ATNO NO 0433, DE 2000
(~ COMISSÃO DE C1tNCIA ETECNOLOGIA, COMUNK:AÇÁO EINFORMÁTICA)

MENSAGEM N01.1Wdll

EM". 135 IMC

Brullla. 11 de aqolto de 1999.

AproYa oDl que auklriza aA8sociação Rédlo Commllálla Bekl HorIzonie aexecular
serviço de radkldlfUsão CllII1lIlM, 1181oca1k1OOe de Manaus, EIlaOO do Amaton8s.

(A COMISSÃo DE CONSTITUIÇÃOEJIJSTlÇAEDE REDAÇÃO (ART. 54))

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

M 11 Éaprovado oalo alJIll se refere aPatria ~ 115, de 11 de
agosto de 1999, lJl8 ailriza aAsaociaçAo Rádio Cor1uiIO~~a~
serviço de racilXifuSio COIIUIitáia, pelo JOZO de 1r6sPI, 8llITI cireilo de excIuividade,
1181oca1ldade de MrIlaua, Estalo do M1aZOn8S,

Art. '! Este der.fdO leljsllmvo en'.ra 001 • na data de sua
publicação.

Sala da~, em 05 de abril de 2lXXl.
Retpelloaamtnle.
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PORTARIA fi! 115 DE 11 DE agosto DE 1919. COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

o r.tNISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no UIO di IUII llliIIIiçiles.
COl1IIdImIO odilllOSto l1OIlItiQOS 10 • 19 do Decteto 1112.515, dl3 di ;mo de 1998, elindo em
viIla oque consta do Processo AIÍlII'1Islralivo nI 53630.000222198, lllIOIve

Ar!. li Aub:llizIr. AssocIaçIo R*Io ConuIiliIII BIIo Horizonte, com lide 111 RuI BIIo
Horizontll, s/rf-, BIIiro doAlá, na cidade di MIlIlIlIS, estado do AmazIlnaJ, a1XllCUlar, pelo prIZllde
!rês alOS, sem tIirlllIo de exl:IusMdade.1IMçD de lIIIkidfUsIo CllIIl\lIIIirIa nlIl\IlIla localidade.

Art. 22 Esta autolizaçio reger.se4 peta lel nt 9.612, de 19 de fMltilo de 1998, leia
aullleqQen1eS, seus IllQUIamen10s enonnas compIementarea.

Art. 3! A entidade fica auilr1zada a opel8l' com oli1temI IlllIdia1II locaizIdo nu
coordenada geogJificas comlalltude em 03'll5'57"S e kIlVtIlde em eo'OG'l7'W, ldzando a
!llqüêncil de 87,9 MHz.

AI!. 4t Esta at'J. aomeme produzlnl efellllI Iegals após delIbelaçIo do CoogmIQ
NacloniI, l1OIlIInnoIdo 53! do li!. 223 da ConItitliçIo, dIlY8ndo a entidade hIciBr a lHIClIÇIo do
S8IViçO no prazo de IlI!Imeses aoon\lI'da d8lII de pubIicaçIo do atJ de delIb8taçAo.

Art. 5! Esls Portaria enlnI em vigor na dais de lUa ptlblicação.

Avisa nQ 1.331 •C. Civil

Em 25 de a~osto de 1999.

SenhorPrimeiro Secretirio,

Encaminho a essa Secretmia Mensagem do Excelelllíslimo Senhor Ptesidente da

República na qual submete àapm;iaçio do Congresso Nacíona1 oatoco~ da Portaria ri 115,
de 11 de agosto de 1999. que autoriza aAssociaçio Rádio Comvnitária Belo Horizonte aexecUllr

serviço de radiodIfusio comunitária na localidade de Manaus. Estado do AmamIas.

Atenciosamente,

{1~
Chefe da~Civil

da Presidência da República

A Sua Excelôllcia osenhor
~UBIRATAN AGUIAR
Primcito SCCIIllário da CAmara dos DepUladoI
BRÁSÍLIA-DF.

\. RELATÓRIO

De conformidade com oart. 49, inciso XII, combinado com o
§10 do alt. 223, da Consliluição Federal, oExce~ntíssimo senhor Presidente da
República submete à consideração do COngresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do senhor Ministro de Estado das Comunk:açóes, oalo que
autoriza aAssociação Rád~ Comunitária Belo Horizonte aexecutar seMyo de
rad~difusáo comunitária, pelo prazo de 3(três) anos, sem direüo de excIu~vidade.

na localidade de Manaus, Estado do Arnazonat
Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Constituição, a

matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a davida apreciaçAo, uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre 08 aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,
alfnea "h", do art. 32 do Regimento Interrio.

1\. VOTO DO RELATOR

A autorização do Poder Público para a execuçAo da 88IViço
de radiodifusão comunitária li regulada pela Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de
1998. No processo em questAo. a AsaociaçIlo Rádio Comunitária Belo Horizonte
atendeu aos requisitos da lagislaçAo especí1ica efoi autorizada para execução do
serviço de radiodlfusAo comunitária na localidade de Manaus, Estado do
Amazonas.

Aanálise deste processo deve basear-se no Alo Normativo ri'
\11, de 1999. desta Comisslio. VerifiCada a documentação, constatamos que foram

atendidos lodos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

o ato de outorga obedece aos princlpios de

constitucionalidade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
Conatituição Federal, e atende às fonnalid8des legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de Decreto

Legislativo que Ora apresentemos.

Sala da Comissão, em lSlde~e 1999.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" •DE 1899

Aprova o ato que autoriza a
Associsçio RáãlO Comunitária Belo
Hoózonte 8 executar serviço ele
radiodifusAo comunitária, na localidade
de Manaus, Estado do Amazonas.

O CONGRESSO NACIONAL dec...ta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 115, de

11 de agosto de 1999, que autoriza a Associaçio Rádio Comunitária Belo
Horizonte a executar serviço de radioclifusio comunitâria, pelo prazo de 3 (trêI)
81lO1, sem direito ele exclusividade, na localidade de Manaus, Estado do
Am8zonas.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na dela de llJIl

publicaçAo.

S8Ia da Comissio, em f.J~ de 1999.

OepJtadq:~~á~+~
11=tor {

iII - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reunilo ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
parecer favorável do Relator Deputado Almeida de Jesus à MrJlSlIgem nO
1.164199, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente: Salvador Zimbaldi, José de Abreu eÍris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, Augusto Fmnco, Joio Ahneida, Júlio Semeghini, yUz
Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Sílas Câmara, Francistônio Pinto,
Gcssivaldo !saias, Hermes Pareianello, Jocge Pinheiro, Jorge Wilson, MarçaI
Filho, Nelson P.1:Qença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Mqreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
J08é Gouvêa, Pedro Irujo, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliv~ira Filho,
Paudemey Avclino, Robério Araújo, Wagner Sa!ustiano, Dr.l;Iélio, Hutipedes
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Enmdina, Almeida de Je.ws, Bi~
WanderwI, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila'l.ira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mola e Babá.

Sala da ComissRo, em OS de abril de 2000.

d,,-/~,
Depu$~OS fILHO

Presi lente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO tf -4$4, DE 2000
(DA COftGSSAO DECDETECNOLOGIA, COMIJNlCAÇÃO E~FORMATICA)

MENSAGEM tf 1.229M

Ap'oYa oalO que aumza aAssociaçAo dos Amigos SoIidârios de Franci8co AlVeS a
execuIir~ de l'lldiocifUdo c:ornooiéria, na locaMdade de Francisco Alves, EsIado do
Pnlá.

(À cOMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSiIÇA EDE REDAÇÃ.O (ART. 54))

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

M l' ~ aproyacb o8'.0 BIJllue • aPortaria li' 127, 0011 de
agoskI de l!l99, que lIJloriza 8~ doIl Amigos SoIidMos de Francisco Alves B

execuIIr lIllI'Çl de rdduIio lXlRUliIiria, pelo lJIiZO de três 1I1OS, aem direito de
~, na locaIid8de de Fnn:i&co Alves, Ea!lMIo do PlrIIlá.

M ~ Este decrelo~ erira em vigor na data de lUIl

~.

~~/~
SANTOS FILHO

Pre8kIere
IlEHSAGEM IIQ 1.229, DE 1999

(DO PODER EllECll'1'IVO)

Su1lIIete &. apreciaçto do ConqJ:'ello Nacional o ato constante da
Portaria nQ 127, da 11 de aqolto de 1999, que autorisa a
Allociaçio doi Aaigol Solidúiol de Francilco Alva. a executar,
pelo pruo da trai anol, I. direito de excl\lllividade, lerviço
de radiodifullo ca.unitAria na localidade de Francilco Alvel,
ilUdo do Pará.

(18 CCIIISSOIS DB CIIltCIA E 'fECHOLOGll, COMUIlIClÇlO E
lllFOlllli'1'ICl; 11: DE COIfSTlTUIÇlO E JUS'.l'IÇA E DE REDAÇlO (AR'r. 54»

SlIIbonI MaDbroI do CoapIlO NICioIIal,

Nas tmmoI do • 49, incüo xn. combiDIdo com o § 31 do lltiso 223, de
CooIli1uiçIo FelilnI, lUbmcto àlIpIeÇiIçIo de Vouu Excel!nciu, lOOIllpIIlhIdo de ExpoIiçIo de

MatiYoI do ScIlborMialtlro de EIlllIIo dtI~, o110 COIIIIIIIle da Podarianl127, de 11

de .pc de 1999, que lUlcriza • AJIotiIçio dos Amiaos SoIidirios de FrantiIco Alves •

executar, pelo pmo de trillIlllI, leIIl direito de exCllllividade, JerViço de radiodifudo comlllitíria

ualoca1idtde de FIIIlCÍICO Alws, Eslado do Parani.

!!o;Uto de 1999.
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EMrf 147 IMe Aviron! U02 .C.CM\,
Brasília, 11 de agosto de 1999.

ElG:el8ntlUlmo senhor PrMidente da RepúbRca,

Em 26 de agosto de 1999.

Submeto i apreciaçio de Vos•• ExcI!6nda a inclUI' Portaria 11' 127 , de 11 de
agoeto da 1999, pell quI! eutorizei I AssociaçAo dos Amigos SolidárIoS de FranciSco
AIYes - MSFA a executar o serviço de radlodlfusio comunltíria, nl locaIldade de FIlIIlCisc:o
AIYes, E5tado do Paraná

2. Submetido o assunto ao 8lWIIlI dos Óf1IIos competenlts deslI Ministério, as
condus6es foram no sentido de que, sob 01 aspecllll tócnico e jurídico, a I1l8I1CiOn8dI lI1tidade
satisfU as exlg6ncias da Lal 11' 9.612, de 19 di feYlllll1ll da 1998, do Regulamento do SeMço
de Ridíodlfudo Comunit6ria, aprovado,peIo Decreto 11' 2.615, de 3 de junho de 1998 e di
norml complementar do mesmo serviço, aptOVIdI pela Portaria n' 191, de li de agoIlo de 1996,
que regem I metérie, o que mallMlU llIlIorizá·II, nos teJlllOs da Portaria Indlll8.

3. EscIaraço que, de Imo com o§ 3" do ali. 223 da Constitulçlo Federal, o ato de
8UlOrizlçio somente produzií efeitos legIis após delibel1çio do Congrmo N~~ para
onde soHdto seja encaminhlldo o Illferido ato, acompanhado do Processo AdmllllSlratiW 11'
537-«).001ll66198, que lhe deu origem.

RespeRosamenl8,

PORTARIA'" 127 DE 11 DE AGOSTO DE 1919.

o MNlSTRO DE ESTADO DAS COMUNtcAçOEs, no lIIO de SUIS a1ri~,
COfIIideIando Odi5pOSlo nos arIigo$10 e19 do Decnto rf- 2.615, dl3 di junho de 1998, etendo em
'lista oque conslII do Processo Admilillrativo n' 53740.001oe8198, l8SlM

Ar!. l' Autorlw. AnociIçio dos Amigos SolidírioI de FrancIaco AIvH, com sede na
Rua BrigadeIro Faria I.ina, 1.025, Centro, na cldade de Francisoo Alvas, Eatado do P8IlI1á, •
execulIr, pelo prazo de lr6s anos, Hm cillilo de eQlsMdade, SIl\'iÇo di rIdMldIfuIIo cantIIIiláIia
naqueIa~.

Ar!. 2' Esta lIltOIlzaçIo IlIgel"SH peIII Lei rf- 9.612, de 19 de feverairo de 1998, leis
S\l~, seus lllgUlamentnsenonnas complemtn1ar&s.

Ar!. ~A entidade fiClI lUlorizada a operar com o sistema irIliantt locaIzado nas
COOIlltn8du geogríficas com IatItlIde em 24'03'50'8 8 loAgitude em 53'5O'3O'W. utlIizando a
freqüência de 87,9 MHz.

AI!. 41 Este alo, Somen18 produzi'li 8feilOI Iagais após deIIberaçIo do Congt8ISO
Naáonll, nos tllnnos do § '!- do li!. 223 da CcnstiIuiçIo, devendo aentidade lnk:l8r a eX8CUÇIo do
seMço no PlIZO de seis meses acontar da dali de pubIicaçio do ato de delibeIaçio.

Art. ~ Esta Portaria entra em vigor na data de sua pullicaçlo.

Senhor Primeiro Secretário,

ErtaminIID aessa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
l.lica na qual submete àapreciação do Congresso Nacional oato constante da Portaria n2127,

de li de agosto de 1999, que autoriza aAssociação dos Amigos Solidários de Francisco Alves a

executar serviço de radiodifusão comunitária na localidadede Francisco Alves, &lado do Paraná.

Atenciosamente,

PED
Chefe da Casa Civil

da Presidblcia da República

ASua ExcelênciaoSenhor
Deputado UBIRATANAGUIAR
Primo Secriio da Câmara dos DeputOOos
BRASÍIJA·DF.

COMISSÃO DE CIêNCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁnCA

I· RELATÓRIO

De conformidade com oart. 49, inciso XI/, combinado com o
§10 do ar!. 223, da Constituição Federal, oExcelentlssimo Senhor Presidente da
República submete à consideraçAo do Congresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do senhor Ministro de Estado das Comunicações, oalo que

autoriza a Associação dos Amigos Solidários de Francisco Alves a executar
miço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, aem dire~o de
exclusividade, na localidade de Francisco Alves, Estado do Paranâ\
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. • • Atendendo ao disposto no § 3· do ar!. 223 da Conalituiçlo, a
malén. foi enviada ao Poder legislativo para a devida apreciaçlo, uma vez que o
ato somente produzirá efeilollllpós a deliberaçAo do Congreuo NlICional.

Cumpre-nos, portento, opinar sobre os aspectos técnicos e
~ai~? matéria submetida ao exame desta Comisslio, nos tennos do inciso li,
alinea h , do art. 32 do Regimento Interno.

11 - VOTO DO RELATOR

A autorizaçio do Poder PQblico para a execução de llllrViçO

de radiodifulio comunitária 6 I1IlllJIBda pais lei n" 9.612, de 19 de fevereiro de
1998. No processo em questAo, a AssociaçAo dos A.rnigoa Solidários de Francleco
Alves atendeu aOll requisitos da legilllaçio especfllca e foi autorizada para

execução do aerviço de radiodifusAo comunitária na locolídade de FraneiIco
Alves, Estado do Paraná.

A antilise doate proetllllO deve bIIe.r-14l no Alo Normatíllo n"
01, de 1999, deste Comluio. VllIi1icada a documentaçlo, constatamos qlltl tbfam
atendidos lodos os critérios exigidos por llfI!e diploma "'IIUlementar.

O ato de outorga ~ aos principios de
conalituclonalidade, especialmente no que 1I8 refere aoa artigols 220 11 223 da
Conatituiçio Faderal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais lIOITlOlI
pela homoJogaçio do ato do Poder Executivo, na forma do Projett; de Oecrrtto
legislativo que ora apresentamos.

SaladaComiSsllo,em~~U'~r""'b"'< de J'i'l'J

JF 1.-
Deputado ROBER~ ROCHA'"

Relator \

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO ,DE 1999

Aprova o ato que aulc(iza a
Associação elos Amigos SolilJários de
Francleco Alves a $X!lCUIar serviço de
radiodifusão comunitiria, na localidade
de Francisco Alves, ~lado do ParBlÍá.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' Éaprovado o ato a que se retere a Portaria n' 127, de

11 de agosto de 1999, que autoriza a AssociaçAll dos Amigos Solidários de

Francisco Alves a executar serviço de radiodifusão cahunitária, pelo prazo de 3
(três) anos, sem direito de exclusividade, na localidade de Francisco Alves, Estado
do Paraná.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Saladacomissão,ern·1111ti.·ifl~"'.l", de I'iq::.;.' r I I
~:/\fi I:
l~.

~utadoRQBERT~OCHA .
Relator.

/

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reuniao ordinária reali13da hoje, aprovou tmanimemcnte o
parecer favorável do Relaú\r Deputado Roberto Rocha à Mensagem nO
1.229199, nos termos do Proj«o de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente: SaNador Zimbaldi, José de Abreu e Íris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto ~ldman. Augusto Franco, João Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
Piauhylino,twzRibeiro, Nárcio Rodrigues, Silas Câmara, Francistônio Pinto,
Gessivaldo Isaias, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filh~ Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
José. Carlos Aleluia, José MendoIlÇll Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
José GouvêB, Pedro Irojo, Wa!tei Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Paudemey Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurlpedes
Miranda, EVlIIIdro Mi!homeD, Luiza Enmdina, Almeida de Jesus, Bispo
Wanderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mota e Babã.

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2000.

Depu ~~~~~te
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO NO 435, DE 2000

(DA COMISSÃO DE C~C1A ETECNOLOGLA., COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)
MENSAGEMW1.~1199 .

ApeM oato que autoriza a AstpciaçAo Cultural Comunitária Cerqueirense a executar
leIViço de radioliIusio CQIIUlitária, na localidade de CelqUeira César, Estado de SAo
Paulo.

lA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Ali l' ÉaprllYlIlb oalo 8~ se refere '8 Portaria rP 141, de 2de
sel611tro d9 1999, (JJ9 auIoriza a Associação Cldttial Coolunltária Cerquei'ense a
eXIlCU!lI aer.;ço de ra<iolIfusAo <XX!U1iI*ia, pelo JX'BZO de tês lmS, sem difeito de
exclusividade, na Iocãidade de Cerqueira Céelr, Estado de São Paulo.

Ali 2' Este decreIo I.ativo enlra em vigor na data de sua
pl1l1icação.

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2000.

~
t.,t-./k

SANTOS FILHO
Presidente
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oIlINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAçOEs, no uso de SIl8S atribuições
consKleraldo od\sposlo nos llIIigos lD 819 do Decreto n! 2.615, de 3de juMo de 1996, etendo e~
visIa olJl8 coosta do ProceIso MI1i1istratiw nt 53830.002179198, resolve:

M li Autoriza' aAssodaçl~ Cu!llrat CollKJnitáIia Celqueiense, com sede na Rua
4ugusto Roim Dias Amxia, ~ 84 - Parque NOYI de Julho, na cldade de Cerquelra César, EsllIdo r

.OPaulo, 8 exec:ut«, pelo prazo de bês anos, sem direilo de exckJsMdade, seMço de radiodilus_
..oonilária naquela Iocaidade.

M 21 Esta autoriza~ reger.se-á pela Lei n! 9.612, de 19 de fevereiro de 1996, leis
SlIbseqilen'lls, S8US reguIamentJ$ ejlonnãs complemenfales.

M 3! Aenlldadellca alOOrizada aOjle/IJ' com osistemailJ.adlantll localizado nas
coordenadas~ com latiiJde em 23'02'31'8 e kHY;tOOe em 49'D9'49'W, uliflUMo a
hqQência de 87,9 MHz.

Art 4t Eslt alo somente produzinl efeIIos legais após deIileIllÇio do Congre5so
Nacional, nos tem10s do §31 do aIt. 223 da Cons1Ibiç!o, devendo 8 enlilade Iniciar aexecução do
~ 110 prazo da seis meses eCOIÚr da data da pubicaçào do ail de defiberação.

M li!Esta Porlaia entra em vlgor na data de sua pWlIicaçio.

MENSAGEM NO 1.461, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante dap~ n" 141, de 2 de
setembro de 1999, que autoriza a Associação CultlJral. COll'MlIlItáf!'!~ a
executai" pelo pnlZO de três anos, sem direito de exclusividade, seMÇO de radiodlfusAo
comunitária na localidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo.

(AS COMISSOES DE CI~NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA; EDE
CONSlTfUlÇÃO EJUST!ÇAEDE REDAÇÃO (ART. 54))

Senbores Membros do Coogreoo NaciooaI,

Nos termos do artigo 49, inciJo XlI, conminado 00lll o § 31 do artigo 223, da
Collltituiçlo Federal, submt.tll àapreciaçio de VOSIIU ExceItnci!l,I~ de E1IpoIiçio de

MotívOI do Smhor Ministro de Estado dasConamicaçõe!, oalo coll5llllte da Portuia rf 141, de 2
de setembro de 1999, que autmiza aAJsociaçio Cu1turBI coinunitária Cerqueirense aexecutar, pelo
pIIZO de lIêl8lII», sem direito de eou:1ulividade, SClViço de lldiodifusão colllllllilária na localidade
de Cerqueita César, Estado de Slo Paulo.

PORTARIA N! 141 DE 02 DE SIlTEIlBRO DE 1999.

Bmília, 13 de ou tub ro de 1999.

EM~ 163 I99-MC

Brusilia. 02 de seteJllbro de 1999.

Submelo à apreciaçAo de VOISlI ExceIincilIa inclusa Portaria. 11'. 141 ,de 2 di
setembro de 1999 pe!I qUIllLltorizei a AslOCiaçlo CuI\UnlI Comunilillia CllIqIllllrense. a

8lIIICUtaro SllIVÍÇO de18~ comlllilárll, I1lIIoCIidade de C&!queita CéSar, EsIado de SIo
PaIlIo.

2 Submetido a &UIIlllI llII _ dat ÓIgias~ dUte MinIttíriO, u
~ foram no lIlltido de que, SOb OI 8Sjl8CIOIléalico ejurídicO, amDnàoriadl eIiidIdt
sa~sfaz as exigincl.u dll.Ill ~ 9.612, de 19 de feV8llÍlll de 1998, do ReguIamInto do SeIviço de
RJdiodluIIo COlIIUIli1BriI, lIpfIlVlIdo pelo o.a.to ri! 2.615. de 3 de jlJlho de 199fl, edi nomta
comp/éInlInlIr do mesmo NMço, lplO'IIda pele PortIria na 191. ~ 6 dt agosto de 199fl, que
regem. inalíria. oque me llMlu aautarizá.la, nos Iemlos da Portarta inClUA. .

3 Esdareço que, de lICOIdo com o§ 3' da • 223 de COIlIIlluiçIa Fllderal. oalD
~ lIU!llliZaçio somentl produzij ef8llos 18QIlI após~ da CongressoN~~~
aMe saIidlo seja encamilIhada a AICeIída m, ICOll1llI\II1da do Procnso~ I\'
53830.00217919S, que Iht dIu origem.

Respeilosall1lllte,

Aviso~ 1.739. C. Civil.

Brasília, 13 de outubro de 1999.

Senhor Primeiro Secrmário,

Encaminho • - Seaetaris Mensaaem do Excelemissimo Sonher Presidenle da
República na qual subllllite àapreciação do Congresso Nacional oato COlISIante da Portaria rf 141,
de 2de sdl:Ô1bro de 1999, que lIIItoriza. AJJooiaçia CulhUa1 Comunit.iría CerqueJrense a executar

stlViç.o de lIdiodifuslo COOIlnilitit na loca1idade de Cerqueira César, Estado de São Paulo.

Aleuciosamente,

L}~
PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil

da PresidCocia da República

ASua Excelancia oSenbor
Deputado UBIRATANAGUIAR
Prim~ Secrelário da Cânwa dos Dep1tados
BRASUJA.DF,
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COMISSÃo DE CI~IA ETECNOLOG~ COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

I. RELATóRIO

De conformidade com Oar!. 49, inciso XII, comOOlado com o
§1° do art. 223, da~o Federal, o~ntissimo Senhor Presideme da

República submete à consideraçio do eon,esso Na:looal, ~hado da
Exposição de t.tltivos do Senh<r Ministro de Estado das Comunicações, oato que
autoriza a~ Ctma\ Cornlllitáría Cerqueirense a executar seM;o de
f8liodifusão comunitária, pelo prazo de 3(três) anos, sem <ireilo de exclusividade,

na localidade de Cerquem César, Estado de SAo Paulo.

Atendendo ao disposto no §3D do ar!. 223 da ConstiIuiçio, 8

matéria foi enviada ao Poder Legislativo pera ackMda aplllCiaçAo, uma vez que o

ato somente produzirá efeitos após adeliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-l1OS, porIanlo, opinar sobre 08 aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissio, nos termos do inciso 11,

alínea "h", do art. 32 do Rogimen1o Interno.

11· VOTO DO RELATOR

A autorização do Poder Público pera a execução de serviço
de radiodifusão comooitária é regulada pela Lei r(J 9.612, de 19 de fevereiro de
1998. No proceseo em questlo, aA!socíação Cultural Comunitãria Celqueirense

atendeu aos requisb da legislaçAo especifica efoi autorizada paraex~o do
serviço de radíodifusio comunitária na localidade de Ctrqueira César, Estado de
SAoPaulo.

Aanálise deste processo deve base8r-se no Ato Normativo r(J

01, de 1999, desta ComiuAo. Verificada a l!ocooIentaç&l, constatamos que bram
atendidos todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

o ato de outorga obedece aos princípios de
constiluciooalidade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
Conatituiçio Federal, eatende às fomIalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologaçAo do ato do Poder ExIculivo, na forma do Projeto de Decreto
Legislalivo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em~ de I" de 1999.

}, )~~
DeputadoJb8~ ROCHA

Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' J DE 1m

Aprova o ato que autoriza a
Associaçlio Cultural Comunitária
Cerqueirense a executar serviço de
radiodifusio comunitária, na localidade
de Cerqueira César, Estado de São
Paulo:

oCONGRESSO NACIONAL decll'll:

Art. 1" Eaprovado o ato a que se refere a Portaria nO 141, de
2 da setembro de 1999, que Iutoriza a Associação Cultural Comunitária
Cerqueirellle a executar llllVÍÇO de radJodifusio comunitária, pelo prazo de 3
(1r6s) anos, sem dirllito de exc1uaividade, na localidade de CerqUBira CéBlll'.
Estado dtfSio Paulo.

Ar!. 'Z' Este decreIo legislativo entra em vigor na data de SUl

pubflClÇio.

Sala da ComIssAo, amO'!de I.t- de 1999.

i" I

DeputadoJfJkcHA
Relator

m-PARECER DA COMISSÃO

A Comissao de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reuniAo ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
parecer favorável do Relator Deputado José Rocha àMensagem n° 1.461199J

nos termos do Projeto de Dooreto Legislativq que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente: Salvador Zimbaldí, José de Abreu e Íris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, Augusto FrancoJ Joio Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
Piauhylino, Luiz RibeiroJ Nárcio Rodrigues, Silas Câmara, Franci8tÔnio Pinto,
Gessivaldo Isaías, Hermes PareianelloJ Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci SobrinhoJ

José. Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
José Gouvêa, Pedro Irujo, WaIter PinheiroJ Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Paudemcy Avelino, Robério Araújo, Wagner Sa1ustiano, Or. Hélio, Emipedes
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo
Wanderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mota e Babá.

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2000.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO NO 436, DE 2000
(DA COMISSÃO DE CI~NCIA ETECNOlOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)

MENSAGEM N° 1.463199

EM rf 165 IMC

Brasilia,02 de setembro de 1999.

Aprova oato que autoriza aAssociaçAo de Amigos eMoradores de Brasnorte •MlAB a
executar serviço de radiOdlfUsao comunllária, na localidade de Brasnorte, Estado de Mato
Grosso.

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

M. 1° eaprovado oato aque se refere aPortaria ri' 143, de 2 de
setermo de 1999, que autoriza aAssociação de Amigos eMoradores de Brasnorle
MMB aexecutar seMço de rlIliocifusão canunilária, pelo prazo de três anos, sem
direito deexclusividade, na loC8fidade de Brasnorte, Estado de Malo Grosso.

Art. 20 Este decnlIo legislativo entra em vigor na data de sua
pubIicaçAo.

Sala da Comissão, em 05 de a>ril de 2000.

4
~_h/b

SANTOS FIlHO
Presidente

cAIIARA DOS D!PUTADOS

MENSAGEM NO 1.483. DE 1999
(DO PODER EXECI1TIVO)

Submete à apce<:laçAo do Congresso NacioIIal oalo conslante da~a no 143. de 2de
setembro de 1999. que au!olfZS a As!oclaçAo de Amigos e Moiallms de Brasnorte •
AAMB, a execular, pelo PflIZO de trêS anos, sem dlr8lto de eXCMividade, sefViço de
radiodifusão oomunilária na localidade de Brasool18. Es1ado de Mato Grosso.

(ÀS COMISSOES DE CII!NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA; EDE
CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

senhores Membros do Coogreuo NacionII,

Nos lermos do lltiBo 49, iDeiso XIJ, CllDlbinado com o § 3' do litigo 223, da

CoastituiçIo Feden!, Rlbmeto à apm:iaçIo de VOIIIJ El«:eIêociu, acomplllhado de Expoliçio de

Moliws do SenhorMiDiIlro de EIlIdo du~ oalO COIlSlIDlO da PortJria If 143, de 2

de letembro de 1999, que autoriza aAIIOCiaçIo de Anúgos e~ores de Bramone - AAMB I

executar, pelo prazo de três IDOS, sem direito de CIlclusividade, te!Viço de radi.odiliLlio COJmJIlitiria
IlIIooaJidade de B1'ISIlOI!e, EalIdo de Mato Grosso.

BrulJia, 13 de outubro de 1999.

Submeto à aprecilçio de Vossa ExcIl6nci8 a inclusa POl!3ria nI 143 •da 02 di
setembro de 1999, pila qtlllautorizel aAlsodIçiO de A~os a Moradom da 8ralllOl1ll
AMliB, a exaeutar o SIIVlçO c111'1diOdifu1io comul1llilM, nllocüdlde de l!Iatncl1I. Estado de
MIIlllGrono.

2 Sullmelido o lIISlIIIlO 10 _ dos 6lgIos c:ompt18ntll dutl Mlnlstírio. u
~us611 fOIIlII no senIIdo de que. sob os upeclol t8cnlco a jurldico. a IllIllCionlIdIII'IIIdI:de
lI1lIflIZ 11 axlgtndss da LeI rf' 9.812. de 19 de faYlllllÍ/ll di 1998, do ReguIIrrIenm do BII'Iiço
<l& RadlodIlIlslo COI1lllllllOO1. aprovado pelo Dlctelll ,.,. 2.815, de 3 de jl.IIho de 1998 e da
nonna complementar do memKlstMço, IlJIOVIIdI pela POI1aIiI rf-191. de 8 de agosto de 1998,
que rwgem 8 matéria. o que me lewU 8 1lllOIiZá-la, nos termos da POllalla Inclusa.

3 EsdarIço que di acordo com o§ at do arL 223 da Constiluiçáo FedelS, oalll de
~ somente~ sfallos Jegall após deIIber8çio do COllgl8Sso NaciollIl, PIlI
onde soIiclto seja encaminhado o raferido ato. acompanhado do Processo Adminislratlvo nI
53890.001343i98, que lhe deu oógIm.

PORTARIA N' 143 DE Df DE SETEMBRO DE 1999,

o MlNISlRO DE ESTADO DAS COp,wCAÇOes, no uso de SUIJ attibuiç6es,
<:Qll!id8l8nâo odispom nos artlgos 10 e19 do Deaeto n'- 2.615. de 3Qe junho de 199a, 8 tendo em
'lista oque consta do Processo Ad!tJnislratiyo rf. 53890.001343198, rasoIve:

AJt l' AutorizaraAssodaçIo de AmIgos aMoI'IIdom de Brasnorte· AAMB, com sede
na Rua Chile, loIe rf' 09, qum 12, loI8amento Parque das NaçW, cet1llO, lIlI ddade de Brmorte,
Estado di Mál Grauo, aellICUlar, pelo prazo de Ilis anos, SIII1 dirIilo de exduIMdade, seMço de
lllÕIOlfifIIdO CCfIIIIlitjria naquela Iocaidlde.

AJt '!- Esta auloIizaçio lIgII'*lÍ pele lei ~ 9.&12, Qe 19 de fevereiro de 1998, leis
subseqüenlH, seus regulamentos enonnas ccmpIementarM.

Ar!. ,. Aenidade fica autorizada a DpII'II' com o slsIema irradianle locaIi%ado nu
coordenadas geográficas com Iatitlide em 12'15'05'8 e~ em SS'15'5OW, uliIízIndo a
fI'eqüência de 87,9 Wiz.

AJt 4sEsta ato somente produzirá efeItoS legas após deI1be!ação do ConI1euo
NIICIonaI. nos termos do § '1 do ar!. 22a de Consti1uição, de'l8lldo a en1ldade lnlciar a execuçlo do
seMyo no prazo de seis meses acontar de dela de pubicaçio do alo de de!iberaçio.

AJt 'fJ EIta Pol1alia en1ra em 'oigor na da1a de sua pubicaçAo.
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A~Ml n2 1.741· C. eM/,

Bruília, 13 de outubro de 1999.

~ ao diIpoeto no 5 3" do alto 223 da ConItitulçIo, a
rnal6rIa foi env*la 10 Poder LllQiIlalIvo JlCII a dllVida 8PIlICi1lÇio. UIllII vez que o
lIlo -..... prodUZirá .""..,. apóe a delibenlglo do CorJgtwno Nacional.

Cumprw-no., por1Into, opinar .abre os npectoI t6cnK:o. e
fonneIs da lNll6ria 8Ubmetida "exame dMta ComlAlo, noa tel'l11Oll do incMo li,
IIllnee -h", do art. 32 do Reg!111MlD Intamo.

11 • VOTO DO M!LATOR

A au1ori2açlo do Poder Público para a execuç60 de ll8rVÍ9O
de radiodlfulio comunllárlll , regulada pela Lei no 9.812, de 19 da fwenliro de
1l198. No pmoeuo em quMIIo, a AaoclIIçIo de Amigos e MorIIclorM de

BIMnorta - AANB atandeu 800 requiab da Iegialllçlo Mpeci1ica • foi au10rlzada
pera ÍIt8ClJ9Io do l8I\'Í9O de radlodifudo comunitária na Iocalldade ele BrnoorIe,
Estado da Mato GI'OIIO.

F.ooaIninOO I essa Seaetaria Memagem do FmJemíuiJlO SeDOOr PresídeIie da

Rt{Ilhlica 1Il quallllhmelei"00 COIpIINaoato COllIlIDte da Portaria n' 143,
de 2de smlro de 1999,~ Illoriza aAsIoráçiÓ de Amigos eMlndcres de Bl1DlIte 

AAMB I exeaJIIr~ de~ mmitíria, na kx2IidlIe Brisrotc, Eiado de Mato
a.

/j~
L PEDRO PARENTE

01efe da(D eMl
da PresidêrtúdaRtpública

ASua~o Saitt
Dqwdo UBIRATAN AGUIAR
~SecrüdaCimaradosDepiW
BRASIIJA'~

COIISSÃO DECI~ ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

I-RELATóRIo

De conformidade com oart. 49, inciso Xli, combinado com o
§ 1° do art. 223, da ConstiluiçIio Federal, o ExceIantf_o Senhor Presidente da
RepúWca aubmete • COflSideração do Congtaso Nacional, aoompentlado da

Expoeiç6o de Motivos do Senhor Mlnielro de Ea8lo das Co!oonicaç6es. oato que
auklriza 8 A8IOCiaçAo de Amigos e~ de 8IaInorte - AAMB a eX8Cliar
lllIYiço de radiodirusio comunitária, pelo prazo de 3 (trêI) anos, llIII1 direito de
exdueividade, na localidade de Braanorte, Estado de Mato Groaaoi

Aan6llMl dllIle p!'llCeMO cIeve~... no Alo Normativo nO
01, de 1llll9, dMta ComiAlfoo. VlII1llcada a documentaçlo. constal8~ que fcram
ll1endidotl todolI 0lI~ exigioo. por n18 dIploma rwgulamlIntar.

o lIto de 0\Itllr'ga o~ aos princlpioll de
~, eopecIa"""nta no que .. refefe aoe artigoa 220 a 223 da
ConetItuiçIo Ftld8l1ll, e Nnde .. forrnalldadao legais, lTllllivoe pekla qun :IClIIla.

pela homologaçlo do alo do Podar ExecuIlYo, na forma do Projeto de Decreto
Legiallltlvo que ora~.

. I
I/. / f,l- ,,\.

Deputado.JOsa ROCHA
RaIalcr

PROJETO DE DECRETO LEGlSLAnvo NO •DE 1m

Aprova o ato que autoriza a
AnociaçIo de AmigaI e MorIdonlI de
BrIInorte - MMB a elIICUtar l8IViço
de l'IIdiodifuIIo cornunilírla, na
Iocalidlde de 1lraInorte, EItado de
MaloGrouo.

oCONGRESSO NACIONAL dtcllfl:

Art. 1" I: aprovado oato 8 que se refere aPortaria rf' 143, de
2 de setembro de 1999, que autoriza a AsIociIçio de Amigos e Moradores de

Braanorte - ANIS aexecutar MfYi90 de I'IIdIodifulio comunitária, pelo prazo de 3
(Ir6I) Il1Ol, 18m dilIiIo de elI'CIuIiYidade, na localidade de Brasnorte, ES!Ido de
MaIo GroIeo.

Art. 'J!' EIl8 decreto legislativo enIra em vigor na data de SUll

pubIlcaçIo.

sala da Comiuio, emQ.1de 12,. de 1999.
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MENSAGEM N" 1.465, DE 1999
(DO PODER EXECUTNOj

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicafão e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
parecer favorável do Relator Deputado José Rocha à Mensagem n' 1.463/99,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente: Salvador Zimbaldi, José de Abreu e Íris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Semeghíni, Luiz
Piauhylíno, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Sitas Câmara, Francistônio Pintó,
Gessivaldo Isaías, Hermes Parcianel1o, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
Filho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, M8cc0s de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
José Gouvêa, Pedro Irujo, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelíno, Robério Araújo, Wagner Salustiano, De. Hélio, Eurlpedes
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, Bispo
Wanderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, Átila Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mota e Babá.

Sala da Comíssão, em 05 de abril de 2000.

oL.,hlk
.DePut~~OS FILHO

Presidente

CÂMARA OOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 437, DE 2000
(DA COMISSÃO DE CJ~NCIA ETECNOLOG~ COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)

MENSAGEM N" 1.465/99 .

Aprova oato que autoriza aAssoçiação Cultural José Ribeiro da Cunha aexecutar serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade de Montividiu, Estado de Goiás.

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' Éaprovado oato aque se refere a-Portaría rf 145, de 2de
setembro de 1999, que autoriza aAssociação CuIIlraI José Ribeiro da Cunha aexecutar
serviço de radioc.Iifusão comunitária,-pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
na 1ocaJidOOe de Montividiu, Estado de Goiás.

M 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
pOOlicação.

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2000.

~~''1I!..I'1P.SANTOS FILHO
Presidente

Submete àapreciação do Congresso Nacional oato constante da Portaria nO 145, de 2de
se~mbro de 1999, que autoJiza aASSOCiação Cultural José Ribeiro da Cunha a executar,
pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Montividiu, Estado de Goiás.

(ÀS COMISSOES DE CI~NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÁO EINFORMÁTICA; EDE
CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso NaciotW,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3' do artigo 223, da
CoIl5tituiçio Fedcra1, submeto i. apreciação de Vossas Excelências, acompaohado de Exposição de

Motivos do SenhorMiniSllo de Estado das ConulDicações, oato Cllnstante da Portaria rf 145, de 2

de setembro de 1999, que autoriza a Associação Cultural Jo~ Ribeiro da Cunha a executar, pelo

pnzo de três anos. sem direito de extlusivilhde, serviço de llldiodifusão Cllmunilária na localidade
de Montividiu, Estado de Goiás.

Brasília, lJ-'1le outubro de 1999.

EMII! 167 IMC

EJil:elenllstlmo Senhor PAlsidente da República,

StGnHI i apIICiIçIo di Vossa EJil:eIandaaftclusa Portaria n! 145 ,de O2 de
setembro de 1999, pela qual autoriZ8I a AuociIçio Cultural Josi Rilleiro da Cunha a
executaroseMço de radiodIfutio~, nalo<:alidade de Moolividiu, Estado de Golâs.

2. SubmetidO o8UlI1lO11I_dos ótgAos cocnper.rnes deste Minislário, IS c:ondusões
lonIm no sentido de ql.W, sob OI apedoI t6alico • juridico. a mencionlda entidade satisfaz as
Ilâgindas da Lei li! 9.612, di 19 di feVlllito de 1996, do Regulamento do Ser.içD de Radiodifusão
Ccmunilírla, aprovado pelo Dea'efll nt 2.615, de 3 de junho de 1998, • da l\Olll1a complernnr do
mesmo Mrviço,lpC'l)'IIda pela Por1IN nt 191, de 6 de agos\O de 1998, que regem amaléria, oque me
levou I &IlIorizá-la, nos lem10I da Po!iMa inclusl.

3. Esdaraço que, d8 iIIJCMlo com o§ 31 do litigo 223 da Conl1illJiçio FaderaI, o ato de
Illtlrizaçio IDn1llllI1t~~ fIgIiIlpÓI dIIIJeraçIo do Congresso NlIàonaJ, para onda
sOlicito seja encamillhtdll o f9ltI'ido lIll:!.~ do Processo Aámlnl1lmtiVo fl!
S3670.0ll0553fõll, que lIllllW.illl!gl!fl.
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PORTARIA N! 145 ~ 02 ~ SETEMIlRO DE 1999. COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

I· RELATóRIO

oMINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atriblIiçóes,
COI1Siderando odisposto nos arli\lOS 10 e 19 do Decreto oi 2.615, de 3de pnho de 1~, elendo em
'visla oque coosta do Ptoceuo Admilittrativo rt! 53670,0ll0!W98, resoIl't:

Art. 1! AutOOzar aAuociaçio Culllral Jos6 Rileiro da em, com sede na Av. Rio
Verde, Jf 1000, S8la 8• Centro, na cidade de Mon!MdkJ, EslIdo de Goiás, aaxecutar, pelo prazo de
tlts MOS, sem direitl de eáisM:Iade, mço de llCtia<ilusiJ CllllY.Ott«ia~ localidade.

Art. 21 Er.la 8tIlOOzaçio llgef-se-á pela Lei n! 9.612, de 19 de fevereiro de 1996, leis
~,IIUS~ enormas complementares,

M 3! Aentidade fica autorizada a operar com osislsmB imIdianIe localizado nas
comlenIdas~ com latiiJde em 17'26'58'5 e krlg~ em 51'11132'W, utilizando a
~de81,9t.tiz.

Art. ~ f;sIe Dl somente produzi'á efeiklI.1egIis após deliberação do~
Nacionà, nos l8rlIlOI do 53t 00 art. 223 da ConIIituiçio, devendo a ridade inidar a lX8CUÇio 00
lIIViçn no pI'IW de seis meses aCOlIflIr da data de puIiIcaçio 00 Dl de deiberação.

M 51 Er.la PorllWia eRra em 'tigor na data de SUlI fAlbbçáo.

Avitont 1.743 -C. Civil.

Brasília, 13 de outubro de J.!I99.

EocamilIho a essa Secretaria Mensagem do Exceltrossimo Senhor Presidente da

llIpúbliellll~ subJnete àapreciaçio do CongrerlO Nacional oato constante da Portaria ri- 145,
de 2 de ldaIlbro de 1999, que autoriza a AsIOcilçio CullUllI IOIé Ribeiro da Cunha a executar

lCfViço de l'IliodilbIio comunitária llllocalidade de Montividiu, Estado de Goiís.

Attnciosamenle,

L/P.WvL
PEDRO PARENTE
Chefe da Cala Civil

da Presidêociada RqidlIic&

ASua Excelência o Smhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secrdírio da Cimara dos DqxJtaQoI
BRASíLIA-DF.

De conformidade com oart. 49, inciso XII, combinado com o
§1° do art. 223, da Constituição Federal. oExcelentíssimo Senhor Presidente da

República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da

Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, oato que

autariza aAssociação Cullural José Ribeiro da Cunha a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3(três) anos, sem direito de exclusividade,
na localidade de MonIividiu, Estldo de Goiás.

Atendendo ao disposto no § 3D do art. 223 da Constituição, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para adevida apreciação, uma vez que o
ato somerrte produzirá efeitos após adeliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,

a1inea "h", do art. 32 do Regimento Inlemo.

11- VOTO DA RELATORA

Aautorização do Poder Público para a execução de BelViço

de radiodifUsAo comunitária é regulada pela Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de
1998. No processo em questão, a Associação Cultural José Ribeiro da Cunha
atendeu aos requisitos da legislação específica efoi autorizada para execução do
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Montividiu, Estado de Goiás.

Aanálise deste processo deve basear-se no Ato Normativo nO
01, de 1999, desta Comissão.Verificada adocumentação, constatamos que foram
ateooídos todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar,

o ato de outorga' obedece aos princípios de

constitucionalidade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da

Constituição Federal, eatende às formalidades legais, malivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em Dl detit.......,<:(Je 1999.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO , OE 1999

Aprova o ato que autoriza a·
Associação Cultural José Ribeiro da
Cunha a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade
de Montividiu, Estado de Goiás.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Éaprovado oato aque se refere a Portaria nO 145, de
2 de setembro de 1999, que autoriza aAssociação Cultural José Ribeiro da Cunha
aexecutar serviço de radiodifusão comunnáría, pelo prazo de 3(três) anos, sem
direito de exclusividade, na localidade de Monlividiu, Estado de Goiás.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na dala de sue
publicação.

Sala da Comissão, em 01. de!O?l"""lje 1999.

lU - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
parecer favorável da Relatora Deputada Ângela Guadagnin à Mensagem n°
1.465199, nos termos do.Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente: Salvador Zimbaldi, José de Abreu e Íris Simões, Vice-Presidentes;
Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio Semeghini, Luiz
Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Silas Câmara, Francistônio Pinto,
(i:ssivaldo Isaias, Hermes PareianeUo, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal
1lf1ho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly' Netto, Vic Pires Franco, Marcos de Jesus, Nelson Pellegrino, Paulo
José Gouvêa, Pedro Irujo, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Paudemey Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano, Dr. Hélio, Eurípedes
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Erun~ Almeida de Jesus, Bispo
Wanderval, Agnaldo Muniz, Rafael Guerra, AtiIa Lira, Welinton Fagundes,
Jorge Costa, Antônio José Mota e Babá.

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2000.

/~L./b
DePU~AN10S FILHO

Presidente

o SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner)
- Antes de dar prosseguimento à sessão,
esta Mesa dá conhecimento ao Plenário do
Ofício nº 106/2000, do Congresso NacionéJ.l,
de 5 de abril de 2000:

Sr. Presidente, comunico a V. Ex"? (~',

por seu alto intermédio, à Câmara dO:3
Deputados que esta Presidência convoca
sessão conjunta do Congresso Nacional, 8\

realizar-se no próximo dia 5 de abril,
quarta-feira, às dezenove horas, no plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação do Projeto de Lei do Congresso
Nacional nº 20, de 1999.

Aproveito a oportunidade para renovar
a V. Ex" protesto de elevada estima e
distinta consideração.

Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lael Varella.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, os índios estão sendo utilizados para a
revolução social, denuncia o Informativo Rural:

As forças interessadas em imergir o
Brasil no caos não medem esforços para.
mover tudo o que podem nessa direção.
Assim também os índios, apesar de seu
diminuto número, estão sendo utilizados
para invasões e ameaças. E quando não há
índios suficientes, pegam-se descendentes
deles, ou o que for, como instrumento de
violência para promover uma absurda luta
de raças.

Foi-se o tempo em que missionários
católicos, por verdadeiro amor -de Deus e da
salvação das almas, embrenhavam-se nas
florestas para catequizar os silvícolas e
ajudá-los em tudo que pudessem. Agora, os
índios só i interessam enquanto instrumentos
da revolução social.

No Mato Grosso do Sul é uma
verdadeira guerra que vem sendo preparada
de índios contra os fazendeiros. Na Bahia, as
invasões indígenas são constantes. Em Santa
Catarina, colonos são expulsos de suas
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casas a pretexto de aumentar o tamanho
das reservas indígenas.

De repente, os mesmos que se dizem
contra o latifúndio, inventam que o Brasil
deve ser transformado num imenso latifúndio
indígena improdutivo. Essa manipulação, em fa
vor da revolução social, de urna etnia que é
parte integrante da nação brasileira, é a
mais abjeta das formas de racismo. Mas
contra isso náda se faz!

Sr. Presidente, no momento em que o Brasil
comemora seu Descobrimento, vozes estranhas
levantam-se para condenar a obra evangelizadora
de Portugal, para denegrir cinco séculos de esforços
heróicos no sentido de integrar o continente americano
à civilização ocidental e cristã, nascida na Europa.

Bem lembrou a ex-Deputada sandra Cavalcanti,
hoje Secretária de Projetos Especiais da Prefeitura do
Rio de Janeiro, diante da confusão espalhada pela
imprensa sobre um possível "pedido de perdão" que a
CNBB faria pela evangelização do Brasil:

Se foi crime colonizar o Brasil, buscar
melhores condições de vida, implantar hábitos
de higiene etc., então o pedido de desculpas
não é só da Igreja Católica. É dos médicos, que
desmoralizaram os curandeiros. É dos
engenheiros, que construíram estradas de ferro
e pontes. É dos professores, que ensinaram a ler
e a escrever. É das famOias que não aceitaram
mais matar velhos e crianças aleijadas. É dos
cozinheiros europeus, que tiraram de nosso
cardápio os saborosos churrascos de brancos,
bispos e desafetos.

E concluiu:

Nunca será demais exaltar as figuras
de Nóbrega, Anchieta e seus companheiros.
Pedir desculpas pela ação evangelizadora
desses padres, definindo o seu comportamento
como cruel, colonialista, desrespeitador, é dar
prova de total desconhecimento dos fatos e de
total cegueira diante da realidade.

No mesmo sentido pronunciou-se o Papa João
Paulo 11, em 1992:

Como sucessor de Pedro, desejo
proclamar hoje diante dos senhores que a
História é dirigida por Deus. (.) Em face dos
novos horizontes que se abriram a 12 de
outubro de 1492, a Igreja, fiel ao mandato
recebido de seu Divino Fundador (cfr. Mt.

28, 19) sentiu o dever peremptório de
implantar a Cruz de Cristo nas novas terras
e de pregar a Mensagem evangélica a seus
moradores. (.) O que celebramos este ano é
precisamente o nascimento desta
esplêndida realidade: a chegada da Fé por
meio da proclamação e difusão da
mensagem evangélica no continente. E o
celebramos no sentido mais profundo e
teológico do termo: como se celebra a Je
sus Cristo, (.) o primeiro e maior
Evangelizador, já que Ele próprio é o
'Evangelho de Deus'. (L' Osservatore
Romano, 15 de maio de 1992, p. 7).

Tenho dito.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nobres membros da Mesa Diretora e Líderes de
bancada, ilustres colegas parlamentares, senhoras
e senhores, muitas são as categorias profissionais
deste País preocupadas em melhorar a qualidade
dos serviços prestados ao cidadão.

A democratização, aos poucos, tem indicado
os caminhos a serem seguidos. Quero destacar, en
tre tantos exemplos, o trabalho desenvolvido pelo
Conselho Federal de Contabilidade, que tem sede
aqui em Brasília e é a entidade responsável pela co
ordenação, orientação e fiscalização de mais de
350 mil profissionais de contabilidade espalhados
por todas as cidades brasileiras. Quero aproveitar a
data de 25 de abril, quando se comemora o Dia do
Contabilista, para fazer essa justa homenagem.

Há dois anos, quando o contador José Serafim
Abrantes assumiu a Presidência do Conselho Federal
de Contabilidade pela primeira vez, colocou em práti
ca um projeto chamado Educação Continuada, que
tem como principal objetivo melhorar a qualidade dos
serviços contábeis e, ao mesmo tempo, dar uma for
mação universal, com ampliação de conhecimentos,
ao profissional contabilista.

Um dos primeiros passos dessa jornada foi a
instituição do Exame de Suficiência, levado a efeito
no último dia 26 de março em todo o País. A partir de
agora, só vai conseguir o registro profissional o
contabilista que for aprovado nesse exame. O teste
vai obrigar as escolas a melhorar a qualidade de
ensino. Um outro passo, Srs. Deputados, eu nem diria
que tenha sido um passo, mas uma conseqüência
natural desse projeto grandioso do Conselho Federal
de Contabilidade, foi a assinatura de um convênio, no
dia 23 de março passado, com a Faculdade de
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Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo.

Por esse convênio, já tiveram início dois cursos
de mestrado em Contabilidade em universidades de
Fortaleza e de Belo Horizonte. Até o final do próximo
ano o Conselho terá instalado mais 24 cursos de
mestrado e mais 20 de doutorado, com a única
preocupação de melhorar a qualidade de ensino, de
dar uma sólida base de conhecimentos aos
professores, para que os mestres possam transmitir
esses conhecimentos aos seus alunos.

Mas não pensem que o trabalho do Conselho
parou por aí. Tenho certeza de que vai continuar,
tendo o contador José Serafim Abrantes à frente do
CFC por mais dois anos, cargo para o qual foi reeleito
no final do ano passado. Como Coordenador do
Núcleo Parlamentar de Estudos Contábeis e
Tributários da Câmara dos Deputados, tenho tido o
prazer de conviver com os representantes do
Conselho Federal de Contabilidade, principalmente
com os contadores Antoninho Marmo Trevisan e
Sérgio Aprobatto Machado e a técnica em
contabilidade e conselheira Marta Arakaki, que tanto
tem-nos ajudado com sugestões para a elaboração
de uma reforma tributária digna e decente.

O Conselho até editou e nos entregou um livreto
com as sugestões da categoria para a reforma tributá
ria, sugestões que também defendemos no Fórum de
Debates e Entendimento sobre as Propostas de Refor
ma Tributária, como a desoneração da folha de paga
mento dos encargos previdenciários patronais, a extin
ção do PIS, da Cofins e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, a extinção do IPI e a não-criação do IVV,
entre tantas outras.

Foi tamb~m com muita satisfação que tivemos
ao nosso lado os representantes do CFC no momen
to da discussão e votação da Lei de Responsabilida
de Fiscal.

Para encerrar, Sr. Presidente, como parte do
esforço da classe contábil para contribuir com a
transparência das contas públicas, quero lembrar
que no último dia 27 o Presidente do Conselho
Federal de Contabilidade, José Serafim Abrantes,
entregou à Diretora do Departamento de Qualifica
ção Profissional do Ministério do Trabalho, Carmem
Rocha Dias, proposta de assessoria e orientação,
por meio de profissionais contabilistas, para análise
e fiscalização das prestações de contas das Prefei
turas que aplicam recursos dos Orçamentos da
União, entre eles as verbas do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).

Aos contabilistas brasileiros, nossa gratidão e
nossos parabéns pela data e pelo trabalho desenvol
vido em benefício da sociedade. Lembro, ainda, que
todos esses temas e outras preocupações da cate
goria serão discutidos por quase 4 mil contabilistas
em outubro próximo, na cidade de Goiânia, durante a
realização do XVI Congresso Brasileiro de Contabili
dade. Sem dúvida, estaremos lá para participar dos
debates. E quero aproveitar para convocar os jorna
listas de todas as regiões deste País para participa
rem do Prêmio de Jornalismo, promovido pelo XVI
Congresso de Contabilidade. Sob a luz do tema
"Profissão Contábil: Fator de Proteção da Socieda
de", os contadores discutirão o presente e o futuro
dessa nobre profissão. Proteção do patrimônio pú
blico e privado da sociedade, uma melhor trans
parência nas contas públicas são temas sobre os
quais os jornalistas encontrarão campo muito vasto
para escrever.

Sr. Presidente, peço a V. Ex§ que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. VEDA CRUSIUS (Bloco/PSDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, apresento à Mesa e à Casa indicação, que
entrego à Presidência deste Parlamento, sugerindo
ao Poder Executivo, por meio do Ministério da Saú
de, a complementação do Programa de Prevenção
de Infecções Respiratórias e Asma, de um progra
ma de vacinação do Rio Grande do Sul, cuja efi
ciência já está comprovada.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
a palavra o nobre Deputado Valdir Ganzer.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, estamos nos aproximando do período eleitoral,
quando o povo brasileiro vai eleger todos os prefei
tos ou prefeitas, vereadores ou vereadoras de todo
o País. E as disputas começam a acontecer, o que
não é nenhuma novidade.

Estou bastante surpreso com o conjunto de
denúncias .que estão acontecendo em todo o País.
Esse processo vem desde o período Collor, quando
cassamos o ex-Presidente Fernando Collor. Desde
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aquela época, cada dia surge uma nova denúncia.
E- a de ontem já vai sendo uma denúncia atrasada
diante das que vão surgindo em todo o território na
cional.

O Partido dos Trabalhadores, apesar do seu ta
manho, tem aqui 61 deputados, o que me alegra. So
mos um partido que tem apenas vinte anos de exis
tência. Aliás, eu me orgulho muito de ser do PT. Ao
longo desse período, trabalhamos para obter credibi
lidade nacional. Obviamente que um partido como o
nosso comete muitos erros. O PT ajudou-me muito,
mas não foi no PT que eu aprendi certas coisas.
Aprendi com meus pais que não devo pôr a mão no
que não é meu. Isso é fundamental para um homem
público brasileiro. Estamos vivendo um período em
que as prefeituras, os Governos dos estados estão
sendo assaltados. Há máfia não só das drogas. Há
também uma verdadeira máfia do saque dos recur
sos públicos em todo o País.

Nosso partido, juntamente com os partidos
aliados, está mostrando, ainda que devagar, que
é possível construir uma nova forma de fazer polí
tica.

Lembro-me de quando o Governo Federal
visitou Santarém, no Pará, e o então candidato à
primeira eleição presidencial, Fernando Henrique
Cardoso, disse que, se eleito, imediatamente
mandaria asfaltar a Transamazônica, de onde sou
colono, pois lá cheguei em 1972. Até hoje não há
sequer um palmo de asfalto. Lá, numa região de 350
quilômetros, só neste ano foram plantados 12,5
milhões de pés de café sem apoio dos Governos
Estadual, Federal, que ficam roubando dinheiro do
Fundef, desviando verbas, uma maracutaia em cima
da outra, mas o povo que ali mora e labuta mostra que
a produção é possível.

A assistência técnica acabou no País. Quero
dizer que me orgulho muito de fazer parte dessa
geração que começa a mostrar a possibilidade de se
fazer política de forma diferente.

Nós, do PT, juntamente com outros partidos de
esquerda, estamos governando Belém, maior Capital
da região Norte, que completou 384 anos.
Recebemos a Prefeitura de Belém depois de 301
anos de outras administrações e apenas 5,5% da
cidade possuía saneamento, ou seja, o povo tinha as
piores condições de habitação já registradas na
história.

Se cada prefeito que por ali passou tivesse
executado mil metros de obras definitivas por ano,
teríamos 384 quilômetros de obras realizadas.

Pergunto: o que fizeram os prefeitos ao longo da
história? Mesmo num momento em que o Govemo
Federal retira recursos dos municípios e diminui a
capacidade dos estados, estamos mostrando que é
possível governar de modo diferente.

As elites locais estão apavoradas. Ontem,
estava no meu gabinete quando ouvi o discurso do
Deputado Zenaldo Coutinho, do meu Estado, que
acusava o secretário de ter batido na ex-esposa do
Prefeito da cidade de Belém, Sr. Edimilson Brito
Rodrigues. Sr. Presidente, o casal está separado há
dezessete anos.

A cada dia inventam uma nova história, porque
estão perdidos e sabem que o Sr. Edimilson
Rodrigues, mesmo diante da crise o Governo do
Estado retirou, só no ano passado, 37 milhões de
reais dos cofres da Prefeitura, está fazendo o que eles
nunca fizeram em 381 anos.

Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento
dizendo ao povo do meu Estado e ao povo brasileiro
que este País precisa de homens e mulheres que
tenham vergonha na cara. Devemos acabar de vez
com a corrupção que envergonha todos nós.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, como estabelece o regimento de qualquer institui
ção, comissão ou assembléia, é necessária a presen
ça de um número mínimo de membros para se insta
lar uma reunião e dar continuidade aos trabalhos pro
postos.

Sr. Presidente, estamos enfrentando uma luta
muito dura. V. Exª, Deputado Jaques Wagner, sabe
muito bem o que temos feito para que a Câmara dos
Deputados assuma sua responsabilidade e vote um
salário mínimo digno para o trabalhador brasileiro. Até
aqui, a Câmara dos Deputados não tem cumprido
seus deveres fundamentais.

Sr. Presidente, para chamar a atenção de forma
dramática para a necessidade e o dever desta Casa
de discutir o salário mínimo, com fundamento no art.
71, inciso 111, do Regimento Interno, por não haver um
décimo dos componentes da Casa presente a este
debate, requeiro a V. Ex!:! que suspenda e encerre
esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Depu
tado Vivaldo Barbosa, V. Ex!! sabe que o Deputado
que ora preside esta sessão é solidário com a luta do
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povo brasileiro e dos partidos que defendem a vota
ção de um salário mínimo de valor superior ao esta
belecido pelo Governo Federal por meio de medida
provisória. No entanto, não poderia valer-me da con
dição de estar presidindo a sessão neste momento
para tomar uma atitude diferente daquela que já se
tornou jurisprudência no âmbito da Mesa, de acordo
com a qual, para se iniciar a sessão, leva-se em con
sideração, respaldado no Regimento Interno, o nú
mero de Parlamentares presentes na Casa. É essa a
interpretação do texto regimental.

Portanto, indefiro a questão de ordem de V. Ex!!.
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,

esclareço a V. Ex!! que minha questão de ordem não
tem esse fundamento. Requer-se a presença de um
décimo dos componentes da Casa em qualquer de
bate parlamentar. Como isso não ocorre no momento,
a sessão, que não tem um décimo de parlamentares
presentes, há que ser suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - O texto
regimental, Deputado Vivaldo Barbosa, diz na verda
de, trata-se de uma garantia para evitar o arbítrio de
quem a estiver dirigindo que a sessão só poderá ser
levantada antes do período regimental previsto se
não houver o mínimo de 10% dos seus membros pre
sentes à sessão. Evidentemente que V. Ex!! me colo
caria na condição de arbitrar, porque o texto não diz
que a sessão será levantada, diz que só poderá ser
levantada se não houver esse número mínimo. Por
tanto, seria uma decisão de quem a preside.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Só um esclare
cimento, Sr. Presidente. Estou requerendo, como
parlamentar, que a sessão seja suspensa exata
mente porque não há 10% da totalidade dos deputa
dos presentes. Creio que V. EXª, regimentalmente,
independente até de qualquer posição política sei
que V. EXª é solidário com a manifestação que es
tou fazendo, mas não estou levando isso em conta,
levando em conta apenas o dever regimental de
quem preside a sessão, poderá acolher um requeri
mento, como o que faço neste momento, com base
nesse artigo regimental. A Presidência, do alto do
seu arbítrio, poderia suspender a sessão ou não. O
atendimento a essa exigência regimental, havendo
o requerimento, não creio que possa configurar arbí
trio da Mesa, desde que haja o pressuposto da au
sência dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Depu
tado Vivaldo Barbosa, esta Presidência toma a
posição de seguir, como já lhe disse, a orientação ado
tada pela Mesa. V. Exª encaminhou uma questão de

ordem e a minha posição é de indeferimento. V. Exª
pode recorrer desta decisão, até para que se crie ju
risprudência, mas, insisto, por ser um lutador da mes
ma causa de V. EXª e por ser membro da Mesa, não
tomarei posição discordante daquela que é o entendi
mento do colegiado, por estar neste momento presi
dindo a sessão.

Indefiro sua questão de ordem, evidentemente
reconhecendo seu direito ao recurso.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, é
evidente que me impõe o dever regimental de recor
rer, mas estou até curioso para verificar o entendi
mento desse colegiado diante do texto regimental.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - O en
tendimento é no sentido de que quem preside a ses
são teria de levantá-Ia ou não. Na verdade, havendo
sessão e sabendo-se que os Deputados chegarão,
porque há Ordem do Dia, o entendimento é no senti
do de que não se levante a sessão. Sinto não poder
atender à sua qu~stão de ordem. Respeito sua indig
nação em relação à decisão, e evidentemente acolho
que V. Exª recorra da decisão.

Esta é a decisão.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Tenho de recor
rer, Sr. Presidente, mas lamento profundamente
que a Mesa não esteja obedecendo ao Regimento,
um dos deveres primordiais de qualquer direção de
assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Não é
isso que motiva a Mesa, mas, evidentemente, sou
obrigado a acolher a interpretação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con
cedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
Congresso Nacional está discutindo a medida provi
sória que dispõe sobre o financiamento dos esportes
e o funcionamento de bingos no País. Numa das pri
meiras sessões da Comissão Mista, esteve presente
o Procurador-Geral, Dr. Luís Francisco.

Naquela ocasião, S. Exª apontou algumas irre
gularidades que estavam ocorrendo no Indesp, entre
elas a assinatura de mais de 600 convênios entre o
órgão e algumas prefeituras.

O Ministério Público, por meio de S.Exª, sugeriu
que o Iindesp revisse aquela posição, podendo-ainda
ser recuperados aqueles convênios. O Dr. Luís Fran
cisco disse, ainda, que aquilo não era tarefa do Minis·
tério, mas o fazia para o bem das prefeituras, para que
não perdessem recursos. Sua proposta não foi aceita,
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e ainda foi acusado de querer inviabilizar esses con
vênios ou até de querer indispor prefeitos com parla
mentares.

Como sua proposta não foi aceita, o Dr. Luís
Francisco protocolou ação judicial contra o convênio
assinado entre o Indesp e o Município de Touros, no
Rio Grande do Norte, na qual solicita suspensão ime
diata do exame dos documentos enviados pelo Insti
tuto Nacional de Desenvolvimento do Desporto ou
pela Prefeitura Municipal de Touros; a suspensão
imediata de repasse de qualquer recurso previsto no
referido convênio; a suspensão de quaisquer atos do
referido processo administrativo; a devolução dos re
cursos repassados e a aplicação de uma multa.

Alegava o promotor que estavam sendo des
cumpridos o art. 116, § 1º, da Lei nº 8.666 e a Instru
ção Normativa nº 1/97. Ficamos sabendo, a posterio
ri, que em relação a convênios anteriores, analisados
pelo Tribunal de Contas da União, também não leva
ram em consideração essas mesmas cláusulas e eles
foram considerados ilegais.

O Dr. Luís Francisco, então, requer liminar contra
a referida ação. O Sr. CésarAntônio Ramos, Juiz Fede
ral substituto, decide que a cláusula resolutiva inserida
nos convênios, que permite apresentar posteriormente
o plano de trabalho e demais documentos da entidade,
não poderia ser considerada legal. A seu ver, é uma
providência ilegítima encontrada pela administração
para apressar a celebração do convênio. Decide o Sr.
Juiz suspender a análise técnica e o processo adminis
trativo do convênio, proibindo o repasse de recursos à
Prefeitura de Touros, bem como propõe multa diária de
mil reais, em caso de descumprimento.

Podemos observar que o Dr. Luís Francisco es
tava correto na sua interpretação sobre esses mais
de 600 convênios assinados entre o Indesp e várias
prefeituras do País. Infelizmente, sua sugestão não foi
aceita pela administração pública dos municípios,
pela Administração Pública Federal e pelos parla
mentares, uma vez que boa parte desses convênios é
fruto de emendas.

Paralelamente, há outras questões sobre o
Indesp para as quais quero chamar a atenção. Alguns
dias atrás, a revista IstoÉ publicou entrevista por mim
concedida, porém, não o fez ipsls Iitteris. Relatei ao
repórter que havia indícios de que D. Terezinha
estava sendo usada como laranja. É lógico que não
afirmei que sua conta bancária estava sendo usada
com esse fim, mas que existiam indícios disso. Anteri
ormente, o Promotor Luís Francisco já havia solici
tado a quebra do sigilo bancário. Está aguardando a

análise para saber se houve ou não desvio de recur
sos por parte do Indesp, se há ou não caixa dois liga
do ao Ministério do Esporte e Turismo, ao Ministro
Rafael Greca e àquele instituto.

Então, aguardarei essas análises e futuramente
voltarei a pronunciar-me a respeito. Mas reafirmo que
há indícios de desvio de recursos.

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, quero registrar a caminhada realizada pelas ruas
do Bairro de Itaim, em São Paulo, neste último sába
do, dia 12 de abril, mais precisamente às 22h.

Essa caminhada, nobres deputados, teve signifi
cado duplo. Em primeiro lugar, protestar contra os altos
e intolerantes índices de violência da cidade de São
Paulo e, em segundo lugar, hipotecar solidariedade in
memoriam ao Dr. Luciano Bergman, Delegado de Po
lícia covardemente assassinado naquele bairro.

O evento teve seu encerramento com um culto
ecumênico, do qual participou grande número de mo
radores, bem como entidades de combate à violência
e o representante da entidade associativa do Bairro
Itaim.

Transcrevo para meu discurso o teor da carta à
população do Movimento Reage São Paulo Chega de
Violência, distribuída a todos os presentes:

Perdemos nossa tranqüilidade. Perde
mos nosso sono. Perdemos a paz. Perde
mos, também, nosso direito de ir e vir pela
cidade. Perdemos nossos amigos, filhos,
pais e irmãos. Perdemos a paciência, mas
não perdemos a esperança, muito menos
nossa capacidade de reagir. Reagir a este
golpe contra nossas vidas. Não a reação
irada, nervosa, violenta, mas a reação do ci
dadão que exige os seus direitos. Uma rea
ção pacífica e ordeira, mas veemente, sob
um título que assinala união e vontade de
lutar contra todo tipo de violência. Precisa
mos da participação de todos, de uma forma
pacífica, porém pujante e contínua.

Impulsionada pelas máculas de uma
cidade arrombada, a população, desprendi
da de qualquer vínculo político, religioso ou
racial, despertou com um revólver na cabe
ça e exige segurança.

Hoje, o movimento toma conta da soci
edade. Das regiões mais nobres até a peri
feria esquecida, estamos todos assustados,
mas não conformados. Uma fita branca no
peito, no pulso, na antena do carro, em
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qualquer lugar, simboliza este nosso clamor
pela paz.

A falta de segurança tem raízes nas di
ficuldades sociais do País. Mas isso não
nos impede de exigir a polícia na rua, de
maneira ostensiva, não só para multar, mas
para nos proteger.

Precisamos ainda do apoio da impren
sa - emissoras de rádio e televisão, jornais
e revistas, ajudando-nos a pressionar as au
toridades para que as providências sejam
tomadas. Os políticos precisam falar menos
e prestar mais atenção naquilo que nós, ci
dadãos, falamos. Queremos a oportunidade
de usar o horário político eleitoral para mo
bilizar ainda mais a população. Reage São
Paulo Chega de Violência.

Sr. Presidente, a violência é hoje o maior e o
mais profundo dos problemas que enfrenta a socie
dade brasileira.

O País registra índices que o situam como um
dos primeiros do mundo em casos de violência. Sabe
mos que são várias as causas, a mais importante, po
rém, é a ausência do Estado nos grandes centros,
principalmente onde está a população carente.

Vamos dizer "não" à violência e exigir a presen
ça do Estado, para proteger e resgatar a cidadania do
povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, na última sexta-feira, a região
jaguaribana, no meu Estado, engalanou-se para re
cepcionar o novo Bispo da Diocese de Limoeiro do
Norte, D. José Haring, que sucede a D. Edmilson
Cruz, afastado do múnus episcopal desde o ano pas
sado, por razões de saúde, encontrando-se, portanto,
vago aquele importante posto hierárquico da Provín
cia Eclesiástica do Ceará.

Recorde-se que o primeiro titular da referida dio
cese foi o virtuoso D. Aureliano Matos, que ali desen
volveu uma proficiente ação pastoral, sempre relem
brada com saudade pelo clero e o laicato, além dos
mais variados segmentos sociais daquela próspera
região.

Durante a concelebração na Catedral, presidida
pelo Arcebispo de Fortaleza, D. José Antônio Tosi, to
das as vinte paróquias representaram-se naquele
auspicioso evento, marcado pela reafirmação da
crença, num testemunho, também, de confiança no
novo Antístite, alemão de nascimento, mas identifica-

do com o nosso povo, procedente que era da cidade
de Aracaju, na qual exerceu o vicariato com exemplar
abnegação.

Aos 59 anos, D. José Haring demonstrou o firme
propósito de levar a efeito um trabalho de evangeliza
ção, cumprindo projetos que aproximem ainda mais a
Igreja Católica de todas as camadas sociais a que
pertencem os seus jurisdicionados.

As questões relacionadas com o Nordeste são
de seu pleno conhecimento, uma vez que permane
ceu em Recife e João Pessoa antes de vincular-se à
capital sergipana, o que lhe oferece autoridade para
discutir toda aquela nossa temática socioeconômica,
como a busca de recursos hídricos que possam ga
rantir a sobrevivência dos nossos conterrâneos radi
cados naquela faixa territorial do Ceará.

Logo depois de empossar-se e ao proferir ora
ção comovente, o Bispo de Limoeiro do Norte anunci
ou o lema que orientará seu rebanho UNIDOS NA
MESMA FÉ, cientificando os presentes de sua inten
ção de criar mais duas paróquias, uma delas em Poti
retama, que se acha incrustada entre Iracema, Perei
ro e Ereré, este último berço do Cardeal de Brasília, D.
José Freire Falcão, figura exponencial da hierarquia
católica, também com relevantes serviços prestados
ao nosso Estado.

Não será demais destacar que, em 1954, aque
la comuna promoveu, com a presença do Núncio
Apostólico, um Congresso Eucarístico de notável re
percussão em todo o País, na organização do qual
colaboraram, além do saudoso Monsenhor Otávio
Santiago, Vigário-Geral, Pe. Mariano Rocha Matos,
secretário particular, Cônego Misael Alves de Sousa
e Pe. Francisco de Assis Pitombeiras, dentre outros,
todos coadjuvando a magna realização que congre
gou milhares de participantes das várias áreas geo
gráficas do Estado.

Nos primeiros contatos com o povo de Deus, D.
José transmitiu impressão de operosidade e determi
nação, razão por que já se prognostica para sua ges·
tão um desempenho dinâmico, marcado por expressi
vas realizações no campo espiritual e na assistência
aos menos afortunado$.

Na seqüência d~ Campanha da Fraternidade, o
Bispo de Limoeiro doi Norte empenhar-se-á para que
o milênio, agora iniciado, decorra com sensível de
créscimo nos índices de exclusões que atormentam o
p~b~~~ .

A tarefa cometida a D. José Haring é, sem dúvi
da, das mais árduas, havendo, porém, a expectativa
de que o cabal atendimento de seus encargos apos-
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tóticos haverá de projetá-lo em razão dos méritos que
comprovará à saciedade, em meio aos nobilitantes
propósitos que tomou públicos no instante de sua im
ponente investidura, agora ocorrida naquela progres
sista cidade do interior cearense.

O SR. JOAO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Deputados,
os jornais de Minas Gerais noticiam hoje fato que
consideramos perigoso, porque desrespeita os
direitos dos consumidores do Estado e até mesmo
do País, além de atentar contra a saúde do povo
brasileiro.

Conforme matéria publicada pelo jornal O Esta
do de Minas, sob o título "Frango com água", consu
midores mineiros têm denunciado que a carne de
frango, especialmente o peito e a coxa, tem sido ven
dida nos açougues da Capital com cerca de 30% de
gelo no seu peso total, sem que haja qualquer des
conto.

Os açougueiros dizem que o produto vem dos
fornecedores adulterado, com 30% do seu peso real
em gelo. Dizem eles que uma mistura de água com
proteína de soja às vezes, apenas água tem sido inje
tada na carne.

Essa maneira de lesar o consumidor brasileiro
vem ocorrendo de forma abusiva, especialmente nos
últimos anos. Penso que a degradação de valores,
fato que lamentavelmente toma conta do País, e a de
generação polmca, com o mau exemplo dado em Bra
sília pelos dirigentes do País, são fatores que levam a
tamanha falta de escrúpulos para essa atitude tão
mesquinha, desferida exatamente contra os interes
ses de parcela da população já tão sacrificada consi
derando o fato de que o frango é um produto utilizado
na alimentação pejas camadas mais sofridas da po
pulação brasileira. Por que fazer isso logo com o fran
go?

É preciso que se diga também que esse frango
não tem o mesmo teor protéico que outras carnes,
porque, além dos antibióticos ministrados a eles, a ali
mentação das granjas não corresponde à alimenta
ção natural da galinha. Querdizer, o frango que a mai
or parte da população brasileira consome é verdadei
ramente um frango transgênico. E, mesmo assim, os
produtores não têm dignidade, sensatez e fraudam o
produto.

Fizemos requerimento à Comissão de Defesa
do Consumidor no sentido de exigir do Sr. Ministro
providências urgentes para que se façam os esclare
cimentos e a apuração das denúncias. Conforme a
própria imprensa notificou, o Delegado Regional do

Ministério da Agricultura em Minas, Sr. Humberto de
Carvalho Neto, foi procurado e se esquivou isso num
órgão do Governo. O Diretor da Associação dos Avi
cultores de Minas Gerais Avimig, Sr. Aulus Assump
ção, também não quis responder, jogando a respon
sabilidade para frente, dizendo que ele trabalha com
o departamento de produção de ovos e quem deveria
responder a isso era o Sr. Tarcísio Moreira dos San
tos, que trabalha na área de produção de carne. Mas
este também não respondeu. E como fica a popula
ção?

Estamos exigindo maior atenção a essa denún
cia por parte do Sr. Ministro da Agricultura, a fim de
que S. Exl proceda a uma apuração profunda do
caso, descubra os responsáveis pela fraude e provi
dencie a devida punição. Não dá para o Brasil ficar a
cada semana, praticamente, tomando conhecimento
de fraudes contra a população sofrida deste País.

Quando não somos surpreendidos por fraudes
como essa, que lesa principalmente quem vive de sa
lário mínimo, emergem as fraudes cometidas pelo
Governo, que a par das fraudes nega a concessão de
um salário mínimo pelo menos decente para a popu
lação carente e desempregada do País, assim como
para pensionistas, aposentados e todos que dele de
pendem.

Portanto, Sr. Presidente, exigimos providências
o mais rapidamente possível.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, quero, inicialmente, prestar um testemu
nho relacionado ao julgamento que acontece hoje do
líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra, José Rainha, acusado de duplo assassinato.

Por uma coincidência da história, eu era Verea
dor de Fortaleza naquela época e sei que José Rai
nha estava na cidade, porque ele esteve com o Go
vernador do Estado e com alguns Vereadores da Ca
pital, antes de se dirigir ao interior do Ceará. Portanto,
esse julgamento de carta marcada tem um caráter de
perseguição. Espero que a Justiça brasileira não co
meta o erro de condenar José Rainha, porque isso
criará muitos problemas para o movimento social, que
não aceitará esse embuste e essa perseguição que
os donos de terras estão impondo ao MST.

Os latifundiários não se conformam e querem
manter essa situação arcaica de dominação, que se
arrasta no Brasil há 500 anos, incriminando aqueles
que lutam por reforma agrária e justiça social. Regis
tro assim a minha solidariedade a José Rainha e ao
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 14489

o outro assunto que quero abordar desta tribu
na diz respeito a essa a guerra que temsido veiculada
pelos meios de comunicação, que tem indignado a to
dos nós, entre o Presidente do Senado, Senador
Antonio Carlos Magalhães, e o Presidente do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, Senador Jader
Barbalho.

Essa situé!-ção chama o Congresso Nacional a
uma reflexão. Não podemos suportar silentes o que
estamos vendo e ouvindo a toda hora nos meios de
comunicação deste País. Acredito que os partidos
que compõem a Frente de Oposição PT, PDT, PCdoB
e o meu partido, o PSB devem provocar suas direções
para que juntos façamos um pronunciamento público
solicitando que o Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Congresso Nacional, afaste-se de suas
atividades para que seja investigado. Além das de
núncias de D. Nicéa Camargo, que S. Exª considerou
uma tresloucada, surgem agora as do Senador Jader
Barbalho, que afirma ter 4.250 páginas de documen
tos contra o Senador Antonio Carlos Magalhães.
Essa guerra mostra a podridão da elite brasileira.

A população da maior cidade do País, São Pau
lo, como se já não bastasse o valor irrisório do salário
mínimo a que está submetida, a falta de atendimento
à saúde e dificuldade de acesso à educação pública,
está assistindo a uma enxurrada de denúncias contra
o ex-Governador e ex-Prefeito Paulo Maluf e contra o
atual Prefeito, Celso Pitta. E esse lamaçal está-se es
tendendo ao Planalto Central,. atingindo lJada mais
nada menos do que o Presidente do Congresso Naci
onal.

Os partidos devem fazer uma reflexão para exi
gir que o atual Presidente do Senado se licencie e
saia do cargo, porque está sob acusação não só de
uma tresloucada, como disse S. Exª, mas agora de
um Senador. Da mesma forma, o Presidente do
PMDB deve licenciar-se, deixando este Poder livre
dessa guerra e dessa lama que está tirando as espe
ranças do povo brasileiro.

Nós, representantes do povo, não temos nada a
ver com essa lama e repudiamos isso tudo que esta
mos vendo no Brasil hoje. Esperamos que isso sirva,
pelo menos, para nos ensinar, a fim de que, no dia 12

de outubro, o povo brasileiro identifique a elite desgra
çada e nojenta que está a comandar o nosso País e
comece a dar um rumo diferente à Nação.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
processo eleitoral é sempre educativo, pedagógico e,

sem sombra de dúvidas, acaba contribuindo para a
construção da cidadania.

O direito ao voto livre e secreto foi construído
pelo homem com muito sangue, muita luta e muita
disposição no curso da sua vida.

No entanto, Sr. Presidente, quero partilhar hoje
com os companheiros certa angústia que bate em to
dos os que detêm mandato, ao ver um pouco a dege
neração da política que campeia por este País afora,
a degradação das relações políticas que a partir do
estabelecimento das diferenças doutrinárias, ideoló
gicas e políticas acabam resvalando para as ques
tões pessoais, embalando um tipo de denúncia sem
base alguma e que leva todos para o mesmo buraco.

Digo isso, Sr. Presidente, porque tenho observa
do em jornais, revistas, canais de televisão e rádios a
mesma sintonia de canto a canto. São denúncias,
apresentações de ações ilícitas, denúncias de uso
inadequado das verbas públicas e da máquina públi
ca, uso de dinheiro público para enriquecimento pes
soal ou para uso diferente daquele destinado origina/
mente.

Isso nos traz uma preocupação, Sr. Presidente.
Nós, que lutamos para que a política seja baseada em
divergências, sim, mas divergências de projetos, nós,
que queremos construir e agregar a esse projeto o
maior número de brasileiros possíveis e, também,
que esses indícios de denúncias sejam efetivamente
apurados, começamos a ficar preocupados, porque
tudo está-se transformando em rotina.

O órgão de imprensa "a" começa a procurar
aquilo que o "b" não disse, e que o "c" tem uma denún
cia nova, e que o "d" precisa dizer aquilo que o "a:' o
"b" e o "c" não disseram e, assim, vamos banalizando
os escândalos, a corrupção e, no momento certo, no
momento forte em que a denúncia de um escândalo
pode, significativamente, melhorar a política no País,
talvez, nossa arma esteja numa medida já muito redu
zida.

Vejam, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
assunto que trago na tarde de hoje afeta todos nós e,
também, todos os que querem fazer do processo elei
toral e político um instrumento que possa permitir que
os cidadãos brasileiros tenham consciência no mo
mento do voto e entendam que o processo político é
pedagógico, educativo, permitindo, assim, fazer com
que a vida do povo brasileiro seja melhorada.

Esses escândalos podem contribuir. Precisa
mos evitar que sejam banalizados e se transformem
em rotina, fazendo com que, amanhã, todos esque
çam o que está sendo falado hoje, todos esqueçam
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as denúncias feitas ontem e passem, na realidade, a
ficar na expectativa do que virá amanhã.

Sr. Presidente, encerro dizendo que o Brasil es
pera dos seus políticos, dos mandatários do Executi
vo e do Legislativo uma conduta condizente com o
cargo que ocupamos e com a expectativa do povo.

Por isso, os escândalos devem ser trazidos à
tona, as denúncias de corrupção devem ser apresen
tadas, e os culpados, punidos. Mas alto lá para deixar
banalizar, alto lá para tornar rotina, alto lá para deixar
todos na mesma vala. Ninguém apura, ninguém é cul
pado e ninguém responde pelos seus atos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. KÁTIA ABREU (PFL - TO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, feliz, emocionada e cheia de esperanças,
após ter percorrido os mais 'rngremes e belos cami
nhos de uma trajetória de vida que me tornou rica de
valores morais, espirituais e nobre de sentimentos de
amor e fraternidade, é que assumi este cargo.

E é com esses mesmos sentimentos, Sr. Presi
dente, que estou aqui nesta Casa para representar o
Brasil do interior, que, apesar de esquecido e pouco
discutido, cresce e sustenta a economia dos municípi
os, gera empregos e riquezas que mantêm os Esta
dos e dá solidez à Nação.

Repetindo Tancredo Neves, quero ser a voz dos
"burgos podres e dos grotões do Pars", onde vivem
populações silenciosas, que trabalham duro e contam
com polrticas públicas frágeis e secundárias.

Os Estados que têm como o ponto mais forte da
sua economia a força do trabalho dessas populações
interioranas, como é o caso do meu Estado, Tocan
tins, não podem aceitar um tratamento subalterno na
avaliação de seus problemas. vale lembrar que é do
campo que vem a produção que gerou, no ano passa
do, 12 bilhões de dólares de superávit na balança co
merciai, reduzindo seu déficit e gerando divisas valio
sas para a sustentação do Estado brasileiro.

Pautarei minha ação parlamentar na busca de
uma nova equação entre o Brasil urbano, das grandes
metrópoles, e o mundo que é o Brasil do interior, que
tem que ter voz e do qual depende a saúde social do
Pars. Tocantins não frequenta as manchetes dos
grandes jornais brasileiros, mas é o povo do interior
do meu Estado que produz 700 mil toneladas de
grãos por ano e possui o décimo primeiro rebanho do
Pars, contribuindo significativamente para a manuten
ção da nossa paz social.

O Tocantins é um Estado onde a ordem é o de
senvolvimento. A li se ergue com o capital privado a

maior hidrelétrica em construção no Brasil. O Tocan
tins começa a ser conhecido como o último Eldorado
brasileiro. E não é por acaso. São milhares de hecta
res de cerrado e várzeas agricultáveis, que ganham
força com altos rndices de produtividade. A pecuária
em pouco tempo dá mostras de que pode abastecer
outras fronteiral? com rebanhos de qualidade. Tudo
isso sem uma polrtica consistente do Governo Federal.

Hoje, já são mais de 3 mil quilômetros de rodovi
as pavimentadas e 36 mil quilômetros de energia rural
em implantação. Possurmos dois dos maiores rios na
cionais com potencial para aproveitamento energéti
co e de transporte hidroviário, à espera da implanta
ção da tão sonhada Hidrovia Araguaia-Tocantins, ins
trumento de integração nacional.

Há uma vontade polrtica invejável do Governo
do Estado para atrair investidores, porque acredita
que capital e trabalho são as molas propulsoras do
desenvolvimento.

Os resultados mostram que essa política tem
dado certo. Em apenas doze anos de criação, o To
cantins já arrecada 40% do total de receitas de Goiás,
do qual se desmembrou. Sua Capital, Palmas, cresce
à surpreendente taxa de 28,7% ao ano, segundo da
dos do IBGE.

Essa mesma força política mobiliza-se para via
bilizar o sonho da Ferrovia Norte-Sul, devido à sua im
portância como modal competitivo de transporte,
para que nosso produto tenha preço no mercado in
ternacional.

O Estado é considerado zona de encontro ou de
transição, para onde confluem os grandes ecossiste
mas brasileiros Amazônia, semi-árido e cerrado.

Por sua localização, o Tocantins é, ainda, centro
articulador de rnacrorregíões polrtico-administratívas do
Para: a Amazônia Legal, o Nordeste e o Centro-Oeste.

Sras. e Sra. Parlamentares, quero chamar a
atenc;lo para um Brasil que se constrói no interior da
Amazônia. De lá vem a proposta de um desenvolvi
mento sustentado na força de gente empreendedora,
que acredita no sucesso como conseqüência da
aposta no trabalho.

É um Pars novo que surge do cerrado da região
Norte do Pars. Uma região de homens e mulheres dis
postos a transformar a força de trabalho e a terra em
fontes seguras de riquezas.

Esse novo Brasil o Brasil precisa conhecer. Dali,
temos certeza, o Pars pode tirar lições que o transfor
mem de importador, dependente das oscilações do
mercado internacional, em uma nação vigorosa, ex-
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portadora de alimentos, que os outros países desen
volvidos já começam a temer.

Quem não enxergar isso certamente estará
dando as costas para um Brasil sem fronteiras para o
desenvolvimento, celeiro· das soluções dos proble
mas sociais e econômicos que o País enfrenta.

Dessa região é que venho, Sras. e Srs. Parla
mentares, para contribuir com esta Casa e reivindicar
ao Governo Federal uma ação política mais clara e
consistente, voltada ao desenvolvimento em bases
reais, com incentivos que fomentem a produção.

Entre essas ações estão soluções urgentes
para questões fundamentais, como os Fundos
Constitucionais e a modernização da política de in
centivos fiscais da região. Não podemos permitir,
também, o engessamento das nossas áreas pro
dutivas com o aumento das áreas de reserva legal
nas propriedades rurais, que só atendem a interes
ses internacionais. Precisamos de paz no campo
para consolidar o interior do País como seu celeiro
mais importante.

Este é o Brasil que não causa problemas, mas
traz as soluções para as grandes cidades. É hora,
portanto, de garantirmos o justo espaço político para
quem trabalha e produz, apesar da falta de políticas
públicas capazes de garantir o desenvolvimento e o
bem-estar dessas populações.

Faço um chamamento ao povo brasileiro, neste
momento em que se comemoram os 500 anos do
nosso descobrimento, para que descubra o novo Bra
sil que se constrói no interior do País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da srª Kátia Abreu,
o Sr. Jaques Wagner, 3Q Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Severino Cavalcanti, 29 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente quero
cumprimentar a Deputada Katia Abreu, de Tocantins,
pelo seu primeiro pronunciamento. Até Senador de
Santa Catarina veio prestigiá-Ia.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, desejo louvar esse grande jornalista que
é Mareio Moreira Alves. E aqui não me estou referindo
à elegância do texto, às observações ferinas e felizes,
às análises magistrais a que submete nossa realida
de política. É que a tudo isso se soma, como que
sublimando-se, o trabalho de cada dia na defesa da

cidadania, elucidando-a, como que a ensinando a ser
mais e mais cidadã. E isso é, sem dúvida, um trabalho
dos mais meritórios.

Por isso mesmo, ao que nos parece, é que não
poucos companheiros de Parlamento têm vindo a
esta tribuna para, valendo-se dos comentários da
quele jornalista, reforçar as condenações ali formula
das, acrescentar, se o caso, dados ainda mais eluci
dativos para futuras considerações.

De cidadania, de democracia Mareio Moreira
Alves, o Marcito, bem entende. Deputado, teve seu
mandato cassado pela intolerância e pelo arbítrio da
ditadura militar que tanto infelicitou nosso País. Na im
prensa, pois, segue ele sua luta pela institucionaliza
ção democrática em nosso país, para o que pode con
tar com o apoio efetivo de todas as forças progressis
tas presentes em nosso palco político.

É exatamente isto o que queremos fazer hoje.
Temos sob registro o artigo que publicou em O Globo,
com o sugestivo-título de "O Pitta do Paraná", em que
mostra, à saciedade, os crimes cometidos contra a
coisa pública pelo prefeito de Londrina, o Sr. Antônio
Belinati.

De que se trata? De irregularidade de monta. O
inquérito não é de hoje. Foram tantas as denúncias
que o Ministério Público, desde o ano passado, vem
examinando as contas e os gastos da Prefeitura, che
gando o processo, hoje, a conter cerca de 15 mil pági
nas~ Quinze mil páginas de irregularidades, Sr. Presi
dente!

E tantas! Começaram com as contas da Autar
quia Municipal do Ambiente, a AMA; passaram depois .
para a Comurb; encontraram como irregular a venda
da empresa local de energia, a Secomtel, para a Co
pel, que pertence ao Estado. Há, segundo anotam os
Srs. Promotores, mais de duzentos contratos irregula
res, e, ao que se dá a entender, a coisa não termina
por aí.

O Paraná, Sr. Presidente, não pode apodrecer
assim. A esposa do Sr. Belinati é vice-governadora do
Paraná e ferrenha correligionária do Sr. Lerner.
Assim, os deputados estaduais que lhe dão apoio im
pediram, ano passado, que se instalasse uma CPI
para examinar a administração Belinati. Esses mes
mos parlamentares, aliás, foram os que impediram,
agora, a instalação de outra CPI, esta destinada a
examinar as relações"promíscuas entre autoridades
estaduais e o crime organizado Brasil afora.

A própria Polícia Federal já toma conta de parte
da questão, dada a desconfiança de que em Londrina
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funcione um esquema criminoso de lavagem de di
nheiro. É demais!

São abusos, descaminhos, a autoridade perver
tida, tanto que a população da cidade se organizou e,
num amplo movimento pela moralização da àdmiriis
tração pública, lançou um manifesto pedindo o afasta
mento imediato do Sr. Prefeito, pelas razões'acima
apontadas e outras tantas de conhecimento geral. E o
movimento é tão amplo, Sr. Presidente, que o mani
festo lançado conta com a assinatura da Cúria t0etro
politana, da OAB, da Associação Comercial e Ind!Js
trial de Londrina, da Sociedade Rural do PÇlr8:ná" da
Universidade de Londrina" de ~indicat~s,p~trol')qi~,e
de trabalhadores, todos plenamente conscientes de
que, a permanecer assim, mais e mais rec,ursos p9b,ll
cos se esvairão pelo ralo da corrupção e da impunida-
de. '

Muito obrigado pela Cj.tenção.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem rev.i
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, quero, neste momento, tecer algumas consider~

ções a respeito de dois assuntos.

Em primeiro lugar, lamento fato ocorrido e am
plamente noticiado no dia de ontem e de hoje pela im
prensa brasileira, a saber, que o Banco Central. per
deu o acompanhamento em algum momento s,e pen
sava que havia perdido de fato fisicamente dO.p'roces
so relativo à quebra do Banco N.~cional. Esse proées
so, Sr. Presidente, envolve milhões e milhões de reais.
As responsabilidades foram apuradas internamente e
agora é neces.sário que o sejam' na Justiça de forma
definitiva. . ,

Descobriu-se no final da noite de ontem que o
processo estava na Justiça. Durante todo o dia, as au
toridades do Banco Central não sabiam. O processo
foi encontraao nas gayetas de uma Vara da. Justiça .
onde dormia profund~ sono durante dois anos.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhei à'Comis
são de Finanças e Tributação, da qual participo como
titular, pelo meu partido, requerimento solicitando a
presença dos diretores responsáveis pelo acompa
nhamento desses processos, porque, se com o pró
cesso do Nacional isso aconteceu, imaginamos nos
que com 'outros processos 'não esteja havendo' o
acompanhamento devido. Isso faz parte da responsa
bilidade do Banco Central. A Comissão de Finanças 'e
Tributação, com certeza, há de ficar atenta e na próxi
ma semana deverá deferir nosso pedido, para que te
nhamos naquela Comissão o relato de diretores re's:"
ponsáveis por esses processos, a fim de que os Par
lamentares e a Nação fiquem informados se o Banco

Central corrigiu as falhas de acompanhamento ou se
'ainda corremos o risco e temo que ainda estejamos
correndo de esses processos ficarem sem um acom
panhamento e sem a press:ão legítima que o Banco
Central deve fazer sobre Ó' Judiciário, para que ele
agilize esses processos: '

O segundo ponto, S'r. 'Presidente, diz respeito à
participação do BNDES no financiamento das privati
zações no País.

Quero saudar a posição do atual Presidente do
BNDES, DI'. Francisco Gros, que em bom momento
vem anunciar que aquela instituição não mais financi
ará aquisições de ativos p~blicos. Jamais deveria ter
financiado. Não é tarefa do BNDES financiar a aquisi
ção de patrimônio já constituído pel? povo brasileiro,
principalmente para empresas estrangeiras. A tese,
um dos fundamentos mais utilizados pelos defenso
res do processo de privatização, é de que o capital
privado viria suprir a lacuna, a ausência de capital pú
blico para estabelecer essas compras, injetando di·
nheiro privado e talvez ate externo na economia. No
entanto, o BNDES vinha fazendo esse tipo de financi
amento.

Em boa hora o Presidente do BNDES diz que
não fará mais esse tipo de financiamento. Porém, afir
mou também que o Banco honrará compromissos an
teriores e f,inanciará empresas interessadas na com
pra da Empresa de Saneamento de Manaus.

Acho estranho ver o Presidente do BNDES refe
rir-se a compromissos anteriores. O compromisso do
BNDES é com a Nação, com o povo brasileiro. Se o
Presidente entende não ser mais cabível esse finan
ciamento, que faça autocrítica do processo de financi
amento público de empresas privadas para a compra
de empresas estatais brasileiras. Que não permita
mais que haja sequer um caso em que se alegue que
compromissos anteriores devem ser honrados. Hon
rado deve ser o compromisso do BNDES, do Gover
.no, dÇ> Estado brasileiro para com os interesses de
seu.povÇ>.

.' Era o que tinha a dizer.

\ O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB 
ES; Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, toda história de estabilização
beni-sucedida é a história de uma ousadia. É muito
cô'modo dizer que se está fazendo uma política sen
satá e responsável, qúando se está,' na verdade, sen
do imobilista. É fácil elencar uma série de problemas
à'frente. No limite,um ?vião pode.cair sobre nossas
cabeças.
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Na avaliação do Prof. José Roberto Mendonça
de Barros, o Copom errou ao não derrubar os juros. A
questão agora não é apenas derrubar os juros para
retomar o crescimento.. É mais ampla que isso. Está
na hora de mudar o regime fiscal do País. No ano pas
sado, pagamos 8,5% do PIS de juros nominais e tive
mos que fazer um enorme esforço para ter 3,2% do
PIS de superávit primário e reduzir o déficit nominal
a níveis aceitáveis.

O País tem vivido uma situação provisória, um
"regime fiscal de emergência", que não pode ser man
tido indefinidamente.

A despesa tem sido comprimida na boca do cai
xa, os funcionários estão sem aumento nominal há
cinco anos, as receitas são baseadas em impostos
extraordinários que não se sustentam a longo prazo
porque são em cascata. É exatamente isso que tem
que ser feito na primeira fase da estabilização. Mas
isso é intolerável a longo prazo. A qualidade do ajuste
é ruim e há um limite até social para ele.

A mudança do regime fiscal seria detonada com
a queda sustentada dos juros. O País gastaria menos
com juros, e juros menores vão se traduzir em mais
crescimento. A base de arrecadação aumenta. A es
trutura tributária brasileira é elástica ao crescimento.
O PIS cresce e a arrecadação cresce. Assim prepa
ra-se a base para um sistema fiscal sustentável, em
que será menor o peso dos impostos ruins, e a queda
das despesas poderá ser feita com qualidade e não
na repressão na boca do caixa.

Sabemos que não existem fórmulas milagrosas,
saídas fáceis. Sabemos que há um preço a pagar
pela estabilização e pelas mudanças fiscais. O que
incomoda é achar que o País está agora pagando um
preço desnecessário. Depois de ter feito tanto esforço
pela estabilização, na hora que colhe um volume con
siderável de bons indicadores, o País está pagando
uma taxa de juros muito além do razoável para o mo
mento.

Se fizermos deste ano uma transição e os juros
caírem para 15%, vamos ter no ano uma taxa Selic
média de 16,8%. Se isso acontecer, o País pagará 7%
do PIS de juros, o que, com um superávit primário de
3%, nos levará a um déficit nominal de 4%, ü que será
mais razoável.

Na sexta-feira ficou claro que o Banco Central
errou ao manter os juros. O dólar caiu tanto que o
Bacen teve de entrar no mercado comprando pela pri
meira vez.

Ou transitamos agora para um regime fiscal sus
tentável ou vamos ter que viver a vida inteira com vo-

luntarismos. Por que não ser ousado e mexer no que
está imobilizado quando o mundo vai bem e o fluxo
está positivo como em raros momentos? Em determi
nados momentos é preciso prudência, mas agora não.
Com toda essa cautela não se estabilizará o País.

Muito obrigado.

O SR. EXPEDITO JUNIOR (PFL- RO. Pronun
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de registrar meu apoio à Associ
ação Pró Valorização Empresarial - APROVE, orga
nização que surge para unir os empresários brasilei
ros em torno de propostas concretas para resgatar o
potencial econômico nacional, lentamente destruído
pelos planos de estabilização que se sucederam nos
últimos anos.

Apesar dos objetivos nobres que sempre usa
ram para justificar suas intervenções, os governos pa
recem esquecer que sem empresários será impossí
vel dar ao Brasil condições de sobreviver no ambiente
altamente competitivo que se instalou no mundo nes
ta virada de século.

E o mais paradoxal é que já há várias décadas
os governos declaram que o objetivo de seus progra
mas é justamente apoiar os empresários. Apóiam
com palavras e destroem com ações.

O Plano Real, que conseguiu controlar a infla
ção, acabou promovendo uma elevação brutal da car
ga tributária, ao mesmo tempo em que expunha as
empresas nacionais à concorrência predatória dos
produtos importados. O resultado foi o endividamento
explosivo do País e dos empresários, com elevado ní
vel de desemprego, falências e concordatas.

A abertura descontrolada e a desnacionaliza
ção da economia criaram um ambiente altamente
agressivo para o setor produtivo, que luta desespe
radamente para sobreviver aos impostos crescen
tes, à burocracia irracional e à desorganização do
setor público,

Sufocado por dívidas enormes, o empresariado
tem de enfrentar cada vez mais maior falta de Iiquidez
e a concentração do crédito, que prejudica sobretudo
as empresas menores. Além disso, convive com o
fantasma das reclamações trabalhistas e com a cons
tante mudança das iregras do jogo, que torna inviável
o planejamento a longo prazo.

Para se ter uma idéia da situação, basta saber
que o comércio, responsável por cerca de 52% das
empresas no País, teve, no ano passado, uma renta
bilidade de apenas 1,3%, enquanto o endividamento
bancário atingiu 31 % em dezembro último.
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Comparando 1998 com 1997, verifica-se um au
mento das concordatas e falências, fato já esperado
em função do crescimento das dívidas produzidas pe
las maiores taxas de juros do planeta.

A contrapartida da quebra das empresas foi o
desemprego maciço e o aumento da economia infor
mai, que se transformaram no principal problema so
cial do País ao barrarem o acesso dos jovens ao mer
cado de trabalho.

No mesmo contexto, foi registrada uma lucrativi
dade fabulosa dos bancos, que engordaram à custa
do sacrifício do setor produtivo. Mesmo antes do cho
que cambial, segundo estudo da FIRJAN - Federa
ção das Indústrias do Rio de Janeiro, foi registrado lu
cro líquido de 4,7 bilhões de reais nas dez maiores
instituições financeiras do País.

Diante disso, diante dessa completa inversão de
prioridades, os empresários exigem uma reforma tri
butária de verdade, que elimine a burocracia e o ex
cesso de impostos, que os libertem do círculo vicioso
do endividamento em que caíram prisioneiros.

É necessário que se faça um parcelamento, por
longo prazo, das dívidas existentes. Essa é uma pre
condição para qualquer programa de revitalização do
setor produtivo, único capaz de gerar renda e empre
go para a população e de garantir uma trajetória de
crescimento econômico sustentado.

A Associação Pró Valorização Empresarial in
siste em afirmar que não há emprego nem desenvol
vimento sem uma classe empresarial forte e atuante.
Para conseguir esse objetivo, a organização convida
todos os cidadãos a participar de um amplo movimen
to em defesa do setor produtivo nacional. Acredita
mos que esse é o caminho e por isso registramos aqui
nosso apoio aos esforços da Aprove.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ao ocupar esta tribuna quero denunciar à
Casa e ao País dois graves acidentes envolvendo
trens cargueiros da Companhia Vale do Rio Doce,
ocorridos em Minas Gerais, em apenas cinco dias, e
que resultaram em mortes de trabalhadores da em
presa.

Essas tragédias vêm corroborar denúncias fei
tas pelo sindicato da categoria, que há muito tem aler
tado sobre a postura da CVRD depois de privatizada,
que, ao desconsiderar mais de meio século de desen
volvimento tecnológico, já está comprometendo inclu
sive seus ativos.

Segundo o sindicato, o acidente na locação 63,
Sabará, é mais um exemplo. A ferrovia encontra-se
com manutenção precária por falta de pessoal e os
equipamentos estão desgastados. Além disso, o ma
terial rodante está debilitado, não suportando o au
mento da tara e da lotação. O aumento de 160 para
172 vagões na formação do trem exige mais locomoti
vas e essas, hoje, estão entregues à própria sorte.

Também o Tribunal de Contas da União, em au
ditoria realizada nas empresas ferroviárias privatiza
das, apontou em seu relatório várias irregularidades.
Entre outras, o Ministro Relator Humberto Guimarães
afirma que "a maioria das empresas privatizadas vem
descumprindo as metas estabelecidas na época da
desestatização da Rede, ocorrida no biênio 96/97".

Prossegue denunciando em seu relatório: "As
empresas privadas se comprometeram em investir
R$3,B bilhões ao longo dos anos, aumentar a produ
ção e reduzir o número de acidentes. Só a Ferrovia
Tereza Cristina, de Santa Catarina, cumpriu as me
tas".

Para ajudar mais as concessionárias, o Governo
ainda deu uma mãozinha, conforme pode-se deduzir
da leitura do documento: "O governo federal mudou
os critérios de avaliação de desempenho no segundo
ano do contrato. Mesmo assim, alcançaram essas
empresas índices inexpressivos, em particular no
quesito segurança", conclui o relatório.

Esperamos que esse acidente pelo menos sirva
de lição para que a Direção da CVRD repense seu
modelo de gestão na busca desenfreada do lucro,
como também busque discutir com o sindicato da ca
tegoria assuntos que dizem respeito à saúde da em
presa e à segurança e bem-estar dos trabalhadores
e, para o Governo, que já deu de mão beijada o patri
mônio nacional, ao menos se ocupe de fiscalizar e
exigir o cumprimento das cláusulas firmadas em con
trato.

OSR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri's
e Srs. Deputados, é com satisfação que registro nesta
Casa a inauguração, no Município de Sooretama,
Estado do Espírito Santo, do primeiro Banco Postal
do Brasil.

Trata-se de projeto pioneiro da Empresa Brasile
ira de Correios e Telégrafos, que se estenderá para
mais de 2 mil cidades brasileiras, atendendo princi
palmente à população de baixa renda, que não tem
acesso a qualquer tipo de operação bancária.

Segundo o Ministro das Comunicações, Pimen
ta da Veiga, que esteve presente à festa de inaugura-
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ção, O Banco Postal prestará seNiços financeiros bá
sicos como poupança e abertura de contas, com pro
jeção para, nos próximos quinze anos, empregar 15
mil pessoas e movimentar 6 bilhões de reais em pou
pança.

Sooretama, srªs e Srs. Deputados, é um Municí
pio com mais ou menos 15 mil habitantes e locali
za-se no norte do Estado do Espírito Santo. Como
não possui agência bancária, seus habitantes eram
obrigados a viajar por mais de vinte quilômetros até o
Município vizinho (Unhares), para se utilizar de seNi
ços bancários. A criação do Banco Postal beneficiará .
esse tipo de comunidade, como de Sooretama.

Participaram também da inauguração o Gover
nador José Ignácio, o Presidente dos Correios,
Egydio Bianchi, o Diretor de Varejo, Distribuição e Se
guridade do Banco do Brasil, Marcelo Teixeira, e di
versos Prefeitos de outros Municípios capixabas.

Ainda em Sooretama, na reseNa florestal da
Companhia Vale do Rio Doce, em comemoração aos
500 anos do Brasil, aconteceu o lançamento do selo
com o tema "Móqueca capixaba".

Recentemente, pronunciei-me nesta tribuna
contra o projeto da nova Lei Postal, encaminhada
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, que faz
profundas modificações no sistema postal brasileiro
(ECT), permitindo sua privatização.

Sou contrário à privatização da ECT, porque
penso, srªs e Srs. Deputados, quando da criação do
Banco Postal, que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos tem tido atuação exemplar na prestação
de seNiços de atendimento ao povo brasileiro e me
rece nossos parabéns por esses projetos pioneiros.
Parabéns que estendo ao Prefeito de Sooretama,
Esmael Loureiro, e ao nosso Governador, que não se
cansa de trabalhar para melhorar a qualidade de vida
do povo capixaba.

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (810

co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Exmº Sr. Dom
José Antônio Aparecido Tosi, Arcebispo Metropolita
no de Fortaleza, concedeu entrevista ao jornal O
Povo, de Fortaleza, cujo teor foi transcrito na edição
do dia 21 de março do corrente ano.

O Arcebispo de Fortaleza fez, inicialmente, um
diagnóstico da situação socioeconômica do Estado
do Ceará, enfatizando o acentuado e visível desnível

econômico e social da população; a inexistência de
políticas sociais ou morosidade na sua implementa
ção; a necessidade de ampla reforma agrária e do es
paço urbano.

A partir desse diagnóstico, enfatizou o papel da
Igreja no processo de mudanças exigidas pela socie
dade. Segundo o Arcebispo, "o papel da Igreja é po
tencializar e direcionar as energias humanas, levantar
os ânimos. É criar união, unir forças para a reflexão".

Dom José Antônio, membro de uma hierarquia
tipicamente pós-conciliar, deixou bem explicitado o
verdadeiro papel desempenhado pela Igreja neste
novo milênio: uma Igreja transformadora que se as
senta no diálogo e na cooperação com todos aqueles
que têm fome e sede de justiça; uma Igreja que escre
ve a sua história sempre ao lado dos silenciados.

A Igreja no Ceará, hoje, empresta legitimidade
aos movimentos sociais que se organizam em prol
dos marginalizados. Não é possível pensar a história
do povo, dos operários, dos trabalhadores rurais, dos
sem-terra, dos sem-teto, sem uma referência à Igreja
que sabe, muito bem, reler a caminhada de Cristo na
caminhada de seu povo.

É lamentável verificar que a nossa sociedade é
visivelmente desigual e marcada por uma enorme fra
tura social. E, o que é pior, aumenta, a cada dia, o fos
so entre os privilegiados e a massa dos marginaliza
dos, dos famintos, dos analfabetos, dos doentes. O
índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
IDHM, que utiliza indicadores básicos agregados em
três dimensões longevidade, educação e renda, reve
la que 96,6% dos municípios do Estado são conside
rados como de "baixo desenvolvimento humano".

O Estado do Ceará, porém, conseguiu, nos últi
mos anos, um intenso crescimento de sua economia.
A taxa de crescimento média foi superior àquela al
cançada pela região Nordeste e pelo País como um
todo. Inegavelmente, grandes mudanças se proces
saram, viabilizando, assim, um ajuste fiscal das finan
ças públicas do Estado; a implantação de um novo
padrão de desenvolvimento; a introdução de inova
ções sociais e organizacionais para a solução de pro
blemas tradicionais, nas áreas de políticas públicas; a
intensificação de investimentos em infra-estrutura; a
interiorização da política industrial combinada com o
apoio à pequena e média empresa.

No tocante às políticas sociais, é possível regis
trar, também, alguns avanços:

1) Redução significativa da mortalidade infantil:
em 1994, a taxa de mortalidade infantil era de
80/1000 náscidos vivos; em 1999, essa taxa já era de
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36,8, estimando-se, para o corrente ano, uma taxa
anual de 29,1/1000 nascidos vivos. Esse bom desem
penho se deve, entre outros fatores, à implantação
dos Programas:

a) Saúde da Família, que hoje conta com 880
equipes espalhadas por 178 municípios do Estado. Os
beneficiários do PSF alcançam o total de 3 milhões e
36 mil, ou seja, 42,8% da população do Estado;

b) Agente Comunitário de Saúde, que conta,
hoje, 9.013 agentes em atuação no interior do Estado.
O número de profissionais vinculados ao Programa
apresentou um crescimento de 162,5%, no período
1990-2000.

2) Redução da taxa de analfabetismo e de repe
tência escolar e ampliação do índice de escolaridade;

3) Implantação, em todas as sedes de municípi
os, de sistema de abastecimento de água e elevação
dos índices de cobertura de rede de esgoto sanitário,
ampliando-se, inclusive, em 50% o sistema de esgoto
da região Metropolitana de Fortaleza;

4) Ampliação da oferta de postos de trabalho
com a interiorização de empreendimentos industriais,
com o fortalecimento da pequena e média empresa e
com a elevação do número de famílias assentadas
em projetos de reforma agrária.

A despeito de todos esses avanços, muito ainda
tem que ser feito para se interromperem as rotas de
degradação de grande impacto social:

- degradação das famílias que, expulsas do
campo por falta de trabalho e de terra para plantar,
alojam-se na periferia dos centros urbanos, engros
sando o cinturão de miséria;

- degradação das cidades cujas condições de
vida e de sociabilidade têm-se deteriorado rapida
mente;

- degradação do padrão alimentar da popula-
ção;

- degradação sanitária: aumenta a prevalência
das "doenças modernas", ao mesmo tempo em que
recrudescem velhas endemias e permanecem as se
qüelas da desnutrição;

Diante desse quadro, a igreja e a sociedade não
têm o direito de se omitir ou de ser indiferente aos pro
blemas que afligem a população. É necessário dialo
gar com o excluídos, levando-os a reconhecer a sua
dignidade. Lutar para que se processem mudanças
estruturais.

- degradação das funções clássicas e perma
nentes do Estado no campo social educação, saúde,
previdência.

Um dos grandes mecanismos de combate à ex
clusão é o voto conscient~. E, aqui, Dom José Antônio
foi bem enfático e explícito ao exigir do seu rebanho,
além do voto consciente, um repúdio a toda e qual
quer forma de corrupção e aos métodos espúrios de
compra de voto e de manipulação política.

Dada a intensificação dos mecanismos de cor
rupção eleitoral, têm crescido a apatia, a indiferença e
a descrença na prática eleitoral-partidária. As deman
das clientelistas e a defesa dos interesses pessoais,
regionais e corporativos, por parte de muitos candida
tos, têm sedimentado na cabeça do eleitor a idéia de
que a atividade político-partidária é algo estéril, inútil
e sem sentido. Daí a recusa de muitos em participar
do processo eleitoral, ameaçando votar em branco ou
nulo.

Esse quadro de desencanto político, de alhea
mento, de apatia, de indiferença, de hostilidade ao
exercício da atividade política, de esvaziamento dos
partidos, de crise de governabilidade gera uma situa
ção ideal para a implantação e o desenvolvimento
das democracias restritas e para o surgimento do au
toritarismo e do populismo sedutor.

Recentemente, o Congresso Nacional aprovou
a Lei nQ 9.840, de 28 de setembro de 1999, que surgiu
de uma iniciativa popular, articulada pela CNBB e que
obteve o apoiamento de mais de 1 milhão de eleito
res, que subscreveram o projeto de lei.

Essa lei define o crime de abuso do poder eco
nômico e político durante a campanha eleitoral. E a
corrupção no processo eleitoral é punida, nos termos
desse documento legal, com a perda do registro do
candidato ou a perda do mandato. Essa lei, porém,
será letra morta se não houver mobilização do povo,
vigilância da sociedade e ampliação do controle po
pular sobre as instituições políticas. Estamos divul
gando o texto da Lei nº 9.840, de 28 de setembro de
1999, repito, que, no nosso entender, é mais um ins
trumento de moralização do processo eleitoral.

E, aqui, tem papel importante a Igreja, que, com
sua orientação conscientizadora e libertadora, ajuda
na implantação de uma nova prática política. A igreja
poderá, inclusive, incentivar a criação, em cada paró
quia, de instâncias para acompanhamento e controle
do processo eleitoral. É assim que se acaba com a
corrupção. É assim que se fortalecem os movimentos
sociais. É assim que se democratiza a sociedade.

Peço a V. EXª, Sr. Presidente, que autorize a di
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu
nicação da Casa. Muito obrigado.

Era o que tinha a dizer.
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o SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, conforme é do conhecimento dos mem
bros desta Casa, é rotina quase que diária o parla
mentar ser assediado pelos funcionários dos gabine
tes que buscam nossa assinatura de apoiamento
para tornar possível a apresentação das proposições
de autoria dos colegas deputados. A norma que tem
norteado minha decisão para apoiar essas proposi
ções é a de que, concordando ou não com o teor da
matéria, não devo negar o direito democrático de a
idéia ser apreciada, no seu curso regimental, pelos di
versos setores competentes da Câmara Federal.
Também julgo que, mesmo concedendo a assinatura
de apoiamento, não existe compromisso formalizado
de voto concordante.

Há pouco tive a idéia de apresentar uma propos
ta de emenda à Constituição que visa a conceder féri
as individuais, de trinta dias, aos parlamentares, ex
tinguindo, em conseqüência, o sempre polêmico re
cesso.

Sabia, de antemão, que a proposta era polêmi
ca. Sabia que seria necessária muita discussão. Sa
bia que me daria muito trabalho, mas dava-me prazer
a luta por uma causa justa. Contudo, não sabia que
encontraria dos colegas parlamentares a resistência
que está existindo par~ o colhimento das assinaturas
de apoiamento necessárias à apresentação da pro
posta, que correspondem a apenas um terço 171 dos
membros desta Casa de leis.

Reconheço não dispor, Sr. Presidente, de mui
tas possibilidades para conseguir a aprovação do en
caminhamento da proposta, visto que, lamento ser
obrigado a admitir, um número razoável de colegas
vota pelo corporativismo.

Nós, membros da Comissão Especial da Refor
ma do Judiciário, acabamos de discutir o recesso do
judiciário. Nessa Comissão, a votação que pôs fim ao
recesso dos tribunais foi esmagadora, e teve o meu
apoio. Na votação do Plenário, houve somente três
votos contra o recesso, em que 398 deputados eu in
clusive manifestaram-se a favor do fim daquele privi
légio. Ora, prezados companheiros do Plenário, onde
está a coerência? Não vejo razão para rejeição à mi
nha proposta, uma vez que, sendo o Congresso con
siderado uma instituição essencial, não é admissível
possa permanecer fechado por tempo algum.

Não consigo aceitar, nesse particular, qualquer
diferença entre os Poderes Legislativo e Judiciário. E
acho que o povo também não.

Entendo que entre as inúmeras vantagens da
extinção do recesso parlamentar inclui-se, para gáu
dio de toda a nação brasileira, a possibilidade do tér
mino da iniciativa ditatorial do Poder Executivo de ex
pedir medidas provisórias, bem como pôr fim às ver
gonhosas convocações extraordinárias e seus recla
mados gastos decorrentes.

A minha proposta está assim redigida, acompa
nhada da justificação que considero pertinente:

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

Art. 1º O § 3º do art. 27 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 27 .
§ 3º Compete às Assembléias Legisla

tivas dispor sobre seu regimento interno, po
lícia e serviços administrativos de sua se
cretaria e prover os respectivos cargos, com
observância, quanto ao seu funcionamento,
do disposto no art. 57 e seu § 42 •

Art. 2º O inciso XI do art. 29 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 29 ..
XI - organização das funções legislati

vas fiscalizadoras da Câmara Municipal,
com observância, quanto ao seu funciona
mento, do disposto no art. 57 e seu § 42•

Art. 32 O caput e os §§ 4º e 62 do art. 57 da
Constituição Federal passam a vigorar com a se
guinte redação:

Art. 57. O Congresso Nacional reu
nir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de
12 de janeiro a 31 de dezembro.

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á,
em sessões preparatórias, a partir de 2 de
janeiro, no primeiro ano da legislatura, para
a posse de seus membros e eleição das
respectivas Mesas, para o mesmo cargo na

.eleição imediatamente subseqüente.

§ 6º os parlamentares gozarão trinta
dias de férias por ano, direito este cujo exer
cício fica condicionado às normas a serem
definidas em resolução de cada Casa legis
lativa.
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Art. 4º É suprimido o § 7º do art. 57 da Consti
tuição Federal.

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

É preciso urgentemente pôr fim ao ana
crônico recesso das Casas legislativas no Bra
sil, mormente tendo em vista o que se está
conseguindo relativamente ao recesso forense
no caso da reforma do Poder Judiciário.

Com efeito, o Poder Legislativo, moder
no e afinado com os interesses sociais que
justificam sua existência, não pode ficar pa
ralisado, como ocorre atualmente no País, al
guns meses do ano. O Poder não pode tirar
férias no mundo globalizado de hoje.

Por outro lado, tal extinção do recesso
do Poder Legislativo, no nível federal, pro
vocará imediatamente um desejável recuo
da atual fúria legiferante do Poder Executi
vo, através das medidas provisórias, edita
das, muitas vezes, em razão da paralisação
dos trabalhos do Congresso Nacional.
Assim produz-se uma nefasta distorção de
funções dos Poderes estatais no País nos
dias que correm, quando a maior parte das
leis tem origem no Poder Executivo.

Outro aspecto positivo será o fim das
convocações extraordinárias do Congresso
Nacional e, particularmente, dos elevados
gastos que representam para o Erário, num
País pobre como o nosso. É enorme o des
gaste à imagem do Congresso Nacional que
tais convocações têm causado ano após ano.

Propomos, assim, que os Parlamen
tares passem a gozar trinta dias de férias
por ano, como qualquer trabalhador, aliás,
direito este cujo exercício fica condiciona
do às normas contidas em resoluções das
Casas legislativas, nos vários níveis fede
rativos.

É preciso, outrossim, atentar para
alguns aspectos práticos na efetivação de
tal fim do recesso parlamentar. Os parla
mentares não poderão todos gozar férias si
multaneamente, nem todos os membros de
determinado partido político. É preciso que,
nas resoluções, resolva-se a questão da ne
cessidade de quorum para votação e apro
vação das matérias nas Casas legislativas.

Assim, em prol do aumento da raciona
lidade e funcionalidade político-institucional
dos nossos Parlamentos, contamos com a
co,laboração de nossos pares para aprovar
a presente proposta de emenda à Constitui
ção.

Ainda estou esperançoso de alcançar a quanti
dade de apoiamento necessária para sua apresen
tação à Casa. Que a sua apreciação pelas Comis
sões e pelo Plenário conduza a debates profícuos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SP. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, entristecida, envergonhada e indig
nada, a bela cidade de São Sebastião do Rio de Jane
iro assiste a um dos mais vexatórios episódios de sua
história. A Lagoa Rodrigo de Freitas, cartão-postal,
espaço símbolo da geografia carioca, obra-prima da
natureza pródiga, viu-se transformada em repositório
mefítico de poluição e sujeira, lodaçal a propagar do
enças e a exalar vapores de morte. Trabalhadores da
orla, assim como transeuntes e moradores do local e
imediações, que pagam taxas estratosféricas de
IPTU, viram-se obrigados ao uso de máscaras para
enfrentar o mau cheiro.

Na Cidade Maravilhosa, descaso, incompetên
cia, malversação e incúria têm o odor pútrido de mi
lhões de peixes mortos, de diferentes espécies e ta
manhos, mais de 80% das reservas naturais. Depois
de um período em que melhoraram bastante as con
dições de pesca, recomeça o triste ciclo: a fauna asfi
xiada, nova invasão fétida, enorme mancha provoca
da por algas provavelmente tóxicas. As praias da
Zona Sul, bem como da Barra da Tijuca, também
apresentam visíveis alterações na qualidade da água,
com manchas e uma espuma amarela apavorante.

Brindados com tanta beleza, pobre povo cario
ca! Triste sina a sua! Depois do desastre recente do
vazamento de óleo na Baía de Guanabara, mais uma
vez revela-se desse modo o trato que tem sido dis
pensado à questão ambiental no Estado e, é claro, no
País; o mesmo País, nobres colegas, que se quer mo
derno, globalizado e civilizado, mas que volta e meia
exibe esse quadro tenebroso de subdesenvolvimento.
Retrocedemos à Idade Média, se é que, na matéria,
alguma vez saímos dela.

No caso específico da Lagoa Rodrigo de Frei
tas, faltou-lhe desde sempre planejamento de longo
prazo. Em verdade, Sr. Presidente, a detecção do pro
blema é tão antiga quanto o Segundo Império. Consta
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que D. Pedro 11 chegou a determinar a formação de
comissão com vistas a estudar a mortandade de pei
xes no local. Desde então os surtos sucedem-se, de
gradando o ecossistema e apresentando recorrente
mente a lamentável imagem de um espelho d'água
coberto por toneladas de peixes mortos.

Isso consola, Sr. Presidente? O aspecto da cro
nicidade atenua culpas? É claro que não, em absolu
to, até porque não se trata de problema sem solução.
Trata-se de falta de iniciativa, de vontade, de força
moral para buscar uma saída técnica e viabilizá-Ia,
seja do ponto de vista político, seja do orçamentá
rio-financeiro.

E quando falo em "saída", Sr. Presidente, refi
ro-me, não só por conotação, mas também por deno
tação, ao alargamento e aprofundamento da ligação
entre a lagoa e o mar, o Canal do Jardim de Alá, de
forma a se evitar o acúmulo de areia, que o "entope",
por assim dizer. O estudo inicial, em fase de avalia
ção, no laboratório Nacional de Engenharia Civil de
Lisboa, visa à troca permanente entre ambas as mas
sas de água e, portanto, à melhoria dos índices de
oxigenação e salinização da lagoa, onde, mesmo em
momentos de estabilidade; a oxigenação, por exem
plo, é quase nula, em percentual que mal atinge 0,5%.

Outra vertente do problema diz respeito à polui
ção. Enquanto a Companhia Estadual de Águas e
Esgotos - CEDAE, discute a forma de localizar os es
gotos clandestinos despejados na lagoa in natura,
um breve passeio em'suas margens mostra nada me
nos que seis tubulões de águas pluviais, que despe
jam tudo, menos chuva. Alguns se disfarçam em meio
à vegetação, outros, nem isso.

No entretempo, nobres colegas, contabili
zam-se pouquíssimas providências práticas. Os Go
vernos Estadual e Municipal, de permeio os ambien
talistas, longe de se disporem, de fato, a uma parce
ria, não se entendem: alongam debates improfícuos,
trocam farpas, encomendam estudos, sonegam da
dos um ao outro, sobrepõem-se entre si, duplicando
esforços e gastos. Imagem clara de vaidades, inefi
ciência administrativa e burocracia, o que se tem vis
to, e não é de hoje, são acusações e protelações.

Agora, finalmente, parece que o Governo do
Estado propõe-se a sair na frente, com o anúncio de
álgumas medidas de curto prazo. Além de assumir os
custos do projeto do "supercanal", mais largo e pro
fundo, dentro de quinze dias promete começar os tra
balhos de dragagem. E promete mais. Fala da instala
ção de um conselho gestor, reunindo empresários,
pescadores, universitários, moradores e membros da

comunidade, de forma geral; do estabelecimento de
uma rotina de vistorias da Feema, da Cedae e da
Fundação Rio Águas; da monitoração da qualidade
da água, por meio de um escritório técnico montado
para esse fim; da reformulação da atuação de órgãos
e entidades ligadas ao problema, à luz das normas
ambie'ntais existentes.

Isso pode não ser tudo, e certamente não é.
Entretanto, nobres colegas, é um bom início, se é que
podemos assim nos referir a soluções que não são
novas, nem tão criativas ou geniais.

Sem embargo, que se procedam às medidas le
gais de estilo, parecendo-me bastante claro a ocor
rência de crime ambiental, a ser apurado e devida
mente punido.

Na avaliação de biólogos e ambientalistas,
como se encontra, Sr. Presidente, a lagoa Rodrigo de
Freitas está fadada a desaparecer. Trabalhemos para
salvá-Ia, enquanto é tempo.

Sr. Presidente, gostaria que V. Exª autorizasse a
divulgação deste discurso nos meios de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Parlamentares, no 2º Encontro Internacional de Eco
nomia, sobre o tema "Globalização e Problemas do
Desenvolvimento", realizado em Havana, Cuba, no
período de 24 a 28 de janeiro do corrente ano, as cri
ses que permeiam a globalização e seus desdobra
mentos foram amplamente debatidas.

Ignacio Ramone, diretor do jornal francês Le
Monde Diplomatique, destacou a importância de
que se retome o debate dos temas miséria e exclusão
social no contexto do desenvolvimento, além de con
siderar "extremamente imprudente a idéia de se liqui
dar o Estado-Nação:'

Mesmo os que defenderam o neoliberalismo vi
gente admitiram a existência do aprofundamento de
graves desequilíbrios nacionais, regionais e sociais.

Durante o encontro, a Comissão Econômica
para a América latina - CEPAl anunciou que inicia
campanha para a anulação de 1,5 trilhão de dÓlares
referentes à dívida externa dos países em desenvolvi
mento, para que iniciem o século com crescimento
econômico e justiça social.

Nesse sentido, somam-se à iniciativa da CEPAl
organizações populares de várias partes do mundo,
que vão realizar na França, no próximo dia 12, mani
festação pela anulação das dívidas dos países po
bres. O protesto deve ocorrer durante a reunião do
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Clube de Paris, que congrega os principais países
credores e se reúne periodicamente para debater a
situação dessas dívidas.

Sr. Presidente, até o momento foram colhidas
em todo o mundo 20 milhões de assinaturas favorá
veis à anulação completa e imediata da dívida dos
países pobres.

No Brasil, campanha semelhante está come
çando. Entidades promoverão durante a semana da
Pátria, de 2 a 7 de setembro, o Plebiscito Nacional so
bre a Dívida Externa.

O Partido dos Trabalhadores, que também parti
cipa da organização, defende a realização de plebis
cito para que a população brasileira seja consultada
sobre três questões: o acordo do Brasil com o FMI, a
dívida externa e a dívida interna.

Entre as entidades que promovem o Plebiscito
Nacional sobre a Dívida Externa estão: Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, Conselho Na
cional de Igrejas Cristãs - CONIC, Central Única dos
Trabalhadores - CUT, Central dos Movimentos Popu
lares - CMP, União Nacional dos Estudantes - UNE,
Confederação dos Trabalhadores na Agricultura 
CONTAG, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra - MST e Movimento de Pequenos Agricultores.

Além do PT, outros partidos políticos do campo
democrático-popular, também estão engajados.

Sr. Presidente, no plebiscito que faremos acon
tecer no Brasil, a votação será secreta. De modo que
convidamos a base parlamentar do Governo a dele
participar, votando contra o pagamento da dívida ex
terna brasileira.

Pessoalmente, creio que a maioria esmagadora
nesta Casa é contra o pagamento dessa dívida. Com
efeito, todos aqui tem pleno conhecimento do proces
so de sua formação e quantas vezes nosso País já a
pagou e tornou a pagá-Ia.

Não pretendo ficar cansando os ouvidos de
V. Exas. com dados, indicadores sociais de desem
prego, de violência, da barbárie já instalada e que se
aprofunda em nossa sociedade. Esses dados todos
aqui conhecem muito bem.

Nobres pares, esta Casa não pode impunemente
ficar na contramão de todo esse movimento, que já
corre pelo mundo e vem sendo articulado pelas forças
vivas da sociedade brasileira.

Até mesmo Sua Santidade o Papa João Paulo 11
vem conclamando as nações ricas do mundo ao per
dão das dívidas das nações pobres e em desenvolvi
mento.

É preciso que os membros desta Casa venham
para a tribuna debater essa questão. Estou certo de
que todos têm muito a contribuir com esse processo.

Aliás, o Brasil tem sabido fazer plebiscitos e res
peitar seus resultados. Vejam o caso dos dois plebis
citos sobre a forma de Governo, quando a população
brasileira de forma esmagadora se manifestou pelo
regime presidencialista.

Diga-se de passagem, a Nação não pode ser
ameaçada pelo golpismo parlamentarista, que vem
sendo urdido dentro mesmo das mais altas instâncias
dos poderes constituídos. Venha de onde vier, o povo
brasileiro saberá rechaçá-lo e manter nosso processo
político dentro dos marcos da democracia e do respe
ito à soberana vontade popular.

Concluindo, Sr. Presidente, entre os dias 2 e 7
de setembro, de forma ordeira e democrática, os bra
sileiros estarão se manifestando a respeito da dívida
externa.

Até lá, espero, muito esta Casa terá contribuído
com o debate sobre o tema, a respeito do qual livre
mente nosso povo manifestará sua vontade em ple
biscito.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Parlamentares, a Comissão Mista de Orçamento
aprovou em seu relatório final emenda ao Orçamen
to-Gerai da União que prevê recursos no valor de 11
milhões de reais para pavimentação da BR-158 liga
ção entre Santa Maria, Rosário do Sul e Maravilha.

Não é preciso salientarmos que aquela obra,
enquadrada no "corredor" do Mercosul, é de extrema
importância para a economia de toda a região. Entre
tanto, o valor é insuficiente para que a ela tenha seu
prosseguimento normal durante este ano.

Só para recuperar um pouco do histórico daque
la obra, Sr. Presidente, é preciso que se diga que, dos
114 quilômetros do trecho entre Santa Maria e Rosá
rio, apenas 3,6 quilômetros foram pavimentados. As
obras nesse trecho da BR-158 foram iniciadas em
1978, mas interrompidas no início da década de 80.

Depois disso, Sr. Presidente, os trabalhos foram
retomados em 1997, mas em ritmo lento. No ano pas
sado, durante a realização da Expofeira, o ministro
Eliseu Padilha anunciou verba de 3,3 milhões de rea
is, que seria usada para terraplanagem de onze quilô
metros e para asfaltamento de três quilômetros. Mas,
até o mês de março, somente parte desse trabalho foi
realizado. No ano passado, conforme orçamento fe-
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deral, deveria ter sido liberada verba de 6,7 milhões
de reais. Os recursos foram cortados, e apenas 3,3
milhões de reais foram aplicados nas obras da
BR-158 em 1999.

Agora, Sr. Presidente, em pleno ano 2000, o
previsto depois do corte de 45% do valor inicial certa
mente irá comprometer o andamento da obra, que já
está paralisada há mais de duas semanas por falta de
verba. Esperamos que o governo federal pelo menos
libere o total dos recursos aprovados no orçamento,
para que finalmente tenhamos uma rodovia descente
a servir a população daquela região.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, estamos nos aproximando da co
memoração dos 500 anos de descobrimento do Bra
sil, quando aqui chegou Pedro Álvares Cabral com a
sua esquadra, aportando na Bahia.

O Governo Federal nomeou uma comissão es
pecial do Ministério do Esporte e Turismo para organi
zar os festejos em todo o País, de Norte a Sul, de Les
te a Oeste. O próprio Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso, esteve recentemente em
Portugal dando início às comemorações.

No chamado berço do descobrimento, Porto Se
guro, acertadamente concentrar-se-ão todas as co
memorações, o que tem o apoio de todos nós. Naque
le município, o Governo. Federal, por meio do Ministé
rio do Esporte e Turismo, está construindo várias
obras, muitas delas consideradas absurdas.

Relatos de pessoas que estiveram recentemen
te em Porto Seguro, mais precisamente no Distrito de
Coroa Vermelha, informam que existe uma verdadei
ra revolta por parte dos índios pataxós. Acostumados
com o cimento e o asfalto, as autoridades federais
preferiram substituir construções originais em Coroa
Vermelha por um shopping center, desalojando os
nativos que viviam de forma original com seu comér
cio de artesanato na chamada Praça da Cruz, marco
da primeira missa rezada no Brasil.

São milhões de reais gastos em obras que fi
carão como muitas que vemos por este País, totalmen
te abandonadas após as festividades, porque não
condizem com a realidade dos índios. O dinheiro gas
to em obras desnecessárias poderia ser empregado
de forma mais proveitosa. Coroa Vermelha perdeu
toda sua característica e os nativos não gostam do
que vem sendo feito.

O Brasil foi descoberto na Bahia, todos nós sa
bemos. Mas 500 anos do Descobrimento não é ape-

nas aquele Estado que deve comemorar. Todo o Bra
sil precisa e deve participar.

Da verba gasta em obras desnecessárias, o
Ministério do Esporte e Turismo deveria ter mais
senso e procurar distribuí-Ia melhor, para que outros
Estados também pudessem participar das comemo
rações dos 500 anos do Brasil.

Cito o caso do meu Estado, Roraima, onde os
índios passam por sérias dificuldades porque a Fu
nai não tem recursos nem mesmo para atender às
necessidades mais urgentes. Ali é grande o contin
gente indígena, mas o Estado ficou esquecido pelo
Ministério do Esporte e Turismo no que se refere a
recursos para as comemorações dos 500 anos.

O ideal seria que houvesse maior consciência
das autoridades federais para não deixar Estados
como Roraima, Amapá, Mato Grosso e outros que
têm fortes laços indígenas fora das comemorações
dos 500 anos do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, no dia 2 de dezembro de 1999, o Presi
dente da República lançou em solenidade no Palá
cio do Planalto programa de eletrificação rural cha
mado Luz no Campo.

Quando o Governo lançou esse programa, foi
divulgado que seriam agentes de sua efetivação as
empresas concessionárias e as cooperativas de ele
trificação rural.

Consta porém que, após mais de cem dias de
seu lançamento, os recursos oficiais estão sendo li
berados apenas para as empresas concessionárias
de energia elétrica, estando até este momento as
cooperativas de eletrificação rural, de fato, fora dele.

Srªs e Srs. Deputados, não nos parece justo,
no momento em que o Governo Federal disponibi
liza recursos subsidiados para a eletrificação rural,
deixar de fora as cooperativas de eletrificação ru
ral. Elas foram as pioneiras no Brasil em levar
energia elétrica para as populações que moravam
em aglomerações urbanas mais afastadas ou
mesmo na zona rural.

O que tem preocupado seriamente as coope
rativas de eletrificação rural é o fato de elas estarem
sendo preteridas na liberação de recursos desse
programa, em relação às empresas concessionárias
recém-privatizadas. Demonstra-se, assim, a opção
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clara do Governo em fomentar essas empresas em
detrimento das cooperativas de eletrificação rural.

É importante destacarmos também que as co
operativas de eletrificação rural são responsáveis
pelo fornecimento de energia elétrica para cerca de
30% da população que reside no meio rural, tendo
sua atuação sido decisiva para a emancipação de
centenas de municípios em todo o País.

As cooperativas de eletrificação rural, no Esta
do do Rio Grande do Sul, são responsáveis pelo
abastecimento de 180 mil famílias, levando energia
elétrica para quase meio milhão de pessoas, que
podem se orgulhar dessa situação somente por cau
sa de sua capacidade de organização e determina
ção, tornando realidade o que para quase 20 mi
lhões de brasileiros ainda não passa de um sonho.

Assim, colegas Deputados, gostaria de apro
veitar este momento para dizer ao Ministro de Minas
e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, e ao Presidente
da Eletrobrás, Firmino Sampaio, que com a maior
brevidade possível atendam a esse importante plei
to das cooperativas de eletrificação rural, liberando
recursos para que as mesmas passem a integrar, de
fato, o Programa Luz no Campo.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Gostaria de informar aos colegas Deputados que
dei entrada nesta Casa em projeto de lei visando
disciplinar a adoção de obras didáticas no ensino
fundamental e médio. Conforme ele dispõe, as es
colas públicas e privadas de ensino médio e funda
mentai serão obrigadas a adotar as mesmas obras
didáticas por um prazo mínimo de cinco anos.

O preço final do livro didático no Brasil é dos
mais altos do mundo, apesar das isenções tributári
as previstas na Constituição Federal, chegando a
custar o dobro do preço pago na França e nos Esta
dos Unidos da América. Mesmo assim, podemos
perceber que não existem critérios claros de cons
tância por parte das escolas de ensino médio e fun
damentai na indicação dos livros didáticos a serem
adotados pelas mesmas.

A falta desse critério de constância na indica
ção dos livros didáticos tem inviabilizado a reutiliza
ção de livros por membros de uma mesma família
ou de grupos sociais, como amigos e vizinhos, one
rando em muito o já seriamente comprometido orça
mento familiar brasileiro.

Espero que a proposição ora apresentada ve
nha a corrigir essa situação. Considerando o alcan
ce social e econômico para a família brasileira, sem

deixar de ter valor pedagógico, peço o apoio dos
meus nobres pares para que esse projeto de lei seja
aprovado o mais rapidamente.

Muito obrigado.

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e
Srs. Deputados, ao assomar novamente a esta tri
buna queria informar a todos que, na minha querida
cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, as
festas acontecem todos os finais de semana. É a
caravana do Prefeito trabalhador José Camilo Zito,
que se desloca para diversos pontos do município,
promovendo inaugurações de melhoramentos, as
quais contam com a presença de verdadeira multi
dão.

Este amigo de V. Exl!s, sempre que deixa Bra
sília retoma rapidamente para o seu município, sa
bendo que a caravana o espera para aqueles felizes
e emocionantes acontecimentos.

Só no mês de março aconteceram os seguin·
tes eventos: sábado, 18 de março, às 18h, tivemos
no Bairro Beira-Mar a inauguração da Praça da Pes
talozzi. No local, onde havia um depósito de lixo,
onde a escuridão e o matagal ocupavam o espaço,
nasceu uma bonita praça, com diversas cores, mui·
tas luzes, banquinhos, mesas para jogos recreativos
e brinquedos para a criançada. Ela foi recebida pela
população como ,mais um dos grandes feitos da ad
ministração do Prefeito.

Nesse mesmo dia, a caravana seguiu para o
Bairro Paulicéia, onde outra multidão esperava pelo
Prefeito e seu grupo de trabalho. Ali foram entre
gues, além do novo asfalto, nova iluminação e recu
peradas as galerias pluviais das Ruas Jair Vilela de
Oliveira, Gastão Reis, Paraná, Mato Grosso e tre
chos das Ruas Pernambuco, Amazonas, Minas Ge
rais, Rio Grande do Sul e Bahia.

Ainda no mesmo sábado aconteceu a terceira
inauguração. Trata-se da reforma completa da Pra
ça do Parque Felicidade, que recebeu também a
marca do Governo trabalhador Zito.

Na semana seguinte outras inaugurações
aconteceram. Foram escolhidos os seguintes bair
ros: Vila Maria Helena, Jardim Natal e Jardim Paris
no 2Sl Distrito do Jardim Primavera. Assim, obras de
drenagem, de pavimentação e iluminação a vapor
de sódio foram entregues nas Ruas Geraldo Rocha,
Onofre Silva, Paris, Neveres, Patrícia, Estrada do
Camboatá e trechos das Ruas Projetada G e Estra
da do Rosário, no Bairro Vila Maria Helena; Ruas
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Projetada D, Projetada C, Projetada B, no Bairro
Jardim Natal; e Ruas A, B, C, H, I, G e Barão de Ja
purá, no Jardim Paris, no 2º Distrito do Jardim Pri
mavera.

No domingo seguimos até o Bairro Copacaba
na e, junto com os moradores, o Prefeito Zito e este
Deputado, bem como todo o Secretariado Municipal,
compareceram às inaugurações das Ruas Tomás
Antônio Gonzaga, Paineiras e João Torres Filho (an
tiga Rua Cascatinha).

Na quinta-feira, dia 30, tivemos a instalação do
Banco do Povo, na Praça Roberto Silveira, nº 31, 2º
andar. O Banco do Povo vem atender a uma solici
tação do Prefeito Zito, cuja finalidade será, certa
mente, cumprir um papel social muito importante.

Paralelo às inaugurações, que sempre aconte
cem nos finais de semana, em abril, organizado pela
Prefeitura, Duque de Caxias comemora, também, os
500 anos do Descobrimento do Brasil.

Com o projeto Caxias à Vista! Um Pedacinho do
Brasil 500 anos, a Secretaria de Educação progra
mou várias atividades como: concurso de gravuras
entre alunos de 2 a 14 anos da rede municipal de en
sino, exibição de filmes históricos, plantio de mudas
de pau-brasil e passeios históricos pelo Município.

Para os dias 10, 11 e 12, sempre às 14h, serão
apresentados, no Teatro Procópio Ferreira, prédio
da Câmara Municipal, os filmes "O Guarani", "Canu
dos" e "O que é isso Companheiro?", que retratam
os três períodos da história do Brasil: Colônia,
Império e República. Um grupo de treze indígenas
especialmente convidados viajarão quinze dias,
vindos de suas tribos xavante, pataxó e baruetê,
para se apresentarem caracterizados nesses acon
tecimentos.

Para os dias 13, 14, 27 e 28, cerca de mil alunos
e professores de Duque de Caxias poderão conhecer,
entre outros locais, a Igreja Velha do Pilar, a Igreja Ve
lha de Xerém, Taquara, a Reserva de Tinguá, o antigo
Porto Estrela e o Museu Duque de Caxias. Todos são
pontos históricos existentes no Município e que fazem
parte da história do Brasil. .

Éassim Duque de Caxias hoje: a Cidade Jardim
governada pelo melhor Prefeito do Brasil, José Cami
lo Zito dos Santos Filho, sempre apoiado pelo Gover
no Federal, por intermédio do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Muito obrigado.

O SR. AVENZOAR A.RRUDA (PT - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

Srs. Deputados, venho a esta tribuna para denunci
ar a insegurança pública que domina o nosso País e
em especial o meu Estado, a Paraíba. Andando nos
diversos Municípios do interior paraibano pude
constatar que a insegurança é hoje, junto com o de
semprego, problema ·que se alastra e ameaça toda
a população, direta ou indiretamente.

Conversando com as pessoas mais humildes
dos pequenos municípios paraibanos, percebi que a
população está sendo tolhida no seu direito de ir e vir a
qualquer hora do dia ou da noite, em função da falta de
segurança pública. Assaltos, assassinatos e até estu
pros começam a fazer parte do cotidiano das pessoas
como se fossem fatos normais. Mas não é só isso.

A insegurança estende-se da ameaça à integri
dade física e ao patrimônio pessoal e vai até a amea
ça de fome, de miséria, de se ficar sem habitação etc.
E quais são suas causas? Certamente que não é uma
questão cultural, muito menos uma vocação espontâ
nea da sociedade.

Analisando-se mais detalhadamente as condi
ções de segurança pública, vamos perceber que o
sistema está bastante deteriorado e que nem mesmo
as Polícias funcionam como deveriam funcionar isso,
quando existem em efetivo suficiente. Os policiais são
poucos, mal remunerados, sem qualificação profissi
onal e sem condições de trabalho. Em alguns municí
pios temos apenas um policial para cada 5 mil habi
tantes.

Mas a questão da segurança não se resume a
uma questão policial. Na verdade, a Polícia é apenas
um dos componentes do sistema de segurança.

As questões centrais, no nosso entendimento,
são a organização da sociedade, a distribuição ou
concentração de renda e o modelo de gestão da se
gurança pública.

Nenhuma sociedade vai se sentir segura en
quanto não forem garantidas as condições essenciais
para uma vida digna de todos os cidadãos e cidadãs,
muito menos quando não se tem a garantia de empre
go ou uma renda mínima para todos. Também não se
sente segura uma sociedade que não tem qualquer
controle do sistema de segurança e sequer do seU
aparato policial.

Em função disso, propomos que seja feita uma
reforma do sistema de segurança pública do País,
tema que já está em debate em uma Comissão Espe
cial desta Casa.

Porém, desde já, quero afirmar que tal reforma
no sistema de segurança pública, para ir ao encon
tro dos interesses maiores da população, deve ne-
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cessariamente contemplar a unificação do aparato
policial e sua desmilitarização, a padronização de
procedimentos em todo o País, a despolitização
dos órgãos de segurança e sua conseqüente profis
sionalização, bem como a descentralização admi
nistrativa.

Quando vejo um policial passando necessida
des, uma Secretaria de Segurança burocratizada e
administrada na base do clientelismo político, com a
comunidade excluída de todo o sistema de seguran- .
ça, então posso compreender o quanto está vulnerá
vel a população.

Recentemente, a representante da Polinter
em meu Estado, Delegada Maria Rodrigues, foi pre
sa sob acusação de vinculação com o crime organi
zado.

Em função disso, o Secretário de Segurança foi
exonerado. Mas há uma pergunta no ar: somente a
delegada está envolvida no crime organizado?

Para concluir, Sr. Presidente, insisto em registrar
que a questão da segurança pública é hoje tão impor
tante quanto a garantia de suprimento das necessida
des básicas fisiológicas do ser humano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, para minha tristeza, mais uma vez
a imprensa nacional traz nova matéria sobre a vergo
nhosa prática do trabalho escravo no Brasil. Desta fei
ta, sobre a libertação, pela Polícia Federal, de 135 tra
balhadores escravos em Mato Grosso.

Segundo as matérias, na maior operação já rea
IizaeJa pelo Ministério do Trabalho e pela Polícia Fede
ral nos últimos cinco anos, oito agentes da Pol ícia Fe
deral de Brasília e seis fiscais do Ministério do Traba
lho libertaram, no último final de semana, 135 traba
lhadores rurais que eram mantidos em regime de es
cravidão na Fazenda Guapirama, de propriedade do
Grupo Maeda, em Diamantino, 170 quilômetros ao
norte de Cuiabá, capital do Mato Grosso.

Os trabalhadores, que executavam serviços de
limpeza de algodão, contaram que foram forçados,
sob ameaça e agressões, a trabalhar por dois meses
sem receber salário e viver em condição degradante,
convivendo com ratos, baratas e cobras, sem nem
mesmo colchão para dormir.

Mais grave ainda, Sr. Presidente, é a informação
de que na região pelo menos oito fazendas estão sen
do investigadas pelo uso de trabalho escravo, reforçan
do minhas denúncias anteriores, desta tribuna, da prá
tica de trabalho escravo em Mato Grosso e no Pará.

Ao registrar essa matéria, Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex!! duas providências imediatas. A primei
ra, no sentido de que esta Casa oficie à Polícia Fede
ral, ao Mihistério Público e aos Ministérios do Traba
lho e da Justiça a intensificação da fiscalização em fa
zendas em Mato Grosso e no Pará.

Segundo, Sr. Presidente, requeiro a V. Exª ur
gência na tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 21, de 1999, por mim apresentada a
esta Casa em abril do ano passado, com o apoio de
mais de duzentos de nossos pares, incluindo nas dis
posições do art. 243 o confisco de glebas onde seja
constatada a prática de trabalho escravo ou análogo.

Passados mais de cem anos da abolição da es
cravatura, Sr. Presidente, lamentavelmente esse exe
crável regime de trabalho ainda não foi suprimido em
nosso País, como venho, freqüentemente, denunci
ando neste Parlamento.

A prática do trabalho espravo é uma verdadeira
perversidade contra agricultores que, pela carência e
pelo desamparo em que vivem, submetem-se a qual
quer condição de trabalho para sobreviver à fome e à
miséria em que se encontram.

Entre as denúncias aqui registradas por mim, Sr.
Presidente, reitero a de que em Mato Grosso do Sul,
meu Estado, em fevereiro do ano passado, aproxima
damente sessenta pessoas foram contratadas pelo
chamado "gato" para trabalhos braçais na Fazenda
Nova Era, Município de Água Clara. No entanto, ao
chegarem ao local, as condições de trabalho, aloja
mento e alimentação eram outras que não as combi
nadas, mas sim análogas à escravidão, resultando
em inquérito policial aberto no 12 Distrito Policial de
Dourados pela Secretaria de Segurança Pública com
o Ministério do Trabalho, por intermédio de sua Dele
gacia no Estado do Pará.

Constatou-se também, no começo do ano pas
sado, o trabalho escravo em dez fazendas no sul e su
deste do Pará, com a libertação, em março de 1999, de
182 trabalhadores que viviam em regime de escravi
dão, em condições subumanas, em uma fazenda loca
lizada em São Félix do Xingu, no sul do Estado, dentro
da reserva dos índios parakanã. É Município no qual o
próprio Ministério do Trabalho, em conjunto com a Polí
cia Federal, já libertara outras 220 pessoas que tam
bém trabalhavam em regime escravo, em setembro de
1997, no preparo de pasto e lida diária de gado.

Com a prática não se restringindo a esses dois
Estados, em 1995, fiscais do Ministério do Trabalho,
novamente escoltados por agentes federais, liberta
ram trinta lavradores que trabalhavam mais de quinze
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horas por dia em troca de um simples prato de comi
da, no Município de Vila Rica, na fronteira de Mato
Grosso com os Estados do Pará e Tocantins. Isso
mesmo, srªs e Srs. Deputados: esses homens traba
lhavam mais de quinze horas por dia em troca apenas
de um prato de comida.

Nesse mesmo ano, 1995, os nobres Parlamen
tares das Comissões de Trabalho e de Direitos Huma
nos desta Casa comprovaram o trabalho escravo em
quatro fazendas nos Municípios goianos de São Ga
briel e Água Fria, distantes apenas 60 quilômetros do
Congresso Nacional e onde 45 trabalhadores rurais
foram encontrados passando fome e vivendo misera
velmente.

Já em 1997, outros 31 trabalhadores foram liber
tados em Itaguaí, no Estado do Pará. Em fevereiro de
1998, a fiscalização do Ministério do Trabalho e a Polícia
Federal conseguiram libertar outras cinqüenta pessoas
submetidas a regime de trabalho escravo, dessa vez em
Santana do Araguaia, ainda no Pará, e outras 31 que
trabalhavam sob condições degradantes em Miramar
do Norte, já no Estado do Maranhão, impedidas de vol
tar para casa por jagunços fortemente armados.

Somam 850 os trabalhadores brasileiros liberta
dos do regime escravo em Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Maranhão e no Pará, em operações conjuntas
do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal, nos úl
timos dois anos.

O mais grave ainda, Sr. Presidente, é a estimati
va de que para cada escravo libertado haja vários ou
tros vivendo na mesma e aviltante situação. São ho
mens, mulheres e crianças; negros, brancos e mesti
ços. Todos nossos irmãos brasileiros, totalizando o
absurdo número de 100 mil casos denunciados nos
últimos dez anos pela Comissão Pastoral da Terra, da
Igreja Católica, sendo 30 mil ocorrências apenas de
1996 a 1999.

A Comissão Pastoral da Terra, Sr. Presidente,
dá a Mato Grosso o triste título de Estado de maior
concentração de trabalhadores escravizados, princi
palmente nas fazendas de cana-de-açúcar e de al
godão, de onde fogem os trabalhadores que ofere
cem junto à CPT, todo mês, a média de cinco denún
cias.

Esses homens-mercadorias, que chegam a tra
balhar por apenas 3 reais ao dia, às vezes até mesmo
por nada, são trabalhadores miseráveis, analfabetos,
embrutecidos e errantes, como definiu uma equipe
de reportagem do jornal Folha de S.Paulo, que em
maio de 1998 publicou matéria sobre o assunto,

após percorrer 2.300 quilômetros e oito municípios do
interior do Pará e de Mato Grosso.

Tirando proveito das deficiências da fiscalização
do trabalho, pessoas inescrupulosas submetem es
ses pobres trabalhadores rurais a condições das mais
atrozes, por meio da prática de ameaças de morte e
violências, intimidando-os a aceitar todas as imposi
ções que lhe são feitas. São elas o endividamento fra
udulento dos peões por meio do débito da moradia,
da alimentação, do vestuário e de outras despesas
pessoais, proibindo-se, finalmente, o trabalhador de
deixar a propriedade rural até que pague as contas,
transformando-o em um devedor permanente e to
lhendo a sua própria liberdade.

Nem correntes, nem chicotes. Os novos instru
mentos da servidão são o endividamento forçado, a
retenção de trabalhadores, as ameaças, as humilha
ções, as privações e as pesadas armas de fogo. A
usurpação da liberdade do trabalhador vem tornan
do-se rotineira em nosso País, srªs e Srs. Deputados.

É um absurdo, srªs e Srs. Deputados, que em
plena virada do século ainda tenhamos de conviver
com senhores de escravos, impunes em suas senza
las, 111 anos depois do trabalho escravo ter sido abo
lido pela Lei Áurea.

Como nos orgulhar do País em que vivemos
com essa aberração?

Como aceitar, srªs e Srs. Deputados, passados
305 anos da morte de Zumbi dos Palmares, que o
Brasil ainda conviva com cartas de alforria, concedi
das aos trabalhadores escravos que conseguem se li
bertar das muitas fazendas do interior do nosso País.

Torna-se, portanto, Sr. Presidente, imperioso
penalizar com o confisco, sem qualquer indenização
ao proprietário, essa repugnante prática criminosa, a
exemplo das disposições constitucionais aplicáveis
às glebas nas quais são localizadas culturas de plan
tas psicotrópicas.

Além de imperativo de ordem ética e moral, o
banimento do trabalho escravo é uma imposição polí
tico-econômica perante o mundo civilizado. E a vitória
social sobre esse crime de lesa-humanidade começa
e passa pela Câmara dos Deputados, uma Casa que
traz para o seu interior, para o interior do Poder Legis
lativo, a discussão dos grandes problemas nacionais.

Na certeza de contar com o apoio dos nobres
companheiros do Congresso Nacional à aprovação
dessa proposição e a sua imediata sanção pelo Sr.
Presidente da República, reitero a V. Ex!!, Sr. Presi
dente, a urgente análise e aprovação dessa PECo
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Volto, Sr. Presidente, a encerrar minhas pala
vras citando Padre Manoel Bernardes: "Onde há es
cravos, há açoite; onde há açoite, há ódio; onde há
ódio, é fácil haver vingança e crimes".

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srfts e
Srs. Deputados, a constatação de que o BNDES 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, deixou de ser suporte para o desenvolvimento
e o patrocinador de uma política de geração de em
pregos para transformar-se em um verdadeiro Tesou
ro das grandes empresas privadas, especialmente
multinacionais, além de ser a "caixa-preta" do proces
so de privatizações, é a razão de um pedido de inves
tigação que proponho, primeiro no âmbito do meu
partido e como proposta para as oposições e, em um
segundo passo, por meio de uma Comissão Parla
mentar de Inquérito - CPI no Congresso Nacional.

Em 1999 o BNDES emprestou 20 bilhões de re
ais, e quase a totalidade desse montante foi destina
do a financiar grandes empresas internacionais no
setor automobilístico e de telecomunicações. Esses
empréstimos são decididos e consumados por meia
dúzia de funcionários, todos com fortes ligações com
o sistema financeiro privado, enquanto aqui o Con
gresso Nacional inteiro fica encurralado pela mídia e
pelo Executivo para conseguir aprovar destinações
orçamentárias de menos de 1 bilhão de reais.

Desse total, o BNDES só aplicou cerca de 250
milhões de reais - 1,3% - em projetos de interesse
social. E assim mesmo esses empréstimos foram
todos destinados a hospitais e escolas privadas. O
parlamentar destaca ainda que, como foi o caso do
projeto Ford na Bahia, o empréstimo total tem ca
rência de três a cinco anos, quando então o toma
dor vai pagar parceladamente, com juros de 6% ao
ano. Enquanto isso, para o micro e pequeno empre
sário rural ou urbano, quando aparece algum dinhe
iro, além das exigências absurdas para a consolida
ção do empréstimo, os juros nunca são inferiores a
12%, mais TJLP.

Na minha opinião, programas como Preger e
Pronaf, para a geração de emprego e renda nas áreas
urbana e rural, são apenas fachada para justificar os
gastos em propaganda. E, no seu entender, é a pro
paganda que acoberta escândalos como a seqüência
de grampos telefônicos feitos a partir do próprio
BNDES, revelando o explícito envolvimento do Presi
dente da República com um dos consórcios envolvi
dos na privatização da Telebrás.

O maior de todos os escândalos, que envolve os
nomes dos últimos presidentes do BNDES, como
André Lara Resende, Mendonça de Barros, Andrea
Calabi e o atual, Francisco Gros. São todos banquei
ros ou se tornaram banqueiros a partir da passagem
pelo Governo. É uma relação promíscua que precisa
ser sanada. Lembro ainda que Francisco Gros, o atual
presidente, era, e ainda é, vice-presidente do banco
Morgan Stanley, onde ganhava mais de 1 milhão de
dólares ao ano.

O Tribunal de Contas da União é um órgão auxi
liar do Congresso Nacional e tem de ser mobilizado
para acompanhar essas operações do BNDES. Mas,
para mim, há muitos fatos determinados que justifi
cam uma investigação por meio de CPI. Seria interes
sante que todos nós congressistas e todos os brasilei
ros pudéssemos ter uma explicação em relação a es
ses dirigentes do BNDES, com biografias tão bem su
cedidas no mundo financeiro. Quando o sujeito não
chega lá banqueiro, sai de lá banqueiro. E é isso que
os gênios do Planalto chamam de neoliberalismo, de
livre mercado e não-intervenção do Estado na econo
mia.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero chamar a atenção do Plenário para
um projeto de lei, originário do Executivo, que está
tramitando nesta Casa, propondo a criação da Agên
cia Nacional de Transportes e do Departamento Naci
onal de Infra-Estrutura de Transportes, reestruturan
do o setor federal de transportes, além de outras pro
vidências. Trata-se do Projeto de Lei nº 1.615/99, en
viado em setembro do ano passado, que, no momen
to, encontra-se na Comissão Especial para aprecia
ção.

Chamo a atenção, especificamente, para a cria
ção da nova agência reguladora, que deverá inse
rir-se no novo quadro administrativo que se delineia
no País, no qual as agências especializadas tomam o
lugar das empresas estatais, estas privatizadas, fis
calizadas por aquelas. Em tese, parece algo muito
simples, meramente burocrático, como já ocorreu
com outras áreas telecomunicações, energia etc.
Mas, particularmente no caso dos transportes, o pro
jeto de lei do Governo não foi feliz por um ponto espe
cífico: relegou a um plano totalmente secundário uma
modalidade de transporte que, no nosso País, nada
tem de secundário, dado o papel que desempenha na
economia em geral e na geração de empregos, em
particular, que é o transporte aquaviário.
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Na verdade, Sr. Presidente, quando se fala em
transportes no Brasil, a primeira imagem que nos vem
é a das estradas de rodagem, com o intenso movi
mento de veículos de transporte de cargas e passa
geiros, que lhes são peculiares, além, é claro, dos veí
culos de transporte individual. É comum os telejornais
transmitirem imagens impressionantes de longas filas
de caminhões parados, carregados de soja, esperan
do entrar nos portos, mas pouco se difunde sobre o
outro lado, o que acontece depois que ela é descarre
gada.

Isso, srªs e Srs. Deputados, é transporte aqua
viário, uma atividade extremamente complexa no nos
so País, pela extensão de sua costa, com vários portos
internacionais, além de grandes rios navegáveis, so
bretudo no Norte, sem falar nos novos projetos de me
lhor aproveitamento das hidrovias naturais, como, por
exemplo, a do Araguaia-Tocantins. Não nos esqueça
mos também de que o csetor engloba ainda a constru
ção naval e a administração portuária, o que significa,
só neste último caso, um enorme contingente de traba
lhadores, sobretudo na área da estiva.

Por isso, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
é que estou preocupado com a pouca ênfase que o
projeto do Executivo dá ao setor de transporte aqua
viário, não levando em conta suas peculiaridades. Na
verdade, o setor é tão especial, que o certo será criar
uma agência específica, não uma ANT, como é pro
posto, mas algo como uma ANTA, ou ATA - não im
porta a sigla que seja dada para - gerir o transporte
pela água, em todas as suas variantes.

Represento um estado que tem, naturalmente,
interesse direto na questão, sobretudo por causa do
Porto do Rio e o de Sepetiba, que em duas décadas,
no máximo, se tornará o maior e mais importante
porto do Hemisfério Sul, superando mesmo alguns
dos maiores do mundo, como o de Roterdam. Porém,
faço questão de ressaltar que o Rio de Janeiro não é o
único estado que se beneficiará com a criação de
uma agência específica para o transporte aquaviário.
Basta nos lembrarmos de São Paulo, Paraná, Rio
Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Ceará,
Maranhão, Pará e Amazonas, todos com importantes
portos nacionais ou internacionais, maiores ou
menores, sem falar, como já mencionei, dos estados
do interior que se beneficiarão da Hidrovia
Araguaia-Tocantins. Trata-se, portanto, de um pleito
supra-estadual e suprapartidário, que deve, assim,
contar com o apoio de grande parte desta Casa. De
minha parte, faço questão de externar meu apoio à
causa de todo o setor, causa esta que já conta com o
aval do Governo fluminense, por ver nesta agência

específica a única capaz de atender plenamente as
exigências desse tipo específico de transporte.

Assim, conclamo os nobres colegas da Casa,
sobretudo os membros da. Comissão Especial
encarregada de examinar o Projeto de Lei nº
1.615/99, a se debruçarem sobre esta questão. Ainda
é tempo de reparar a falha e evitar a injustiça que será
relegar o transporte aquaviário à condição subalterna
em que se encontrará, aprovado o texto nos moldes
em que recebemos. Os benefícios, repito, não serão
apenas para o meu Estado, mas, sim, para todos as
unidades da Federação, já que não existe uma sequer
que não abrigue um grande ou um pequeno porto,
marítimo ou fluvial, ou que não tenha, dentro de suas
fronteiras, um grande ou médio rio navegável, apto
para servir de via de transporte de gente e
mercadoria, enfim, para promover o contato humano
e o desenvolvimento.

Sr. Presidente, faço um apelo especial ao titular
da Pasta dos Transportes, salientando que esse
Ministério reconhece a importância que desempenha
o transporte aquaviário no País, pois, caso contrário,
não teria, em seu organograma, um órgão específico
do nível da Secretaria de Transportes Aquaviários,
com três departamentos, que são o Departamento de
Marinha Mercante, o Departamento de Portos e o
Departamento de Hidrovias Interiores, aos quais
compete todo o trabalho de coordenação e
supervisão de projetos ligados a portos e hidrovias.

Concluo externando o meu apoio à
reivindicação de praticamente todas as entidades do
setor, que, no meu Estado, uniram-se em prol da
criação de uma agência específica para o transporte
aquaviário. Trata-se, sem dúvida, de um pleito justo e
objetivo, que beneficiará reitero, pela última vez todos
os estados brasileiros, o País como um todo.

Muito obrigado.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, gostaria de manifestar, mais uma vez,
minha preocupação e profunda indignação com a
condução do processo de privatização das empresas
públicas no Brasil.

A Nação brasileira diariamente é surpreendida
diante dos critérios de privatização adotados Relo Go
verno Federal e administrados pelo BNDES. É de co
nhecimento desta Casa que boa parte das empresas
públicas, outrora construídas com o dinheiro e sacrifí
cio da população, ao serem privatizadas, foram subsi
diadas com recursos desse órgão fomentador.

Empresas telefônicas, siderúrgicas, elétricas e
hidrelétricas e tantas outras, que exigiram altos recur
sos de investimentos, foram entregues ao capital es
trangeiro, que, indiscriminadamente e sem qualquer
restrição, vem causando a desnacionalização, sem
precedente, da indústria e da tecnologia brasileiras.
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Fatos recentes, e hoje denunciados pelo
jornalista Janio de Freitas, da Folha de S. Paulo,
expõem, mais uma vez, a falta de transparência e de
amplo debate por parte do Governo com a sociedade
na condução do projeto Brasil Moderno. Trata-se da
grande Hidrelétrica de (tá, situada na divisa entre os
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
custeada pelos cofres públicos em R$1,8 bilhão, e
hoje privatizada, tornou-se uma grande fonte
lucrativa, sem que seus novos proprietários tivessem
alocado qualquer investimento privado.

A Hidroelétrica de Itá é um empreendimento
constituído pelo consórcio Eletrosul, que detém 38%.
Os 62% restantes distribuiram-se entre a empreiteira
Odebrecht (30%), a CSN (30%) e Cimento Itambé
(2%). Porém, o que me chamou a atenção foi a nítida
desproporção de recursos usados entre as empresas
associadas durante a construção da obra. Enquanto a
Eletrosul teve a tarefa financeira de custear as desa
propriações, a realocação da cidade de Itá, a in
fra-estrutura de núcleos rurais, a construção de vila, os
demais associados ficaram apenas na promessa de
aportar 30% dos recursos. Aliás, esse procedimento foi
similar em quase todos os processos de privatização:
"Sanear as empresas públicas com dinheiro público, e
depois vendê-Ias com preços subavaliados".

O mais grave disso tudo é que, além desse
processo de privatização ser financiado com fartos
recursos do BNDES e da Eletrobrás, a parte da
Eletrosul (38%), que foi vendida para a Gerasul, foi
adquirida pelos belgas da Tractebel, com a promessa
de, a partir de julho, ter aumentado seu patrimônio em
mais 30%, referente à compra das ações da
Odebrecht. Ambas passam a ganhar com esse jogo
lucrativo, graças ao uso abusivo do dinheiro público. A
Tractebel tornará acionista majoritária, e a Odebrecht
lucra duplamente com a execução da obra e venda de
suas ações

Enquanto isso, ° Governo brasileiro insiste na
sua política de estabilização da moeda e de rígido
controle da dívida pública, cortando drasticamente os
recursos da área social. Sem dúvida, o contencioso
ajuste social imposto à sociedade brasileira, com
fortes restrições dos gastos públicos na área de
saúde, de educação, da previdência e assistência so
cial, contradiz com a total generosidade do BNDES e
do Proer ao capital estrangeiro e ao socorro aos
grandes grupos econômicos.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, acompanhamos atentamente a
manutenção de emendas legislativas que asseguram
recursos para obras no Norte, Noroeste e
Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro, nestes
dias em que esta distinta Casa de leis se reúne para
aprovação do Orçamento-Geral da União.

Em relação a essas emendas, uma detém de
mim especial atenção, no caso a que destina 10 mi
lhões de reais para construção de hospitais públicos
nos municípios de Campos, São João da Barra e Ma
caé, no norte fluminense. A emenda, por mim sugerida
e aprovada pela bancada de meu Estado, tem sido por
este parlamentar vigorosamente defendida, como
membro titular da Comissão Mista de Orçamento do
Congresso Nacional, por reconhecer as carências
dessas cidades, notadamente, na área de atendimen
to médico-ambulatorial.

Em que pesem os investimentos do Governo
Federal e o processo acertado de descentralização
dos recursos para estados e municípios, o setor de
saúde registra ainda resultados negativos no Norte,
Noroeste e Centro-Norte do Estado do Rio de Janei
ro, com os municípios dessa região apresentando ín
dices sociais considerados assustadores.

Como parlamentar que rrantém constante con
tato com as bases regionais, em direto convívio com a
população dos municípios com os quais mantém laços
políticos, tenho acompanhado o sofrimento decorrente
das deficiências da área de saúde.

Temo-nos esforçado no sentido de buscar os re
cursos e projetos que equacionem os problemas afe
tos à área de saúde. Esse empenho meu se deve às
dificuldades que nessa área, reconheço, os municípi
os apresentam. Principalmente, os de pequeno porte,
citando como exemplo o caso de São João da Barra,
que não tem como mover recursos próprios, de sua
arrecadação, para viabilizar a construção de um hos
pital público.

Em relação aos outros dois municípios benefici
ados pela emenda de bancada, é preciso registrar
que Campos e Macaé, embora com receitas conside
ráveis, necessitam de uma contrapartida do Governo
Federal, no sentido de que se assegurem o mínimo de
recursos necessários, para a concretização dos proje
tos.

Este meu compromisso regional, Sr. Presidente,
não pode ser confundido com bairrismo desproposita
do, incompatível com minhas atribuições como mem
bro da Comissão Mista de Orçamento. À medida que
exerço meu mandato, com características distritais,
representando os interesses de minha região, de meu
Estado, não me posso furtar a esforçar-me ao máxi
mo, acima de qualquer limite, no sentido de que obte
nhamos para nossa gente as conquistas que lhe fo
rem de direito.

O nosso compromisso será sempre o de preser
var o Estado do Rio de Janeiro, garantindo uma repre-
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A programação do 111 Fórum foi muito rica em
palestrantes, e sua importância foi de grande valia
para o futuro da barragem.

Quero ressaltar, nobres colegas, que estamos
aguardando o Ibama marcar uma data para realização
de audiência pública para análise do impacto ambien
tai, onde será apresentado na oportunidade o projeto
de viabilidade.

Aproveito a oportunidade para solicitar aos
ilustres representantes do Ibama a possibilidade da
agilização da referida audiência, tendo em vista sua
importância para o desenvolvimento daquela região
e, acima de tudo, a expectativa criada nos últimos
tempos.

Na qualidade de representante do Estado de
Santa Catarina no Congresso Nacional, estou con
victo de que precisamos unir forças com o intuito de,
juntos, acelerarmos tão importante iniciativa.

Era o que tinha a dizer.

TABELA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Estas são as características dos aproveitamentos:

ç()rnPrimellto. dª.Çris,ta,

Altura Máxima....- - -~

sentação parlamentar tal que, por sua contínua aten
ção e dedicação ao povo fluminense, descarte qual
quer perda imaginável, que decorra da desmobiliza
ção de seus deputados. Este é o nosso comprometi
mento, o norte que irá balizar sempre a nossa condu
ta, neste insigne Parlamento.

Como parlamentar eleito pelo Norte, Noroeste e
Centro-Norte fluminense, não irei admitir que essas
regiões não tenham acesso a recursos que lhes são
devidos, por parte do Governo Federal, pelo muito
que contribui para com o processo de prosperidade
do Brasil, por força do suor, do trabalho de sua gente.

Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente, rei
terando minha postura, nesta Casa, que será a de lutar
pela liberação de recursos aprovados no Orçamento
da União, que irão traduzir-se em melhorias e avanços,
em particular, para o Norte, Noroeste e Centro-Norte
Fluminense e para o Estado do Rio, como um todo.

Trata-se de uma belíssima obra, e temos de lou
var o Congresso Nacional, que, com certeza, irá refe
rendá-Ia na votação do Orçamento.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, aconteceu no último dia 3, na cidade
de Chapecó, oeste de Santa Catarina, o 111 Fórum
Interestadual de Avaliação da UHE Foz do Chapecó.

A Usina Hidroelétrica Foz do Chapecó, uma bar
ragem que servirá à geração de energia elétrica, com
previsão de 950 megawatts, tem implantação prevista
no Rio Uruguai entre Águas de Chapecó, Santa Cata
rina, e Alpestre, Rio Grande do Sul. A obra vai ocupar
parte do território dos Municípios de Águas de Cha
pecó, Caxambu do Sul, Guatambu, Chapecó e Paial,
em Santa Catarina; e no Rio Grande do Sul serão
ocupadas algumas áreas de Alpestre, Erval Grande,
Faxinalzinho, Itatiba do Sul, Nonoai e Rio dos índios.

A usina projeta diversos efeitos para a região.
Entre os benefícios, aparecem a geração de empre
gos durante a construção cerca de 3 mil no pico das
obras; incremento do movimento econômico da re
gião; aumento de arrecadação de tributos; redução de
enchentes do Rio Uruguai; compensação financeira
royalties pelo uso dos recursos hídricos; incremento
da atividade turística e da infra-estrutura de saúde e
educação.

As características dos aproveitamentos estão
na tabela em anexo.
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criação de uma CPI para investigar o desvio na apli
cação de recursos do FUNDEF - Fundo de Manu
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério.

É notório que não basta uma subcomissão
para recolher informações acerca dos abusos e prá
ticas irregulares na aplicação dos recursos do Fun
def, é preciso uma CPI, que tem amplos poderes de
investigação. Somente por meio dela os prefeitos
corruptos poderão ser alcançados.

Recentemente, mais de trinta prefeitos do sul
da Bahia foram denunciados à Procuradoria da Re
pública, em Ilhéus, submetidos à investigação por
desvio de recursos do Fundef. A cada dia aumenta
o número de prefeitos que estão sendo denunciados
por essa prática ilícita.

Os Tribunais de Contas dos Municípios da
Bahia vêm rejeitando contas de várias prefeituras
que desviam recursos do Fundef. Foram relatados
os casos de Lagoa Real e de Igrapiúna, que tive
ram as contas de 1998 rejeitadas. Outros municípi
os se encontram sob investigação da Polícia Fede
ral: Itororó, Itacaré, Arataca, Ubaitaba, Itapitanga,
Floresta Azul, dentre outros, com procedimentos
administrativos instalados pela Procuradoria da Re
pública.

Apesar dessas providências, é induvidoso que
uma CPI poderia aprofundar as investigações, agir
com maior rapidez, sem burocracia, buscar resulta
dos imediatos para punir os culpados.

É incompreensível que muitos municípios con
tinuem sem pagar em dia os salários dos professo
res, aplicando os recursos do Fundef em outras ati
vidades e relegando a finalidade prevista para a
qual o Fundo foi criado.

A informação divulgada de que o Ministro da
Educação, Professor Paulo Renato, vai punir cerca
de quarenta prefeitos acusados de desvio de recur
sos e, portanto, de cometer irregularidades com di
nheiro do Fundef, suspendendo o repasse de valo
res decorrentes do FNDE, não basta para coibir tais
práticas que estão tornando-se corriqueiras, mas
que precisam ser estancadas. É preciso que haja
mais fiscalização para punir os culpados e apertar o
cerco contra os corruptos. Não bastam as campa
nhas publicitárias. Mas é fundamental divulgar am
plamente a liberação de recursos do Fundef e, tam
bém, de quaisquer outros, de modo que a· comuni
dade tenha total conhecimento dos valores entre
gues ao município. É de fundamental significação

que a população seja cientificada da entrega de re
cursos ao município, de forma aberta, democrática,
para que possa fiscalizá-los.

A proposta da instalação de uma CPI é urgen
te para apurar os delitos decorrentes de desvios de
recursos do Fundef, notadamente agora, na proximi
dade das eleições, quando essas irregularidades
estão sendo ampliadas como resultado direto da po
lítica de reeleição dos prefeitos.

Nessas circunstâncias, cabe a esta Casa, por
meio da Mesa Diretora, liberar a instalação da CPI,
que é indispensável para apurar as irregularidades
praticadas em diversos municípios brasileiros com
os recursos do Fundef e fator essencial para punir
os culpados e retomar a correta aplicação do pro
grama em benefício da educação das crianças, dos
adolescentes e dos jovens deste País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s
e Srs. Deputados, inúmeros produtos estão entran
do no Brasil como descarte de lixo de difícil recicla
gem nos países desenvolvidos. Muitas vezes, estão
disfarçados em forma de produtos.

Os órgãos federais do meio ambiente e da sa
úde precisariam dar autorização para liberar a im
portação de substâncias ou produtos acabados que
podem, a posteriori, oferecer risco ao meio ambien
te e à saúde pública. A importação de resíduos tóxi
cos ou perigosos, ainda que para processamento ou
reciclagem, deve ser proibida.

Os maiores beneficiários são os países exporta
dores que têm rigorosas legislações em relação ao
manejo do lixo tóxico. A exportação de resíduos tóxi
cos e perigosos, como o lixo nuclear, para países
onde as legislações ambientais e sanitárias, bem
como as estruturas de fiscalização, são deficientes,
ou menos exigentes, resulta em vantagem econômica
para os países centrais, pois o tratamento final desse
tipo de material tem um custo infinitamente maior do
que a simples exportação para os países periféricos.

O tratamento final de resíduos tóxicos, na Ale
manha, por exemplo, custa em torno de 10 mil marcos
por tonelada, enquanto a exportação ilegal custa dez
marcos por tonelada.

Por outro lado, os controles que precisam existir
sobre importação, transporte, armazenagem, proces
samento e disposição final do novo lixo gerado são
complexos e onerosos, caracterizando uma situação
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de muito risco para pOUCo· benefício em termos de
qualidade do ambiente, da saúde e da vida no País.

Alguns países, sob o pretexto de exportarem
resíduos para reprocessamento, simplesmente
têm-se livrado do seu lixo perigoso. Inúmeros casos
têm sido constatados pelos órgãos ambientais. Sob
a declaração de carga "principalmente zinco" - ou
qualquer outro minério -, várias empresas brasilei
ras têm importado diversos tipos de metais pesados
e outros resíduos perigosos para destinação final,
não especificados na documentação de importação,
e cuja distinção dos_ resíduos a serem reprocessa
dos é praticamente impossível. Imaginemos as reais
condições que teriam nossos já sobrecarregados ór
gãos ambientais para atuarem eficazmente na fisca
lização da importação desses resíduos.

Ademais, se considerarmos que mesmo os paí
ses desenvolvidos não dispõem da completa tecnolo
gia para tratar determinados resíduos tóxicos de for
ma ambientalmente segura, aos países pobres ou em
desenvolvimento restaria transformarem-se em ver
dadeiras lixeiras do Planeta, pois suas "realidades
tecnológicas", quanto ao tratamento e destinação fi
nal de seus próprios resíduos sólidos, são, na grande
maioria dos casos, os lixões a céu aberto, que marge
iam seus centros urbanos.

Outrossim, cabe salientar que o Brasil é signatá
rio da Convenção da Basiléia sobre o Controle de Mo
vimentos Transfronteirlços de Resíduos Perigosos e
seu Depósito - aprovada pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 33/92, e promulga
da pelo Presidente da República, por meio do Decreto
nº 875/93 -, cuja segunda reunião, realizada em Ge
nebra, em março de 1994, concluiu pela proibição da
exportação de resíduos tóxicos pelos países produto
res a partir de dezembro de 1997.

Nós temos uma legislação ambiental que tende
a recuperar parte do que foi devastado. Não podemos
permitir que outros países depositem aqui seus pro
dutos indesejáveis.

Muito obrigado.

O SR. BEN·HUR FERREIRA (PT - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, aprovamos hoje pela manhã, na Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias, requerimento convidando o Ministro de Minas e
Energia, Sr. Rodolpho Tourinho; o Governador do Mato
Grosso do Sul, Sr. _José. Orcírio dos Santos, o Zeca
do PT; o Presidente da Enersul, Sr. Francisco Sibut
Gomide; e o Diretor-P(~sidente da Aneel, Sr. José-Má
rio de Miranda, para que-possam prestar esclare-

cimentos a esta Casa acerca da instalação da Ter
melétrica de Corumbá.

No último dia 24 de fevereiro, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o Mi
nistro de Minas e Energia, Sr. Rodolpho Tourinho,
lançaram o Programa Prioritário de Termelétricas,
que prevê um sensível aumento na oferta de ener
gia no País a partir da instalação de 49 usinas ter
melétricas em dezoito estados brasileiros.

De acordo com o programa, a geração terme
létrica trará vantagens ambientais com a íncremen
taçãoda utilização do gás natural, garantindo tam
bém o uso de combustíveis nacionais como o car
vão mineral e o xisto. A meta de instalar as usinas
próximas aos centros de consumo de energia, por
sua vez, demandaria· menos tempo de construção e
facilitaria a obtenção de financiamentos.

Segundo estimativas da Secretaria de Energia
do Ministério de Minas e Energia, o referido programa
prevê a geração de 25 mil empregos diretos na fase
de implantação das usinas, 50 mil empregos indiretos
nas regiões onde serão instaladas as termelétricas e
2 mil empregos definitivos na operação das usinas.
Pelo menos 20% da fabricação dos equipamentos fi
carão a cargo da indústria nacional, e a engenharia
nacional também sofrerá um impacto positivo com a
ampliação do mercado de trabalho nas áreas de de
senvolvimento de projetos, consultoria, construção e
montagem.

De acordo com o Ministro Rodolpho Tourinho,
o programa de termelétricas "é mais um passo deci
sivo para a total reformulação do Setor Elétrico Bra
sileiro".

Em relação a esse assunto, o jornal Correio do
Estado, de grande circulação no Mato Grosso do Sul,
divulgou no último dia 4 de abril matéria referente à
instalação da Termelétrica de Corumbá, informando
sobre possíveis "manobras" de algumas empresas no
sentido de instalar a usina no lado boliviano.

Na oportunidade, o Ministro de Minas e Ener
gia declarou que não permitirá manobras que invia
bilizem a impla.ntação da Termelétrica de Corumbá.
"A usina é prioridade e vamos adiantar o cronogra
ma para viabilizá-Ia no próximo ano", afirmou o Mi
nistro.

O Governador do Estado do Mato Grosso do
Sul e o Secretário de Obras do estado reafirmaram
também que não abrem mão da usina em Corumbá,
considerando "oportl,Jnistas" as manobras que ten
tam impedir a implantação do pólo siderúrgico.
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Diante da grandiosidade dos objetivos do Pro
grama Prioritário de Termelétricas, como a geração
de empregos e a incrementação da utilização de re
cursos minerais brasileiros, e ainda pelas ameaças a
sua implementação e à própria segurança nacional,
com a transferência da usina de Corumbá para outro
país, faz-se mister a presença das autoridades supra
mencionadas nesta Casa, com o objetivo de presta
rem esclarecimentos sobre esse tema da mais alta re
levância.

O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, destaco a notícia de que um hospi
tal no meu Estado, o Espírito Santo, é o primeiro a ge
rar energia.

Não demora, hospital vai deixar de gerar apenas
saúde para os pacientes. Começará também a gerar
energia. E o pioneiro dessa atividade no Brasil vai ser
o Espírito Santo. Mais precisamente o Vitória Apart
Hospital, a ser inaugurado em Carapina, no Município
de Serra, na Grande Vitória, no final deste ano. Já na
próxima semana esse empreendimento capixaba as
sinará convênio para co-geração de energia com a
Petrobras, que fornecerá o gás natural, extraído no
norte do estado. Não é o de Cabiúnas. O gasoduto
passará na frente do Vitória Apart Hospital e irá até o
shopping Vitória. Um ramal cortará a BR e abastece
rá com 10 mil metros cúbicos de gás por dia as máqui
nas geradoras do hospital - já compradas na Espa
nha à empresa Guascor.

Duas vezes pioneiro no País - na geração e no
uso de energia produzida com o ecologicamente cor
reto gás natural-, o Vitória Apart Hospital não preten
de vender energia. Só visa a auto-suficiência, que
será atingida com 2,5 kilowatts por mês.

Com o equipamento energético adquirido será
produzida também água gelada para refrigerar o gi
gantesco hospital de 144 apartamentos, 45 leitos de
UTI, centro de conveniência com 24 diferentes lojas,
incluindo restaurantes e prestadores de serviços, e
estacionamento para mais de quinhentos veículos.
São 52 mil metros quadrados, dos quais 37,5 utiliza
dos em construção.

Dos 10 mil metros cúbicos/dia de gás natural,
serão aproveitados 50% para a geração e energia e a
outra parte para produzir água gelada, por meio de
chúque térmico do vapor do gás. Essa combinação,
obviamente, maximiza a utilização do insumo - o gás
natural_, mas tem outras vantagens, citadas pelo mé
dico Adão Célia, que dirige o empreendimento. A
energia gerada e consumida in loco evita o desperdí-

cio do transporte e, pois, o seu alto custo. Sai mais em
conta. Adicionalmente, a produção independente
apresenta a vantagem de maior qualidade no forneci
mento. O consumidor, no caso o hospital, fica livre
dos piqu~§ de energia que costumam danificar apare
lhos médicos sensíveis e caros, quase todos importa
dos, diz Adão Célia.

Ess.~_ projeto energético tem custo aproximado
de 3 milhões de reais. A parte financiada é de 1 mi
lhão de dólares, tomados no exterior, para importar as
máquinas. A vantagem é que os juros são muito mais
baixos que os brasileiros.

O Vitória Apart Hospital representa um investi
mento global de aproximadamente 32 milhões de rea
is, sendo parte dele financiado. Somente na obra civil,
a ser concluída entre setembro e novembro, o mon
tante investido chega bem perto de 30 milhões de re
ais.

A previsão é que o Vitória Apart Hospital deverá
gerar aproximadamente oitocentos empregos especi
alizados, sem contar com profissionais médicos.
Hoje, só de sócios, esse empreendimento tem 164
médicos.

Por fim, Sr. Presidente, peço a V. Ex!! a divulga
ção deste pronunciamento em todos meios de comu
nicação desta Casa. Muito obrigado.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Deputados, o Programa Brasil Empreendedor está
andando lentamente por falta de competição entre os
bancos.

Os bancos oficiais, sozinhos, não têm estrutura
para levar à frente, com a velocidade e abrangência
necessária, o desafio de engajar as pequenas e mé
dias empresas na virada da recuperação da econo
mia brasileira.

Limitando o programa somente aos bancos ofi
ciais - Banco do Brasil e Caixa Econômica -, o Go
verno está deixando de contar com a energia da com
petição que está instalando-se no mercado bancário
brasileiro.

É preciso convocar o sistema bancário privado
para ganhar esta batalha. O Banco Central vem libe
rando parcelas de depósitos compulsórios aos ban
cos, no processo de ampliar a oferta de crédito. É pre
ciso liberar uma próxima parcela, especialmente para
aplicação no Programa Brasil Empreendedor, fazen
do com que os bancos direcionem a competição no
sentido de fortalecer esse programa.
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As pequenas e médias empresas continuam
sem crédito, na proporção de suas necessidades.
Elas são as maiores geradoras de emprego e de ino
vação, especialmente no mercado de serviços - e
muitas delas começam a exportar. As que já estão ex
portando contam com crédito suficiente para isso,
mas, até chegarem ao nível de exportadoras, elas
precisam passar por outros estágios, que somente a
obtenção de crédito pode viabilizar.

São nobres e respeitáveis os argumentos e ob
jetivos do Programa Brasil Empreendedor. O que não
está funcionando nas proporções necessárias é a sua
execução, que foi limitada aos bancos oficiais.

Foi perfeitamente justificado, no passado, reali
zar programas especiais e de urgência exclusivamen
te por meio dos bancos oficiais. O sistema privado es
tava sob o peso da inércia de um mercado com muito
pouca competição. O Governo percebeu essa defi
ciência e adotou uma política de dinamização da con
corrência nesse mercado bancário, abrindo as portas
aos maiores bancos do mundo, que trouxeram com
petição e dinamismo: Os maiores bancos do mundo
estão aqui, concorrendo com bancos brasileiros tam
bém eficientes, que viveram e aprenderam na dura
trajetória dos planos econômicos e moedas mutan
teso

É preciso aproveitar toda essa energia e dina
mismo para a causa do fortalecimento das pequenas
e médias empresas, que é a chave do desenvólvi
mento sustentado. É preciso também, por meio da
competição, motivar os bancos oficiais a se dedicar
com mais empenho ao Programa Brasil Empreende
dor.

É preciso também, por meio desse programa,
induzir os bancos a mudarem seus hábitos operacio
nais, deixando de operar somente sob forte margem
de garantias em ativos reais, para passar a analisar
projetos e confiar nos merecedores de confiança. Os
bancos estrangeiros possivelmente terão facilidade
de agir como o fazem em seus países de origem, e os
nacionais poderão também seguir esse caminho.

O Programa Brasil Empreendedor poderá repre
sentar também uma boa oportunidade de mudar os
critérios vigentes no mercado de crédito do Brasil. E
só assim podemos vir a ter uma economia mais criati
va e diversificada, competitiva e socialmente justa.

Do contrário, poderemos, na hora de fazer um
balanço do programa, verificar que ele não cumpriu
senão uma pequena parte do que o Brasil dele espe
rava. Tudo por causa de uma repetição de hábitos do

passado quando valia a pena limitar os programas de
urgência aos bancos oficiais.

Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, queremos deixar registrado nos Anais desta
Casa artigo de nossa autoria publicado pelo Correio
Braziliense, no dia 2 de abril do ano em curso. No ar
tigo colocamos claramente a nossa posição a res
peito do Fundo de Amparo ao Trabalhador e as denún
cias de desvio de verbas do FAT.

Nos últimos anos, uma nova sigla foi introduzida
no vocabulário do Governo, dos empresários e dos
sindicalistas: FAT. O Fundo de Amparo ao Trabalhador
foi criado a partir da Constituição de 1988. Recolhe
verbas do PIS/Pasep para formar um fundo que paga o
seguro-desemprego e o abono aos trabalhadores. Qu
tra destinação é o financiamento do desenvolvimento
social e econômico, sendo parte para o BNDE8 e outra
para projetos de qualificação profissional.

No entanto, suspeitas de desvios ilegais de ver
bas do FAT e o envolvimento do fundo em privatiza
ções de estatais têm abalado a sua imagem. Dois pro
blemas justificam uma crescente desconfiança da so
ciedade em relação ao FAT.

O primeiro problema se dá no compromisso dos
sindicatos com o fundo. O gerenciamento é feito pelo
Codefat, onde Governo, empresários e trabalhadores
aprovam projetos que são para lá encaminhados, in
clusive por conselhos municipais e estaduais do fun
do. Acompanhando a orientação do governo FHC e o
discurso oficial de que o trabalhador, para conseguir
um emprego, tem que se qualificar, os projetos se vol
tam sobretudo à formação profissional.

É um discurso que interessa aos neoliberais: se
arrumar um emprego só depende de formação pro
fissional, os efeitos perversos da política econômica
de FHC ficam esquecidos. E aí, para "resolver" o pro
blema, multiplicam-se os cursos financiados pelo
FAT e encaminhados, em boa parte, pelas entidades
sindicais. Quer dizer, os sindicatos acabam por ali
mentar a falsa idéia' de que só a qualificação resolve
tudo.

Certamente a qualificação é importante como
meio de inserção e reinserção do trabalhador no mer
cado. Mas ao considerá-Ia como principal medida de
combate ao desemprego, a orientação governista in
dividualiza o problema, trazendo para a pessoa do
trabalhadôr a responsabilidade pela situação do de
semprego.
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Mas não é só isso. Como não há fiscalização
adequada por parte do Codefat e do Ministério do Tra
balho, e nem uma prestação de contas transparente .
por parte das entidades promotoras dos cursos, as
suspeitas de má gestão das verbas eventualmente se
confirmam.

Infelizmente, não temos dúvida de que o dinhei
ro do FAT, que deveria amparar o trabalhador, está
sendo desviado em parte para fins ilícitos, em que há
envolvimento de representantes dos empregadores e
empregados e de dirigentes de associações, funda
ções e órgãos públicos.

A insensatez é tamanha, que o Deputado Aven
zoar Arruda, do PT da Paraíba, está pedindo uma CPI
para investigar as falcatruas.

Os sindicatos não podem tornar-se meros coad
juvantes de escolas profissibnais. Até porque eles
não foram criados para esse fim. Não podem tor
nar-se apenas repassadores de verbas do FAT, por
que poderão ficar desmoralizados no futuro.

O segundo problema é a falta de controle públi
co das verbas do FAT que vão ao BNDES. Todos sa
bemos que o BNDES tem financiado privatizações
pelo País afora. Refletindo sobre essas coisas, não
vemos como apoiar a desordenada e descontrolada
política de formação profissional, que descaracteriza
as entidades sindicais, tornando-as alvo de suspeitas
de maus gerenciamentos de dinheiro público.

Esta constatação é triste. Enquanto os servido
res estão sem reajuste, os trabalhadores e aposenta
dos lutam por um salário mínimo de 180 reais, por in
vestimentos na saúde, educação, políticas de empre
go e moradia. E todos dizem que não há verbas para
tal. Onde estão os bilhões do FAT?

Era o que tínhamos a registrar, Sr. Presidente.
Obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

DESEMPREGO, SINDICATOS E PRIVATIZAÇÕES

Paulo Paim

Nos últimos anos, uma nova sigla foi introduzi
da no vocabulário do Governo, dos empresários e
dos sindicalistas: FAT. O Fundo de Amparo ao Traba
Ihadorfoi criado a partirda Constituição de 88. Reco
lhe verbas do PIS/Pasep para formar um fundo que
paga o seguro-desemprego e o abono aos trabalha
dores. Outra destinação é o financiamento do desen
volvimento social e econômico, sendo parte para o
BNDES, e outra para projetos de qualificação profis
sional.

No entanto, suspeitas de desvios ilegais de ver
bas do FAT e o envolvimento do fundo em privatiza
ções de estatais têm abalado a sua imagem. Dois pro
blemas justificam crescente desconfiança da socie
dade em relação ao FAT.

O primeiro problema se dá no compromisso dos
sindicatos com o fundo. O gerenciamento é feito pelo
Codefat, onde Governo, empresários e trabalhadores
aprovam projetos que são para lá encaminhados, in
clusive por conselhos municipais e estaduais do fun
do. Acompanhando a orientação do Governo FHC e o
discurso oficial de que o trabalhador, para conseguir
emprego, tem que se qualificar, os projetos se voltam
sobretudo à formação profissional.

É um discurso que interessa aos neoliberais: se
arrumar emprego só depende de formação profissio
nal, os efeitos perversos da política econômica de
FHC ficam esquecidos. E aí, para "resolver" o proble
ma, multiplicam-se os cursos financiados pelo FAT e
encaminhados, em boa parte, pelas. entidades sindi
cais. Quer dizer, os sindicatos acabam por alimentar a
farsa idéia de que só a qualificação resolve tudo.

Certamente a qualificação é importante como
meio de inserção e reinserção do trabalhador no mer
cado. Mas, ao considerá-Ia como principal medida de
combate ao desemprego, a orientação governista in
dividualiza o problema, trazendo para a pessoa do
trabalhador a responsabilidade pela situação do de
semprego.

Mas não é só isso. Como não há fiscalização
adequada por parte do Codefat e Ministério do Traba
lho, e nem prestação de contas transparente por par
te das entidades promotoras dos cursos, as suspeitas
de má gestão das verbas eventualmente se confir
mam.

Infelizmente não temos dúvida de que o dinheiro
do FAT, que deveria amparar o trabalhador, está sen
do desviado em parte para fins ilícitos, em que há en
volvimento de representantes dos empregadores e
empregados e de dirigentes de associações, funda
ções e órgãos públicos.

A insensatez é tamanha que o Deputado Aven
zoar Arruda PT/PB está pedindo uma CPI para inves
tigar as falcatruas.

Os sindicatos não podem se tornar meros coad
juvantes de escolas profissionais. Até porque eles
não foram criados para esse fim - não podem se tor
nar apenas repassadores de verbas do FAT porque
poderão ficar desmoralizados no futuro.

O segundo problema é a falta de controle públi
co das verbas do FAT que vão ao BNDES. Todos sa-
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bemos que o BNDES tem financiado privatizações
pelo País afora. Refletindo sobre essas coisas, não
vemos como apoiar a desordenada e descontrolada
política de formação profissional, que descaracteriza
as entidades sindicais, tornando-as alvo de suspeitas
de maus gerenciamentos de dinheiro público.

Esta constatação é triste. Enquanto os servido
res estão sem reajuste, os trabalhadores e aposenta
dos lutam por um salário mínimo de 180 reais, por in
vestimentos na saúde, educação, políticas de empre
go e moradia, e todos dizem que não há verbas para
tal. Onde estão os bilhões do FAT?

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, há poucos dias, o eminente
Senador Iris Rezende encaminhou ao Presidente da
República um expediente no qual solicita a perma
nência da 23ª Companhia de Engenharia e Combate
na cidade goiana de Ipameri, que se situa à margem
da Estrada de Ferro Goiás. Trata-se de uma importan
te unidade militar do Exército Nacional, criada pela
Portaria Ministerial nº 57, datada de 4 de novembro
de 1975, que tem prestado bons e relevantes serviços
à região, instalada no quartel do antigo 6º Batalhão de
Caçadores, ali sediado desde o ano de 1918.

O ilustre Senador Iris Rezende, que é o Líder
maior do PMDg em Goiás, foi informado pelo Coman
dante-Gerai do Planalto, General Carlos Roberto Fi
gueiredo Uchôa de Moura, que a referida unidade
deve ceder lugar a um Tiro de Guerra e será transferi
da para Formosa, cidade vizinha de Brasíl!a. Essa no
tícia causou preocupação a todos nós, representan
tes goianos no Congresso Nacional e, principalmen
te, à população de Ipameri e outras cidades do sul de
Goiás, que têm sido beneficiadas nas últimas déca
das pela presença ali do Exército Nacional, sobretudo
no exercício do seu papel de prestigiar a cidadania e
estimular o sentimento de amor à Pátria, particular
mente dos jovens. Não queremos que essa unidade
seja dali transferida e vamos lutar para impedir que
isso aconteça. Vamos resistir bravamente.

Na Assembléia Legislativa do meu estado, tam
bém o Deputado Adib Elias, brilhante parlamentar, fo
calizou o assunto salientando a importância que
aquela unidade militar tem para a população de Ipa
meri e dos demais municípios da região. Esse parla
mentar conhece muito bem o que significa a presença
da 23ª Companhia de Engenharia e Combate na zona
ferroviária de Goiás. Por isso mesmo, acentuou que
são muito fortes os vínculos entre a população e
aquela unidade militar, onde ainda estão ou que já

passaram muitos filhos de tradicionais famílias do
meu estado.

Venho à tribuna, na tarde de hoje, para me asso
ciar à manifestação do honrado Senador Iris Rezende
e do Deputado Adib Elias, no sentido de apelar ao
Presidente da República para que a 23ª Companhia
de Engenharia e Combate do Exército Nacional pos
sa continuar sediada em Ipameri. A história dessa cí
dade goiana está intimamente ligada aos eventos cí
vicos do 6º Batalhão de Caçadores, que, no passado,
foi comandado inclusive pelo Coronel Magalhães Ba
rata, mais tarde Líder político no Pará e Senador pelo
seu estado natal. A comunidade local tem vínculos de
muitos anos, vínculos afetivos e patrióticos, com o
nosso Exército, que figura nas páginas de sua história
há cerca de oito décadas, sempre a serviço dos inte
resses do País.

Essa Companhia de Engenharia e Combate
tem prestado eficiente colaboração na abertura de ro
dovias na região e é uma vigilante cooperadora do
progresso regional. Seus eventos cívico-culturais, ou
trora promovidos pelo 6º Batalhão de Caçadores, têm
sido exitosos e deles participa a população, particu
larmente a da faixa etária escolar e de jovens que se
apressam para prestação do serviço militar. De outro
lado, exerce salutar influência em toda a região da
Estrada de Ferro Goiás, eis que não se tem furtado a
dar-lhe sempre a necessária ajuda na solução de al
guns dos seus mais urgentes problemas em quais
quer de suas respectivas áreas.

O preclaro Senador Iris Rezende, na defesa das
mais legítimas aspirações do povo goiano, agiu com
oportunidade, bom senso e alto espírito público ao
solicitar do Presidente da República a permanência
da 23ª Companhia de Engenharia e Combate na ci
dade de Ipameri. Tenho a honra de juntar-me ao seu
apelo e dar-lhe o meu integral apoio, na certeza de
que a nossa voz seja bem ouvida no Palácio do Pla
nalto em favor de Goiás e do seu generoso povo. É o
que espero confiado no justo descortino de todos
quantos desejam para o Brasil e para Goiás um futuro
de progresso e de realização em todos campos de ati
vidade política, social e administrativa.

Desejo ainda tratar de outro assunto, Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados. 'Consigno nos Anais da
Câmara dos Deputados, com muito pesar, a notícia
do falecimento, em Goiânia, do Desembargador Ma
noel Amorim Félix de Souza, um jurista de fina estir
pe, que se consagrou como uma das mais belas ex
pressões da música goiana. Irmão do poeta Afonso
Félix de Souza, vulto do maior destaque no panorama
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cultural brasileiro, e irmão do Professor Domingos Fé
lix de Souza, outro notável homem de letras do meu
estado, o extinto descendia de tradicional família da
cidade de Jaraguá, mas tinha vínculos bastante es
treitos com a antiga Vila Boa de Goiás, onde freqüen
tou o curso de humanidades e se preparou para o
exercício da sua função de magistrado.

Poeta de muita sensibilidade lírica, dele se diz
que foi "o grande jurista da música goiana", pois au
tor de memoráveis baladas, cantadas em quase to
dos os saraus culturais de meu berço natal. Tanto
assim que, lamentando a sua morte, muitos afirma
ram que a magistratura perdeu um culto desembar
gador e a música, um grande compositor, eis que,
além de louvado artista, era uma singular figura hu
mana, equilibrado, sentimental e amoroso de suas
raízes. Era pessoa respeitada na intelectualidade
de Goiás, sobretudo pelos seus conhecimentos ju
rídicos e o prazer com que se dedicava à leitura,
sempre presente em todos os acontecimentos cul
turais de Goiás.

Registre-se que, ao lado de Joaquim Edson de
Camargo (autor da "Canção do Araguaia" e "Sauda
de") e de Joaquim Bonifácio e Joaquim Sant'Anna
(autores de "Noites Goianas"), Manoel Amorim Félix
de Souza deu vida a composições que ressaltaram as
belezas, o sentimento e a sua paixão por Goiás. Nas
cido na cidade de Jaraguá, foi professor de portu
guês, jornalista e compositor, além de seguir carreira
na magistratura, a saber, Promotor de Justiça na cida
de de Goiás, Juiz em Anápolis e Corumbaíba, De
sembargador - empossado em 1963 - e Presidente
do Tribunal de Justiça, em 1968.

De sua biografia, consta o fato de haver eterni
zado os versos "minha terra de luz e vida/é Goiás,
Goiás, Goiás". A música "Balada Goiana" foi com
posta em 1954, quando seu autor era professor de
português do Lyceu de Goiás. E ele costumava con
tar que fez a canção porque as "músicas goianas
não traziam novidades". Assim, queria uma música
que tivesse a cara de Goiás e, por isso mesmo, es
creveu: "Lá ao longe, ao sol poente/Brilha a serra a
me ofuscar/Se é bela ao sol caindo/Mais formosa é
ao luar". Sem dúvida, é opinião geral, ele soube sin
tetizar a alma de Goiás em suas canções, "o velho
camarada rio Vermelho em cujas águas murmuran
tes são levadas inacabadas mensagens do seu pas
sado histórico".

O passamento do Desembargador Manoel
Amorim Félix de Souza causou profunda consterna
ção em toda a sociedade de Goiás, muito particular-

mente nos círculos da magistratura e dos intelectuais.
Era conhecido por sua afabilidade pessoal, de frater
na convivência com os amigos, de obrigatória presen
ça nos eventos culturais, de elevado espírito público e
consciência plena dos seus deveres de cidadania.
Aos 85 anos de idade, lúcido, ainda compondo músi
cas de extraordinário sentimento romântico, cada vez
mais armazenando lições de jurisprudência e de dou
trina, ele deixa uma lacuna que dificilmente será pre
enchida em Goiás. Duas de suas músicas, "Rio Ver
melho" e "Balada Goiana", são consideradas verda
deiros hinos oficiais do meu estado natal, tais e tais
amostras de sua criatividade artística e seu inquestio
nável amor pelo chão onde nasceu.

Pesaroso pelo infausto acontecimento, registro
aqui, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a passa
gem para a eternidade desse eminente cidadão de
Goiás, que honrou com brilho, dignidade e alto senso
de amorosa gratidão o generoso, hospitaleiro e pa
triótico povo do meu estado. Nos Anais parlamenta
res, inserida esta manifestação de condolências, de
sejo que fique gravada a minha saudade e o meu sen
timento pelo falecido Desembargador Manoel Amo
rim Félix de Souza, que enlutou a magistratura e a in
telectualidade de Goiás, assim como toda a respecti
va sociedade.

O SR. LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, venho hoje mais uma vez a esta tri
buna, por força do meu dever, ressaltar, envergonha
do, os acontecimentos relacionados à venda de re
médios do SUS no Município de Teresópolis.

Segunda-feira, na cidade de Teresópolis, Esta
do do Rio de Janeiro, estive em companhia da Depu
tada Almerinda de Carvalho, com a missão, dada pela
Comissão Parlamentar de Inquérito de Medicamen
tos, de investigar o roubo e a venda de remédios do
SUS, fato comentado pela grande imprensa do Rio de
Janeiro.

Convidamos treze pessoas, entre ocupantes de
cargos de confiança do Prefeito de Teresópolis e
componentes do Conselho Municipal de Saúde.

Qual não foi minha surpresa quando descobri
que a venda dos remédios do SUS era somente
uma das irregularidades na área de saúde em Tere
sópolis.

Todos os componentes do Conselho ouvidos
por nós foram unânimes em denunciar o Prefeito Mu
nicipal de Teresópolis, Sr. Mário Tricano, por prática
ilegal da medicina, porque autorizava exames em im
pressos exclusivos do SUS, submetendo os pacien-
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tes ao que chamaram de ''fila da humilhação". Esta
funcionava da seguinte maneira: o paciente ia ao mé
dico da rede SUS; o médico pedia exames que o paci
ente não conseguia marcar na rede, e era orientado
para procurar o prefeito. O paciente era então obriga
do a entrar em uma fila imensa formadas às quar
tas-feiras para, em total humilhação, pedir ao prefeito
que autorizasse o exame, o que, após um discurso
político, era feito com a aposição da rubrica do prefei
to; aí, e somente aí, o paciente conseguia fazer o
exame. Foi-nos mostrada a ata da 9ª Conferência de
Saúde, onde este fato era denunciado.

Outra irregularidade descoberta foi o superfatu
ramento na compra de remédios, fato muito grave que
atinge diretamente a quantidade e também a qualida
de dos medicamentos oferecidos na rede pública.

Foi denunciado também que o Secretário de Sa
úde de Teresópolis exerce, ao mesmo tempo, as fun·
ções de diretor do Hospital das Clínicas de Teresópo
lis, fato este comprovado pela CPI, o que contraria a
legislação em vigor - Lei Federal nº 8.080. Ele mes
mo, em reunião do Conselho Municipal de Saúde, te
ria falado que estava com medo de morrer, pois teria
tocado com a mão na ponta de um iceberg e que o
caso de roubo de remédios ocorria em âmbito nacio
nal.

Quanto à questão do roubo dos remédios, a co
missão comprovou a total falta de controle por parte
dos responsáveis pela guarda dos medicamentos e
também a falta absoluta de condições mínimas de hi
giene no local. Comprovamos ainda a falta de controle
de saída de medicamentos, fato que facilitou, e muito,
o acontecido.

A minha conclusão do fato é que precisamos
propor à Câmara Federal uma legislação que puna
rápida e eficientemente aqueles agentes públicos que
lidam com remédios e os que o comercializam, classi
ficando como crime hediondo o roubo e a receptação
de remédios.

Sr. Presidente, rogo a V. Exª determinar a divul
gação deste pronunciamento no programa A Voz do
Brasil.

Muito obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, já estivemos nesta tribuna relatando a si
tuação da saúde no País. Já registramos que a saúde
brasileira está na UTI, precisando urgentemente de
uma ~irurgiaque garanta o atendimento com dignida
de a todos os brasileiros.

Hoje, infelizmente, tratamos mais uma vez da
questão da saúde. Voltamos à tribuna para denunciar
o processo de privatização de hospitais desencadea
do pelo Governo do Estado da Bahia.

Senhoras e senhores, dizem que o PT é radical,
mas privatizar um serviço fundamental, como é o de
saúde, não é radicalizar? Não é uma falta de respeito
com o povo baiano? A Lei estadual nº 7.023, de 1997,
existe e cria condições para que hospitais públicos se
transformem em "organizações sociais". Por essa for
ma de gestão defendida pelo Governo baiano, a enti
dade que assumir o hospital fica apta a contratar fun
cionários sem realização de concurso público e a efe
tuar a compra de bens e serviços sem licitação. Nesse
afã de ser neoliberal, de entregar tudo ao setor priva
do, o Governo FHC e seus parceiros não garantem
nem o mínimo à população - o direito à saúde.

A lei de privatização das unidades de saúde é
radical e exótica. Certamente não agrada a ninguém
que tenha o mínimo de bom senso. Por isso foi aplica
da discriminatoriamente. Coincidentemente, na Ba
hia, ela só se aplicou sobre Irecê, Município adminis
trado pelo PSB, onde o Prefeito Beto Lelis é oposição
ao atual Governador.

Em agosto do ano passado, a Secretaria de
Saúde do estado habilitou o Instituto de Promoção
da Saúde e Desenvolvimento Social da Microrregião
de Irecê - PROMIR, a assumir o Hospital Regional
Mário Dourado Sobrinho. E aí se instalou o caos. Pri
meiro, entregaram a administração do hospital ao
Promir sem o devido processo de licitação pública 
e sabemos que havia outras entidades interessadas
em controlar o hospital. Não foi publicado o contrato
de gestão no Diário Oficial, como prevê a lei. Depois
de assumir o controle do hospital, o Promir pressio
nou os servidores a aderirem a um programa de or
ganização social. Por fim, concedeu licença sem
vencimento, por três anos, a 67 servidores, sem que
esses solicitassem - isto é, na prática, demitiram
tais servidores.

Talvez por receber um presente desse quilate
do Governo baiano, e de modo ilegal, o Promir se con
sidere acima da lei. Mas não é àssim. O Ministério PÚ
blico está investigando as irregularidades praticadas.
Há uma ação civil pública para que sejam investiga
das tais irregularidades e para que seja sustado o
processo de transferência do hospital para o Promir.
O Judiciário Federal já concedeu liminar sustando o
processo de transferência da gestão.

Infelizmente, graças ao seu patrono maior,
Antonio Carlos Magalhães, a cultura do coronelismo
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continua presente na Bahia. Apadrinhado de coronel
se acha coronel. A lei não vale. Por isso, mesmo com
o hospital estando sub judice, o Promir permanece
na administração. Assim, a entidade contraria a lei e
principalmente a população e a grande maioria dos
servidores do hospital, que repudiam tal mudança.

Esse tipo de processo - fruto de um coronelis
mo enferrujado que se mantém à custa da miséria lo
cai- é rejeitado pela população. Privatizar a saúde é
rasgar a Constituição no seu capítulo sobre o Sistema
Único de Saúde; é tentar ocultar o que ela diz: "Saúde
é um direito de todos e um dever do Estado".

Somos absolutamente contra esse processo.
Não podemos aceitar que sobrem recursos para aju
dar a Ford, mas faltem recursos para garantir a saúde.
O Estado não pode omitir-se desse papel. Não pode
mos admitir esse retrocesso na própria concepção de
Estado, de República, e retornar à época medieval,
quando saúde era para uns poucos: os nobres, os ele
itos, os amigos do rei.

Ao tempo em que denunciamos este vandalis
mo, esta irresponsabilidade praticada pelo Governo
da Bahia contra o povo de Irecê, quero expressar nos
sa solidariedade e apoio àquela gente. Nosso manda
to petista está à disposição das companheiras, dos
companheiros e da comunidade de Irecê, para que
juntos encontremos uma saída para o problema.
Estamos juntos na luta e na denúncia. Vamos procu
rar mudar esta situação criada pelo Governo baiano,
que ofende a dignidade do povo de Irecê e agride a
Constituição brasileira.

Obrigado.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, a questão da falta de abasteci
mento de água tratada em alguns municípios do Esta
do de Rondônia é realmente séria. Populações intei
ras ficam à mercê de doenças pela falta de um siste
ma de abastecimento. Gostaria de chamar a atenção
para o Distrito de Triunfo, na cidade de Cadeias do Ja
mary, vizinha à capital, Porto Velho. Candeias, cidade
com mais de 12 mil moradores - e especificamente o
Distrito de Triunfo - tem sérios problemas fitossanitá
rios, necessitando de obras que viabilizem um siste
ma de abastecimento que amenize tais questões e
supra as necessidades das inúmeras famílias que vi
vem naquela área.

Foi por isso, Sr. Presidente, que apresentei
emenda ao Orçam~ntoFederal do próximo ano, desti
nando um valor de 1tl0 mil reais - exatamente para
que sejam investidos na ampliação do abastecimen-

to de água - para o Distrito de Triunfo, visando com
bater os problemas fitossanitários e as doenças en
dêmicas que lá se proliferam. Tenho certeza de que,
com a aplicação desses recursos, essa importante
área do Município de Candeias do Jamary terá inú
meros benefícios, na medida em que o abastecimen
to de água tratada à população vai significar, sem dú
vida alguma, melhoria acentuada na qualidade de
vida de todos.

Em nossa região, Sr. Presidente, e especial
mente em municípios como o de Candeias do Ja
mary, as necessidades da população são muito gran
des. Os problemas fitossanitários e a proliferação de
doenças endêmicas atingem grande número de pes
soas pela falta de atenção, especialmente no que diz
respeito à prevenção das doenças. E nada melhor
para prevenir os danos à saúde do que a água potá
vel. Ninguém duvida que, ao serem investidos 100 mil
reais no sistema de abastecimento de água para o
Distrito de Triunfo, estaremos dando àquela comuni
dade fundamental apoio dentro do contexto de me
lhoria acentuada na qualidade de vida de todos.

Tenho certeza de que, sensíveis aos apelos da
população daquele Distrito - que tenho a honra de
representar, junto com várias outras regiões do Esta
do de Rondônia, neste Parlamento _, as autoridades
responsáveis irão concretizar as obras necessárias,
investindo o recurso que, pequeno no contexto da
grandeza do Orçamento da União, será enorme em
termos de benefícios para um número considerável
de famílias.

Sr. Presidente, abordarei outro assunto. A área
rural necessita, cada vez mais, do apoio do Governo
para sua manutenção e sobrevivência. Sem uma in
fra-estrutura mínima de conforto, o colono acaba de
sistindo de viver em condições precárias, preocupado
com as condições de vida de sua família. Começa por
aí a questão da troca das imensas dificuldades das
áreas rurais pela área urbana, com melhor estrutura.
O êxodo para as grandes cidades acaba transforman
do famílias inteiras de ex-colonos em desemprega
dos, sem moradia, inchando as cidades e trazendo
para elas mais e mais problemas sociais.

Esta é a razão, Sr. Presidente, da nossa cons
tante preocupação em investir na zona rural. Todos
nós precisamos mobilizar-nos no sentido de dar as
melhores condições possíveis ao colono, para man
tê-lo em sua terra. Quando ele não tem uma estrutura
mínima, como energia elétrica, por exemplo, além do
desconforto que isso traz para si e plí~, sua família,
fica impossibilitado de utilizar equipamentos que de-



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 14519

pendem da energia para o trato da terra, dos animais
e para a realização de todos os serviços essenciais.

Neste contexto, incluímos no Orçamento da
União para o ano 2.000 emenda que destina 40 mil re
ais à aplicação em eletrificação rural, por intermédio
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. O di
nheiro será aplicado na implantação de 16 quilôme
tros de rede de eletrificação rural no Município de
Candeias do Jamary, importante comunidade do nos
so estado, onde a produção rural é crescente e funda
mentai para a economia como um todo. Com a im
plantação dessa extensão de rede de eletrificação ru
ral, o agricultor poderá dar à sua família melhores
condições de conforto e de bem estar, evitando-se as
sim a migração para o centro urbano. Poderá ainda
utilizar equipamentos eletrônicos e outros, que de
pendem de energia elétrica, para melhorar não só sua
qualidade de vida e de sua família, mas também suas
condições de trabalho em atividades agropecuárias.

Candeias do Jamary e vários outros municípios
de Rondônia, que têm sua base econômica alicerça
da principalmente na agropecuária, carecem de mai
ores investimentos e de melhor estrutura, para segu
rar o homem na terra. É com apoios como esse que
estamos propondo que tal meta será atingida. Temos
de valorizar o homem do campo, oagricultor e o pecu
arista, para que eles continuem trabalhando na terra e
melhorando a nossa economia.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, solicito a V. Exª transcrição nos
Anais da Casa do manifesto "A Esmola do Salário
Mínimo", da Associação dos Aposentados Patronais
Autônomos e Profissionais Liberais do Estado de São
Paulo, sobre a urgente necessidade de atualização
do salário mínimo em bases mais reais.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Associação dos Aposentados Patronais Autônomos
e Profissionais Liberais do Estado de São Paulo

A esmola do salário mínimo

Em 1940, Getúlio Vargas criou o salário mínimo,
que sustentava e cobria as despesas de uma família
de 4 pessoas.

Por meio deste anos, governos insensíveis e
desligados dos problemas sociais, vem achatando o
mínimo, tornando o seu poder de compras, cada vez
menor.

Ufam-se o atual Governo, de em 5 anos, ter do
brado os seu valor. Esquece-se, entretanto, o Senhor
Presidente, que ele ainda carrega uma defasagem de
mais de 500%(quinhentos por cento). Segundo o Die
ese, equivaleria, hoje, a mais de 900 reais e, a época,
os preços do gêneros de 1!! necessidade, roupas, alu
guéis etc., eram incomparavelmente menores.

A sua atualizão em bases mais reais, se faz, ur
gentemente necessária, tendo em vista que os pre
ços dos planos de saúde, medicamentos, prestação
da casa própria, transportes, serviços públicos, esco
las, colégios etc., são reajustados com valores muito
acima da inflação anunciada pelo Governo.

Com o "Brutal Aumento" de R$15,OO (quinze re
ais), concedido a aposentados e pensionistas que re
cebem o Salário Mínimo, "esvaziado" a arca do Te
souro Nacional, Senhor Presidente, Vossa Excelên
cia, corre o risco de não mais poder socorrer os coita
dinhos dos banqueiros, a Caixa dos Senhores Depu
tados, o aumento dos Funcionários Públicos (com sa
lário congelado há mais de 5 anos) e até as suas via
gens ficam ameaçadas.

Aposentados e pensionistas trabalharam e
contribuíram por mais de SO anos. Não necessitam
de esmolas, mas sim, de um tratamento justo e res
peitoso e de um salário que lhes permita viver com
dignidade.

Lauro Elorza
Presidente

O SR. ALBERTO MOURÃO (Bloco/PMDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, privatizar o Banespa, um dos
pilares de sustentação do crescimento econômico de
São Paulo e do País, é injustificável. Por termos ciên
cia desse fato, estamos desenvolvendo esforços, jun
tamente com outros Parlamentares, para que a ban
cada paulista na Câmara una-se contra a venda des
se que é um dos grandes patrimônios do povo de S·ão
Paulo.

Com 90 anos de·existência, o Banespa é res
ponsável por quase metade dos contratos de financi
amentos agrícola no Estado, sem contar que obras
como hidrelétricas, hospitais, escolas e até o metrô
foram construídas com a participação decisiva dessa
instituição financeira.

Não somos, por princípio, contrários aos pro
cessos de privatização, mas sempre defendemos que
a venda de cada empresa, dependendo do serviço
que realiza, deve ser cuidadosamente analisada.
Mesmo concordando com algumas privatizações le-
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vadas a efeito no País, somos frontalmente contrários
à "febre de privatizar" que acometeu o Governo Fede
ral, no rastro do chamado neoliberalismo e dos dita
mes do FMI.

A privatização do banco paulista é um negócio
ruim para o Estado e para o cidadão brasileiro. A me
dida criará ou um monopólio no sistema financeiro, no
caso de ser adquirido por uma instituição nacional, ou
servirá de fonte de remessa exagerada de divisas
para o exterior, caso seja vendido a grupos internacio
nais.

Nenhuma das 'duas situações favorece a popu
lação. Diferente de bancos privados, o Banespa con
cede créditos principalmente aos pequenos e médios
empresários, financiando a produção e, portanto, ge
rando emprego e renda. Pelo andar de outras empre
sas privatizadas, alguém éonsidera a possibilidade
de, vendido, o banco paulista continuar a realizar
essa função?

Os bancos privados operam de acordo com o in
teresse do capital, mesmo em detrimento do interes
se público, sempre em nome da rentabilidade. Preser
var o setor público no sistema financeiro é importante
para que haja equilíbrio do sistema financeiro nacio
nal.

Com um lucro de um bilhão de reais até novem
bro de 1999, o Banespa é, sem dúvida, alvo da cobi
ça do mercado financeiro em todo o mundo. Por que
privatizar um banco tão lucrativo? Mesmo que a ven
da chegue a 3 bilhões de reais, com o ágio previsto
de 100%, do ponto de vista econômico, financeiro e
social não seria mais vantajoso o Estado continuar
sendo seu maior acionista, recebendo dividendos
muito maiores do que os que pode apurar na privati
zação?

Por essas e outras razões, apoiamos a emenda
constitucional que submete ao Congresso Nacional,
legítimo representante das aspirações populares, a
privatização de instituições do sistema financeiro.
Cabe a esta Casa decidir, srUs e Srs. Deputados, e
não deve ser alijada de um processo que pode com
prometer seriamente o futuro do País.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.

OSR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, o tema "segurança pública", lamentavel
mente, ocupa lugar de destaque na agenda de priori
dades da população. Com efeito, os acontecimentos
rotineiros que retratam o alarmante clima de violência
social reclamam das autoridades governamentais

providências que possam minimizar o nível de inse
gurança que aflige a sociedade.

Não se pode, à custa de freqüentes ataques à
incolumidade das pessoas e dos seus patrimônios,
ignorar o preocupante cenário de violência que toma
conta das nossas cidades. O problema da inseguran
ça pública exige que sejam elaboradas políticas efeti
vas de enfrentamento da questão.

Nesse contexto, o fortalecimento dos órgãos in
tegrantes do sistema de segurança pública figura
como alternativa prioritária e impostergável. Assim, o
Estado deve realizar investimentos em equipamentos
modernos, na capacitação profissional de agentes
policiais, além de conferir especial atenção ao apri
moramento dos patamares salariais daqueles que
atuam, em defesa da sociedade, em tão importante
área de ação pública.

Recentemente, Sr. Presidente, tendo em vista a
necessidade de estimular ainda mais a atuação efi
caz da Polícia Federal, foi concedida, pela Medida
Provisória nQ 2.009-2, de 2000, vantagem salarial aos
servidores integrantes da carreira de policial federal,
fato que merece nossa aprovação. Entretanto, na con
cessão da citada vantagem, o Governo, inexplicavel
mente, não contemplou os componentes da carreira
de policial rodoviário federal que, ao lado dos policiais
federais, no âmbito da União, desempenham relevan
tes serviços em prol da comunidade.'

Especificamente sobre a vantagem concedi
da, denominada de Gratificação por Operações
Especiais, releva mencionar que, em época passa
da, tanto os policiais federais como os policiais ro
doviários federais foram beneficiários da gratifica
ção em questão, que veio a ser, por errônea inter
pretação legal, considerada como extinta. Dessa
forma, urge que o Governo corrija essa situação de
injustiça - que repercute negativamente no desem
penho satisfatório, pelo desestímulo causado aos
seus servidores - da Polícia Rodoviária Federal.

Assim, conclamamos o Governo, na próxima re
edição da Medida Provisória nQ 2.009-2, de 2000, a
incluir no rol de beneficiários da Gratificação por Ope
rações Especiais os integrantes da carreira de policial
rodoviário federal.

Sr. Presidente, outro assunto: um técnico do
Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, no Rio de
Janeiro, desenvolveu um método mais eficaz para
conservação de documentos, utilizando folhas de ce
lulose de bananeira. Conforme avaliação dos técni
cos, elas são melhores que as similares japonesas,
feitas da fibra da amoreira.
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o engenheiro químico Antônio Gonçalves da
Silva, que trabalha no Arquivo Nacional e que desen
volveu o referido trabalho para seu mestrado na Uni
versidade de Viçosa, em Minas Gerais, pesquisava
um material resistente e, ao mesmo tempo, delicado
para o serviço de restauração. Verificou, então, que a
bananeira, já utilizada na fabricação de celulose,
pode ter a sua fibra transformada numa folha de papel
transparente e muito fina, com 0,02 milímetros de es
pessura.

A fibra é retirada do que comumente se chama
de caule da bananeira, mas na verdade se tratà de
um pseudocaule, de um caule falso, já que é formado
pelas bainhas das folhas. Em seguida, o material é
cozido, Iiquidificado, lavado, tingido na cor desejada e
prensado até se transformar numa lâmina de papel
transparente.

Embora já existissem estudos e referências à
qualidade da fibra da bananeira na confecção de pa
péis artísticos, foi o técnico brasileiro que teve, pela
primeira vez, a idéia de usar esse material para a res
tauração de documentos. Portanto, o engenheiro quí
mico Antônio G9nçalves da Silva solicitou ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial - INPI o registro
da patente de sua idéia, e as folhas de celulose de ba
naneira já estão sendo utilizadas no Arquivo Nacio
nal.

Vale ressaltar que uma folha do papel japonês
de 70 centímetros por 50 centímetros custa cerca de
5 dólares. Tem 0,04 milímetros de espessura, ou seja,
o dobro da folha de celulose da bananeira. E quanto
mais transparente e fina for a folha, melhor, porque
ela é usada para cobrir os documentos e evitar que
eles se despedacem. Se a folha for muito espessa ou
opaca, dificulta a visualização do documento. Além
disso, mesmo sem a noção exata sobre o custo para
produção da folha de celulose da bananeira em larga
escala, já é possível concluir que será muito mais baI-
xo que o do material importado. '

Obter matéria-prima, os pseudocaules, é a úni
ca dificuldade com que se depara o Arquivo Nacional
para a produção em larga escala do papel feito da ce
lulose de bananeira. A solução depende, no caso, de
o órgão conseguir firmar convênios com os produto
res de banana, visando ao reaproveitamento dos pse
udocaules.

Por fim, encarecendo o necessário apoio à inici
ativa e ao trabalho do Arquivo Nacional, cumpre-nos,
em especial, mais uma vez, parabenizar o engenheiro
químico Antônio Gonçalves da Silva pela idéia inova
dora que o levou a desenvolver um método mais efi-

caz e econômico e de grande utilidade na restaura
ção e conservação de documentos.

O SR. FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB) - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, quero denunciar desta tribuna a ar
rogância, a prepotência e o autoritarismo com que o
Sr. Governador do Tocantins, Siqueira Campos, vem
administrando o nosso estado.

Depois de cometer os mais graves atos contra a
nossa população, o Poder Executivo Estadual está di
vulgando, por intermédio dos meios de comunicação,
e com o dinheiro público, uma nota oficial onde diz
que está sendo contratada uma gestão privada para a
Universidade do Tocantins, a UNITINS.

O que causa estupefação é que Siqueira Cam
pos quer fazer ver à população do estado que essa
iniciativa não representa a privatização daquela insti
tuição e não vai alterar a situação dos professores e
estudantes. Como, Sr. Presidente, uma atitude desse
porte não significará a venda da Unitins e uma profun
da mudança na relação do corpo docente e discente
da Universidade? Dizendo claramente, vai significar,
sem meias-palavras, o fim do ensino superior gratuito
e a obrigação de um povo pobre como o nosso passar
a pagar seus estudos.

A manobra do Governador não enganou porém
os estudantes e professores da Unitins. Prontamente
ao anúncio da privatização daquela instituição de en
sino superior, os alunos da Universidade fizeram, na
última quinta-feira, uma grande passeata pelas princi
pais ruas da Capital- Palmas. Contaram com a parti
cipação de mais de 2 mil universitários e secundaris
tas vindos de diversas cidades do Tocantins, solicitan
do que a Unitins permaneça pública e gratuita, e tam
bém a implantação da Universidade Federal do To
cantins - UFTO, uma antiga reivindicação de toda a
população do estado, cuja proposta de criação trami
ta no Congresso Nacional.

Ao final do ato de protesto, os estudantes da
Unitins protocolaram um pedido de investigação so
bre a privatização da entidade no Ministério Público
Federal - MPE Lá, foram recebidos pelo Procurador
da República, Álvaro Manzano.

A voracidade do Governador contra o patrimô
nio público é tão grande - e o que é mais penoso: em
um setor fundamental para a cidadania, como a edu
cação - que o Diretório Central dos Estudantes :....
DCE, da Universidade foi obrigado a pedir ao Procu
rador da República salvaguarda dos bens patrimonia
is dos estudantes e professores, ameaçados que es-
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tavam de ver sua Universidade leiloada para o patri
mônio privado.

E as ações perniciosas de Siqueira Campos
contra o Tocantins não param. Durante o encontro
com Álvaro Manzano, o Presidente do DCE, Élsio
Paranaguá, denunciou que o governo estadual já co
meça a ameaçar com suspensão de bolsas de estu
dos e sanções os alunos contrários à privatização da
Unitins. Paranaguá garantiu que os estudantes não
vão recuar na luta em prol de uma universidade gra
tuita, batalha em que nós também estamos engaja
dos totalmente, e que passa por uma investigação
federal sobre a legalidade das leis que privatizaram
a Unitins.

Diante dessa atitude retrógrada e perniciosa do
Governador Siqueira Campos, é de se louvar a atitu
de combativa dos estudantes universitários e secun
daristas do Tocantins. Eles, que começaram realizan
do pedágios e manifestações pública, decidiram, a
partir do início da semana, paralisar as aulas por tem
po indeterminado em todos os campi do estado.

Agora, Sr. Presidente, na contramão dos acon
tecimentos, o Reitor da Unitins, Edison Nazareth, pre
posto do Governador, se acovarda diante da situação
e prefere não se manifestar sobre a dilapidação 
este é o termo - do patrimônio educacional do povo
do Tocantins, estado que conta com 160 mil analfabe
tos, com uma população, em 1999, de 1 milhão e 250
mil habitantes. É um absurdo, nobres Deputados!

Sr. Presidente, diante do clamor popular e da
luta justa dos estudantes, o Governador Siqueira
Campos tem como resposta a ameaça de que irá en
frentar com rigor as manifestações dos alunos. Mais
rigor do governo estadual contra quem quer estudar?

Na verdade, nobres Deputados, Siqueira Cam
pos já começou com o jogo bruto contra os estudan
tes, inclusive fisicamente. No último domingo, S. Ex·
foi acusado de agredir uma estudante, durante a cam
panha contra a febre aftosa, na Fazenda Santo AntO
nio.

Segundo relato da acadêmica Anderli Divina
Ferreira, do 4º ano de agronomia, ao Jornal do To
cantins de ontem, os estudantes estavam fazendo
uma manifestação, quando o Governador desceu do
carro e foi em direção aos alunos. "Quando ele che
gou na minha frente, pegou nos meus braços e deu
uma sacudida - não foi uma sacudida forte, mas foi
uma sacudida - e disse que era preciso conversar",
afirmou a estudante.

Aí está, Sr. Presidente, o rigor que Siqueira pro
meteu. Este, nobres Deputados, é o quadro em que

se encontra o ensino universitário no Tocantins. Um
Governo que tem obrigação de lutar pela educação
faz, na verdade, o contrário: trabalha para desmontar
a pouca estrutura que serve ao terceiro grau que te
mos.

Desta tribuna, queremos dar o nosso apoio aos
estudantes e professores, e nos colocar à disposição
do corpo docente e discente da Universidade, diante
desse novo ato de vandalismo cultural do Sr. Siqueira
Campos contra o Tocantins.

Era o que tínhamos a dizer Sr. Presidente, Sras.
e Srs Deputados. Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Ibrahim Abi-Ackel.
O SR.IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, realizaram-se há
dias, em Belo Horizonte, os atos comemorativos do
centenário de nascimento de Milton Campos. Essas
comemorações compreenderam conferências, deba
tes e concurso de monografia sobre o grande homem,
a maior expressão política desta Nação nos últimos
tempos. Esses atos foram levados a efeito por institu
tos culturais e academias, sob o especial patrocínio
do Instituto dos Advogados de Minas Gerais.

Milton Campos viveu o período talvez mais tor
mentoso da história republicana brasileira. Desde a
assinatura do "Manifesto dos Mineiros", que o lançou
na linha de frente no combate pela democracia, até a
sua morte, em 1972, uma ditadura ruiu e outra insta
lou-se no Governo do País. Um Presidente suici
dou-se e outro demitiu-se. Quatro presidentes foram
impedidos ou depostos. Improvisou-se em meio a
uma crise novo sistema de governo, cujos defeitos fi
zeram voltar o País ao sistema de governo anterior.

Entre Intervenções militares freqüentes, ao lon
go desse período somente dois mandatos presidenci
ais lograram o êxito de sua conclusão nos termos da
Carta Constitucional.

Era natural que, em época assim tão turbulenta,
estivessem à frente dos acontecimentos as lideran
ças radicais, tão propícias eram as circunstâncias
para a manifestação dos excessos.

Milton Campos, que cultivou sempre como ema
nação da sua personalidade o equilíbrio em que Aris
tóteles colocava a sabedoria, impôs-se nesse ambi
ente de agitações contínuas pela autoridade do seu
saber, pela lhaneza do seu trato e pela ascendência
das suas atitudes morais.
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Sua carreira política não se formou assim por in
termédio da atividade partidária, nem pelo exercício
do poder. Ele próprio postou-se, desde logo, em uma
espécie de altiplano, para o qual se dirigiam todos em
busca da palavra justa e da solução adequada para
os grandes problemas nacionais.

Os estudos que se processam em Minas Gerais
certamente se deterão em sua vasta obra de jurista,
de professor, de jornalista e de orador, sobretudo de
orador político, visto que a organização do Estado,
nos termos da Constituição, e, dentro dela, os direitos
humanos, constituíram a preocupação permane.nte, o
ideal supremo de Milton Campos.

Tanto isso é verdade que, eleito Governador de
Minas Gerais, na data. de sua posse pronunciou um
discurso singular, de cujo texto se pode destacar a se
guinte afirmação: "Farei um governo mais da lei do
que dos homens", o que era e é surpreendente em
um País em que os governos são mais dos partidos
do que da lei.

Não somente formulou essa proposta, como a
cumpriu inteíra e Iisamente, a despeito das dificulda
des e restrições havidas dentro da coligação partidá
ria que o levou ao poder.

Milton Campos deixou uma grande obra, e é na
tural que, neste momento, estejam os humanistas e
os intelectuais debruçados sobre a largueza e a pro
fundidade de sua contribuição para o aperfeiçoamen
to das instituições políticas brasileiras.

Estou certo de que hão de encontrar principal
mente no seu estilo primoroso uma ressonância, ain
da que longínqua, de Lafaiete, que ele próprio, Milton
Campos, considerava o maior jurista brasileiro do sé
culo XIX e a quem Rui Barbosa julgava o mais apto
para a elaboração do projeto do Código Civil Brasilei
ro. Trata-se daquela mesma clareza e harmonia, da
quela mesma força conclusiva que em Lafaiete se ex
tremou nos pareceres pronunciados no Conselho de

.Estado e principalmente nas duas páginas e meia da
"Introdução ao Direito de Família", com que aluiu a di
visão dos poderes, preconizada por Teixeira de Frei
tas na "Consolidação" e que foi, afinal, adotada por
Clóvis Beviláqua no projeto de Código Civil.

Milton Campos leu e estudou profundamente
tratadistas do Direito, romancistas, poetas, ensaístas,
filósofos, todos os que compõem, nas bibliotecas do
mundo, a suma da sabedoria humana.

Quando, tendo deixado o Governo de Minas,
voltou a esta Câmara, os direitos humanos continua
ram a ser a nota predominante das suas preopupa
ções.

Em 1958, após a conclusão desse segundo
mandato, foi levado ao Senado da República pelo
voto dos mineiros, de onde jamais saiu até o seu fale
cimento.

Durante todos esses largos anos, Milton Cam
pos pontuou a história política contemporânea do
Bràsil com gestos de grandeza, coerência e renúncia
raramente vistos em toda a história do nosso País.

Quando o Governador Magalhães Pinto o convi
dou para participar do movimento revolucionário que
organizava em Minas contra o Governo João Goulart,
Milton Campos declarou-lhe que se acaso levasse a
termo a experiência revolucionária, no caso de fra
casso estaria ele, Governador Magalhães Pinto, in
curso em todos os crimes de responsabilidade.

Magalhães Pinto convidou-o, ele, que fora Se
cretário do Governo de Milton Campos, para ser Se
cretário sem pasta na aventura revolucionária. E per
guntou-lhe até onde ia a solidariedade do Senador.
Milton Campos respondeu-lhe que a solidariedade
iria até onde fosse necessário, porque neste caso es
taria ele incurso nos mesmos crimes de responsabili
dade que o Governador.

Convidado para Ministro do Supremo Tribunal
Federal, não aceitou o cargo porque, tendo participa
do do projeto de lei que elevara para quinze o número
de vagas na Suprema Corte, não aceitava que o seu
nome preenchesse uma das vagas recém-criadas.
Posteriormente, convidado ainda para membro do
Supremo Tribunal Federal, recusou a indicação por
que, já aos 68 anos, não julgava lícito gozar dos esti
pêndios da aposentadoria pelo período que lhe resta
ria na Suprema Corte.

Quando se deu a eleição do Presidente Jânio
Quadros para a Presidência da República, esco
lheu-se Mílton Campos como candidato à Vi
ce-Presidência. Não podia ser maior o contraste entre
o candidato soberbo na sua teatralidade, hábil nas ex
travagâncias destinadas à conquista do voto popular,
e a discrição ética, a compostura imutável, o discurso
sempre doutrinário e alto do seu companheiro de cha
pa.

Era natural, portanto, que o Presidente Jânio
Quadros optasse pela outra candidatura à Vi
ce-Presidência, mesmo porque esse outro lhe dava a
garantia de não ser jamais aceito como seu substituto
em caso de crise institucional, enquanto Mílton Cam
pos, pela simples significação do seu nome, seria a
solução democrática mais bem recebida, senão con
sagradora, para o problema criado pela renúncia.
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o Presidente Jânio Quadros convidou-o, pouco
depois da posse, para ser Embaixador do Brasil nos
Estados Unidos. Mílton Campos recusou o convite
sob a alegação de que a embaixada podia ser tida
como compensação peja derrota. Esse, o homem,
esse, o político e o estadista que, em breves traços,
estamos homenageando da tribuna da Câmara.

Esta homenagem, Sr. Presidente, lhe é devida
porque, no momento em que as instituições culturais
e jurídicas do País lhe prestam ajusta homenagem da
sua saudade e do seu apreço, em que buscam si
tuá-Ia dentre as cumeadas da vida pública brasileira
como um dos seus pontos mais relevantes, a tribuna
parlamentar, que ele engrandeceu com a autoridade
do seu saber e a grande altura da sua conduta, não
podia silenciar, tanto repercute em todos os partidos
sua luminosa passagem pelo Congresso Nacional.

Há ainda outro fato, Sr. Presidente, que merece
ser lembrado. Ministro da Justiça do Presidente Cas
tello Branco, Mílton Campos, estadista avisado, pres
sentiu no horizonte a possibilidade da ruptura da
Constituição, em decorrência da possível vitória dos
candidatos oposicionistas aos Governos do Rio de
Janeiro e de Minas Gerais.

No dia 1Q de outubro, dois dias antes das elei
ções, Mílton Campos declarou ao Presidente da Re
pública que era privilégio do Ministro demitir-se quan
do o exercício do cargo contrariava sua consciência,
mas que compreendia o ato do Presidente, porque,
se o Ministro pode demitir-se, ao Presidente é sempre
reservado o dever da perseverança. Retirou-se assim
para não se submeter ao constrangimento de mais
uma vez resistir, como o fizera como Ministro, a atos
tidos como imperiosos pelos chefes da Revolução.

Posteriormente, ao perceber que o movimento
revolucionário, depois de concluídas as cassações
dos mandatos e a suspensão dos direitos políticos, já
alcançara os fins a que se havia proposto, Mílton
Campos, no seu estilo próprio, com a elegância e a fi
delidade às idéias que eram a sua característica, fez
sentir ao Presidente da República que a idéia da revo
lução pode ser permanente, mas seu processo tem
de ser breve, sob pena de se instituírem, com o seu
prolongamento, a violência e o arbítrio.

Anatole France dizia que o escritor deve traba
lhar a frase até que esta lhe sorria. Mílton Campos pa
recia não se dar a esse trabalho, tanto lhe saía ela
elegante, sóbria, precisa e clara nos textos escritos
como nos discursos de improviso. Assim construiu
com suas lições, muitas delas proferidas desta Casa,
um monumento em favor dos direitos humanos e da

democracia, que é uma fonte permanente de expe
riência e inspiração.

Pertenceu ele, Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Depu
tados, a uma geração excepcional pelo talento. Na
geração de Mílton Campos encontravam-se os poe
tas, romancistas, pintores, arquitetos, memorialistas,
artistas plásticos e os musicistas que realizaram, na
prática, os ideais do movimento modernista e tam
bém aqueles que, por meio de estudos sociológicos
pioneiros, criaram uma nova visão da formação do
Brasil. Mílton Campos era uma das referências obri
gatórias dessa geração à qual se impunha não so
mente pela sabedoria de que todos se valiam, como
pelo fascínio de sua presença e a humana compreen
são do outro.

Carlos Drummond de Andrade, homem de sua
geração, afirmou em uma crônica ao tempo do faleci
mento de Mílton Campos que ele era o homem que a
gente gostaria de ser.

Nelson Carneiro afirmou, em discurso no Sena
do, que Mílton Campos era o melhor de todos nós.
Essas são apenas duas das numerosas, numerosís
simas declarações de afeto, de saudade e de reco
nhecimento ao homem que nos faltou exatamente no
instante em que atingira a completa maturidade de
sua inteligência e do seu espírito e que tanta falta fez
e faz ao nosso País.

Estamos todos convencidos de que ele realizou
e cumpriu papel de fundamental importância na con
solidação do regime democrático e sobretudo na pre
gação em favor dos direitos humanos.

Já me referi a uma frase, inserta no seu discurso
de posse como Governador de Minas, mas não é pos
sível deixar de mencionar aquela outra com que en
cerrou o mesmo: a de que faria um governo modesto
como era do gosto dos mineiros e austero como con
vém à República.

A modéstia era nele um dom intrínseco. Era o
antiespetáculo; era, sobretudo, a recusa à publicidade
explosiva; era o humanista que cultivava o gosto da
convivência, enriquecida pela ironia que era nele um
riso horacíano de compreensão dos absurdos da vida
e dos destemperos do homem.

Ouço, com prazer, o Deputado Bonifácio de
Andrada.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Deputado Ibra
him Abi-Ackel, V. Exª traz a esta Casa tema que para
nós, mineiros, é indiscutivelmente da maior significa
ção. Como disse V. Ex!!, Mílton Campos, no Governo,
foi antes de tudo uma expressão da pedagogia demo
crática. E V. Exª sabe como custou aos seus correligi-
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onários radicais aquela presença serena, de certa
maneira até isenta, à frente do Governo de Minas Ge
rais. Milton Campos deixou uma grande lição. Uma li
ção que fortaleceu o sistema democrático e, sobretu
do, fez com que recaísse sobre os mineiros a de
monstração inequívoca de que o governante deve,
embora pertencendo a um partido, respeitar direitos e
prerrogativas dos seus adversários.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Muito obrigado
a V. Exª. O aparte do ilustre Deputado Bonifácio de
Andrada, que conviveu proximamente com Mílton
Campos, enriquece o meu discurso e contém uma de
claração preciosa sobre o homenageado.

Sr. Presidente, disse há pouco que Carlos
Drummond de Andrade, ao se referir a Mílton Cam
pos, declarou que ele era o homem que todos gosta
ríamos de ser. Neste momento, o que podemos dizer,
como homenagem última deste discurso a Mílton
Campos, é que ele era o homem que o Brasil gostaria
sempre de ter. São raras as personalidades que,
como ele, enalteceram tanto a vida pública, serviram
tanto ao País e pregaram e praticaram de maneira tão
sincera e pertinaz o respeito aos direitos humanos.
Foi uma flor de humanidade que desabrochou à som
bra das Alterosas, para nos tornar melhor, com o seu
exemplo, e mais adiantado o Brasil, pela simples pro
jeção da sua sabedoria.

Ouço, com prazer, o Deputado Confúcio Moura.

O Sr. Confúcio Moura - Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, quando escutamos V. Exª falar, um Parla
mentar como eu, das bandas de Rondônia, nem de
longe poderia se atrever a aparteá-Io, para não inter
romper a seqüência lógica do seu discurso. Mas, ao
ouvi-lo, apreendemos muito. Ainda menino, eu lia e
ouvia sobre Mílton Campos. Não tive a felicidade de
conhecê-lo pessoalmente, mas a literatura me deu os
fundamentos da sua vida, que passei a admirar, e ain
da hoje ratifico esse pensamento, depois de tão bri
lhantes citações de V. Exª sobre ele. Seu discurso é
realmente inspirador. Conforta-me muito ouvir sobre a
vida e obra de Mílton Campos. Por isso, quero cumpri
mentá-lo e mais uma vez manifestar-lhe a minha ad
miração.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Agi~\deço ao
Deputado Confúcio Moura, ilustre representante de
Rondônia nesta Casa, o aparte que enriquece meu
discurso, na certeza de que S. Exª, ao somar sua voz
à daqueles que já se manifestaram, contribui de ma
neira significativa para esta homenagem à Mílton
Campos.

Ouço, com prazer, o Deputado Edinho Araújo.

O Sr. Edinho Araújo - Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, calar, às vezes, é mentir. Ouço atenta
mente o pronunciamento de V. Exª e não poderia
me furtar a esta oportunidade de saudá-lo, por vê-lo
na tribuna desta Casa. Se Carlos Drummond de
Andrade, ao se referir à Mílton Campos, disse que
ele era o homem que todos nós gostaríamos de ser,
e o Senador Nelson Carneiro que ele era maior que
todos nós, digo, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, que V.
Exª é o orador que todos nós, parlamentares, gosta
ríamos de ser. Neste instante, quero homenageá-lo,
por assumir a tribuna e prestar essa homenagem a
esse grande brasileiro das Alterosas, que, com sua
lição de vida e sua ação política, deixou um legado
que não apenas honra o povo de Minas Gerais, mas
também o Congresso Nacional e todos os postos
que ocupou ao longo da sua vida. Portanto, é uma
alegria e satisfação vê-lo na tribuna, prestando
essa homenagem ao grande brasileiro que foi Míl
ton Campos, que hoje completaria cem anos de
nascimento.

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL - Deputado Edi
nho Araújo, agradeço a V. Exª as manifestações, de
correntes da sua afeição, que me dizem respeito, e re
gistro, com prazer, a sua homenagem a Mílton Cam
pos.

Devo concluir, Sr. Presidente. Não pretendi fazer
a biografia de Mílton Campos, na aventura deste im
proviso, pois são tão numerosos os fatos de que parti
cipou, tão longa e profunda sua obra, que a sua bio
grafia é matéria para um livro.

Muitos em nosso País fizeram-se notar pelo
devotamento aos seus ideais e peio espfrito de sacri
fício. Outros se fizeram admirar pela desambição e
pela fidelidade às idéias. Muitos outros exibiram
qualidades, privadas e públicas, que os tornaram me
recedores do nosso respeito e aplauso. Mas creio que
nenhum entre eles reuniu ao mesmo tempo tão gran
de e luminosa constelação de virtudes, dentro da
qual luzia, como estrela guia, o culto aos direitos hu
manos.

Esse foi Mílton Campos, a cuja memória o meu
discurso presta apenas a homenagem da repetição,
Q(lis tudo o que nele se ~ontém foi por outras vozes
dim e redito multiplicadas vezes. O nome de Mílton
Campos engrandece a cada dia, com o conhecimento
da: sua obra e a lembrança de sua pessoa. (Muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Parabenizando o Deputado Ibrahim Abi-Ackel, a
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Mesa se associa à homenagem feita ao grande esta
dista, Senador e Governador que foi Mnton Campos.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
parabenizo o Deputado Ibrahim Abi-Ackel pela exce
lente aula de democracia que nos deu, ao falar sobre
Mílton Campos.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, venho há
várias semanas acompanhando o desenrolar das dis
cussões sobre o salário mínimo. Já havia anunciado
previamente, em pronunciamento desta tribuna, a
queda de braço entre os Pod~res Executivo e Legisla
tivo.

Esse duelo de gigantes s6 serviu para enfraque
cer a luta em favor do mínimo de 177 reais, como que
ríamos nós, do Partido da Frente Liberal, e dar argu
mentos à imprensa para manchar a imagem desta
Casa perante a população. Não podemos pren
der-nos em brigas pessoais; devemos, sim, pensar
em algo maior, que é o bem estar da população.

As bases governistas no Congresso fazem for
tes pressões para que o PFL vote a favor do Governo.
Não nos podemos intimidar com pressões do Gover
no, muito menos dos partidos aliados a ele. E faço mi
nhas as palavras do Senador Antonio Carlos Maga
lhães: "Quando o povo é perdedor, é melhor a sua
companhia do que a dos que ganham diminuindo o já
escasso pão dos pobres".

Sr. Presidente, sempre lutei por um salário míni
mo que fosse capaz de suprir as necessidades bási
cas dos trabalhador. Hoje vela o Poder Executivo bri
gando para que o teto salarial seja de 11 mil e 500 re
ais, mais o acúmulo de aposentadorias e pensões, o
que daria 23 mil reais. Sou totalmente contra, quando
é apresentado um salário mínimo de 151 reais. Sou a
favor, sim, de uma política de salários justos; ou seja,
o maior salário seria vinte vezes o menor salário.

Diante do exposto, anuncio desde já que o meu
voto será contra este salário mínimo, que não atende
às necessidades básicas da grande massa da popu
lação trabalhadora, de aposentados e pensionistas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Cezar Coe
lho, Bloco/PSDB - RJ.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO
(Bloco/PSDB - RJ.) Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Depu
tados, é armadilha do destino subir a esta tribuna e fa
lar depois do Deputado, Professor, grande jurista e
homem público Ibrahim Abi-Ackel. Referiu-se S. Ex!!
ao seu discurso como a aventura de um improviso. O
meu será, portanto, muito mais que uma aventura. Fiz
algumas anotações na hora do almoço.

Tivemos uma reunião muito importante na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
onde debatemos projeto de lei que prevê as puni
ções, tipifica os crimes e as transgressões da Lei de
Responsabilidade Fiscal, já aprovada nesta Casa.
Aprendemos nesta manhã a importância do debate,
a fortuna do contraditório e decidimos todos aguar
dar por mais uma semana para debater mais, para
conhecer mais as divergências, explorar mais as
convergências e fazer honrar a tradição e a impor
tância daquela Comissão.

Não há e nem haverá rolo compressor na Co
missão de Constituição e Justiça ~ de Redação, cuja
Presidência assumi nesta Sessão Legislativa, mercê
da confiança do meu partido, do Bloco PSDB/PTB e
da indicação do Líder Aécio Neves.

Desde 1986, quando da Assembléia Nacional
Constituinte, vivo momentos.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Concede-me
V. Exª um aparte?

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Com
muito prazer, nobre Deputado.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Nobre Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, V. Exll não precisa relembrar
sua atuação nesta Casa, porque tem sido sempre bri
lhante, baseada no patriotismo e dedicada ao interes
se público. Quero felicitar V. Exª porque, como Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, está procurando dar àquele órgão, fundamen
tai para a vida parlamentar, um ritmo e diretrizes bem
consentâneas com o momento que estamos vivendo.
De fato, esta não é apenas a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação; é a Comissão política da
Casa, a Comissão das grandes decisões deste Par
lamento. Assim encarando tal órgão está V. Ex!!, na
realidade, dando uma grande contribuição ao Siste
ma Parlamentar Brasileiro.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Muito
obrigado a V. Ex\!. Honrado, acolho seu aparte honra
do em meu pronunciamento.

N6s, da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ainda temos muitos desafios e sonhos.
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Quero apresentar nesta tarde algumas idéias, talvez
promessas.

Já imaginaram V. Ex!!s uma sessão como a de
hoje pela manhã, quando ouvimos treze oradores e
diversos apartes, transmitida em tempo real por uma
das grandes redes de comunicação do nosso tempo
a primeira delas é a linguagem, a Internet? Imagina
ram se não só a CCJR mas todas as Comissões pu
dessem estar ligadas instantaneamente à internet?
Pensaram na possibilidade de termos o acompanha
mento de algumas sessões mais importantes e au
diências públicas em tempo real, de haver interação
com todas as faculdades de Direito, todas as associa
ções técnicas, todas as Comissões Técnicas das
Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores,
de recebermos opinião e crítica em tempo real, en
quanto estivéssemos em pleno debate? V. ExIls já
imaginaram todas essas Comissões ligadas em tem
po real na internet? Isso é perfeitamente possível, e
não é caro.

Amanhã, às 9h da manhã, terei uma audiência
com o Presidente Michel Temer. Que S. Ex!! tenha
uma boa noite e acorde generoso para receber-me
em sua casa, onde irei para pedir-lhe liberação de pe
quena verba para instalação de um provedor, que
será acoplado a um sistema que já temos na CCJR.
Que mérito eu tenho? Trata-se de um sistema desen
volvido pela antiga Presidência, por José Carlos Ale
luia, por José Aníbal. Sou apenas herdeiro de um pa
trimônio que pode crescer muito e que pode ser liga
do instantaneamente a todas as Comissões Técnicas
da nossa Casa.

Sr. Presidente, este o meu primeiro comentário:
dizer do orgulho que tenho em assumir a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. Estou aqui
desde 1986. Sempre procurei honrar o meu mandato,
superar as minhas limitações e aprender, como
aprendi há pouco ao ouvir o discurso, tão difícil de su
ceder, de Ibrahim Abi-Ackel. Tudo farei para honrar as
tradições desta tão importante Comissão da nossa
Casa.

Segundo assunto que trago nesta tarde para
dividir com V. Exªs. Trata-se do leilão do Banespa e
tenho experiência de muitos anos no meio
empresarial, experiência essa anterior à política, já de
quinze anos.

Hoje foram identificados os nove grupos
pré-selecionados, cinco estrangeiros e quatro brasi
leiros. Se não fizermos algo no sentido de distinguir
os grupos nacionais, estaremos agindo, primeiro,
contra a sociedade, que deseja e aceita um apoio

distinto aos grupos nacionais concorrentes e com
eles não tenho qualquer ligação. Segundo, estare
mos protegendo o Tesouro Nacional. E explico o por
quê. Se financiarmos o ágio, somente o ágio para os
bancos nacionais, acima do preço mínimo que todos
terão que pagar à vista, o leilão mudará de figura.

Se for à vista. Estamos discutindo o leilão de um
banco que representa de 3% a 4% do Sistema Finan
ceiro Nacional. Estamos colocando em pé de igualda
de empresas nacionais e estrangeiros que têm condi
ções de captação de recursos, de empréstimos, de
capital totalmente diferentes. Um banco estrangeiro
capta hoje, em meia hora, para um prazo de quinze
anos, uma nota de débito a cerca de 6,5% ao ano,
seis e um oitavo, pouco mais do que o título nor
te-americano. Um banco brasileiro, a 12% ao ano, não
'consegue captar em três anos. Que dirá em quinze!
Ele não tem essa condição.

Os bancos estrangeiros e que aqui não se fale
que estou querendo beneficiar os bancos nacionais,
que estou ferindo a Constituição, que iguala essas
empresas, que todo mundo agora aqui é nacional.
Nada disso! Os bancos estrangeiros tiveram um privi
légio claríssimo no leilão do Banespa: decreto especi
al'autorizativo do Presidente da República para parti
cipar dele, sem o qual não poderiam, como jamais pu
deram disputar mercados domésticos de varejo ou
mesmo de aviação comercial.

'. É uma proposta perversa. Eles vão pagar muito
m~is caro para comprar o Banespa. Por quê? Porque
não vão estar comprando 3% ou 4% do mercado, mas
a liderança do mercado nacional entre os bancos pri
vados, que tem um valor extraordinário, não de 2,5 bi
lhões, como falam. Não aceito que o Banespa seja
avaliado e falo com a experiência de quem militou por
mais de 25 anos no mercado financeiro em 3% do sis
tema financeiro, mas como a liderança no mercado
nacional de bancos privados.

Ora, quando dou aos bancos brasileiros condi
ções de competição iguais aos estrangeiros, quando
compênso o favor dado aos estrangeiros de participar
desse leilão sem qualquer contrapartida, estou lhes
dando a condição de disputar essa posição estratégi
ca, que não tem preço. Vão pagar 4, 5 bilhões, e va
mos investir em água, esgoto, metrô, fundo contra a
pobreza, porque esse dinheiro será do Tesouro.

Ouço com prazer o nobre Deputado Severino
Cavalcanti.

O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Ronal
do Cezar Coelho, interrompi V. Exa. exatamente no
momento mais importante do seu discurso. Não po-
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demos aceitar que o capital estrangeiro tome conta
de 50% do capital dos bancos com ações no País. É
um crime que se vai cometer contra nossa indepen
dência. A privatização do Banespa fere de perto os in
teresses nacionais. As ações dessa reserva que os
paulistas criaram com tanto amor e carinho não po
dem, de uma hora para outra, passar para grupos es
trangeiros, que, com isso, poderão dominar quase
metade do capital dos bancos privados. Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, deixei a direção dos trabalhos
para hipotecar integral solidariedade ao pronuncia
mento de V. Exa., principalmente no que se refere ao
avanço do capital estrangeiro sobre nossos bancos.
Continuo a ser seu admirador e a cada vez mais res
peitar suas posições. Parabenizo-o pelo seu pronun
ciamento.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Ouço
com prazer o nobre Deputado Dr. Hélio.

O Sr. Dr. Hélio - Deputado Ronaldo Cezar Coe
lho, como representante do povo do Estado de São
Paulo, em primeiro lugar, parabenizo V. Exa. pela es
colha do tema, de dimensão não apenas nacional,
mas internacional, porque a griffe Banespa já não
pertence somente ao Brasil, está fincada lá fora com
toda a respeitabilidade, e o valor do seu patrimônio
econômico e financeiro não está ainda bem estimado;
que V. Exa., conhecedor profundo da área de banco,
sabe que é inestimável e estratégico, sim, e nas suas
palavras ficou claro que não devemos permitir que os
bancos estrangeiros venham assumir uma riqueza
dessa, que certamente servirá para nossos bancos
como ultimato: ou nos vendem seus nomes, suas pra
ças, ou estão fadados a desaparecer do mercado.
Não estou aqui para opinar sobre a questão banco
nacional versus banco internacional, sobretudo por
que, pelo sistema globalizado, não sabemos mais
nem em que patamar ou limite geográfico se encontra
essa verba. Mas estrategicamente tenho que concor
dar com V. Exa: os bancos nacionais não merecem o
ultraje de competir de forma não igualitária. Sou favo
rável a que o Banespa continue como banco público,
com participação de todos os brasileiros, seja com
que banco nacional ganhe a disputa, mas que tenha
como gestor pessoas que representem os sistemas
agropecuário e comercial e industrial, os autônomos
e liberais e a população, que construiu também esse
patrimônio. Parabéns pelo tema de cunho internacio
nal e nacional que V. Exa. levanta neste momento.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Agrade
ço a V. Exa. o aparte.

Ouço com prazer o Deputado José Antônio
Almeida.

O Sr. José Antonio Almeida - Deputado Ro
naldo Cézar Coelho, serei breve, porque seu pronun~

ciamento está sendo prejudicado um pouco com a ex
tensão dos apartes. É muito importante que V. Exa.,
que exerceu com tanta proficiência a Vice-Liderança
do Governo e é homem que atuou no sistema finan
ceiro muitos anos, mencione e defenda a causa que
está defendendo hoje.

Considero inaceitável que o Presidente da Re
pública baixe decreto, afirmando ser de razão estraté
gica para o Brasil a participação estrangeira em 100%
na privatização do Banespa esse é o conteúdo do seu
artigo 1Ç!. Como V. Exa. bem disse, se os bancos naci
onais tiverem de competir com suas próprias forças
com os internacionais, não será em pé de igualdade,
porque os bancos internacionais têm possibilidade de
captação muito maior. Por isso, acompanho V. Exa.
Parabéns pelo pronunciamento.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Agrade
ço a V. Exa. o aparte, Deputado José Antonio Almei
da.

Deixo clara minha proposta, para não ficar al
gum detalhe incompreendido: os bancos nacionais
devem ter distinção para competirem em condições
de igualdade, e terão maior motivação para pagar
mais, porque estarão comprando a liderança do mer
cado privado nacional.

Não se deve excluir os estrangeiros, isso seria
depreciar o patrimônio público e presentear os ban
queiros brasileiros, que convivi com eles vinte, trinta
anos não são muito diferentes dos estrangeiros. Não
podemos dar aos banqueiros brasileiros um presente,
simplesmente proibindo a participação dos estrangei
ros. Devemos distinguir a participação de bancos na
cionais, dando condição equivalente, possibilitando
um financiamento que constitua equalização.

Não é subsídio, não é dinheiro novo, só estou
propondo que vendamos a prazo parte do ágio, que,
se for pequeno, será financiado pela taxa de mercado,
CDI; quanto mais alto for o preço, a taxa poderá ser
um pouco menor no mercado internacional.

Então não me venham falar em subsídio,
favores. Não! Estou querendo dar condições iguais
aos brasileiros, para que eles possam pagar mais,
porque a sociedade deseja e aceita um nível de prote
ção ao capital nacional na privatização do Banespa.
E, finalmente, vou receber eu, o Tesouro, nós, a
sociedade brasileira muito mais pela venda do nosso
patrimônio.
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Esse é o sentido da minha proposta. Tenho cer
teza de que se ela tomar corpo nesta Casa poderá lo
grar êxito. Conversei com autoridades, inclusive com
Sua Excelência o Presidente da República, levando a
elas essas idéias, estimulado pelo apoio de tantos es
pecialistas que, nas últimas quatro semanas, não vi
ram nelas senões ou defeitos.

Testei com toda simplicidade esta proposta,
mas tenho certeza de que se ela for engrossada pelo
apoio de toda a Câmara dos Deputados, o que é mui
to importante, o Governo Federal, que está para defi
nir as condições de participação dos grupos naciona
is no leilão, vai deferir um fil.lanciamento diferenciado
do ágio para os bancos brasileiros.

O Sr. Sampaio Dória - V.Exa. me concede um
aparte?

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Ouço,
com prazer, V. Exa.

O Sr. Sampaio Dória - Prezado Deputado Ro
naldo Cezar Coelho, incorporo':me também àqueles
que vêem na proposta de V. Exa. criatividade, boa-fé
e, sobretudo, a busca do estabelecimento de condi
ções de igualdade nessa disputa. E faço a mesmíssi
ma ressalva de V. Exa., a de que, a rigor, nenhuma di
ferença essencial distingue o comportamento dos
banqueiros brasileiros em relação aos banqueiros es
trangeiros no tocante à maneira como ambos, dentro
do mercado .brasileiro, têm procurado cumprir o seu
papel. E o têm cumprido muito mal, na medida em
que o empenho dos bancos, sejam eles de origem es
trangeira, sejam eles de origem nacional, em atender
às demandas da sociedade no comércio, na indústria,
no consumo, na agricultura tem sido absolutamente
deplorável, a despeito de as condições macroeconô
micas do País hoje serem substancialmente diferen
tes do que eram até há alguns anos. Hoje temos esta
bilização monetária, abertura do setor para entrada
de bancos estrangeiros, de modo a propiciar um grau
maior de competição, que não houve, que se frustrou
até esse momento; temos redução progressiva da
taxa básica de juros na economia, que de março a se
tembro do ano passado declinou de 45% ao ano para
cerca de 19% e, agora, 18.5%, com viés de baixa.
Apesar de tudo isso, a queda das taxas de juros prati
cadas pelo Sistema Financeiro Brasileiro no mercado
interno é absolutamente irrealista e irresponsável. Se
estamos perseguindo, não como Governo ou partido,
mas como Nação, a reconquista do crescimento eco
nômico, se para que isso ocorra é condição essencial
a redução das taxas de juros, de modo a estimular o
investimentos das empresas brasileiras, principal-

mente das pequenas e médias e das pessoas físicas,
espera-se que os bancos brasileiros, ainda que de
origem estrangeira, cumpram realmente o seu pa
peI. De qualquer forma, no tocante à questão espe
cífica que V. Exa. aborda nesta tarde, de dar aos
bancos brasileiros condições de competir, no que
diz respeito ao ágio, com as taxas de ju ros que seus
concorrentes estrangeiros conseguem viabilizar no
mercada internacional, quero dizer que solidari
zo-me integralmente com a proposta de V. Exa,
mas a acho tão criativa e inteligente que me atrevo
a sugerir a V. Exa. que estude a extensão desse
mesmo benefício entre aspas, porque na verdade
ele busca a equalização das condições de disputa
em relação a outros leilões que ainda venham a ser
realizados envolvendo o patrimônio público federal
ou estadual em nosso País. Essa distorção a que
V. Exa. se refere e que V. Exa. procura corrigir com
sua proposta também ocorre e tem ocorrido nesses
últimos anos na compra de outros ativos públicos
do País que têm sido privatizados. Portanto, sugiro
a V. Exa. que busque meios e modos de estender a
sua proposta à aquisição de outros ativos do setor
público brasileiro.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Ouço,
com prazer, o Deputado Alceu Collares. Sr. Presi
dente, peço a V. Exa, dada a relevância do tema e o
número de apartes, que me conceda um tempo mai
or para eu concluir meu pronunciamento, além de
ouvir apartes tão importantes.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Nobre Deputado Ronaldo Cezar Coelho, V. Exa.
bem sabe que os apartes, de acordo com o Regi
mento Interno, não têm desconto para o orador
que está na tribuna. Mas V. Exa, para concluir, tem
mais um minuto.

O Sr. Alceu Collares - Nobre Deputado Ro
naldo Cezar Coelho, V. Exa. faz, sem dúvida algu
ma, um dos pronunciamentos mais sérios, sinceros
e profundos que presencio neste meu retorno ao
Congresso Nacional depois de 12 anos da época de
regime autoritário. V. Exa. não pode ser considera
do radical de esquerda, tampouco de direita; se o
termo não soasse grosseiro, poderia ser radical de
centro. V. Exa. denota muito bom senso, experiên
cia e conhecimento. Eu diria que poderia ter a apro
vação não apenas da Câmara, mas também do Se
nado, mediante instituto regimental da indicação ao
Presidente da República. O discurso de V. Exa. é,
indiscutivelmente, uma das melhores justificativas
para o justo pleito que ora está fazendo. Estamos
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entregando grande parte do nosso patrimônio. Va
mos ver se pelo menos salvamos os nossos bancos.
Se o Banespa tiver que ir a leilão e sou contrário a
esta idéia, porque não é necessário, que se preser
ve, pelo menos, o direito dos bancos nacionais.
Entre um e outro não tenho muita amizade nem por
um nem por outro; na verdade, tenho sérias descon
fianças de um e outro, que esse outro seja nosso!

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Muito
obrigado pelas palavras, nobre Deputado Collares.

Neste tempo que me resta para encerrar meu
pronunciamento, quero agradecer muitíssimo as
recomendações de V. Exa. Vou segui-Ias e tentar
uma indicação da Câmara dos Deputados, ver a sua
acolhida e repercussão junto às autoridades do
Governo.

Eu tinha mais um assunto a tratar, mas seria
impossível discursá-lo, pois tomaria mais 25 minu
tos. Refiro-me à revolução da cidadania, que come
ça no século XXI.

Estamos lendo Jürgen Habenaf, estamos len
do sobre Teoria do Estado e, realmente, acho que
hoje é ultrapassado falar em revolução tecnológica.
A revolução dos próximos vinte anos é a da cidada
nia. Ninguém mais pode cometer crime hediondo,
tortura, crime contra o meio ambiente, lavagem de
dinheiro, contrabando de armas e colocar-se a sal
vo da opinião pública e do julgamento da socieda
de internacional.

Portanto, a revolução que acredito e até lá o Bra
sil terá 200 milhões de habitantes e o planeta 10 bi
lhões é a revolução da cidadania, em que a miséria e
a iniqüidade não serão mais aceitas. Essa é a grande
revolução que o homem vai fazer nos próximos vinte
anos. Mas guardo esse assunto para o próximo dis
curso.

Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Ce
zar Coelho, o Sr. Severino Cavalcanti, 29 Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Themístocles
Sampaio, § 29 do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. CARLITO MERSS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
. Tem V. Exª a palavra.

O SR. CARLITO MERSS (PT - SC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, queremos aproveitar esta oportunidade para
comunicar à Casa que na manhã de hoje aprovamos,
na Comissão de Finanças e Tributação, relatório
de nossa autoria ao Projeto de Lei nº 671 , de 1999, do
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, que ocupa neste
momento a Secretaria-Geral da Presidência da Re
pública. Esse projeto determina o financiamento pú
blico de campanhas eleitorais, proíbe doações aos
candidatos e estabelece limite de gastos para todas
as esferas.

A aprovação unânime do relatório marca um
passo significativo para a democratização do proces
so eleitoral e o fim do abuso do poder econômico. O
custo orçamentário dessa medida, cerca de 7 reais
por eleitor, nos anos eleitorais, será insignificante
para o impacto qualificador do processo, com valori
zação da disputa política e da representação popular.
A democracia brasileira será outra no momento em
que a escolha popular do Parlamento e do Executivo
estiver isenta do financiamento privado das campa
nhas eleitorais - prática que convalida extrema desi
gualdade na disputa entre os candidatos, favorecen
do-os discricionariamente.

Sabemos que há mais de dez anos este assunto
vem sendo debatido - inclusive pelo antes Senador e
agora Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, e por lideranças de todos os partidos, tais
como o Senador Pedro Simon e o Líder do PFL, Ino
cêncio Oliveira, de quem, queremos destacar, rece
bemos o apoio para a aprovação do relatório.

Por isso, além de parabenizar esta Casa pelo in
tenso e qualificado debate ocorrido, reiteramos nosso
empenho no sentido de que essa matéria tenha rápi
da tramitação, sendo aprovada como lei para o próxi
mo pleito de 2002.

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exª a palavra.

A SRA. VEDA CRUSIUS (Bloco/PSDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, apresento à Mesa relatório da viagem que fiz, com
o apoio desta Casa, para participar da 44ª sessão da
Comissão Sobre a Situação da Mulher, realizada em
Nova Iorque, preparatória da Conferência Pequim +5,
com avaliação, para todos os países do mundo, dos
resultados da Plataforma da Conferência da Mulher,
realizada em Pequim, em 1995.
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Tem sido fundamental para o reconhecimento
do pioneirismo do Brasil nessa área - ultrapassando
já diversas barreiras no campo da igualdade - a ação
do Conselho Nacional de Defesa da Mulher. Nesse
sentido, a bancada feminina, por meu intermédio,
apresenta este relatório com as propostas apresenta
das pelo Brasil para a Conferência que vai ser realiza
da na ONU, em junho.

Queremos o fortalecimento do Conselho Nacio
nal dos Direitos da Mulher. Assim, estaremos com o
Ministro Pedro Parente e o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, e apresentaremos os resultados ex
tremamente reconhecidos neste campo, no resto do
mundo.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será recebido o relatório de V. Exª, e a Presidência
seguirá os trâmites legais, de acordo com o Regimen
to Interno da Casa.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Deputado
Walter Pinheiro, do PT da Bahia.

S. Exª dispõe de cinco minutos.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, desde ontem o Congresso Nacional
foi presenteado com uma exposição do Ministério da
Saúde. Quero louvar a iniciativa desse Ministério e di
zer que o Deputado Eduardo Jorge, que lá esteve re
presentando nossa bancada, tem uma atuação pau
tada na área da saúde e da seguridade.

Sr. Presidente, enquanto há uma exposição no
Congresso Nacional, um de seus componentes,
apontado como uma das atuações mais brilhantes do
Ministério da Saúde, está exposto nas ruas. Trata-se
dos agentes comunitários de saúde.

Reconhecidamente, essa categoria é conside
rada hoje como a mais importante na atuação do Mi
nistério; seu trabalho é utilizado para alimentar ban
cos de dados e cooperar com outras áreas que não a
da saúde. Eles foram utilizados pelo MEC na campa
nha "Toda Criança na Escola".

Os agentes comunitários, pelo relacionamento
estabelecido com a comunidade, pela penetrabilida
de, confiança e credibilidade conquistadas ao longo
do esforço cotidiano, foram peças importantes para
convencer as famílias da necessidade de mandar
seus filhos para a sala de aula. Eles são responsáveis
também pela redução da mortalidade infantil e pela
orientação ao serviço de saneamento. Portanto, Sr.

Presidente, fazem um trabalho qualitativo, reconheci
do no Brasil e respeitado internacionalmente.

Quando falamos porém em reconhecer os direi
tos dessas pessoas, dar-lhes condições materiais e
profissionais, pagar-lhes um salário justo e tratá-las
como profissionais, aí o programa não serve. Arras
ta-se desde outubro do ano passado o decreto presi
dencial que reconhece essa profissão.

Gostaria de lembrar que ele foi fruto de negoci
ação entre o Governo e a Casa, quando abrimos mão
do substitutivo elaborado pelo Deputado Paulo Rocha
para migrar na direção do decreto assinado pelo Sr.
Presidente da República. Dessa época até hoje, as
coisas continuam completamente equivocadas nesse
setor. O programa padece. Em alguns lugares, os Pre
feitos continuam ameaçando os agentes; em outros, o
pagamento do salário não é correto, continuam fazen
do o desconto da Previdência sem o respectivo re
passe, os agentes continuam sem vínculo com o Re
gime-Gerai da Previdência Social eles, que tratam
dos doentes, não têm o direito de adoecer; se ficam
doentes são afastados do programa e não percebem
absolutamente nada.

Conclamamos, mais uma vez, o Ministério da
Saúde, na figura do Sr. Ministro José Serra, a definir
o modelo de contratação dessa categoria. Não é
possível que essa questão continue se arrastando. É
importante que o Ministério conclame a Procuradoria
e a Casa Civil, para que definamos, de uma vez por
todas, qual será o contrato que permitirá aos agen
tes comunitários de saúde ter direitos trabalhistas e
previdenciários portanto, serem tratados como cida
dãos.

O programa não pode mais continuar servindo
para exposições como essas que ocorrem no Con
gresso Nacional, como demonstração internacional
de um programa que deu certo. É bom frisar clara
mente que há uma demonstração muito grande de
amor, de carinho e de dedicação por parte desses
bravos trabalhadores, no País, de ponta a pont~.

Portanto, está na hora de recompensar esSe tra
balho, de tratar os agentes com respeito. Isso significa
estabelecer um contrato que lhes garanta direitos tra
balhistas e previdenciários, para serem profissionais
e cidadãos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a pal~vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.
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o SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de ex-Diretor da
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que
mantém cursos de fisioterapia e terapia ocupacional
portanto, tendo experiência nessas duas áreas e con
siderando que está em andamento nesta Casa um
projeto de lei que desmembra o Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional em dois órgãos
distintos, tenho a honra de apresentar a esta Casa
dois projetos de lei que vêm cobrir um hiato em rela
ção a essas duas profissões, regulamentando ambas.
O primeiro deles regulamenta a profissão de terapeu
ta ocupacional. Na sua justificativa, quero apresentar
a V. Exa. e a meus pares dados que vêm abaixo.

A profissão de terapeuta ocupacional foi regula
mentada pelo Decreto Lei nº 938, de 13 de outubro de
1969 portanto, há mais de trinta anos, ainda no perío
do da ditadura militar; um dos mais repressivos.

Durante os trinta anos que se passaram desde
então, a terapia ocupacional, no Brasil, ganhou espa
ços e se estruturou concreta e significativamente. Na
área de saúde, atualmente, a ação do terapeuta ocu
pacional é imprescindível nos tratamentos de pacien
tes de todas as idades, cujas habilidades físicas,
mentais ou emocionais encontram-se debilitadas. A
profissão, todavia, expandiu-se e ultrapassou os con
tornos da área específica da saúde, projetando sua
aplicação na esfera das relações sociais.

A terapia ocupacional social já se encontra inse
rida em escolas, creches, ambulatórios, presídios e
outras instituições. É evidente que as diversas profis
sões se diferenciam, e não apenas pelas atividades
que seus membros exercem na sociedade. O conhe
cimento especializado, o controle sobre determinada
área do saber e a absorção dos profissionais no mer
cado de trabalho constituem elementos essenciais
para a organização e consolidação de uma categoria,
posicionando-a no âmbito da competição interprofis
sional e garantindo-lhe a identidade como profissão.
Assim acontece com a terapia ocupacional, como ve
remos.

No final da década passada, existiam, distribuí
dos por todo o Brasil, dezessete cursos de terapia
ocupacional já reconhecidos, e vários outros em pro
cesso de abertura. Não apenas registrou-se o consi
derável aumento dos egressos das escolas superio
res na área, como também cresceu sensivelmente a
freqüência a cursos de pós-graduação stricto sensu
nessa especialidade técnica.

Significativo foi ainda o número de profissionais
que se doutoraram nesse ramo profissional. Hoje a
atividade acadêmica em terapia ocupacional se firma e
se consolida cada vez mais, por meio do crescente
número de especialistas que se dedicam exclusiva
mente aos trabalhos relativos ao ensino, à pesquisa e
à extensão.

Assim, entendendo que a profissão de terapeu
ta ocupacional tem identidade bem definida no con
texto social e mercadológico brasileiro, que possui
seus próprios métodos, suas técnicas, suas ativida
des e seus fins, torna-se imperativo rever a lei que a
regulamentou, a fim de tornar tal legislação mais ob
jetiva, mais moderna e em consonância com as exi
gências de um país que busca inserir-se em um mun
do cada vez mais competitivo.

Nessa esteira de entendimentos, proponho o
desmembramento da regulamentação da profissão
de terapeuta ocupacional da de fisioterapeuta, do que
resultarão indubitavelmente benefícios a todos os tra
balhadores que militam em ambas as áreas.

Da mesma forma, apresento projeto que regula
menta a profissão de fisioterapeuta. Uma vez des
membradas as profissões, é necessário também res
tabelecer a regulamentação da profissão de fisiotera
peuta. Trata-se de anseio dos profissionais da área,
que há muito lutam por isso. Eles desejam consolidar
na lei uma regulamentação identificada com as pecu
liaridades dessa atividade profissional.

A fisioterapia, sendo uma ciência milenar,
apresentava-se no Brasil como uma profissão ainda
em potencial, e sua aplicação na área de saúde
apenas se delineava. Isso há trinta anos. Desde
então, essas atividades da fisioterapia ganharam
corpo e força, num crescimento altamente signifi
cativo. Hoje o País conta com 114 cursos superiores
de fisioterapia, distribuídos por quase todos os
Estados da Federação. O profissional de fisioterapia
tornou-se, portanto, indispensável em serviços de
assistência médico-hospitalar, em consultórios, em
instituições científicas e de pesquisa e em instituições
recreativas e esportivas.

Faz-se mister dar à profissão de fisioterapeuta
uma regulamentação específica e moderna. É o que
apresento neste momento, fazendo justiça a essa la
boriosa classe de profissionais.

Sr. Presidente, neste tempo que me resta gosta
ria também de, em vista dos comentários feitos pelo
Deputado Walter Pinheiro, dizer a esta Casa que es
taremos apresentando, nos próximos dias, projeto de
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lei que regulamenta a atividade do agente comunitá
rio de saúde.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exª a palavra.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, colegas Parlamentares, lamentei ter adentrado
neste plenário já ao final da manifestação do nobre
Deputado Ronaldo Cezar Coelho sobre o processo
de privatização dos nossos bancos, de forma especial
do processo de privatização do Banespa.

Já me coloquei, desta tribuna, em mais de uma
oportunidade, contrariamente ao processo de privati
zação de um banco estatal da importância do Banes
pa para o Estado de São Paulo.

Eu, que já fui Governador do meU Estado, o Rio
Grande do Sul, sei bem da importância de o Governo
Estadual dispor de um instrumento, de um braço fi
nanceiro que lhe possibilite, nessa ou naquela crise,
desse ou daquele setor da economia, definir uma po
lítica de assistência financeira imediata, rápida e ob
jetiva, que possa auxiliar um setor afetado da econo
mia, para sua reação e recuperação. Por isso, sempre
entendi que os estados brasileiros não deveriam abrir
mão dos seus bancos estaduais.

Estamos em pleno processo de privatização do
Banespa o que muito lamentamos, até com o leilão de
venda de seu controle acionário previsto para o mês
de junho próximo.

Pude recolher do final do pronunciamento do
nobre Deputado Ronaldo Cezar Coelho, quando
adentrei ao plenário, que S. Exª propõe uma nova
alternativa, por intermédio do BNDES, com seus
recursos financeiros colocados à disposição dos
bancos nacionais interessados na aquisição do
controle acionário do Banespa, para que tenham
condições de competir em igualdade com os grande
bancos estrangeiros.

De outro lado, por iniciativa dos nobres Depu
tados José Dirceu e Ricardo Berzoini, ambos do PT
de São Paulo, existe a tentativa de obtenção de assi
naturas suficientes para a elaboração de um projeto
de decreto legislativo que não permita mais ao Gover
no colocar à venda, por meio de leilão, banco brasilei
ro, não admitindo inclusive a participação de bancos
estrangeiros nos leilões. De acordo com esse projeto,
somente bancos nacionais, com capital nacional, es
tariam aptos a concorrer nos leilões.

Tomara que sejam colhidas as assinaturas ne
cessárias e que esse projeto tramite com a urgência
também necessária, para que tenhamos a aprovação
desse projeto, por este Plenário, antes da venda do
Banespa, prevista para o próximo mês de junho.

Era o que tinha a dizer neste instante, Sr.
Presidente, quando me coloco por inteiro e com
minhas energias a favor da causa do Banespa, qlle é
importante para o Estado de São Paulo e para o
nosso Brasil.

Muito obrigado.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2Q do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Marçal Filho, § 2º do artigo 18 do Regi
mento Interno.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, encaminhei à Mesa solicitação para falar pela
Liderança do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Exa. a palavra para uma Comunicação de lideran
ça, pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

V. Exa. dispõe de três minutos.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, conversei com o Deputado Ricardo Maranhão
e o Presidente da AEPET, Dr. Fernando Siqueira, e
eles demonstraram enorme preocupação com o fato
de estar sendo realizada em Brasília uma reunião do .
Conselho de Administração da Petrobras já que a
sede da empresa é no Rio de Janeiro para discutir a
possibilidade da extinção dos serviços de engenharia
da Petrobras.

Sr. Presidente, dirijo-me especialmente à ban
cada do Rio de Janeiro para dizer do risco que se cor
re com a extinção de um serviço como esse. O servi
ço de engenharia da Petrobras é motivo de orgulho
para cada brasileiro. As pessoas talvez não saibam
que esse serviço gerenciou 60 bilhões de reais o que
significa a construção de 11 refinarias, 42 platafor
mas, 3 terminais marítimos, alguns navios e que o
Brasil muito lhe deve pelo evidente controle da técni
ca de operação em águas profundas.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Go
vernador Anthony Garotinho tiverem apoio funda
mentai por parte desse serviço. Quando assumimos o
Governo, existia o risco de ruptura definitiva do emis
sário submarino de Ipanema, e foi justamente o servi
ço de engenharia da Petrobras que se pôs, naquele
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momento difícil, ao lado não só do Governo, mas tam
bém de todos os cidadãos fluminenses.

Assim sendo, Sr. Presidente, vou encaminhar e
peço apoio à bancada um pedido de audiência com o
Presidente da Petrobras, porque consideramos que a
manutenção desse serviço representa o domínio de
uma técnica para o Brasil. Trata-se de um centro tec
nológico, local onde se formou a maioria dos enge
nheiros que deram condições ao Brasil de se orgulhar
do domínio das operações em águas profundas. Por
tanto, considero inadmissível, no momento em que
este País enfrenta a grave questão de desemprego,
que queiram entregar esse serviço a empresas es
trangeiras, que normalmente empregam técnicos es
trangeiros.

Sr. Presidente, fica registrada, em meu nome e
espero que em nome da maioria ou de toda a banca
da do Estado do Rio de Janeiro, a nossa preocupação
em manter um serviço dessa importância, principal
mente para que o Brasil possa conservar esse avan
ço, que é o domínio da tecnologia nas operações em
águas profundas.

Os meus respeitos à Associação dos Engenhei
ros da Petrobras AEPET. Também quero deixar regis
trada a preocupação do Deputado Ricardo Maranhão
com a possibilidade de extinção desse serviço.

Hoje encaminharei aos Deputados do Rio de
Janeiro cópia do ofício em que solicitamos audiência
com o Presidente da Petrobras, para demonstrar a
preocupação com a possibilidade de extinção do
serviço de engenharia daquela empresa.

É essa a nossa preocupação, Sr. Presidente.
Queremos deixar claro que não podemos admitir, em
hipótese alguma, que a extinção desse serviço seja
um marco contrário ao avanço tecnológico deste
País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Que
remos solicitar aos nobres Deputados que estão
nas diversas dependências da Casa e em visita ao
Senado Federal e que ainda não registraram pre
sença que o façam. Assim sendo, poderemos dar
início à Ordem do Dia.

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, faço referência a uma maté-

ria publicada hoje no Correio Braziliense, sob o tí
tulo "Fiscais apreendem sal sem iodo".

Há alguns meses, fizemos vários pronuncia
mentos sobrà o assunto. A persistência da falta de
iodo no sal brasileiro, por descaso de órgãos oficiais
ou de empresários, tem provocado danos inad- mis
síveis à saúde da população brasileira.

Essa matéria, inclusive em outros parâmetros,
já serviu de base até para um jomalista do Correio
Braziliense ganhar um prêmio do Unicef, por causa
da sua importância.

Na última leva de denúncias contra o conteú
do irregular de iodo no sal brasileiro houve a carac
terização de que estávamos com mais de 300 mil
crianças recém-nascidas com algum tipo de debili
dade mental, incapazes de ser produtivas. Com
essa nova denúncia publicada no jornal Correio
Braziliense, aumenta ainda mais essa possibilida
de.

Sr. Presidente, o modelo de fiscalização para
controle de iodo no sal brasileiro, seja público ou pri
vado, definitivamente não está funcionando. Não adi
anta dizer que os culpados pelo ocorrido foram o Go
verno ou uma empresa privada. O problema é que
isso não pode acontecer. A sociedade brasileira não
aceita esse tipo de descaso para com a saúde dos re
cém-nascidos e da sociedade em geral.

Então, denuncio desta tribuna mais este
tremendo descaso com a nossa população. Espero
que o Ministério da Saúde, a Polícia Federal, o
Ministério Público ou quem quer que seja tomem
providências urgentes para que isso não mais
ocorra, senão estaremos fadados a nunca ser um
País desenvolvido, com condições de Primeiro
Mundo ou até de economias emergentes mais
sérias.

Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados não
tem poder para tratar dessa questão, mas pode
denunciar e dizer que as coisas estão indo muito
mal no Brasil, nesse aspecto. É inadmissível que
isso ocorra com a pessoa humana, com os
recém-nascidos. Temos de fazer este alerta à
comunidade internacional. Isso é um absurdo! Não
podemos aceitar esse tipo de procedimento nas
nossas fronteiras.

Sr. Presidente, gostaria que fosse consignada
na íntegra, nos Anais da Casa, essa reportagem
publicada pelo Correio Braziliense.

Muito obrigado.
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MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

FISCAIS APREENDEM SAL SEM IODO

Vigilância Sanitária retira de feiras
e supermercados de cidade paraense

mais de meia tonelada do produto

Belém - Fiscais da Vigilância Sanitária do Pará
apreenderam ontem em feiras, mercados e super
mercados de Marituba, município da região metropo
litana de Belém, 590 quilos de sal sem iodo que esta
vam sendo vendidos à população. As empresas Nor
te-Sai e Sal Vaqueiro, ambas do Rio Grande do Nor
te, foram multadas e serão denunciadas ao Ministé
rio Público Estadual.

A ordem para apreensão partiu do Ministério da
Saúde, em Brasília, que já havia recebido denúncia
sobre a venda de sal fora das especificações em Ma
rituba. De acordo com os fiscais que participaram da
operação, 450 quilos de sal da marca Asa Branca
não continham iodo, e 140 quilos da marca Salmax ti
nham apenas 25 miligramas de iodo por quilo. O míni
mo exigido por lei são 40 miligramas.

O iodo é um micronutriente fundamental para o
desenvolvimento humano. Em crianças a falta de
iodo provoca retardo mental e físico, surdez e dificul
dade de aprendizagem. Mulheres grávidas com ca
rência de iodo podem ter abortos ou gerar filhos com
anomalias congênitas. Em adultos, a falta continua
da do micronutriente causa o bócio, problema carac
terizado por uma deformação no pescoço. Na maior
parte do País, o solo é rico em iodo, o que permite que
o micronutriente passe aos alimentos. Há regiões, no
entanto, em que o solo é pobre de iodo, e por isso a
adição do micronutriente ao sal é obrigatória por lei
desde a década de 50. A falta de iodo no solo ocorre
principalmente nas regiões montanhosas e afastadas
do mar. A última pesquisa sobre a falta de iodo mostra
que a deficiência é mais preocupante no Norte e Cen
tro-Oeste. Os estados com o quadro mais grave são
Acre, Amapá e Tocantins. ,

Reportagem publicada pello Correio Brazilien
se no final de outubro do ano passado mostrou que a
demora no repasse de iodo às salineiras por parte do
Governo, a falta de fiscalização e a omissão de em
presários levaram a um índice recorde de produção
de sal sem iodo no País entre 1995 e 1998, durante o
primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB). No período, 9,82% do sal produzido
no País tinham menos iodo que o necessário.

Duas semanas depois, o Ministério da Saúde
determinou apreensão de estoques e interdição das

empresas cujas marcas de sal foram flagradas com
conteúdo irregular de iodo. O Governo testou amos
tras de 80 marcas de sal e encontrou irregularidades
em 36 delas. Três marcas de sal não tinham iodo em
nenhuma das amostras, e nove tinham abaixo do mí
nimo,exigido. Outras 24 marcas apresentaram pouco
iodo, mas apenas em parte, e não na totalidade de
suas amostras.

O Ministério da Saúde também publicou uma
portaria constituindo um grupo de técnicos da pasta e
representantes de entidades de fora do Governo para
remontar o programa nacional de combate à insufi
ciência de iodo. No Rio, a Secretaria de Saúde anun
ciou a suspensão da venda e do uso de sal em todo o
estado de 17 marcas, produzidas por 15 fabricantes,
que estavam-irregulares.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o salário mínimo de 100 dóla
res, reivindicado por entidades dos trabalhadores,
será realidade em Belém a partir de 1ºde maio. A Pre
feitura petista vai pagar esse piso salarial a cerca de
8.500. servidores dos 17 mil servidores municipais,
entre ativos e inativos que ganhavam 142 reais. Fica
rá em torno de 180 reais, dependendo da variação
cambial, o que representará um percentual de 27%
de reajuste para os servidores. Para os servidores
que ganham acima do mínimo, o Prefeito garantiu a
reposição das perdas da inflação no período maio de
1999 a abril de 2000 ), que, segundo o Dieese, che
gam a 6,92%.

Essa iniciativa da Prefeitura de Belém mostra
que, quando há interesse, é possível ao Governo in
vestir tanto na melhoria salarial quanto na capacita
ção profissional do servidor. A Prefeitura concede o
mínimo de 100 dólares mesmo enfrentando as limita
ções financeiras e os cortes impostos pelo Governo
Federal.

Em 2000, o Município perdeu mais de 30 mi
lhões de reais devido à redução da quota parte do
ICMS pelo Governo Estadual. A Prefeitura também
perdeu emtorno de 12 milhões de reais, que foram re
tirados pelo Fundef.

Belém, hoje administrada por um Governo po
pular, exercita a democracia, o re.speito e a participa
ção do povo em todas as suas decisões políti
co-administrativas, marca das administrações petis-
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tas. Mostra também para os iluminados do Planalto
que, no universo de produtores de bens e serviços, o
funcionário público municipal é compreendido como
um agente necessário e importante na construção de
um Estado democrático e eficaz, com ações governa
mentais voltadas para o benefício dos servidores,
resgatando a auto-estima do trabalhador e a dignida
de do servidor e do serviço prestado à comunidade.

Ações como essa mostram que o Governo men
te quando diz que não tem condições de pagar os va
lores reivindicados pelas entidades e pelo PT. Se fos
se atrás dos grandes sonegadores da Previdência e
do Imposto de Renda, por exemplo, com certeza ha
veria mais dinheiro para a previdência pública e para
honrar as necessidades dos trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CHIQUINHO FEITOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CHIQUINHO FEITOSA (Bloco/PSDB 
CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o setor agrope
cuário brasileiro tem sido objeto de tratamento discri
minatório sem precedentes pela política governa
mental, o que consiste numa dramática redução do
dispêndio da União da ordem de 4,22% para 1,74%
do PIB nacional, no início dos anos 90 e num acentua
do desmonte institucional.

Conquanto a redução do gasto público tenha al
cançado quase que indistintamente todos os compo
nentes e instrumentos de política agrícola, foi no cré
dito agrícola que as aplicações se reduziram de modo
mais drástico.

Com efeito, Sr. Presidente, a oferta de crédito
rural no Brasil sofreu uma extraordinária retração
nos últimos anos, a pretexto da conveniência da
adoção de política fiscal austera no contexto dos
inúmeros esforços e tentativas de estabilização por
que passou a economia brasileira. De um patamar
acima de 30 bilhões de reais anuais, no final dos
anos 70, as disponibilidades caíram para cerca de
5 a 8 bilhões de reais anuais, no período mais re
cente. Mais grave ainda foi a elevação vertiginosa
dos encargos contratuais, com a generalização da
atualização monetária plena para quase todas as
operações, exceto para algumas poucas categorias
de produtores e espaços regionais.

Observou-se, a partir de 1981, grande diversifi
cação de taxas de juros favorecendo o Norte/Nordes-

te, vis-à-vis outras regiões, o custeio em relação ao
investimento e a supressão do benefício de juros
nulos para a aquisição de fertilizantes inorgânicos.

Importa ressaltar também que, mesmo no pe
ríodo de concessão de subsídios, o setor não foi de
vidamente compensado po~ conta da taxação im
posta na forma de taxas de câmbio sobrevalorizadas
e insumos protegidos por elevadas tarifas de impor
tação.

Malgrado o cenário ora traçado, é preciso reco
nhecer que o atual Governo tratou de assegurar um
tratamento prioritário ao pequeno agricultor familiar, ao
instituir o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar Pronaf, o qual, dentre outros ins
trumentos, concedeu uma linha de crédito com encar
gos relativamente competitivos frente aos padrões in
ternacionais. Nessas condições, o Pronaf ocuparia o
espaço deixado pelo encolhimento das alocações de
recursos dirigidos aos grandes e médios produtores e,
conforme expectativa do decreto que o criou, finalmen
te permitiria o acesso da pequena agricultura a esse
instrumento fundamental de fomento, que é o crédito.
Ocorre que essa expectativa se frustrou parcialmente
até aqui, em função de algumas circunstâncias.

Em primeiro lugar, todas as avaliações disponí
veis dão conta de que a realidade operacional do Pro
naf tem mostrado uma abrangência diminuta em face
da dimensão do universo de quase 5 milhões de agri
cultores: em 1988, menos de 20% do público meta foi
alcançado pelo Programa. Como se não bastasse, a
aplicação dos recursos tem evidenciado um acentua
do viés concentracionista, em termos regionais.

Em 1997, por exemplo, enquanto a região Sul
abocanhava 67% dos recursos para custeio, o Cen
tro-Oeste, detentor de crescente e importante parcela
da produção nacional de grãos, era contemplado com
a irrisória proporção de 2,94%. Em termos in
tra-regionais, há um flagrante desbalanceamento na
distribuição de recursos, haja vista que, no mesmo
ano de 1997, dos 67% referidos à Região Sul, o Rio
Grande do Sul captou 32,65% do custeio, contra
15,18% destinados ao Estado do Paraná.

Essa dificuldade em assistir a clientela alvo de
corre, entre outros motivos, das dificuldades enfrenta
das pelos agricultores no acesso ao crédito. Com efei
to, segundo estudos do IPEA, os agentes financeiros,
como forma de reduzir os riscos das operações, redo
bram as exigências ao tomador final, incluindo aí as
garantias.

Para contornar esse obstáculo, o Banco do
Nordeste acal3a-de reforç/il urn.programa.de cré~).
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rural para a agricultura sustentável no Ceará, aco
plado à criação de um fundo de aval.

O fundo terá como contribuinte o cliente, o Ban
co do Nordeste e o Governo Estadual, tendo significa
tivo poder de alavancagem de recursos, posto que o
BN disponibilizará pelo menos dez vezes o recurso
aportado ao fundo. Por outro lado, dificilmente tal pro
visão será utilizada, já que os níveis de inadimplência
no seio da agricultura familiar são irrisórios, especial
mente no caso ora examinado, o qual estimulará a
execução de obras hídricas que possibilitarão a práti
ca da irrigação.

Além de democratizar e disseminar o acesso ao
crédito neste universo, o fundo acrescenta outras
vantagens, qual seja o estímulo à diversificação de
cultivos, incluindo lavouras de alto valor comercial, a
exemplo da fruticultura, maior alocação de recursos
pelas Prefeituras aos setores produtivos e redução do
êxodo rural.

A propósito, os resultados já se mostraram aus
piciosos, uma vez que o BN firmou convênios com
mais de duzentas Prefeituras, permitindo o financia
mento de projetos no montante de 118 milhões de re
ais; e outros 150 convênios estão em vias de serem
celebrados. O objetivo atual é estender a experiência
a todos os Municípios do Nordeste, contribuindo para
detonar o processo de desenvolvimento regional e o
aumento de capilaridade do banco

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de apelar
ao Governo Federal para que se empenhasse e de
terminasse aos demais bancos oficiais que univer
salizassem essa experiência no Nordeste, como
forma também de diminuição das desigualdades re
gionais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, estive, no último final
de semana, na macrorregião de Picos, Estado do
Piauí. Em contato com agricultores, êspecialmente
da cultura de caju, chamou-nos a atenção a disse
minação da praga de doenças na cultura do caju,
através da mosca branca inseto com o qual aquela
região ainda não sabe lidar.

Por esta razão, precisamos urgentemente do
apoio do Ministério da Agricultura e do Abastecimen-

to, do Ministério do Meio Ambiente e de todas as tec
nologias existentes, porque é a região do Brasil onde
haja talvez a maior área plantada de caju. Ali temos o
cultivo do caju nativo e do caju anão plantado mais re
centemente.

Com certeza, todo o desenvolvimento daquela
região depende dessa nova área de atuação. É preci
so portanto erradicar a praga da mosca branca. É por
esta razão que precisamos do apoio importante do
Governo Federal e também do Governo Estadual,
para que aqueles produtores e industrializadores de
castanha e do próprio caju não venham a sofrer as
conseqüências.

A mosca branca, que já foi encontrada na região
de Petrolina e em tantos outros lugares, em culturas
como a de feijão e de muitas outras produções de
grãos, agora ataca a cultura do caju.

É preciso prioridade por parte do Governo, con
siderando que o caju hoje já é um produto importante
na nossa pauta de exportação, responsável também
pela geração de emprego e de renda para um conjun
to grande da sociedade, neste momento de grande
desemprego.

Faço este apelo, no sentido de que tenhamos
apoio urgente e condições de combater e erradicar a
praga da mosca branca, não só na macrorregião de Pi
cos, que envolve cerca de 45 municípios, mas também
em outras regiões do Ceará, do Rio Grande do Norte e
onde essa praga possa estar também atacando.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, considero importante o chama
mento feito ontem pelo Deputado Michel Temer. Ao
mesmo tempo em que convoco a bancada do PT e os
demais Deputados a virem ao plenário, faço um alerta
à Mesa: já são 16h45min.

Reconheço que hoje o quorum está relativa
mente alto, se comparado ao registro de presenças
no painel ontem. Havíamos assumido o compromisso
de que, às 16h30min, daríamos início à Ordem do
Dia. Recebemos ofício da Presidência da Casa nesse
sentido; creio que outros Líderes também o recebe
ram.

Fizemos um esforço para que os Deputados re
gistrassem presença no painel, a fim de que fosse al
cançado o quorum necessário para o início da
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Ordem do Dia, quando continuaremos a votação da
reforma do Judiciário. Além disso, haverá hoje ainda
sessão do Congresso Nacional, para apreciar o Orça
mento, cujo horário já está definido: às 19h. Se retar
darmos ainda mais o início da Ordem do Dia, não será
possível votar os destaques acordados.

Peço a V. Exa., Deputado Marçal Filho, que está
no exercício da Presidência, que acione as campai
nhas, determine o encerramento dos trabalhos das
Comissões e conclame os Srs. Deputados a virem ao
plenário, para efetivamente iniciarmos a Ordem do
Dia.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Em nome
da Presidência, reitero aos nobres Deputados que ve
nham ao plenário, para que possamos dar início à
Ordem do Dia. Peço também à Secretaria da Mesa
que acione as campainhas e determine às Comis
sões que encerrem os trabalhos. Nobres Deputados
que estão nas diversas dependências da Câmara,
compareçam ao plenário.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em que pese ao apelo feito pelo Presidente desta
Casa no dia de ontem, que teve o apoio de todos os
Líderes, solicito a V. Exa. que seja mais tolerante. Vie
mos agora do Senado, onde está sendo travado um
duelo. E todos os que o presenciaram precisam de fô
lego para assimilar o que houve lá.

V. Exa. deve conclamar os Srs. Deputados, mas
considere essa situação e seja mais tolerante.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Deputado
João Almeida, já havíamos advertido sobre essa
questão, porque muitos Deputados lá estavam, mas
já estão retornando.

Gostaríamos de reiterar que a presença de to
dos neste plenário é necessária, porque haverá hoje
sessão do Congresso Nacional. E o tempo de que dis
pomos para votar a reforma do Judiciário é muito pe
queno.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que
houve no Senado Federal não foi o duelo da honesti-

dade, mas sim o duelo da lama. Hoje à noite, durante
todo o dia de amanhã e nos próximos dias, veremos
muita lama em nosso País. É vergonhoso o que se viu
ali. Têm de ser cassados os Srs. Antonio Carlos Ma
galhães e Jader Barbalho.

O SR. ADEMIR LUCAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ADEMIR LUCAS (Bloco/PSDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou encaminhando à Mesa projeto de lei que dispõe
sobre o controle do doping no desporto nacional.

Peço a V. Exa. que autorize a devida divulgação
nos meios de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Recebida
a proposição de V. Exa.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, esta é a semana em defesa da edu
cação pública, promovida pela Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Educação CNTE, pela Cen
traI Única dos Trabalhadores, pela Ação Educativa,
pela Internacional da Educação e por várias outras
entidades.

Tenho em mãos documento que trata do impac
to do FMI na educação brasileira, debatido hoje. Os
Srs. Deputados que tiverem oportunidade de exami
ná-lo e que quiserem um exemplar poderão obtê-lo na
Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Nele é
informado com clareza o montante de recursos e em
préstimos feitos pelo Brasil junto ao Fundo Monetário
Internacional, na área de educação. Muitos desses
recursos são definidos. O FMI não só faz emprésti
mos, mas também orienta as entidades e os consulto
res quanto à definição dos gastos.

Falo sobre isso porque o Governo brasileiro
agora contraiu mais um empréstimo, de 500 milhões,
para o financiamento do ensino médio no Brasil: 250
milhões a fundo perdido e 250 milhões em contrapar
tida. Para cada dólar, mais 2 reais dos Estados, como
complemento.

Sr. Presidente, nós, da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto desta Casa, entendemos que o
Brasil não equacionará os seus problemas se não en
frentar concretamente o problema da educação. É
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fundamental também debatermos os gastos com a
educação. Hoje à noite, quando discutirmos o Orça
mento da União, veremos que prioridade se dá ao se
tor neste País.

Temos dados extremamente interessantes. Se
considerarmos os recursos e os empréstimos feitos
junto ao FMI que também define se é preciso aplicar
em áreas estratégicas, nas quais o Governo não vem
fazendo investimentos, veremos que seria importante
também aplicá-los no programa do livro didático, da
saúde do estudante, da merenda escolar, da gestão
eficiente e no fundo-escola, destinado diretamente à
escola.

Sr. Presidente, ao examinar·o Orçamento da
União de 1999, percebemos que até o mês de setem
bro, quando foram feitos os levantamentos, 64% dos
recursos previstos para pagamento de juros e amorti
zação da dívida com o Fundo Monetário Internacional
já haviam sido pagos. E o que havia sido liberado para
o livro didático? Apenas 20%. Para a saúde do estu
dante, 37%; para a merenda escolar, 62% mesmo
porque não se pode deixar crianças sem alimenta
ção, embora devam ser considerados apenas os alu
nos de 1ª a 8§ séries; para melhorar a gestão do ensi
no, apenas 14%; e apenas 3.3% para os recursos
destinados diretamente à escola.

Diante desses números, precisamos fazer uma
reflexão: que tipo de Orçamento estamos votando? O
que de fato estamos fazendo? Para pagamento de ju
ros ao Fundo Monetário Internacional, os recursos
são priorizados. Temos recursos, mas eles são empe
nhados não só o que é definido aqui, mas também a
suplementação. No entanto, para garantir a melhoria
do atendimento, a distribuição do livro didático e a
qualidade da educação, há muita dificuldade na libe
ração dos recursos.

É por isso que manifestamos a nossa solidarie
dade a essa campanha, na semana dedicada à defe
sa da educação pública. Nós, da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, presidida pelo Deputado Pe
dro Wilson, estamos empenhados e queremos que o
debate sobre a educação ganhe prioridade neste
País, para que possamos enfrentar seus reais proble
mas.

Muito obrigado.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici-

to a minha bancada que venha ao plenário e registre
sua presença para que possamos dar continuidade à
votação da Reforma do Poder Judiciário.

Peço a V. Exa. que determine o encerramento
dos trabalhos das Comissões e acione as campai
nhas. Precisamos votar. Temos, em seguida, às 19h,
sessão do Congresso Nacional, para votação do
Orçamento do ano 2000.

Por último, chamo a atenção de V. Exa. para o
fato de que já podemos começar a votar, pois já te
mos registrada no painel a presença de 309 Srs. Par
lamentares.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Esta Pre
sidência reitera o apelo feito pelo Líder Odelmo Leão
para que os Deputados venham ao plenário.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so anunciou, no último dia 3 de abril, a criação de fun
dos setoriais de apoio ao desenvolvimento tecnológi
co, que destinarão recursos para os centros e univer
sidades públicas do País.

De acordo com informações do Ministério da
Ciência e Tecnologia, os conjuntos dos fundos deve
rão destinar cerca de um bilhão de reais ao ano para o
setor. As universidades públicas federais e estaduais
deverão receber uma parcela de 20% de todos os fun
dos setoriais propostos ontem pelo Presidente da Re
pública.

Finalmente o Governo reconhece, depois de
quase seis anos, que faltam recursos humanos, ma
teriais e financeiros para a área de educação, ciência
e tecnologia no Brasil. Mesmo tardiamente, esse fato
representa um novo alento para a pesquisa científica
dos institutos e universidades brasileiras, principal
mente das universidades públicas que produzem
90% dessa ciência e tecnologia. Em função disso, a
avaiiação do trabalho desenvolvido pelas universida
des é bastante positiva, inclusive com reconhecimen
to internacional pela produção de pesquisa, ciência,
tecnologia e pós-graduação.

Essas universidades têm lutado historicamente
por melhores e maiores orçamentos para pessoal
professor, pesquisador, técnico administrativo, custe
io, manutenção e investimento; inclusive agora, no
Orçamento para 2000 e no PPA. Nesse sentido, a cri
ação de fundos e programas setoriais de apoio ao de-
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senvolvimento nacional e regional para avanço da
tecnologia brasileira, ao nosso ver, é fruto de uma lon
ga reivindicação de entidades ligadas à educação.

Em que pesem os pontos positivos apresenta
dos nessa proposta, algumas ponderações devem
ser feitas no intuito de garantir a operacionalidade dos
fundos, bem como a sua aplicação no desenvolvi
mento da ciência e da tecnologia no País.

Em primeiro lugar, é preciso que a burocracia, o
apadrinhamento e a ingerência política não estejam
presentes nesses fundos e programas; que seu ge
renciamento e sua fiscalização sejam exercidos por
meio de comitês representativos, pautados na trans
parência e na ética, e que estejam de acordo com o
interesse social, local e nacional.

Outra questão a ser considerada, na aplicação
dos recursos dos fundos destinados às universida
des federais, é a observância das desigualdades re
gionais, principalmente nas regiões Norte. Nordeste
e Centro Oeste. Embora esteja prevista a aplicação
de 30% desses recursos nas instituições dessas re
feridas regiões, os critérios para alocação dos recur
sos devem considerar a necessidade de desenvolvi
mento de algumas universidades, como é o caso das
universidades do Pará, da Paraíba, do Rio Grande
do Norte, para citar algumas. Em geral, as universi
dades dessas regiões, até hoje, não têm um projeto
de desenvolvimento tecnológico adequado e susten
tado.

Vale ressaltar ainda que as avaliações para a
aplicação dos recursos devem ser feitas interna e ex
ternamente, com critérios claros e transparente, para
que não se transformem em fumaça, hoje ou amanhã,
diante de ajuste fiscal, corte, contingenciamento e
manipulação, para não frustrar a comunidade científi
ca e acadêmica brasileira.

Torna-se fundamental que os fundos tenham re
cursos, programas e processo contínuo de funciona
mento; disponibilidade imediata e concreta de distri
buição desses recursos propostos em função da
imensa demanda brasileira. Os comitês de acompa
nhamento e fiscalização devem ser formados por pro
fissionais competentes, qualificados e representati
vos das mais variadas regiões, universidades e insti
tutos, com gestão plural, pública, qualificada e com
petente, de acordo com a necessidade histórica do
povo brasileiro.

Deve existir ainda integração entre Ministérios
e organismos financiadores, articulação que propi
cie uma atuação positiva no cenário da ciência e tec
nologia, tão necessária para o desenvolvimento so-

berano do Brasil, podendo inclusive servir de avalia
ção das conseqüências dos pacotes enviados para o
Brasil neste ambiente de globalização neoliberal que
nos torna cada vez mais dependentes tecnologica~

mente.
A ciência é universal, mas cada país tem

capacidade de avaliar se os produtos são bons,
adequados e necessários para seus interesses
sociais e econômicos. No Brasil, órgãos governa
mentais e entidades ligadas à educação como MC&T,
MEC, Andifes, CRUB, CNE, CECD, CC&T da Câmara
Federal, ABC, SBPC devem estar atentos pará
participar, produzir, avaliar essa proposta, e para que,
daqui a cinco ou dez anos, tenhamos realmente uma
revolução, com crescimento qUantitativo e qualitativo
de nossa comunidade científica e acadêmica. Que
seus resultados sejam concretos e aprovados pelo
povo, para melhoria da sua condição de vida e de
trabalho.

Dessa forma, nossa inteligência, experiência e
sabedoria saberão avaliar essas propostas e os re
sultados decorrentes e correntes em nossa realidade
moderna, e assim produzir pesquisas e conhecimen
tos para a construção da cidadania no Brasil.

Nessa perspectiva, a luta pelo desenvolvimento
das universidades públicas se justifica e se consolida
em um projeto político que tem por objetivo mudar a
relação da educação com a sociedade e contribuir
para a mudança da própria sociedade.

O projeto político a ser construído pela comuni
dade universitária, com o apoio da sociedade e do
Congresso Nacional, deve ter como horizonte as se
guintes metas:

1 - Lutar pela manutenção de uma universidade
pública e autônoma, comprometida com o desenvolvi
mento do País e a superação de desigualdades regio
nais, tornando mais eficiente e efetiva a gestão aca
dêmica e administrativa.

2 - Garantir financiamento público, contínuo e
crescente, de modo a cumprir a função social e cientí
fica das IES públicas.

3 - Promover a expansão do ensino de gradua
ção, de pós-graduação e o desenvolvimento científico
e tecnológico, tendo como horizonte o progresso do
Brasil e a melhoria das condições de vida da sua po
pulação.

4 - Utilizar como instrumento principal a
combinação de ensino presencial com ensino a
distância, mediante intensificação e ampliação de
prograrnas institucionais, por meio da construção de
redes universitárias, nacionais e internacionais. A
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RORAIMA

Alcestes Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPSL
Presentes de Roraima: 6

diversificação das attemativas de ensino e aprendizagem,
usando novas tecnologias e mesclando dinâmicas de
educação presencial e não-presencial, possibilita não só o
atendimento às metas quantitativas, mas também
soluções para a evasão nos cursos de graduação.

5 - Propor sistemática de avaliação autônoma
que complemente as ações governamentais de su
pervisão e controle do funcionamento da educação
superior e ofereça subsídios para a concretização da
missão maior de estabelecer as bases e as condições
para uma sociedade democrática baseada no conhe
cimento.

Espero que os projetos que aqui chegarem te
nham andamento rápido, para que os fundos criados
para desenvolver a ciência e a tecnologia possam es
tar a serviço do Brasil, e de fato haja aplicação de ver
ba em educação, ciência e tecnologia.

Aproveito esta oportunidade para registrar o
término da greve dos professores em Goiás, com a
mediação de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. Espe
ramos agora que a Presidenta do Sindicato, Neide
Aparecida, e o Governador do Estado, Marconi PerU
lo, negociem, a fim de que as justas reivindicações
dos que trabalham na educação sejam atendidas,
para que tenhamos a atividade educativa sempre
presente.

Muito obrigado.

O Sr. Marçal Filho, § 2º do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Partido

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB
Presentes de Rondônia: 4

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

ACRE

PFL
PPB
PSL
PT
PT

Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 4

PARÁ

PSDB PSDB/PTB
PT

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PT
PTB PSDB/PTB
PT
PFL
PSDB PSDB/PTB

Albérico Filho
Cesar Bandeira

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Marcos Afonso .
Nilson Mourão
Presentes do Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Tocantins: 4

MARANHÃO
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 5

Anivaldo Vale
Babá
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 10

Bloco

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

AMAPÁ

PST
PTB

Antonio Feijão
Eduardo Seabra
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RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB

Átila Lins
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PARA1BA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PPB
PSDB
PSDB

SERGIPE

PSC
PSDB

P~B

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PT
PSB

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Presentes da Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Clementino Coelho PPS
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 11

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 7

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6

Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
João Castelo PSDB PSDB/PTB
José Antônio Almeida PSB PSB/PCdoB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN
Presentes do Maranhão: 14

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Anibal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB
Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN
Raimundo Gomes de MatosPSDB PSDB/PTB
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB
Presentes do Ceará: 16

PIAuí

PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
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PUPSL
PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB
PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSL PUPSL
PMOB PMDB/PST/PTN
PSOB PSOB/PTB

PPB
PSDB PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PSOB/PTB

PFL
POT
PSDB
PSOB
PTB
PPB
PV
PTB PSDB/PTB
PMOB PMOB/PST/PTN

PPB
pedoB' PSB/PCdoB

PMOB PMOBIPST/PTN
PMOB PMOBIPST/PTN

PFL
PSDB
POT
POT

PSOB/PTB

EspíRITO SANTO

PSOB
PSDB

Lincoln Portela
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires POT
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Virgílio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB PSOB/PTB
Zaire Rezende PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes de Minas Gerais: 29

Aloízio Santos
Feu Rosa
João Coser PT
José Carlos Elias PTB PSOB/PTB
Marcus Vicente PSDB PSOB/PTB
Aicardo Ferraço PSOB PSDB/PTB
Rita Camata PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes do Espírito Santo: 7

RIO DE JANErRO

Alcione Athavde
Aldir Cabral

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSOB
Almerinda de Carvalho

Cornélio Ribeiro
Coronel Garcia
Or. Heleno

Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
lédio Rosa

Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes

. Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Luiz Ribeiro
Miriam Reid
'Miro Teb;eeira

Paulo Feijó PSOB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSOB
PFL
S.Part
PSOB
PFL
PMOB PMOB/PST/PTN
PFL
PSOB
PFL
PT
PPB

BAHIA

PFL
PFL
PMOB PMOB/PST/PTN
PL PUPSL
PMOB PMOB/PST/PTN
PMOB PMOB/PST/PTN
PT
PFL
PFL
PFL
PT
PSOB
PFL
PFL
PFL

MINAS GERAIS

PSDB PSOB/PTB
PMOB PMOB/PST/PTN
PFL
PSOB
PFL
PPB
PSOB
PT
PMOB PMOB/PST/PTN
PPB
PPB
PFL
PT
PT
PSOB PSOB/PTB
PMOB/PST/PTN
PFL;

Aroldo Cedraz
Cláudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrieli
Jairo Azi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Rocha
José Ronaldo PFL
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Nilo Coelho
Paulo Braga
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 27

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mel/es
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Gilmar Machado
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magno
José Militão
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella
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PSDB/PTB
PSDB/PTB

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB
Presentes do Distrito Federeal: 2

GOIÁS

Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 3

Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN
Juquinha PSDB PSDB/PTB
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB IPST/PTN
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Presentes de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB
Nelson Trad PTB PSDB/PTB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivânio Guerra
José Borba
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Maurer
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Renato Silva

PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloizio Mercadante PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Wanderval PL
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
João Paulo PT
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
José Genoíno PT
José Machado PT
Luiz Antônio Fleury PTB
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor luizinho PT
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampio Dória PSDB
Sflvio Torres PSDB
Vadão Gomes PPB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 35

MATO GROSSO
PFL
PSDB

Celcita Pinheiro
Ricarte de Freitas
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Renato Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 22

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
Fernando Coruja PDT
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Raimundo Colombo PFL
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT
Alceu Collares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSDB/PTB
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Darcísio Perondi PMDB PMOB/PST/PTN
Enio Bacci PDT
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Luís Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marchezan PSDB PSOB/PTB
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Paim PT
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN
Veda Crusius PSOB PSOB/PTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 21

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 313
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 96-A, de 1992, que introduz
modificações na estrutura do Poder
Judiciário; tendo pareceres da Comissão
de Constituição e Justiça e de Red::lção,
pela admissibilidade (Relator: Sr. Luiz
Carlos Santos); e da Comissão Especial,
pela aprovação, com substitutivo, desta e
das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 112-Al95, 500-Al97 e 368-A/96,
apensadas; pela admissibilidade de todas
as emendas apresentadas na Comissão e,
no mérito, pela aprovação das de nºs 1/95,
2/95 e 4/95 (apresentadas na legislatura
anterior) e das de nºs 1,2,3,5, 7, 8, 9, 10,
11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,
26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40,
42, 43, 44 e 45; pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs
127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das
Emendas nºs 3/95 (apresentada na
legislatura anterior) e 4, 6, 17, 23, 25, 30,
32, 34, 38 e 41, nos termos do parecer da
Relatora, que apresentou complementação
e reformulação parcial de voto. Apresen
taram votos em separado o Deputado
Antônio Carlos Biscaia e, em conjunto, os
Deputados Marcelo Oéda, José Dirceu,
Waldir Pires, Nelson Pellegrino, Antônio
Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo
Rocha e Padre Roque. Foram aprovados
os destaques d~ nºs 247, 72, 79, 298, 70,
51,281,296,42,33,293,27,88,238,187,
67, 32, 149, 73 e os destaques dos
relatórios parCiais dos Deputados Luiz
Antônio Fleury e Renato Vianna; rejeitados
os de nºs 297, 291, 251, 23, 220, 82, 155,
50,292,295,233,256,283,221,177,184,
286,25,216,219,162,200,218,240,201,
274, 217, 248, 101 e os destaques dos
relatórios parciais dos Deputados José
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Roberto Batochio e Ibrahim Abi-Ackel; e
prejudicados os de nºs 156, 38, 40, 241, 71,
83,37,86,154,13,134,112,208,24,280,
212,213,211,113,210,34,78,111 e 59
(Relatora: srª Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC nºs:
112-A/95, 127-A/95, 215-A/95, 500-A/97,
368-A/96.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
de V. Ex!! uma informação sobre o andamento dos
trabalhos, para orientação da nossa bancada. V.
Ex!!, no dia de ontem, havia determinado que vota
ríamos as três emendas acordadas ontem e, a partir
daí, pela ordem numérica, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perfeito.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - É só para
que possamos ficar tranqüilas aqui.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perfeito.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Obrigada,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A pla
nilha já foi distribuída exatamente nessa ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Decla
ra prejudicada o Destaque de Bancada nº 80, do

. Bloco Parlamentar PUPST/PSL, na forma da se
guinte decisão que a Mesa tomou e que farei chegar
às mãos da Liderança do Bloco:

DECISÃO DO PRESIDENTE EM
QUESTÃO DE ORDEM FORMULADA EM
SESSÃO DO DIA 3 DE FEVEREIRO DE
2000

Versa a presente decisão sobre se teria ocorrida
a prejudicialidade da Destaque de Bancada nQ ao, da
Bloco PUPST/PSL, tenda em vista a rejeição, acorri
da em Plenário em 3-2-2000, da Emenda Aglutinativa
nQ 5, ambas em relação à PEC nQ 96-A, de 1992, que
"introduz modificações na estrutura do Poder Judiciá
rio".

Para melhor delimitar a matéria sob a análise,
destaca-se que a Emenda Aglutinativa nQ 5, resultan
te da fusão do art. 2º da Emenda nº 11/99 com o
Substitutivo da Comissão Especial que apreciou a re
ferida PEC pretendia dar nova redação ao inciso 111 do

§ 22 da art. 95 da CF, que versa sobre a perda do car
go de Juiz por quebra de decoro, nos seguintes ter
mos:

"Art. 95 .
§ 2Q

.

1_ .
111 - procedimento incompatível com o

decoro de suas funções, nos termos da lei
complementar que disporá sobre o Estatuto
da Magistratura, de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, ouvido o Conselho Nacio
nal de Justiça".

A rejeição dessa Emenda Aglutinativa confir
mou o seguinte texto do art. 95, § 2º, 111, do Substitu
tivo Da Comissão Especial:

"Art. 95 ..
§ 29 O juiz perderá também o cargo

por decisão do Conselho Nacional de Justi
ça, tomada pelo voto de três quintos de
seus membros, nos casos de:

I - infração ao disposto no parágrafo
anterior;

1\ - negligência e desídia reiteradas
no cumprimento dos deveres do cargo, arbi
trariedade ou abuso do poder;

JII - procedimento incompatível com o
decoro de suas funções."

Lado outro, o Destaque de Bancada nQ 80, pre
tende suprimir dentre as competências do Conselho
Nacional de Justiça, constante do artigo 103-C, § 42 ,

inciso 111, da CF, (art. 18 da Substitutivo), a de deter
minar a perda do cargo do membro da carreira da

Magistratura por considerar que há, in casu, vi
olação da garantia da vitaliciedade do juiz.

O dispositivo que o destaque supracitado pre
tende alterar dispõe, in verbis:

"Art. 103-C. O Conselho Nacional de
Justiça compõe-se de treze membros com·
mais de trinta e cinco anos e menos de ses
senta anos de idade, com mandato de dois
anos, admitida uma recondução sendo:

§ 4º Compete ao Conselho o controle
da atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e do cumprimento dos de
veres funcionais dos juízes, cabendo-lhe,
além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
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111 - receber e conhecer das reclama
ções contra membros ou órgãos do Poder
Judiciário, inclusive contra seus serviços au
xiliares, serventias e órgãos prestadores de
serviços notariais e de registro que atuem
por delegação do poder público ou oficiali
zados, sem prejuízo da competência disci
plinar e correcional dos tribunais, podendo
avocar processos disciplinares em curso,
determinar a perda do cargo, recomendar a
remoção, determinar a disponibilidade ou a
aposentadoria com subsídios ou proventos
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar
outras sanções administrativas, assegurada
ampla defesa;"

Entretanto, essa pretensão não pode prospe
rar porque o Destaque de Bancada nº 80 já se en
contra prejudicado - não, como à primeira vista po
deria parecer, pela rejeição da Emenda Aglutinativa
nE 5, que apenas versava sobre a hipótese da perda
do·cargo, por quebra de decoro, nos moldes previs
tos pelo Substitutivo - mas, sim, pela aprovação do
texto da Comissão Especial ao § 2º do art. 95 da CF
(art. 9º do Substitutivo), sem que a ele tivesse sido
dado, na fase própria e nos moldes definidos regi
mentalmente qualquer combate.

Merece destaque, ainda, que o art. 95, § 2º, da
CF, estabelece o princípio substantivo da perda do
cargo por decisão do Conselho Nacional de Justiça,
enquanto o art. 103-C, § 4º, 111, CF, possui alcance
bem mais restrito, sendo-lhe acessório, adjetivo, ins
trumentalizando o cumprimento do determinado pelo
principal.

Assim, a ausência de destaque sobre o princí
pio substantivo tornou lícita a perda do cargo por
membro da Magistratura determinada pelo Conselho
Nacional de Justiça e, como o Destaque de Bancada
nº 80 tem escopo exatamente contrário ao texto apro
vado, encontra-se prejudicado, conforme estatui o ar
tigo 163, VII, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Ao fim, é de ser consignado que, nesta quadra,
a aprovação do Destaque de Bancada nº ao traria
conseqüência diversa da pretendida por seus auto
res, vez que resultaria na supressão da competência
do Conselho Nacional de Justiça de determinar a
perda dos cargos não da Magistratura, mas apenas,
dos integrantes dos quadros dos serviços auxiliares
do Poder Judiciário, das serventias e dos órgãos
prestadores de serviços notariais e de registro que

atuarem por delegação do poder público ou oficializa
dos.

Restaria, portanto, intacta a competência da
quele Conselho de decidir a perda do cargo dos mem
bros do Poder Judiciário, conforme o determinado
pelo § 2º do art. 95 da CF, art. 9º do Substitutivo - re
pete-se - já aprovado.

Assim sendo, o Destaque de Bancada nº 80 à
PEC nº 96/92 encontra-se prejudicado pela aprova
ção de texto em sentido absolutamente contrário ao
que o primeiro pretende adotar, constante do Substi
tutivo da Comissão Especial destinada a apreciar a
proposição.

Sala das Sessões 5, de abril de 2000. - Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a seguinte Emenda Aglutinativa:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 17

Dê-se ao inciso 11I - do artigo 105 da Constitui-
ção Federal, a seguinte redação:

Art. 105 .
1- ..
11- .
111 - julgar, em recurso especial, as

causas decididas, em única ou última ins
tância pelos Tribunais Regionais Federais,
quando a decisão recorrida:

a) negar vigência a tratado ou a lei fe
deral;

b) der a lei federal interpretação diver
gente da que lhe haja atribuído outro tribu
nal.

§ 1º Das decisões dos Tribunais dos
Estados e do Distrito Federal caberá recur
so especial quando a decisão recorrida der
a lei federal interpretação divergente da que
lhe haja atribuído outro tribunal.

Justificação

A matéria objeto da presente proposta é de fun
damentai importância para a prestação jurisdicional,
pois diz respeito aos recursos das decisões dos Tribu
nais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Atualmente, numerosos são os recursos especi
ais interpostos para o Superior Tribunal de Justiça, à
amplitude dos permissivos das alíneas a e b do inciso
11I e o § 19 do artigo 105. Inadmitidos, ensejam igual
número de agravos, tudo a todos sobrecarregando e
retardando a entrega da prestação jurisdicional.
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Guardião do direito federal, aquele Egrégio Tri
bunal deve ser, na matéria, o arbítrio final. Mas, em re
gime que se pretende federativo, os Estados Federa
dos não devem ser tratados, no pertinente, como os
Tribunais Regionais Federais, cuja atividade repousa,
exclusivamente, na aplicação do direito positivo da
União.

Sugere-se, assim, que o recurso especial, inter
ponível de decisões de Tribunais Estaduais e do Direi
to Federal, seja possível apenas quando ocorrer a hi
pótese da alínea b, isto é, quando o acórdão recorrido
der à lei federal interpretação divergente da que lhe
haja atribuído outro tribunal.

Acolhida, a sugestão garantirá maior celeridade
no fluxo dos recursos, sem retirar o seu guardião na
tural- o Superior Tribunal de Justiça - o poder-dever
de dar a última palavra sobre a espécie, desde que
presente o dissídio pretoriano.

Na alínea a sugiro redação, que, ao meu ver,
melhor acorde ao espírito do legislador, admitido o re
curso, na hipótese, quando houver negativa da vigên
cia à lei federal, e não, como hoje, na fluída expressão
de simples contrariedade ao texto reservado à iniciati
va da União.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. - Ibra
him Abi-Ackel, PPB - Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar a Emenda Aglutinativa nº 17, sobre a qual já
houve encaminhamento, de modo que vamos ouvir os
Srs. Líderes.

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PPS? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL? (Pau-
sa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela ra
zões indicadas ontem, o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB vota "não" à proposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não" à proposta.

Como vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PPS, Deputado Emerson Kapaz?
O SR. EMERSON KAPAZ (PPS - SP. Sem revi-

são do orador.) - Vota "não" à emenda, Sr. Presiden
te.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

Como vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, de acordo com o
encaminhamento feito ontem, o PDT encaminha o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "não" à emenda.

Como vota o PPB?

O SR. ODElMO lEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, permita-me um es
clarecimento antes. Trata-se de uma emenda do De
putado Ibrahim Abi-Ackel?(Pausa.)

Por ser uma ação de um Parlamentar de minha
bancada, encaminho o voto "sim", para prestigiá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "sim". .

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PVvota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "não".

Como vota o PT, Deputado Professor Luizinho?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT, seguindo o
encaminhamento do dia de ontem, continuará votan
do "não".

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

Como vota o PFL? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar
PMDB/PSTIPTN?

O SR. SYNVAl GUAZZELlI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem
o PMDB se declarou em obstrução, mas hoje vamos
votar contrariamente à emenda do ilustre Deputado
Ibrahim Abi-Ackel, pelo qual tenho o maior respeito e
profunda admiração.

Os argumentos de S. Exª não nos convenceram
de que se deva restringir a possibilidade do recurso
especial à parte interessada.

Alegou S. Ex!! que o recurso especial era, na
maioria das vezes, meramente protelatório. Não é o
que ocorre, Sr. Presidente, inclusive, pela simples cir
cunstância de que o segmento do recurso especial
deve ser apreciado pelo Presidente do Tribunal de
Justiça a quo, que pode conceder ou negar segui
mento ao recurso. De forma que, se a intenção da
parte recorrente for meramente protelatória, não ha-
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verá de encontrar guarida no despacho interlocutório
do Presidente, que lhe negará seguimento.

De outro lado, a verdade é que resta o recurso
do agravo contra despacho interlocutório do Presi
dente que nega seguimento ao recurso especial.
Mas acontece que esse agravo não haverá de retar
dar o processo, porquanto não é julgado coletiva
mente por nenhuma das Turmas do Egrégio Superi
or Tribunal de Justiça. O agravo é julgado de forma
monocrática pelo Ministro a quem o assunto foi de
ferido.

De outra parte, a protelação sempre tenta se
basear no reexame da prova, como se o recurso es
pecial fosse apenas um recurso de apelação. Todos
nós sabemos que, em sede de recurso especial,
não se admite o reexame da prova.

Assim sendo, qualquer tentativa protelatória
pretendendo dar seguimento ao recurso especial não
encontrará guarida diante da posição firme e já há a
esta altura jurisprudência consagrada no STJ de que
em sede de recurso especial não se admite o reexa
me da prova.

Este velho operador do Direito que aqui está,
com 47 anos de exercício da advocacia, quer dizer
aos seus nobres pares que considera o recurso espe
cial um dos melhores instrumentos à disposição da
Justiça e das partes interessadas para o exercício do
Direito. Toda medida atentatória a dispositivo da lei fe
deral haverá de ser rechaçada em recurso especial
pelo STJ - Superior Tribunal de Justiça.

Diga-se, finalmente, Sr. Presidente, que enten
demos que nossa preocupação nessa reforma do Ju
diciário, como bem argumentou o nobre Deputado
José Roberto Batochio, é muito menos com assuntos
processuais, que dizem respeito ao Direito Adjetivo, e
muito mais com a estrutura do próprio Poder Judiciá
rio.

Prevê a emenda do nobre Deputado Ibrahim
Abi-Ackel que se confine o recurso especial apenas
à circunstância e no caso do descenso jurispruden
cial entre dois ou mais tribunais. Fora deste caso,
não se admite a sobrevivência do recurso especial.

Isso seria aniquilar, enfraquecer o recurso es
pecial, um dos mais belos instrumentos colocados à
disposição das partes e da Justiça para o legítimo
exercício do direito.

Com essa posição, o Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN votará "não" à emenda do nobre
Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Sem re
visão do orador.) - O PFL vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. SILVIO TORRES (Bloco/PSDB-SP.Sem
revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar
PSDB/PTB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamen
tar PUPSL acredita que em qualquer nível a defesa
deve ser sempre assegurada àquele que sucumbiu.

Então, o Bloco Parlamentar PUPSL vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi

dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do, é sobre a matéria em votação?

O SR. NELSON PELLEGRINO - Não, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado, peço a V. Exª que aguarde, porque, durante a
votação desta matéria, permitirei apenas encami
nhamento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, dirijam-se ao plenário, pois estamos em
processo de votação nominal. Há 450 Srs. Deputa
dos na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação para fazer cair a sessão. Como
não há quorum para a votação, 'vou encerrar a ses
são.( pausa.)

A pedido dos Líderes, vou esperar um pouco
mais.

o SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Tem V. Exª a palavra.
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o SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que V.
ExB está correto em fazer pressão, mas solicito-lhe
que dê um tempo maior, até porque me parece que os
Deputados estavam assistindo à sessão do Senado
Federal e saíram desnorteados do duelo que estava
sendo travado naquela Casa, do qual ainda se es
tão refazendo.

Alguns Deputados estão pedindo que V. ExM
retarde o tempo até que cheguem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
atender ao pedido de V. Ex>!, nobre Deputado.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
Tem V. Exa. a palavra. .

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, faço um convite não só à bancada fe
minina e aos colegas do PMDB, mas também aos
demais para visitarem, no Espaço Cultural, a ex
posição do artista plástico Renê Nascimento, jovem
expressão da arte mineira e bastante elogiado em
Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação, salvo se o Deputado Walter Pi
nheiro fizer nova solicitação.

O SR. WALTER PINHEIRO - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, agora V. Ex!!
pode deliberar da forma que achar mais correta nes
te momento, até porque quem pediu para esperar já
chegou.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
quero fazer uma comunicação sobre importante pro
jeto que apresentei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
pedir a V. Ex!! que o faça depois, porque durante a
votação estou permitindo apenas encaminhamen·
tos. Depois V. Exi! se manifesta.

O SR. AUGUSTO NARDES - Obrigado, Sr.
Presidente.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Tem V. Ex!! a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, queria renovar o convite a V. EXª e aos de
mais companheiros para, após as votações, visita
rem, no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados,
a exposição do artista mineiro Renê Nascimento.
Naturalmente terá um cafezinho com pão de queijo
para todos, como é tradicional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Parlamentares que só dêem avisos referen
tes à votação. Após a mesma, permitirei os assun
tos diversos.

Vamos encerrar a votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exi a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!! pode en
cerrar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

Peço aos Srs. Deputados que permaneçam em
plenário, porque as votações serão rápidas. É enca
minhar e votar.

Teremos sessão do Congresso Nacional às
19h, de modo que precisamos apressar as vota
ções.

Vou encerrar a votação.

Todos votaram? (Pausa.)
A Deputada Teima de Souza vai votar.

Vamos votar e permanecer em plenário. Preci
samos votar rapidamente todas as matérias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado.

VOTARAM:
Sim: 29
Não: 325
Abstenções: 1
Total: 355

É rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 17.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO P.rtldo BJoco Voto
Total __fthlo: 12

cEARA
Propoalçlo: PEC·NO_.EMENDA Adott'o Marinho PSOS PSOB/PTB N.o

AGLl1TINATlVA NO 17 Almeida de JêlIU8 PL PUPSL Não
Anlb81 Gomee PMDB PMOBJPSTIPTN NOo

Inldo VoIaçIo : 05Al4l2OllO 17:01 Antonio Csmbralli PSDB PSOBIPTB Não
Fim Voloçlo : 05Al4I20ll0 17:15 P,..ldlrllm a Votaçlo:lllchal Tomer.l"l5O

Chiquinho Fa_ PSDa PSOB/PTB NOo
InAcbArrudll FedoB PSBlPCOOB NAo
Joalt Unl\aJ'n PPB Noo
Joo6 PIm....t., PT Nno

Rgull!do dJI VgJaelp L60 A1c4ntara PSDB PSDBlPTB NAo
Sim 21l _SeMeno psca PSDBJPT8 NAo
NIo 325 Orlentaçlo MelJro_ PMDB PMDBlPSTIPTN NAo
A!>ellnçlo 1 PSOB/PI1I. NIo PInheiro landim PMDB PUDBlPSTIPTN NAo

Total da Votaç&o 355 P_17PTN·NIo S6<g1o N_Io PBB PSBlPCDCB NAo
PFL·NIo Ubiratan Aguiar PSDB PSOBIPT8 NOo
PT·NIo Total C... : 14PPB·SIm
PDT·NIo PlAul

M17 P88IPCOOB. NIo AtUaLInI PSDB PSDBIPTB NOo
PUI'lIL·NIo B.56 PSDB pSOBJPTB NIlO

TolalQuoftJm 3M
PP8·NIo Gu.1vekfo 1I••1ee PMOl3 PMDB/PSTIPTN NAo
PV.Nlo Het6dlto FOftee PFL NIlO

Joao HonrIqu. PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
PaMLancIIm PFL NAo
Themlsloclea Sampaio PMDB PMDBiP5TIPTN Nilo
W"_Olea PT Nilo

T_P.....:.

ObetnJçIo O RIO GRANDI! DO MORTl!
Honrique Ed..-rdo Alveo PMOB PMDBlPSTIPTN NIlO
""""Femolra PPB Sim
LolreRoaado PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
LavololetMoIe PFL NAo
MOdoB6 PMDB PMDBlPSTIPTN NIo

Partido Bloco Voto T__Grend.doNolle:S
RORAIMA
Alrtan CSlICrIVel PPS NIo PARAfBA

Ak:e.te A1mekla PUDB PMDBlPSTIPTN NIo Adauto Perelrs PFL NIo

A1mh'Sé PPB Sim Armando AbnJo PUDB PMDBlPSTIPTN Nilo

LuJl Barbosa PFL NIo Avanzoar Arruda PT Nilo
Carlos OI.l'lg8 PUDB PMOeIPST/PTN NAo

Total Roraima: 4 D.mIAo Fel1cleno PMDB PMOBIPSTIPTN Noo

AMAPÁ EnlvAldo RbeIro FPB Sim
Eduardo Seebra PTB PSDBIPTB NIo Inaldo L.eMAo PSDB • PSDBIPTB NOo

Evondro MNhomon PSS PSBlPCDOB Nlo _RIque PSDa PSDBIPTB Nao

JurandP Juel1Jz PMDB PMDBlPSTIPTN NIo WJlacnBrego PFL Sim

TOIaIAmep':3 Tota/P_:8

PARA PERNAMBUCO

AnlveJdoV.ie PSDB PSOBIPTB NIo Armando Montâ'o !'MDB PMDElIPSTIP1'N Nho

Beb6 PT NAo Certos B8Iata PSOB PSDBIPTB NOO
Djalm. PIMHI PSB PSBlPCDOB NIo
Joaqukn Francleco PFL Nlo

Partido tllOCO Voto
PARÁ
Jcrge CCllta PMDB PMOBIPSTIPTN Sim P.- Bloco Voto
Paulo Rocha PT NIo PERNAMBUCO
RenUdoLeal PTB PSOB/PTS NIo JoeI De HoHAnda PFL NAo
Valdir Ganzor PT NIo Joo6Chavao PMDB PMDBlPST/PTN Nilo
V/c Pire3 Fmnco PFL NIo JoM_Bezona PFL Noo

JoH MOela Montelro PFL Noo
Tolal Pri: 7 LuIzP_1no PSDa PBDeJPTB NIo
AMAZONAS Ma~deJ8.ue: PSDB PSOBJPTB NIo
ÁlII. lins PFL NIo OavaIdo Coelho PFL NIo
eur... RIbeiro PFL NIo PedtoComle ppa SIm

Frlln<:_Ger<:la PFL NIo Pedro Eugenio PPS Nlo

luiz FerIl8r'Ido ppa NIo
_C8Molho PMDa PMDBlPSTIPTN NOO

Veneeu Graz:ztatln PCdoB PSB!PCDOB NIo
llMgloGuerre PSDS PSDBIPTB Nilo
_rlno C8ve1cM1I PPB Sim

ToCol"-:5 TOla' P_lllIII1bUco: 1.
RONDONIA AlLAGOAS
AgnoldoMunlz PPS NIo Helanlldo RIbeIro PSDS PSDBlPTB NAo
ConfOdo Moura PUDs PMDBlPSTIP1'N NIlo JOOQUlmBrIto PT Nilo
EurrpedU Mlranda PDT NIo LuIzOanlU PST PMDBlPSTIPTN NAo
ElCj)GdItoJOnlor PFL NAo Regle Cll\IlIlcMla PPS Nilo
llMglo eorvolho PSDB PSDBiPTB NAo TOIaIAllgoM:4
Tolal Rondonla : 5 SERGIPE
ACRE Adoleon Rlbolro P5C Nilo
lldefonço Cord&lro PFL NIo Cleonanclo FonNCa FPB

PMDBlPSTIPTN
NIo

JoIIoTota PPB SIm JOIllOAIOerlo PMOB NIlo
Jol6 A1akundro PSL PL/PSL NIo J0e6ToIoe PSDB PSDBIPTB NIo

M/Irclo Bltter PPS NIo Mllrcelo 06da PT Nilo

MarcoI Afonso PT NIo Pl'ldro Val8d8l'eS PSB PSB/PCDOS NAo

NlIllOl1Mourllo PT Nilo ToCol a-vrpe:.
_B"""" PSDB PSDBlPTB Nilo BAHIA
TOIaIAc:re:7 AroIdo Codraz PFL NIo

TOCANTINS
C_Cafeclo PFL NIo
Coriolano sesu PMOB PMDBlPSTIP'rn NIo

DorclCOel1o PFL NIo EuJ6c1o SlrntSM PL PL/PSL NIo
FmireJónkH" PMDB PMDBIPSTIPTN NIo Geraldo Slmoe. PT NAo
19o( AveNno PMOB PMDIlJPSTIPTN NIo GtnOf'l Gabrl8ll1 PFL NIo
K6tIo Abreu PFL NIo JoJroAz) PFL NIo
OOVllldo ReI. PMQB PMDBlPSTIPTN NIo JIllro Camelro PFL Nilo

TOla' Tocanllne: 5 JILQ..... WagI\W PT NIo

MARANHAO
JoIIoAlm_ P8DB PSDBIPTB NIo
JoIIo"- P5DB PSDBlPTB NIo

AI_FIlho PMDB PMOB/PSTIP'rn NIo Jorge I<houry PFL NIo
Oea.,. Bandeira PFL NIo Joo6 Cerloa Aleluia PFL NOo
Ccata FfilfTelrB PFL Nilo J0e6 RocIl. PFL NOo
G8l!ItIoVlttlnl PMDB PMDBlPSTIPTN NIo Jul8hyJoolor PSDB PSDBlPTB Noo
JoAoCaetelo PSOB PSDBlPTB NIo Luiz MontInI a.Part. NIo
J0e6 Anfonlo AImolda P$B PSBlFCDoe NIo ManoeICutro PFL NOo

MalJroF....ry PFL NI. MArio NeQrOmonte PSDB PSDBlPTB NAo

Nelva MoreIra PDT NAo N"laon Perlegrino PT Nao

NIce LobAo PFL NAo NUo Coelho PSDB PSDBlPTB NAo

Pedro Femanda. PFL NIo Poulo Brego PFL Nao

Pedro NoVDis PMDS PMDBlPST/PTN NIo Pauto Mogalhln PFL Nlo

RemI Trinta PST PUDBlPSTIPTN NIo
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.J.rtklo -., V_ Pa_ Blooo Voto

BAliIA llÃOPAUlO

"."",1Njo PllOB PIdlJBiPSTIPTN NAo
Conluelllóbrlnllo PFl NAo-- P8DB PllDIl/PTB NA<>
Cunha Bueno PPB Slm

UralciIno QuolroE PFl NAo
O.Velasco PSl PL!PSL NIow__

PT NAo
Dr.Evll4lelo PSS PSB/PCOQB NIo

w__
PT NAo

0<_ H6110 POT NIo

YvcnIIon~ fi'" NAo
Dublo PIa8naaohI PTB PSDBlPm NIo
E'*'ho Anlújo PPS NAo

T__,.

EdlJardoJorge PT NAo
MlNAS-' Emoraon I<apaz PPS NAo_..- PSCIJ PIJOBIPTIS Nilo Famaodo ZIJPPO POT NAo_do Valia PMDB PMOlIJPIlTIPTN Nilo QllberloKauab PI'L NIo
"'-de_ PFL NAo ...... Bemlll"dl PT NIo-_.......- paoa PaD&'PTa SIm JalrM""- PT NIo
CIwiMor Camaln> PFL NAo Jo6o Hemn.,n Nm I'PS NIo

~-
PSD8 I'tDIIII'TII Nilo Jarge Tadeu Mudal.n PMOS PMCBlPSTIPTN NA.

CMnIo de CMIrO PSOIl PS08II"TB N"" Joeé da Abntl.J PTN PMDBlPSTIPTN NIo--- PPII SIm JoMGenorno PT NIo
GIImIlr_ PT NAo JoMfndlo PMOB PMDBlPSilPTN Nao
Gll-oonT.... _ l'M08 I'MClII/f'STIPTN NAo Joo4"""'- PT NIo

'-CMW JlMC8 JlMC8IPSTiPTN Nilo Jooé Roberto Balochlo POT Nlo--- PP9 Sim Latnartlne Paull. PMOB PMCBlPSTIPTN NIO-- PflB Sim luiz Antonio Aeury PTa PSDBIPT8 Hlo-- PFl HAo Lu\%ll Erundlna PSB PSB/PCOOB HIO.-_- PT NAo M8IulyNetto PFl HIo-- PMOO PMDBlPSTIPTH HAo MarcosClnfnl PL PL/PSl Nao

.-~ PT NAo M6d.i~ PFl NIO--- PSDB PSCB!PTB NAo M5che4 Temer PMOB PMCBlPSTIPTH Art.-

.-~ PMOB PMOBIPST/PTN NAo Mlton Menti PMOB PMcBlPSTIPTN HIo
l.iioi_ PFl NAo Moreira Ferrelra PFL NIO
l.Jrloc*'_ PSL PUPSl NAo Nela Rodolfo PMOB PMDBlPS'TIPTN Nao__Mo<Wa

"PB SIm _Uma PFL NIO
_ do cermo Lata

"T NAo Paulo~1 PaDB paDBlPTB NIO-- "MOB PMoBJPSTIPTN NAo Peuloum. PMoa PMCBlPSTIPTN NIo

Molrtade~ PMoB PMOBJPaTIPTN NAo ProfeNor lulzfnf\o PT Hlo-- PT NAo Rk8rdo Bermlnl PT Nao

Ode!moL.eAo PPB Sim RIcardo Izar PMDa PMCBlPSTIPTN Na.
OIknpio Plra. PDT NAo RubansF'- ppa NIO

OsmAnio Pereira PMDB pMOB!PaTIPTN NAo 8atvador 21mbaldl peDa PSDBn='TB NIo

Phllemon Rodrlouee PL PL/PSL. NAo SampaioDóM PSDB PSDB1PTB NIo
RafaalG.-ra PSoB PSOBIPTB Nilo SIMoTorres PSoB PSoBIPTB NAo

R<>bwto Brant PFl NAo TltlmedoSouu PT Nao

RomelAnlzlo ppe Sim VlldloGom.. PPB SIm
RQmeu Qu~ro:l. PSOB PSDBlPTB NAo VlIIdtIm.. C()I;ta Neto Pl PL/PSl NIO
Ronaldo Va.conc.llos PFl NAo Wagner saltMtieno PPB SIm

S6rg1o Miranda I'CdoB PSB/PCDOB NIo XIooG..-.o PSOB PSDB/PTB NIo

W.u'rldo Mar" Gulft PTB PSoSIPTB Nilo Zul8l6Cobra PSOB PSCB/PTa NIo
T__GaRI., 37 T_81o Paulo: ..

UPIRITo SANTO MATO OROSlIO-- paDa PSDBlPTB NliO Ceiclt8 Plnhelm PFL NIo

'-CoHr PT NAo Pedro Henry PSDa PSOBJPTa NAo

JoMe-toaEIM PTB PSoBIPTB NAo T"'_ PMOS PMoBIPST/PTN HIo

Ne>c-.o PTB psoBIPTe NIo WllOO SanIDo PMoB PMoBIPSTIPTN NIo- ""oco Voto PartidO BJoe<> Voto
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Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
82 , do Regimento Interno,

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
na votação anterior é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte Requerimento de Destaque Simples
n2 138:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 138

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perma
neçam em plenário para que a votação se processe
rapidamente.

O SR. DELFIM NETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. DELFIM NETTO (PPB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu
voto foi "sim".

PARA!ÚI
Ricardo Barro8
Rubens Bueno
5MIosFiho

Tofal P.II1á: 25
SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carl~o Merse
EdlnhoBez
Edl.on AndrIJ1D
Femendo Coruje
Joio PlzzoIatli
José Carlos Viera
Pedro BlUencourt
RaImundo Colombo
SeraftrnVel1Zlll1
vtenle CllTOIlI'llSO

TofaISIlllaClt.'In.: 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp
Alceu CoIIares
Augusto Nardes
C8Io RleI8
cezar Sd1lrmer
Darcl510 Perondi
EnIoBIlCCI
EsIherG"",.1
Fernando Msrronl
Fetter Jllnlot
Henrique Fonta1a
Luis Carlos Helnze
M8TCO& Rollm
Moodes Ribeiro Foho
NeIaon Merch&zan
DIvaldo 8JoIçh1
Paulo Paim
SynVIII GiJazzolU
TeimoKinlI
Veldecl OlIveira
WllkIlrSd1m1d1
Weklomlro Fioravante
Veda Crulius

ToIal RIo Granel. do Sul: 23

P.llIdo Bloco

PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMOB PMDWPST~N

PMDB PMOWPSTIPTN
PDT
PPB
PFL
PFL
PFL
POT
PSDB pSDBlPTB

POT
POT
PPB
PTB PSDWPTB
PMDB PMOBJPSTIPTN
PMOB PMOWPSTIPTN
POT
PT
PT
PPB
PT
PPB
PT
PMDB PMDBlPSTIPTN
PSDB PSDWPTB
PMDB PMOBIPSTIPTN
PT
PMDB PMOWPSTIPTN
PPB
PT
PMDB PMOBlPSTIPTN
PT
PSDB PSDWPTB

Voto

Nêo
Nêo
NM

Ab5lançAo
Nilo
Nao
Nao
Nao
SIm
Nêo
Nilo
NM
Nao
Nao

Nilo
Nilo
Nilo
Nilo
NIlo
NIo
NAo
NilO
NilO
Sim
NilO
Sim
NIo
Nllo
Nllo
Nilo
Nilo
Nilo
Sim
NIlo
Nilo
Nilo
NAo

Destaque para Votação em Separado

para o art. 124, da Constituição Federal, cons
tante do art. 42 , da Emenda n2 44- CE/99.

Sala das Sesões, 19 de janeiro de 2000. - José
Genoíno, - Líder da Bancada do Partido dos Traba
Ihado'res - Deputado Marcelo Déda, PT/SE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temér) - Vamos
votar destaque de emenda. Quem for pela aprovação
deve votar "sim"; quem for pela rejeição, "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor do destaque concedo a palavra ao
Sr. Deputado Marcelo Déda.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar também, como autor.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (PFL - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu
tado Marcelo Déda encaminhará como autor.

Tem a palavra o Sr. Deputado Marcelo Déda. Se
estiver ausente, concederei a palavra ao Deputado
José Genoíno. (Pausa.)

Ausente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Deputado José Genoíno, para encami
nhar como autor.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, chamo a atenção da
Casa para esta emenda, que diz respeito à Justiça Mi-
litar Estadual. '

O substitutivo da Relatora produziu mudanças
importantes na organização e na competência da
Justiça Militar da União. Equacionou seu funciona
mento e deixou clara sua competência em relação
aos crimes militares praticados por militares.

Ao fazer esta observação, também quero dei
xar registrado que, no que diz respeito à Justiça Mi
litar da União, a Relatora, numa emenda aglutinati
va que trata do foro privilegiado, que vamos votar
ainda hoje, procura, para fortalecer os Comandan
tes Militares do Exército, da Marinha e da Aeronáu
tica, dar aos mesmos foro equivalente ao de Minis
tro de Estado.

Mas o que estamos discutido aqui, Sr. Presiden
te, é que a existência da Justiça Militar Estadual tem
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provocado, no nosso entendimento, uma influência
negativa na corporação das Polícias Militares. No jul
gamento de infrações cometidas por integrantes das
Polícias Militares, a Justiça Militar Estadual tem pro
movido algumas decisões que, no nosso entender,
não recuperam nem valorizam o papel da Polícia Mili
tar na segurança pública, muitas vezes dando a seus
membros tratamento diferenciado, até privilegiado
em relação a crimes cometidos por outros segmentos
da sociedade.

A existência da Justiça Militar Estadual está vin
culada a uma organização da Justiça no âmbito do
Estado que procura dar aos integrantes da Polícia Mi
litar tratamento que não condiz com a concepção de
mocrática e moderna da função da Polícia Militar.

Não estamos expressando nenhum sentimento
preconceituoso ou de desconsideração da importân
cia da Polícia Militar. O que queremos, ao propor a
extinção da Justiça Militar Estadual, é justamente
restabelecer o papel da Polícia Militar. Essa Justiça
especializada e corporativa, em vez de valorizar a
Polícia Militar, tem contribuído para diminuir a sua
importância.

Sr. Presidente, o argumento de alguns integran
tes da Polícia Militar procede. No inquérito policial, até

··concordamos em que uma Polícia não realiza o in
quérito para outra Polícia, no caso a Polícia Militar
situação que não acontece ao inverso, da Polícia Mili
tar para a Polícia Civil. O dispositivo que queremos
suprimir por meio dessa emenda vai muito além,
quando define, no capítulo da Justiça Militar, o siste
ma hierárquico de uma justiça especializada e corpo
rativa, que em muitas situações protege os membros
da Polícia Militar, em vez de valorizar o seu papel e a
sua função.

Não podemos reproduzir para a Polícia Militar a
mesma situação da Justiça Militar da União no que
diz respeito às Forças Armadas. Isso ainda é resquí
cio da visão de militarização da Polícia da Militar, que
queremos rediscutir.

Sem nenhuma intenção de desconsiderar a Po
lícia Militar, achamos que Justiça Militar Estadual não
serve à valorização, ao aperfeiçoamento e à moderni
zação de uma Polícia voltada essencialmente para a
segurança pública. A atividade de segurança pública
não exige uma Justiça especializada, uma Justiça
que muitas vezes promove a disfunção da própria Po
lícia Militar.

Por isso, defendemos a emenda.

Muito obrigado.

A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra. .

A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB - RN.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei com o partido.

O SR. EDUARDO BARBOSA (Bloco/PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei com o partido.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/pedoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim" na votação anterior.

O SR. ELISEU RESENDE (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "não".

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (810
co/PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, na votação anterior votei de acordo com a
Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado José Roberto Batochio, para
encaminhar a votação.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, o destaque apresentado pela
bancada do Partido dos Trabalhadores tem um sig
nificado muito especial para os que estão compro
metidos com a defesa dos direitos fundamentais da
pessoa humana. É preciso que se discuta esse
tema tendo em linha de conta não apenas a siste
matização e a coerência lógica do texto proposto,
mas sobretudo levando em consideração a expe
riência vivida com a Justiça Militar e os Tribunais de
Justiça Militar nos três Estados da Federação que
08 p088uem, para que constatemos que esse senti
mento corporativo no julgamento dos crimes perpe
trados por militares, sobretudo contra civis, tem re
sultado em injustiças e demonstrado, efetivamente,
o comprometimento das decisões relativas à prática
de delitos dessa natureza.

Basta que se faça uma estatística dos julgamen
tos da última década nesses Tribunais de Justiça Mili
tar dos Estados para constatar, de maneira irrepro
chável, que tais julgamentos são presididos e domi
nados por um profundo sentido corporativista.

Para que uma Justiça Militar especializada em
julgar delitos praticados no exercício da função de
policiamento ostensivo, que não tem caráter genuína
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e essencialmente militar? Policiamento, sobretudo
ostensivo - segurança pública -, é matéria não mili
tar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados. Por essa
razão não faz nenhum sentido que mantenhamos
em funcionamento essas cortes, que têm-se exibido,
sim, corporativamente, proporcionando um exemplo
pedagógico negativo de impunidade, sob influxo e
com o argumento de que só Tribunais Militares de
vem julgar esses atos, que não são propriamente mi
litares, posto que ligados ao exercício da tarefa
constitucional da polícia' óstensiva, ramo da segu
rança pública.

Por essa razão, Sr. Presidente - e não me es
tendo mais porque os exemplos da história demons
tram que esses Tribunais são absolutamente inade
quados e a sua permanência no texto constitucional
não se justifica, em nome de uma Justiça igualitária,
em que todos sejam julgados pelos mesmos juízes
naturais, somos pela aprovação do destaque e pela
supressão do texto oferecido pelo substitutivo da
nobre Deputada Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
se trata de destaque simples, vamos votar o requeri
mento em primeiro lugar.

Quem estiver de acordo com o requerimento
permaneça como se acha. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o dispositivo destacado:

Emenda nº 44 - CE/99

Art. 4º .

Art. 124. (atual art. 125).
§ 1º Haverá um só órgão na jurisdição

de segunda instância da justiça comum dos
Estados, sendo a lei de organização judiciá
ria de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º (atual § 2º do art. 125).
§ 3º Compete aos Tribunais e juízes

dos Estados e do Distrito Federal processar
e julgar os policiais militares e bombeiros
militares nos crimes militares definidos em
lei.

O SR. PRESIDENTE (Miqhel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes sobre o mérito do requerimento
de destaque. Quem quiser aprovar a emenda vota
"sim"; quem quiser rejeitá-Ia vota "não".

Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)

Como vota o pV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim",
com base nos argumentos defendidos pelo Deputado
José Genoíno, que não vou repetir.

O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o partido.

O SR. ANTÔNIO JORGE (Bloco/PTB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o partido.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PSD - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PpS?

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
que é fundamental essa emenda, porque não temos
mais espaço para a adoção de tribunais dessa natu
reza. O Brasil está mudando e é preciso que se recon
sidere essa questão.

Somos favoráveis ao destaque. Votamos "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco en
tende que a Justiça Militar tem cumprido devidamente
com o seu dever. Em Minas Gerais, por exemplo, tem
desempenhado um grande trabalho. Temos visto que
a Justiça Comum já tem muitos processos acumula
dos, que rolam há muitos e muitos anos. Vamos man~

dar agora processos da Polícia Militar para a Justiça
Comum, para ficarem presos e enrolar ainda mais a
Justiça?

Somos contra a emenda porque entendemos
que a Justiça Militar deve julgar os militares, ressal
vando, porém, que, onde haja um contingente de me
nos de 20 mil homens, as questões de juízo da Polícia
Militar devem se reportar à Justiça Comum.

O Bloco Parlamentar PUPSL vota "não" ao des
taque.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentár PSB/PCdoB entende ser correta a visão
do proponente do destaque, porque não é uma ques-



14556 Quinta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

tão de prática, de que a Justiça Militar funciona bem
aqui e mal acolá. A questão é que não se justifica hoje
a permanência da Justiça Militar Estadual para julgar
crimes que, na sua maioria, não envolvem questões
propriamente militares, mas, sim, a posição de polici
ais militares atingindo pessoas.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota
"sim" à emenda.

o SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta matéria, o
PDT deixa livre sua bancada para seus Deputados
votarem de acordo com suas consciências.

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Deputados
José Genoíno, José Antonio Almeida e José Roberto
Batochio, falando pelos seu!? respectivos partidos,
produziram uma argumentação adequada a respeito
da possível inconveniência ou da possível ausência
de juridicidade dos Tribunais Militares Estaduais. Ba
seados nesses argumentos, desejam S. Ex!!s que a
Câmara concorde com a extinção dos Tribunais Mili
tares Estaduais.

Não discuto o mérito da questão, mas levanto a
respe;to uma questão constitucional. Diz o art. 125 da
Constituição em vigor que "os Estados organizarão
sua Justiça, observados os princípíos estabelecidos
nesta Constituição". O § 1º estabelece, com singular
clareza e propriedade que "a competência dos tribu
nais será definida na Constituição do Estado, sendo
a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal
de Justiça".

Ora, Sr. Presidente, a partição de competências
estabelecida na Constituição Federal é um dos funda
mentos do princípio federativo, que é cláusula pétrea
da Constituição. Quando tratamos de qualquer norma
que modifica para mais ou para menos a competência
dos Estados, estamos vulnerando competência que
somente tinha o Constituinte originário. Essa faculda
de não está reservada ao legislador ordinário na área
de sua competência de reforma.

Entendendo que não cabe modificar a Constituí
ção Federal nesta parte, porque ela diz respeito à Fe
deração, eis que assegura ao Estado a organização
da sua Justiça, define a competência do órgão que
deve organizá-Ia e estabelece a iniciativa das leis a
que se refere essa organização, entendendo que não
é possível acolher a emenda que extingue as Justiças
Militares Estaduais, o nosso partido, fiel à Constitui
ção Federal, obediente à sua cláusula pétrea, enca
minha o voto "não".

o SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. RICARTE DE FREITAS (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei de acordo com a orientação do par
tido.

O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. MARCOS ROllM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores encaminha pelo fim da Justiça Mi
litar, pela extinção dessa forma de constituição de foro
privilegiado no Brasil que vem sendo extraordinaria
mente funcional à manutenção da impunidade nos
crimes praticados por policiais militares contra civis
neste País. .

Entendemos que não há nenhum motivo para
que esta Casa perca a oportunidade de aprofundar a
reforma do Poder Judiciário, avançando progressiva
mente, no sentido de uma Justiça cada vez mais
equânime para todos os brasileiros.

Sr. Presidente, quero aproveitar esta oportuni
dade para fazer um comunicado à Casa, também na
condição de Presidente da Comissão de Direitos Hu
manos, uma vez 'que estivemos em Vitória acompa
nhando o julgamento do Sr. José Rainha.

O julgamento terminou neste momento com a
absolvição do Sr. José Rainha. (Palmas.)

Seguramente, essa absolvição não só é uma
conquista do povo brasileiro, mas também afirma o
Poder Judiciário neste País.

Por tudo aquilo que acompanhamos nos autos
do processo, não havia de fato nenhuma prova que
pudesse incriminar essa liderança do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra.

Esse julgamento, finalmente, repõe a verdade, e
estão de parabéns a Justiça brasileira e o povo deste
País.

Era essa a comunicação, Sr. Presidente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi alguns
argumentos proferidos a favor da extinção da Justiça
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Militar. O PFL não concorda com esses argumentos
porque esta própria Casa já votou uma legislação, que,
aliás, foi motivo de toda a vida do ex-Deputado Hélio
Bicudo, para que os crimes catalogados como crimes
comuns cometidos por militares não fossem julgados
pela Justiça Militar, e, sim, pela Justiça Comum.

Acho que esse assunto. está definido.
Sr. Presidente, querer que uma transgressão

militar, que um crime catalogado como crime militar
seja julgado pela Justiça Comum é uma injustiça con
tra aqueles que têm a responsabilidade de trazer paz,
tranqüilidade e segurança fi sociedade brasileira.

Além do mais, o assunto está devidamente dis-
ciplinado. . ..

Não se queira aquI di.zer que queremos ampli
ar a Justiça Militar. Queremos preservá-Ia onde
existe, ou seja, nos Estac;fos .que têm uma corpora
ção militar muito grande, onde. a Justiça Militar está
devidamente estruturada e vem cumprindo o seu
papel de fazer justiça em todos esses crimes que
são analisados por aquela Corte.

O Superior Tribunal Militar é um órgão da mais
alta respeitabilidade, constituído de homens probos,
corretos, competentes, que têm feito da Justiça suas
vidas, para que haja no País uma Justiça que possa
coibir os abusos nesse campo..

Por isso, nós, do PFL, acreditamos que os mili
tares hoje precisam da sua Justiça própria nos crimes
catalogados como militares. Aqueles crimes cometi
dos por militares que não sejam catalogados como
desta órbita serão julgados pela Justiça Comum,
como estabelece a legislação já aprovada por esta
Casa.

Assim sendo, Sr. Presidente, para mantermos
a Justiça Militar em nosso País, o Partido da Frente
Liberal recomenda o voto "não".

o SR. MENDES RIBEIRO FILHO. (Blo
co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, acho que a questão, como foi encaminha
da, não diz da tramitação de tudo que envolve a
Justiça Militar.

A Comissão já aprovou uma emenda que 'ino
va no que diz respeito ao Juiz. Agora não é mais
Auditor da Justiça Militar; é Juiz de Direito da primei
ra instância.

O que se está preservando mantendo a Justi
ça Militar é o que a Constituição determina, ou seja,
onde houver Polícia Militar com mais de vinte mil ho
mens, o Estado poderá decidir se vai ou não existir
Justiça Militar.

Não quero assumir a responsabilidade de ter
minar neste plenário da Câmara dos Deputados
com a Justiça Militar do Rio Grande do Sul e não sa
ber o que isso acarretará à Brigada Militar daquele
Estado, como às Polícias Militares de São Paulo e
Minas Gerais.

Por tudo isso e pelo texto vigente na Constitui
ção, o Bloco Parlamentar PMOB/PST/PTN vota
"não" ao destaque.

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
entende que a matéria, em consonância com o pró
prio princípio constitucional vigente, deve ser manti
da.

.Portanto, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB re
comenda o voto "não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo si~tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

. '. Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMOB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei de acordo com orientação da ban
cada do PMOB.

O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei de acordo com o partido.

O SR. CORNÉLIO RIBEIRO (POT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei com a orientação do partido.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (POT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o voto da bancada
do PDT é aberto. O Lfder votará "não" pelas razões
aqui expostas pelo Deputado Ibrahim Abi-Ackel: es
taremos interferindo na capacidade dos Estados de
organizarem suas Justiças Militares.
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Além do mais, parece que, em seguida, vota
remos emenda que deixará muito claro que, nos ca
sos de crimes comuns, os policiais estarão subordi
nados ao procedimento comum ao conjunto dos ci
dadãos.

O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção votei de acordo com orientação do partido.

O SR. ANTONIO JOSÉ MOTA (Bloco/PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei de acordo com orientação do
PMDB.

O SR. LEUR LOMANTO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei de acordo com orientação do partido.

O SR. OSCAR ANDRADÉ (PFL - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei de acordo com orientação do PFL.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com a bancada do PT.

O SR. PAULO GOUVÊA (PFL - SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com orientação do PFL.

O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior acompanhei a orientação do PSDB,
para efeitos administrativos.

O SR. JORGE PINHEIRO (Bloco/PMDB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei con
foone orientação do partido na votação anterior.

CTSR. ZAIRE REZENDE (BJoco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei "não".

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei conforme orientação do PSB.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei conforme instrução do partido.

O SR. AUGUSTO FRANCO (Bloco/PSDB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com meu partido, o PSDB.

O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei de acordo com o Líder Inocêncio Oliveira.

O SR.-FRANCISCO COELHO (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior segui orientação do PFL, do Líder Inocêncio Oli
veira.

O SR. PEDRO CANEDO (Bloco/PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores segui orientação do partido.

O SR. NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSOB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, obedeci a
orientação do partido na primeira votação.

O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o partido.

O SR. MAX ROSENMANN (BJoco/PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
últimas votações votei "não".

O SR. LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior acompanhei o partido.

O SR. VICENTE ARRUDA (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o PSDB.

O SR. MARCOS LIMA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei "não".

O SR. WALDIR PIRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, lamento informar à Na
ção, e sobretudo à minha terra, que acaba de falecer
uma das grandes figuras da dignidade baiana e da sua
cultura: Euclides Neto, escritor primoroso e homem pú
blico de extraordinária fidelidade à política democrática
e aos interesses sociais da Bahia e do Brasil.

Meu companheiro, meu colega de turma, Secre
tário de Estado da Reforma Agrária da Bahia no meu
Governo, primeiro Secretário de Estado de Reforma
Agrária da história desta Nação, realizou trabalho ex
traordinário a serviço da pacificação das lutas da terra
no Brasil e na Bahia. Encontrou uma situação gravís
sima de um Estado marcado por desigualdades soci
ais e por lutas agrárias profundamente cruéis.

Registro o falecimento de Euclides Neto, em
meu nome pessoal e em nome do meu partido, que
perde uma de suas grandes figuras na Bahia e, sobre-
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tudo, minha solidariedade à minha terra pela perda de
um homem e de uma figura humana admiráveis.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência se solidariza com a dor de V. Ex!! e com a
dor dos familiares do Dr. Euclides Neto.

O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "não".

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei com o PSDB.

O SR. VIRGfllO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o PT.

O SR. NILSON PINTO (Bloco/PSDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação alite
rior votei com o Bloco/PSDB/PTB.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei com o Líder
Inocêncio Oliveira.

O SR. OLAVO CALHEIROS (Bloco/PMDB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o partido.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA.
Sem revisão do oradoi'.)- Sr. Presidente, na votação
anterior votei conforme. orientação do PTB.

O SR. ZENALDO COUTINHO (Bloco/PSDB 
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei conforme orientação do partido.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT- PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei conforme orientação do PDT.

O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com meu partido.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior não pude estar presente por motivo superior. Mas
voto com o Líder que encaminhou a votação pelo Par
tido da Frente Liberal.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo à
Casa no sentido de que hoje, às 19h., estejamos pre-

sentes no plenário a fim de votar o Orçamento Geral
da União. Trata-se da lei mais importante do País,
que define os custeios e investimentos para este ano.

Sr. Presidente, como a LDO determinou que só
se podia gastar dois doze avos do Orçamento e nos
meses de janeiro e fevereiro já foram consumidos
esse'montante, então no mês de março já não havia
mais recursos nem para custeio, nem para investi
mento. Existem vários órgãos da administração públi
ca federal que não dispõem de recursos sequer para
comprar o cafezinho.

Então, será que esta Casa não tem consciência
de que devemos votar o mais rapidamente possível o
Orçamento Geral da União, para dotarmos o País
dessa Lei de Meios que permita continuar funcionan
do a máquina administrativa e sobretudo os investi
mentos?

Por isso, Sr. Presidente, conclamamos os cole
gas para que às 19 horas estejamos presentes neste
plenário, a fim de votar o Orçamento Geral da União
para o corrente exercício.

Sr. Presidente, repito, é fundamental que esta
Casa tenha consciência de que precisa votar o Orça
mento Geral da União até o dia 16 de dezembro,
quando termina o ano legislativo. O Congresso Nacio
nal afirma-se pelas boas leis que faz e não pela quan- .
tidade de leis que aprova. Por isso, é fundamental que
o Congresso aprove o Orçamento Geral até 6 de de
zembroquando encerramos o ano legislativo, para que
o País possa, a partir do dia 1!! de janeiro do ano se·
guinte, ter seu orçamento de custeio e investimento.

Sr. Presidente, com esse sentimento, é funda
mentai que todos estejamos em plenário hoje para dis
cutir em profundidade o Orçamento e votá-lo, numa de
monstração de que o Poder Legislativo do Brasil está à
altura do momento político que vivemos.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdo B - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esta Casa acabou de ouvir a informação prestada

.pelo Deputado Waldir Pires a respeito do falecimento,
na Bahia, do Sr. Euclides Neto.

Queria apenas complementar as condolências
expressas pelo nobre Deputado e chamar a atenção
desta Casa, especialmente dos homens públicos que
aconstituem, para o fato de que com o falecimento do
Sr. Euclides Neto a Bahia acaba de perder um dos
seus maiores homens públicos da atualidade. Especi-
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almente os setores democratas, os setores progres
sistas do meu Estado estão de luto, porque Euclides
Neto não era uma figura qualquer. É bom que os Srs.
Deputados Federais dos diversos Estados saibam
que para a Bahia e para o Brasil também foi uma
grande perda. Euclides Neto é um desses homens
que dignificaram a vida pública política brasileira.

No momento em que a vida pública política bra
sileira não passa por bons estágios, mas, ao contrá
rio, passa por maus momentos, toda ela chamusca
da por denúncias variadas, vindas de diferentes fren
tes e atingindo diferentes objetivos, neste momento
rememorar o exemplo de Euclides Neto é de todo
oportuno, uma vez que ele foi um político de longa
trajetória.

Foi Prefeito da sua cidade, Ipiaú, onde introdu
ziu métodos absolutamente novos de administração,
e antes de 64 ele já criara ali a chamada fazenda do
povo, que fazia uma espécie de reforma agrária nas
vizinhanças do Município, promovendo aglutinação
de massas camponesas em .torno daquela fazen
da-modelo.

Mais à frente foi perseguido pelo regime militar.
Com a Abertura, Euclides Neto foi chamado para Se
cretário de Reforma Agrária do Governo Waldir Pires e
foi um dos maiores, sem nenhum juízo de valor com re
lação aos demais, provavelmente o mais reputado, o
mais conceituado Secretário de Trabalho à época do
referido Governo democrático de Waldir Pires. Posteri
ormente, Euclides Neto continuou sua vida, sua traje
tória à frente do Incra, onde desenvolveu um trabalho
absolutamente meritório.

E, Sr. Presidente, seria bom que nós, Deputados,
nos inspirássemos no seu exemplo. Euclides Neto,
como Secretário e Presidente do Incra, era benquisto
e bem-visto na Bahia por todos os trabalhadores rura
is. Todos eles diziam que qualquer que fosse a opi
nião de Elclides Neto a respeito dos problemas can
dentes no momento devia ser respeitada por ser uma
opinião judiciosa e séria.

Por último, gostaria de lembrar que em determi·
nado instante Euclides Neto fez publicar no jornal A
Tarde, da Bahia, artigo sobre o PCdoB, do qual não
participava, cujo título era "O sal das Esquerdas", em
que fez juízo de valor altamente meritório sobre o
nosso partido, considerando-o o sal das esquerdas,
coisa que nos animou bastante e nos deixou extre
mamente comovidos e orgulhosos.

Por isso, Sr. Presidente, em nome do PCdoS e,
seguramente, de todos os Deputados da Bahia, jun
to-me a todos aqueles que neste momento se irma-

nam e se solidarizam com o sentimento baiano, pela
perda do grande homem público que foi Euclides
Neto.

O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, registro meu voto
"não" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Quero avisar os Srs. Parlamentares que há 460
Deputados na Casa. A presença é aferida pela vota
ção no painel, e estou vendo 358 votos. Vou encerrar
a votação. Os Srs. Deputados estão alertados para
esta circunstância. E há 460 Deputados na Casa. Vou
encerrar a votação.

Está encerrada a votação.
O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei meu
partido, o PPB, nas votações anteriores.

O SR. SÉRGIO REIS (Bloco/PSDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com a Liderança do partido.

O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação da Liderança do PFL na votação an
terior.

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme orientação do meu partido.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PT na vota
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 91
Não: 272
Abstenções: O
Total: 363

É Rejeitado o Dispositivo.
Fica mantido o texto do Substitutivo.



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 14561

LISTAGEM DE VOTAÇÃO: Partido Bloco Volo
MARANHAo
Nelva MoreIra PDT N.o

Propoel;lo: PI!C N'-HIll2 • DESTAQUE N" 131
Nlce LobAo PFL NA.
Pedro Femandee PFL NA.
Pedro Novall PMOB PMDBlPSTIPTN NAo

InlcloV"'çlo:0_'7:. Roberto Rocha PSDB PSDBlPTB NO.

fim VotoçIo : 05I04I2ll00 17:111 P....ldlram a Votaçlo: Mchel Tem.. -15:50 Total Maranhlo: 12
cEARÁ
Adolfo Marinho PSOB PSDBIPTB NA.

RuuIYdq-d. Votleio
Almeida de Jesus PL PUPSL NAo

Sim "
AnJbal Gomes PMDB PMDBlPSTIPTN Nao

Nlo 272 Orllntoçlo Antonio Cambr&ta PSOB PSDBIPTB NAo

A-.t.nçlo O PSOBlPTB. NIo AntonJo Joe6 Mola PMDB PMDBJPSTIPTN NOo

PMIlBIPSllPTN - NIo Chiquinho Feitosa PSOB PSOBlPTB NO.
Tolal da VotaçIo 383 PFI.-Nlo In6cioAmJdB PedoS PSBIPCOOB Sim

PT·Slm JoséUnh.... PPB Nilo

PPB-NIo J015é Pimentel PT Sim

PDT· LJba..do Léo AJcAntara PSDB PSOBIPTB NIlO

Art.17
PSBlPCDOB _Sim RaImundo Gomas de MItos PSDB PSOB/PTB NIo
PUPSL·NIo Sérgio Novai. PSB PSBIPCCOB Sim

Totol Quorum .14 PP8-81m Ublratan AgulBr PSDB PSDBlPTB NOc
PV-SIm Vicente AmJdB PSDB PSDBlPTB Nilo

TobIC_ri.:14

PlAul
Á1IlaLlI'll PSDB PSDBlPTB NAo
Hericllto Forte. PFL NAo
Paes Landim PFL Nilo

ObllrUÇlo O Theml.tocfell Sampaio PlADB PMDBlPST/PTN NAO
WelJlngton Dia. PT Sim

Total PJliul: 5

RIO GRANDE DO NDRTE
a.tlnha Ro-ado PFL Nilo

PartJdo Bloco Voto HenrlQu. Eduardo A!Vee PMOB PMDBlPST/PTN NAo

RORAIMA
Iber6 Ferreira PPB NIo

A1rton CueaV. PPS Sim lAlmR08ado PMDB PMOBIPSTIPTN NIo

EJton RoIlnelt PFL Nilo
L.voLlIerMala PFL NIlO

Tolal RoraIma : 2
Total RIo Orande do Norte: 5

AMAPÁ
PARAIBA
Adauto Pereira PFL NAo

Eduardo SeabnI PTB PSOBIPTB NIo Armando Abnlo PMDB PMDBlPSTIPTN NA.
Jurandll Juarez PMDB PMOBIPSTIPTN NIo Avenzoar AmJda PT Sim
stlrglo Barcellos PF~ NOo Cal10s Dunga PMDB PMOBIPSTIPTN NO.

Total Amapá: 3 Daml.llo Fellclano PMCB PMDBlPSTIPTN NAo

pARA Domiciano C8.bral PMDB PMDBIPSTIPTN NAo

AnlvaldoVarl PSDB PSDB/PTB NIo
Efraim MoraJ. PFL NAo

Bebi PT Sim
EnlvaJdo Rlbelro PPB NIO

Glovannl Quolroz POT Nilo
Inaldo LeItAo PSDB PSDBIPTB NIo

Jorge eo.ta PMOB PMDBlPSTIPTN NAo Total P.alba: 9

PERNAMBUCO
Partldo Bloco Voto AntOnio Geraldo PFl Nilo

PARÁ
J08u6 aangtaon PTB PSOBIPTB Nilo Partido Bloco
Nlçln Rlbe!ro PSDB PSOBlPTB Nilo

Voto
PERNAMBUCO

Nilson PEnto PSOB PSDBlPTB NAo CarlOliBatala PSDB PSDBIPTB NAo
Peulo Roeh. PT Sim Clementlno Coelho PPS Sim
Raimundo Santos PFL NOc DJRlme Pae. PSB PSBlPCOOB Sim
RenNdo Leal PTB PSDB!PTB NAo Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Valdir Gon...r PT Sim Inocêncio OliveIra PFL Nilo
V1c Pires Franco PFL NAo Joaquim Francisco PFL NIo
Zenaldo Coutinho PSDB PSDBJPTB NAo JoséChavea PMOB PMDBlPSTIPTN NAo

Total P.I: 13 luiz Piauhyllno PSDB PSDSlPTB NAo

AMAZONAS
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB NAo

ÁUlaUns PFL NAo
OsvaJdo Coelho PFL NAo

FroncIIeo Garçlo PFL NAo
Pedro C.,.,.. PPB Nilo
Pedro Eugtnio PPS Sim

luiz Fttmanda PPB NAo Sérgio GU8tT8 PSOB PSDBIPTB NOo
V.nessa Grazzlotln PCdeB PSBIPCDOB Sim

Total An-.zona.: 4-
Total P.nambuco: 14

RONDONIA
ALAGOAS
He4enHdo RIbeiro PSOS PSDBIPTB NOo

AgnIklO MunIz PPS Sim JoaquIm Bnto PT Sim
Conroclo Moura PMDB PMDBlPSTIPTN Nao LuIzDantaft PST PMDBlPSTIPTN Nao
eurfpodcs Mlmnda POT NAo ~avo Calhelroli PMDB PMDB/PSTIPTN NAo
Exp.cilto Jl1nlor PFL Nao Rej;z18 Cavalcante PPS Sim
M.rInh. Raupp PSDB PSDBlPTB NAo Total Alagoas: 5
Nllton Caplxab. PTB PSDBIPTB NAo
Oscar Andrade PFL NIo SERGIPE

S6rglo ClU'VIllho PSDB PSDB/PTB Nilo Mol""n Rlbllro PSC Sim
Auauslo Franco PSDe PSDBlPTB Sim

TotIIl Rondon.: • Jorge Alberto PMDB PMDBIPSTIPTN NIo
ACRE Jos6Teles PSOB PSDBJPTB Sim
Ildefonço COI"delro PFL NAo Marcelo D41dll PT Sim

J_Tota PPB Nilo Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB Sim

Joaé AIakalndro .PSL PLlPSL NAo Sérgio Reis PSDB PSDBlPTB NOo
_Bl_ PPS Sim Total Sergipe: 7
Mwcos Afonao PT Sim
NUlan Mourlo PT Sim BAHIA

SéfVIo BalTO& PSDe PSOBIPTB NOo
Arolde C8draz PF~ Nlo
Claudio Cajado PFL NIo

Tolll1Acra:7 Cortolano Sales PMDB PMOBIPSTIPTN NAo

TOCANTINS F611x Mendonça PTB PSDBIPTB Nao

Antonio Jorge PTB PSOBIPTB NAo FranclslOnlo Pinto PMOB PMDSlPSTIPTN NOo

Dan:l CceII10 PFL Nilo Geraldo SlmlSes PT Sim

FralraJtlnior PMDB PMOBIPSTIPTN Nilo Geraon Gabrlelll PFL Noo

KitiaAbreu PFL NAo l-iNoldo Lima POdoB PSBlPCDOB Sim
JaJroA21 PFL NIo

TotaIT_..:4 Jairo camerro PFL Nilo

MARANIfAO JoAo AlmMla PSDB PSDB1PT8 NIo

Ai_Filho PMDB PMOBIPSTIPTN Nilo JoAoLelo PSDB PSD8IPTB NAo

Ceaar BIIndelra PFL NA. Jonlval Lucu Junior PFL NIo

COItaF...."" PFL NOo Jorge KholJry PFL NIo

FranclacO Coelho PFL Nilo Jos6Rocha PFL NIlo

G_VIeIr1I PMQB PMDBIPSTIPTN Nilo Jutahy Juntor PSeB PSOBIPTB Nilo

JoIoCu1alo PSDB PSOBlPTB NIlo Leur Lamento PFL NOo

Joe6 Antonio AJmekI. PSB PSBlPCDOB Sim LulzMorelra a.ParI. NAo
_caotro PFL NIo
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Plrtldo - v,*, Partido Bloco Vou>
BAHIA sAOPAULO
Nefaon PAilegrlno PT Slm André Ben...l psoa PS08JPTB NlIo
NISoCoelho PSOB PSOB/PTB NlIo Antonio Carlos Pannun:r.io psee PSOBIPTB Nlo
P-.uIoBraglt PFL NIo ArtIndo Ct'liNlgllra PT Sim
PMJk) MeoeJhAes PFL NIo AmaIdo F..... de SO PPB NlIo
Pedro !rolo PMoa PMOBIPSTIPTN NIo

_~Ira

PSDS PSOBlPTB mo
Rorand Lelllgne PFL NlIo Blopo WOlldorval PL P!JPSL NlIo
8auk) Pedrosa P80B PROBIPTB mo Coleo GlglJo PTB PSOM'TB mo
Ur.lclno QueIroz PFL mo CIOV\sVoIPl PSOB PSDBJPTB NlIo
WllidirPlree: PT Sim Corauci Sobrinho PFL NlIo
W.tt« Plnh6lro PT Slm OeVl!I••co PSL ,PUPSL NIo
Vvonlton OonçeJVfllI PPB NlIo OeHlmNetto PPB NIo
Tabl Bahia: 30 Or. EvlIUb PSB ,PSBJPCDOB Sim

MINAS QERAlS Dr.H"io PDT NIoo

AdemlrLuc.. PSOB PSOBIPTB NIo OulJo PI..neod1l PTB PSOM'TB mo
AntoniodoVaKe PMOB PMDBlPSTIP"m SIm Edlnho""""o PPS Sim

Aracety de PatUla PFI. Nlo EdwIrdo Jorge PT Sim

BonW'cio do Andrad. PSOB PSD6IPTB NIO Emeraon~ PPR sm

Ofilb« Camwo PFI. NIo F.mando Zuppo POT SImeu__
P80B PSOBJPTS NIo JaJr~ PT SIm

Oanilo de C...tro PSOB PSOBIPTB NIoo Jo&o '-kmma"ln Neto PPR 8lm
!:dm. Morwi,. PFB NIO """'" Tadeu Mudalen PMOB PMDBlPsT/PTN mo
Eduatdo Barba•• PSOB PS08/PTB NIo Jooé de Abreu PTN PMDBlPSTIPTN NIo
E1lMu RMand. PFL NIo Jo"Ganolno PT Sim
GUmar Mechedo PT SIm JoM Indlo PMOB PMDBlPsTlPTN Nlo
G!yoon Ten-a Pinto PMOS PMOBJPSTJPTN NlIo JoMM_ PT Sim
I-l'IJo CoatII PMOB PMOBJPSTIPTN NlIo Joa6 Roberto Belochio POT 8lm
H.rcuJano Arrdilnehi PPS NIo IAmartlne Posella PMOS PMDBJPSTIPTN NlIo
lbrahlm Abl-Ackel PPB NlIo luiz Antonio F1eury PTB PSDB/PTB NIO
JoAo FII••lI(ella PT SIm LuIm Erundlna PSB PSBJPCDOB 8lm
Jo6o Magalhles ?MOB PMOBIPSTIPTN NIo MooIuIyN_ PFL NIO
Jo&oMagno PT SIm _Clo~. PL PUPSl. NIO
JoM MIlItIo PSOB PSOBIPTB mo Mk:helTemer PMDB PMOBJPSTIPTN Art. 17
J<llIo~ PMOB PMOB/PSTIPTN NlIo UltIonMontl ?MDB PMOBIPSTIPTN mo
L-..lV..lla PFL NIo Uorell'8FetrT'8lra PFL NIO
IJnccln_ PBL PUPBL NIo Nel'o Rodolfo PMOB PMDBlPSTIPTN NIO
M*do Reinaldo Moreira PPB NIo Neuton LItml PFI. mo
Marca0 LImIo PMDB PMOBIPsTlPTN NIo PIUlo __hl PSDB PSDBlPTB NIO
Maria! do carmo Lera PT Sim PIUlo Llml PMOB PMOBIPST/PTN NIo
Wrlo de Ollvalra PMDB PMDBlPSTIPTN NIO Professor LuI2inho PT SIm
NlIm*",o MkBnda PT Sim me-doBerznlnl PT 8lm
e-noLdo PPB NIo Rk:erdo lar PMDB PMOBIPSTIPTN -0I1mp1o Pinos PDT NA<> R.ubem: Furtan PPS Sim
o.m&nJo Pereira PMOB PMOBIPSTIPTN NIO

Salvador ZknbaJdl PSOB PSOBIPTB NlIo
~lIIo0.ge.do PT 8lm

SamPtlio Dórie psoa PSOBIPT8 NIo
Phltemon Rodrigues PL PLJPSL NA<>

SiIvIoTOITM PSOB PSOBIPTB NlIo
~GIMmI PSOB PSOBJPTB NIo
Roberto Brant PFL NIo Talm. de Sooa PT SIm
Rornel M\2k) PPB Nlo VadAoGom.. PPB mo
Romeu QlJ8froz PSOB PSDB/PTB NIo Valdemar eo.ta Neto PL PUPSL NIO

RoneIdo VMCOnC4lllos PFI. NIO WlIgner SellMUano PPB NIo

s«gIo MIrando PCdoB PSBIPCOOB Sim XIco GnI2Iano PSOB PSOB/PTB mo
\llrgnlo GulmorAoo PT Sim ZUllHlCOIn PSOB PSOBlPTB SIm

P......o Bloco Valo P.rt:do Bloco V_
MINAS OERAIS ToW 810 Paufo : 52
WAlfrkfo Mlir.. Gui. PTB PSDB!PTB NIo
Zal<eRezond. PMOB PMDBlPST/PTN Sim MATO GROSSO

Celcb Pin!llWo PFL NIOTotal _,.. G.ra. : 41
O.v.ldo Sobrinho PSOB PSOBIPTB NIo

EII.. lRITO SANTO PftdroHenry PsOB PSOBIPTB NIoo
AIo'tio santo. PSOB PSOBIPTB NIO RJcarte de F....ita. PSDB PSDBJPTB NIO
Feu Roaa PSOB PSOBIPTB NIO Tet6BeZ8lTll PUDB PMDBlPSTlPTN NIo
JoAoCo..r PT SIIm ToIIIIMo"'_:.
JoM Carlos SI.. PTB PSOBIPTB NIo
Marcua \llcent4l PSDe PSOBIPTB NIo DISTRITO FEDERAL

MaxM8uro PTB PSDB/PTB 8lm Agnalo QueIroz . PCdoB PSBIPCOOB Sim

RIcardo Ferraoo PSOB PSOBIPTB mo AlbertoF~ PMOB PMOBIPST/PTN NIO

_c.mata PMOB PMDIlIPSTiPTN Sim Geraldo MaaeIa PT Sim

T_Eeplrlto lIan1o: •
Jorge Pfnhelro PMOB PMDe/PSTIPTN Na<>
M8rteAbedla PSOB PSDBlPTB Na<>

RIO DE JANEIRO Ped<oCeloo PT SIm
AldorMi A~yd. PPB NIo Total DlolrItoF_: •
AldIrCabral PSDB PSDE!lPTB NlIo
ASIlxwIdl'll CardoaQ PSB PSBlPCOOB Sim GOlAs
AJIT'*ind8 d. Carvalho PFL NIoo ElJIarMoraia ?MOB PMOBIPSTIPTN NIO

Arolde de Oltvalro PFL NIO Geovan Freitas PMDB PMDBlPSTIPTN 9Jm

B.PO Rodrigu_ PL PLlPSL NIO Jovalr Ahlntes PSOB PSOBIPTB Sim

Carioe Sant.la PT SIm JUQUk'lhII PSOB PSOB!PTB NIo

CorMIlo R1bolro POT NIo lIdl8Quinan PSOB PSOBIPTB NIO

Corona' Gercl8 PSOB PSDBlPTB NIo LúcialVlnla PSOB PSDBJPTB -Omo Femandn PSDB PSDBIPTB NIO Luiz Btttancourt PMOB PMOBIPSTIPTN Sim

EdunoP... PTB PSOBIPTB NA<> NorbertO Teixeira PMOB PMOBJPsTlPTN NIoo

Eunoo MIranda PPB NIO PadroC~edo PSDB PSDBJPTB NlIo

Fernando Gabelra PV Sim Pedro' Chavu ?MDB PUDBJPST/PTN NIO

Fem..,do Goncalvu PTB PSDBIPTB NIo PMlroWII.cn PT Sim

Fr.-nd.coSllva PST PMOB/PST/PTN NIO VllmerRo<:lle PFL mo
l6dkJRou PMOB PMOBJPSTIPTN NIO 26 aomM d. Rocha PMDB PMOBIPSTIPTN NOo

Jalr BoI.anaro PPB NIo ToIoI Gol.: 13
Jandinl FeghoJl PCdoB PSBlPCOOB Sim MATO GROMO DO SUL
Joao MeOO•• PMOB PMOBIPsTlPTN NIo flen..HurFnn'llilra PT Sim
Joio Sampaio POT 8lm MerçeI FUho PUDB PMDBlPSTJPTN NlIo
JorDeWII.on PMDB PMOBJPST/PTN NIO ".,.•• Sen'ano PSOB PSOBIPTB NA<>
Joe6 Cerloe Coutinho PFL NIo N'elaonTrad PTB PSOBIPTB NIO
Lu1zRlbelro PSOB PIlDM'TB NlIo PM!ro P8droaalan PFL NIo
Luiz$«Qlo' PT Sim

Wakfemk'Moka PMOB PMDM'ST/PTN NlIo
M"lOmRald POT NIo
"Miro Telxeinl POT NIO ToW Mato Groa.a do SUl: &

PIMJ'o Feijó PSOB PSDBIPTB NIo pARANA
RodrigoMa1lI PTB PSDBIPTB NIo Abelardo Luplon PFL NIO
Ror*do Cear Coe(ho PSOB PSDBIPTB NIo AII0n00~ PFL HIo
RubemMedInl PFL NIo AIrton Roved. PSDB PSOBIPTB NIo
SlmaoS..1m PPB NIo AlexCamf.ni PBOS PSOBIPTB Sim
Vlvaldo_ POT BIm ChIcO da PrinoH. PSOB PSOBIPTB mo
Wanderley Martln. POT NIo DlIceu9_ PFB NIo

Total RIo da.lM*ro : 33 0<. Roclnha PT Sim

sAOl'AULO
Flt.vlo Ama PBOB PSOB/PTB NIoo

Alberto Mour60 PMDB PMDBlPSTIPTN NIo Gu.bIvo Fl1.Jet PMDB PMDBlPsTlPTN NIo
lris Slmee. PTB PSDB/PT6 NIO
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o SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca
bamos de encaminhar à Mesa uma emenda, que re
cebeu o número 53, assinada por todos os Líderes.
Acho que seria oportuno que o Plenário pudesse
apreciar essa emenda, que é de entendimento de to~

dos e diz respeito à idade máxima para se entrar nos
tribunais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
seguir a ordem, Deputado Mendes Ribeiro Filho.

De acordo com a ordem, vamos apreciar agora
a Emenda Aglutinativa nº 20:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 20
(Regimento Interno, art. 118, § 3º e art. 122)

Incluam-se inciso V-A e §§ 5º e 6º no art. 109 da
Constituição Federal, como art. 22 do Substitutivo da

PARANÁ
IvanlQ Guerra
JoSé Bom.
Joo6 Janene
LucIano Pl2:ZBtto
MlttcloMatoa
Max Roaenmann
Moacir Mlchelllltto
Nelson Meur.
Otlmar BerraaUo
RenatoSlIve
Rubens Bueno
811ntol Filho

Total P...., : 22

SANTA CATARINA
Antonio Carlos Konder Rei.
Carllto MllIrsa
Edlnho Ilez
Edlaon Andrlno
FomMOO Coruja
JOêo Meto.
Joio Ptzzoll!lttl
José Carlos VIeira
Pedro Blttencourt
Raimundo Colombo
Seranm Venzon
Vicente Caroprelo

T_ sonCa eat.lmo : 12

RIO ORANDE DO SUL
A1_DIpp
AuguatoN"'
C.IoRlel.
Owef.l0 Perondl
EnIoBacc:1
Esther Gro••1
F.".ndo M,rronl
F«ter JCmlor
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Lula C8l101 HliIlnze
Luiz Mainardi
MIIrcos RoIlm
Mend•• RJbelro FIlho
Nelson Proença
Divaldo Blotchl
Pauto Jod Gouv68
Roberto Argenta
Synval GuazmBi
TBfmoKlrst
ValdecI OIlvelra
Waldir Schmldt
W&ldomlro Fioravante

RIO GRANDE DO SUL
Veda Crullul

Total Rio Grande do Sul: 24

PFL
PMDB PMDBlPSTIPTN
PPB
PFL
PT
PSOB PSOBJPTS
PMOB PMOBIPSTIPTN
PPB

j~~g: :g=lPm
PPS
PFL

PFL
PT
P_ PMOBIPSTIPTN
PMDB PMDBlPST/PTN
PDT
PMOB PMOBIPSTIPTN
PPB
PFL
PFL
PFL
POT
psca PSDBJPTB

POT
PPB
PTB PSDIl/PTB
!'MOB PMO~STIPTN

POT
PT
PT
PPB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMOB PMOBlPSTII'TN
PMOB PMD~ST~

PMOB PMO~ST/PTN

PL PL/PSL
PHoas
PMDB PMOBIPSTIPTN
PPB
PT
!'MOB PMOBIPST/PTN
PT

PlrUdo Bloco

PSOB PSDBIPTB

Voto

Nao
NIo
NIo
Nlo
Sim
Sim
NIo
NIO
NIO
NIO
Sim
NIo

NAo
SIm
NIo
NIo
NIo
NIo
NAo
NAo
NAo
NAo
Nao
NIo

NIo
NIO
NIO
NIO
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
NIo
NIo
Sim
Sim
/0/10
NIo
NIo
NIO
NAo
NIo
Nlo
Sim
NAo
Sim

Voto

Nlo

Comissão Especial, renumerando-se os demais, com
a seguinte redação:

"Art. 109 ..

V-A - as causas relativas a direitos hu
manos a que se refere o § 5Q deste artigo;

§ 5º Nas hipóteses de grave violação
de direitos humanos, o Procurador-Geral da
República, com a finalidade de assegurar o
cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados intern~cionais de direitos humanos
dos quais o Brasil seja parte, poderá susci
tar, perante o Superior Tribunal de Justiça,
em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência
para a Justiça Federal.

§ 6Q O Brasil se submete à jurisdição
de Tribunal Penal Internacional a cuja cria
ção tenha manifestado adesão."

Decorrente de fusão do inciso XIII, do art. 109
da Constituição Federal, constante da PEC nº
368-A/96, apensada e do inciso V-A do art. 109 da
Constituição na redação o art. 22 do Substitutivo da
Relatora.

Justificação

A responsabilidade internacional por violações
de direitos humanos ocorridas no Brasil é assumida
pela União cada vez que se torna parte em um tratado
internacional de direitos humanos. Infelizmente, um
grande número de violações de direitos humanos no
Brasil é perpetrada por agentes públicos estaduais ou
com a sua conivência ou anuência. A experiência tem
demonstrado que, nesses casos, o surgimento de um
conflito de interesse tem provocado a impunidade de
muitos violadores dos direito humanos. Desta forma,
poderíamos nos beneficiar de nossa estrutura federa
tiva, responsabilizando as autoridades federais,
quando necessário, para apuração destas graves vio
lações de direitos humanos. Trata-se de medida ex
cepcional que pode ser evitada pelo bom funciona
mento do sistema legal estadual.

O que se pretende com esta medida é garantir à
União os mecanismos legais para apurar estas viola
ções e, desta forma, poder corresponder às obriga
ções internacionalmente assumidas.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - José Roberto Batochio, Vice-Líder
do PDT - Marcelo Deda, PT
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o SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB 
AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o partido na votação anterior.

O SR. VITTORIO MEDIOLl (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, segui a ori
entação do PSDB nas votações anteriores.

O SR. CEZAR SCHIRMER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar contrariamente à matéria, concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Paes Landim.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores votei "não".

O SR. WERNER WANDERER (PFL - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei de acordo com o meu partido, o
PFL.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a Liderança do PFL.

O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados que não votaram que manifestem o
seu voto ao final da sessão. Não mais vou aceitar voto
ao microfone.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, faço um
apelo às srªs Deputadas, e mais ainda aos Srs.
Deputados, para que venham votar. Estamos em
processo de término da reforma do Poder Judiciário.

Chegamos até este patamar e, assim, devemos
terminar a votação desta reforma, pois a maioria dos
Deputados está na Casa. Há sessão do Congresso
Nacional em seguida, para uma importante decisão.l
o nosso maior momento no Congresso Nacional _,
que é a votação do Orçamento. Será que não dá para
os Srs. Deputados virem ao plenário votar? É um
apelo que faço, para terminarmos a votação desta
reforma. A reforma tributária está chegando aí, os
Parlamentares estão prontos para a sessão do
Congresso Nacional, e os Deputados estão na Casa..

Vamos votar, Sr. Presidente, por favor. Muito
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nesta
Casa, até a srª Relatora reclama, porque se diz que
só se votam os projetos de interesse do Governo. Qu
ando a pauta é da Câmara, como é o caso da reforma
do Poder Judiciário e da reforma tributária, há um cer
to desinteresse.

Registramos o fato para chamar a atenção da
queles que reclamam quando se votam as questões
em que o Governo tem interesse.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Paes Landim, para encaminhar,
votação.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é
muito importante a emenda que vamos votar, porque
defere à Justiça Federal competência para julgar cri
mes contra os direitos humanos em nosso País.

É bem verdade que a emenda é confusa, no
meu entender, mas é um grande passo, de certa ma
neira, porque se os direitos humanos estão hoje en
volvidos dentro de uma perspectiva de tratados e con
venções internacionais, pela Declaração de Direitos
da Pessoa Humana, desde 1948, não é possível que
crimes que tenham repercussão de natureza interna
cional não possam ser julgados pela Justiça Federal,
até porque toda a legislação de nosso País, pertinen
te aos direitos humanos, é de natureza federal. Por
tanto, nada mais justo do que ser deferida à Justiça
Federal competência para julgar os crimes contra os
direitos humanos.

Repito que a emenda não é a ideal, não está
bem posta, mas é um passo, e eu espero que no Se
nado ela possa ser aperfeiçoada. Mas, neste momen
to, ela representa um grande passo, Sr. Presidente,
para prestigiarmos a Justiça Federal, atribuindo-lhe
competência para julgamento dos crimes e atentados
contra os direitos humanos em nosso País.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Michel remer) - Para en
caminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao
Deputado José Roberto Batochio, pelo prazo de cinco
minutos.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDr - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a redação que se pretende dar ao art.
109, § 52, da Constituição Federal reafirma o compro
misso do nosso País com a proteção aos direitos hu
manos e o compromisso de fazer persecução penal
relativamente a fatos que representem agressões
profundas à própria estabilidade da estrutura social.

Parece razoável que o mecanismo conste do
texto constitucional, porque não é nenhuma novida
de, embora não seja regra geral, o fato de que em al
guns atos delituosos, dadas as suas proporções,
dada a sua repercussão, e mercê dos atores que par
ticiparam da cena delituosa, a Justiça local, por vezes
não é regra, repito, mas também não é raro ocorrer,

.veja-se embaraçada na sua tarefa jurisdicional de
efetivamente punir aqueles que cometeram tão gra
ves infrações atentatórias à própria estabilidade do
grupo social.

Portanto, Sr. Presidente, quando a realidade
prática nos apresentar situações dessa gravidade, e
com essas peculiaridades, é importante e necessário
que tenhamos no texto constitucional, mais precisa
mente no corpo permanente da Constituição, meca
nismo processual, de natureza constitucional, que
torne possível o deslocamento da competência, para
conhecer e julgar essas infrações, para a Justiça Fe
deral, como situação excepcional que sugira, aconse
lhe, determine e indique a utilização do mecanismo
de deslocamento da competência criminal, passan
do, então, essa competência para a Justiça Federal.

Sr. Presidente, é um dispositivo importante, sem
dúvida alguma. É um mecanismo que, aliás, debuta
no nosso sistema constitucional, Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, na exata medida em que teremos pela pri
meira vez um mecanismo de ordem processual que
possibilita ao titular da ação penal, a quem dispõe do
jus persequendi nas ações públicas, o poder de, efe
tivamente, consideradas as peculiaridades, deslocar
a competência para a apreciação desses crimes da
Justiça Estadual para a Justiça Federal.

Eminente Deputado Ibrahim Abi-Ackel, eu diria
que paralelamente a este mecanismo nós teríamos
só o desaforamento, naqueles casos de crimes dolo
sos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri.

De todo modo, a experiência e o compromisso
cada vez mais intenso, forte e vigoroso do nosso País

com os direitos humanos está a aconselhar a aprova
ção deste texto, que permite, então, que o Chefe do
Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da Re
pública, percebendo haver o risco de não se fazer jus
tiça no julgamento daquele crime de repercussão in
terna.cional, transfira a competência para a Justiça
Federal.

Agora, Sr. Presidente, o que há neste texto de
mais notável, adequado e apropriado e, sobretudo,
que nos causa justificado júbilo, é o fato de que, sen
do criado, no presente momento, o Tribunal Penal
Internacional, em Roma, com a adesão de quarenta
países, entre os quais o Brasil já comparece como
signatário - e outros vinte ainda comparecerão a
esse ato adesivo _, é que estamos inserindo na nossa
Constituição a declaração de que o Brasil se submete·
à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, para cuja
criação teria manifestado a sua adesão.

Significa, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, que se tivéssemos a infelicidade de ver aqui no
Brasil renascer um Pinochet, com a execução sumá
ria de inocentes, de perseguidos políticos, de adver
sos ideológicos, e ele se refugiasse num país do .
Hemisfério Norte, segundo diz a nossa Constituição,
ele poderia ser julgado pelo Tribunal Penal Interna
cional, que tem sobre ele jurisdição adredemente re
conhecida no próprio corpo permanente da nossa
Carta constitucional.

Portanto, Sr. Presidente, a emenda é de inteira
procedência e deve ser aprovada, substituindo, as
sim, o texto do substitutivo oferecido pela nobre De
putado Relatora.

É um avanço, Sr. Presidente, na direção da de
mocracia e da defesa dos direitos humanos.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presiden-.
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR.IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a minha questão
de ordem deve ser suscitada neste momento, pois
pode influir no encaminhamento da votação.

É uma questão de ordem que não visa ao
mérito da proposição, não é contra nem a favor.
Ela visa suscitar a colaboração do Deputado José
Roberto Batochio, dos Líderes do Governo e da
Senhora Relatora para a seguinte questão: nin
guém pode deixar de considerar o homicídio um
crime contra o direito humano. Não há direito hu
mano mais respeitável do que o direito à vida. No
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entanto, a emenda não faz exceção aos crimes
contra a pessoa, que são da competência do Tri
bunal do Júri. O Tribunal do Júri não pode ter a
sua competência elidida por essa emenda, porque
ela faz parte dos direitos e garantias individuais e,
portanto, não está sujeita à reforma pelo legisla
dor ordinário.

Essa questão precisa ser esclarecida, talvez até
por meio de uma modificação de redação. Não é pos
sível que o intuito do legislador tenha sido o de excluir
do Tribunal do Júri os crimes contra a vida, para le
vá-los à competência da Justiça Federal. Estaríamos,
data venia, diante de uma aberração constitucional
que não resistiria a qualquer pedido de habeas cor
pus.

É uma solicitação que faço de reflexão sobre o
assunto, de forma talvez até a modificar o encami
nhamento da questão. Desculpe. É um dever que
eu tinha que exercer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Luiz Antonio Fleury
para encaminhar contra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (BIoccvPTB - SP.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'Is e Srs.
Deputados, chamo a atenção de V. Exªs para essa
emenda que se coloca em votação.

Quero dizer desde logo que sou favorável a que
tenhamos o julgamento dos crimes contra os direitos
humanos pela Justiça Federal, desde que sejam de
finidos quais são os crimes contra os direitos huma
nos.

Sr. Presidente, estamos abrindo mão da cidada
nia brasileira. Vejam o que apregoa o texto: "Nas hipó
teses de grave violação dos direitos humanos, o Pro
curador-Gerai da República, com a finalidade de as
segurar o cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais de direitos humanos dos qua
is o Brasil seja parte, poderá suscitar (...) incidente de
deslocamento da competência (...)."

Ora, Srs. Deputados, há uma regra na Constitui
ção que prevê que não há crime sem lei anterior que o
defina. Quem vai definir quais são essas violações
não será a Constituição nem o Código Penal brasilei
ro. Nós ficaremos sujeitos a tratados internacionais
que vão dizer quais seriam essas graves violações
dos direitos humanos!

Há outro aspecto para o qual eu chamo a aten
ção de V. ExI's Em qualquer fase do inquérito ou do

processo, em qualquer momento, pode haver esse
deslocamento; ou seja, nem se aguarda a formação
da culpa, nem se aguarda que se termine o inquérito,
nem se aguarda que se termine o processo, e já se
poderá fazer o deslocamento para a Justiça Federal!

Ademais, há o princípio, Srs. Deputados, do juiz
natural: todo cidadão tem o direito de ser julgado pelo
juiz natural, o juiz da causa. Agora eu pergunto: será
que a Justiça Estadual é pior que a Justiça Federal?
Como, diante de um fato, sem inquérito, sem terminar
a investigação, sem terminar o processo, vai-se fazer
esse tipo de deslocamento?

Srs. Deputados, sabemos que temos graves
problemas no nosso País que envolvem a questão
fundiária e outras questões. Será que definir em trata
do internacional que uma violação do direito fundiário
significa violação aos direitos humanos vai bastar
para que se tire do Juiz da Comarca e se leve para o
Juiz Federal o julgamento?

Sem falar nos crimes praticados por policiais. Na
verdade, essa é uma maneira indireta também de reti
rar da Justiça Militar o julgamento dos policiais milita
res. É uma maneira também de fazer com que os cri
mes eventualmente praticados por policiais sejam jul
gados pela Justiça Federal, suprimindo inclusive ins
tâncias de defesa, o que não podemos aceitar de for
ma alguma.

Por essa razão, Sr. Presidente, embora o Bloco
Parlamentar PSDB/PTB vá encaminhar o voto "sim",
gostaria de demonstrar aos Srs. Deputados que esta
emenda, na verdade, abre mão da soberania brasilei
ra. Está-se julgando o Juiz Estadual como incompe
tente; s6 o Juiz Federal é que seria competente para
julgar esse tipo de crime. Mas não se define quais são
esses crimes. Se os tivessem definido, eu seria a fa
vor. Desse modo, é um avocatório. Falou-se tanto con
tra avocatória aqui, que isso seria péssimo para a
Justiça; e agora, com outro nome, cria-se um para cri
mes contra os direitos humanos, que ainda não estão
definidos em lei.

Por essa razão, encaminhamos contra a emen
da, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Marcelo Déda, pelo prazo de cinco minu
tos.

OSR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
há um consenso que atinge as consciências de todos
os brasileiros, independentemente da posição política
e ideológica que professem: a impunidade é o motor
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principal para a ocorrência freqüente de ofensas aos
direitos humanos, que expõem o nome do País e co
locam em xeque a respeitabilidade da civilização que,
ao longo deste meio milênio, os brasileiros buscaram
fundar nos trópicos.

Sr. Presidente, a ocorrência de massacres como
Carandiru e Eldorado dos Carajás e a inapetência de
parcela do Judiciário Estadual do Brasil desses Esta
dos, cenários de situações tão terríveis, trágicas e
vergonhosas, terminam sendo, na verdade, o maior
estímulo a que esses fatos voltem a ocorrer. A preocu
pação de evitar ter o nome do Brasil exposto à execra
ção internacional, de levar a Justiça brasileira a uma
situação de respeitabilidade universal e de mostrar ao
mundo que nem esta Casa nem as instituições são
cúmplices de massacres e violências motivou a apre
sentação da presente emenda que não representa
postura da Oposição ou do Governo, até porque foi
subscrita por Parlamentares da bancada governista,
secundando iniciativa que nasceu no próprio Poder
Executivo, que para cá remeteu, na Legislatura pas
sada, projeto de emenda constitucional buscando
possibilitar o deslocamento de competência da Justi
ça Estadual para a Federal, quando estivesse em
jogo julgamento de crimes praticados contra os direi
tos humanos.

Tem razão o Deputado Ibrahim Abi-Ackel em
trazer sua preocupação, séria e conseqüente, que
merece apreciação de todos aqueles que se envol
vem no debate. Não pretendo discutir matéria proces
sual penal com o príncipe dos penalistas neste plená
rio, mas me atrevo a entender que a situação seria
tranqüilamente resolvida, até porque não seria supri
mido nessas hipóteses a instituição do Tribunal do
Júri, mantida pela Constituição, de 1988, e incluída
entre os direitos dos cidadãos. Portanto, não poderia
ser modificada. Sabemos que a Justiça Federal pode
ter competência para processar na forma de Tribunal
do Júri; há situações em que isso já ocorre, e a própria
competência descrita na Carta Federal não afasta
das hipóteses aquela da existência do Tribunal do
Júri, quando o julgamento de crimes de homicídio for
realizado na jurisdição da Justiça Federal.

Portanto, não vejo, Deputado Ibrahim Abi-Ackel,
data maxima venia, como haveria agressão ao prin
cípio aqui defendido por V. Exª ou como dar deferi
mento à preocupação angustiosa, registro, que expôs
e submeteu à Mesa da Câmara dos Deputados.

Devo dizer também, Sr. Presidente, que não
vejo razão nos argumentos do ilustre Deputado Luiz
Antonio Fleury. Na verdade, aqui não se está criando

nenhum tipo novo de crime, uma figura ou um tipo cri
minoso, de cuja definição dependa a execução da re
gra proposta. O que.se diz é:

Nas hipóteses de grave violação dos
direitos humanos, o Procurador-Geral da
República, com a finalidade de assegurar o
cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais de direitos humanos
dos quais o Brasil seja parte, poderá susci
tar, perante o Superior Tribunal de Justiça,
em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento da competência
para a Justiça Federal.

Portanto, objetivando cumprir as obrigações de
correntes de tratado internacional ao qual o Brasil te
nha aderido, o Procurador-Geral de Justiça poderá
recorrer ao Superior Tribunal de Justiça esse desloca
mento de competência. Há, pois, prudência no dispo
sitivo. Não se trata de qualquer caso, mas daqueles
que tenham suas hipóteses previstas. A hipótese de
que submeterá o processo brasileiro a regras interna
cionais não prospera, porque os tratados internacio
nais só se incorporam à legislação brasileira se este
Congresso assim determinar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado, peço que conclua.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a paciência de V. Exª Já concluirei. O tema é
candente e merece que os Srs. Deputados tenham
o maior esclarecimento possível, mesmo que forne
cidos por um péssimo expositor como eu.

Já discutimos a matéria anteriormente, dando
até status de norma constitucional àqueles tratados
que, submetidos ao Parlamento, tenham quorum de
emenda constitucional. Portanto, essa norma se in
corpora à sistemática que criamos com relação aos
direitos humanos.

Por fim, Sr. Presidente, não há ofensa ao prin
cípio do juiz natural, nessa hipótese. Estamos vendo
agora o caso de José Rainha, que estava sendo jul
gado pelo Tribunal do Júri de outra Comarca, ha
vendo o desaforamento, figura simples e corriqueira
na vida processual penal brasileira.

Nesse sentido, escoimados os argumentos
contrários, derrubados os argumentos, não há outra
razão senão aprovar a matéria, para darmos passo
significativo, valente, corajoso e cívico no rumo do
aperfeiço;imento dos direitos humanos no Brasil.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
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o SR. LUrS BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. LUrS BARBOSA (PFL - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a Emenda Aglutinativa nº 20. Vamos ouvir os
Srs. Líderes.

Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"sim" e pede um minuto para argumentar.

Esta emenda é importante para o Brasil, uma
vez que o País tem tido grande embaraço internaci
onal em função de graves atentados aos direitos hu
manos, e que não se dá apenas porque houve es
ses graves atentados, mas porque os acusados não
foram julgados.

O argumento do Deputado Luiz Antonio Fleury
de que estaríamos baixando definição de crimes con·
tra os direitos humanos em tratados internacionais
procede. Mas lembro a S. Exª que o Brasil participa
desses debates e assina esses tratados, que são rati
ficados pelo Congresso brasileiro. Quando houver de
finição aceita pelo País, significará que o Governo o
aceitou e que a maioria do povo brasileiro, represen·
tada pelos Deputados, também.

Assim, Sr. Presidente, não há nenhuma razão
para rejeitar esta emenda, que está diretamente liga
da à sobrevivência da imagem do Brasil no exterior e,
mais ainda, à da idéia da civilização brasileira neste
planeta.

Portanto, peço aos Srs. Deputados que votem
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. RÉGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a presente
emenda abre aspecto muito relevante para que esta
Câmara discuta essas questões como um todo.

Temos decorridos, praticamente, quatro anos da
lei que estabeleceu a tortura como crime, e não houve
ainda, apesar dos processos, uma pessoa condena
da. Ainda não temos sequer, apesar dos processos,
uma pessoa condenada por tortura neste País! As
graves violações dos direitos hum::lnos precisam ser
apuradas concretamente. Nunca seremos uma nação

perante o mundo, se não tivermos leis e ações con
cretas para combater essas graves violações.

A presente emenda é importante, porque recu
pera essa questão nacionalmente e restabelece, no
âmbito da Federação, a possibilidade concreta de
que a União possa, em determinado momento, discu
tir sobre o que ela, pelos seus tratados internacionais,
é responsável.

O PPS encaminha "sim", a favor da emenda.

O SR. ZEZÉ PERRELLA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. ZEZÉ PERRELLA (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, votei de acordo com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSB/PCdoB? Aliás, o Bloco PL. Queira
desculpar, Deputado Bispo Rodrigues.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, o
PL não poderia deixar de votar "sim", não poderia ser
de outra maneira. Inclusive, o PL, através da minha
pessoa, está pedindo a instalação de uma CPI para
investigar as torturas praticadas nos estabelecimen
tos prisionais e delegacias do nosso País. Hoje, gra
ças a Deus, não mais se tortura político, mas a popu
lação civil está sendo tortu rada pelos aparelhos de re
pressão e pelos policiais. Há muita tortura, e achamos
que o crime contra os direitos humanos tem de ter um
fórum mais eficiente, tem de ser melhor discutido. Tra
zendo para a Justiça Federal, muitos que hoje ficam
impunes hoje deixarão de ficar. Por isso, votamos
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Bloco
PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é ine
gável que grande parte das violações dos direitos hu
manos é cometida pela conduta de agentes públicos,
muitas vezes por agentes públicos estaduais. Só isso
já justificaria a possibilidade de deslocamento da
competência para a Justiça Federal.

Todas as objeções a essa emenda não proce
dem, data venla. Em primeiro lugar, diz-se que os cri
mes contra os direitos humanos não são tipificados.
Nem é tarefa da Constituição tipificar delitos; ela pre
vê a existência desse tipo de delito mas não o tipifica.

Por outro lado, os tratados internacionais e
disse muito bem o Deputado Marcelo Déda da tribu
na são aprovados por esta Casa, pelo Congresso
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Nacional, e passam a valer como lei ordinária e eles
podem trazer os tipos penais contra os direitos hu
manos.

Além disso, não procede a argumentação feita
pelo eminente Deputado Ibrahim Abi-Ackel, quando
questionou a competência do Tribunal do Júri. Hoje,
o Tribunal do Júri já pode se reunir na Justiça Fede
ral. Havendo um crime de homicídio contra um
agente público federal no exercício de sua função, a
competência porque se trata de crimes contra bens
e serviços de interesse da União é da Justiça Fede
ral e ela terá que julgar mediante Tribunal do Júri.
Há um exemplo muito conhecido no País, o do Pro
curador da República, morto em Pernambuco, Pedro
Jorge Melo e Silva, que foi julgado mediante o Tribu
nal do Júri.

Sr. Presidente, não se trata de avocatória, como
disse o eminente Deputado Luiz Antonio Fleury. Na
avocatória, o órgão superior avoca para si o julga
mento da causa que esta no órgão inferior. O caso
aqui é uma forma especial de desaforamento. O tribu
nal superior decidirá que a competência não é mais
da Justiça Estadual e sim da Justiça Federal.

Por essas razões o Bloco PSB/PCdoB vota
"sim", pela emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tomo a
liberdade de pedir aos Srs. Líderes, que sejam objeti
vos, porque tratamos agora de orientação de banca
da e não de encaminhamento de votação. Encami
nhamento é antes; são dois e dois. É para votar "sim"
ou "não". O Plenário já tem a sua opinião.

Como vota o PDT?
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, para argumentar.
Essa questão de direitos humaÍlQs está acima das
Nações, ela ultrapassa a questão da soberania. Esta
mos tratando de direitos de quarta geração.

Hoje, no mundo todo, a tendência é que esses
crimes sejam considerados crimes contra a própria
humanidade. Logo, tem absoluto sentido que crimes
de gravidade maior, que'atingem o País, sejam desa
forados de forma diferente e possam ser, sim, avoca
dos, neste caso.

Não podemos permitir que crimes que muitas
vezes interessem à humanidade sejam julgados ape
nas em um lugar. Por isso é que precisamos encami
nhar para aprovar; precisÇlmos dizer "sim" a essa
emenda e, também, dizer "sim" à proposta de que o
Brasil deve ser signatário dos tratados internacionais.

As coisas que dizem respeito à humanidade ul
trapassam valores qu~ passam pela nacionalidade e

pela Nação. E o povo, como um todo, tem que defen
der. Não podemos permitir, de maneira nenhuma, em
qualquer lugar do mundo ou deste País, que se come
tam crimes contra os direitos humanos.

E é importante que sejam desaforados, muitas
vezes, em casos específicos, para que a Justiça Fe
deral, mais imparcial no caso, possa julgar com o de
vido tino e o devido rigor esses casos.

Portanto, o PDT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PPB?

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sinto-me no de
ver de esclarecer ao ilustre Deputado Marcelo Déda
que os desaforamentos previstos na legislação brasi
leira só ocorrem para comarca limítrofe àquela em
que se deu o homicídio ou tentativa de homicídio.

O Tribunal de Minas tentou inovar nessa ques
tão, desaforando um processo de homicídio para a
Comarca de Belo Horizonte, capital do Estado. E o
Superior Tribunal de Justiça, acolhendo recurso inter
posto pelo advogado do réu, anulou esse desafora
mento, porque o princípio filosófico e fundamental do
Tribunal do Júri é o julgamento do réu de homicídio
pelos representantes de sua própria comunidade. Eis
que são juízes de fato e manifestam conhecimento
próprio e direto sobre o fato, independentemente das
exigências da lei.

Feitos esses esclarecimentos, quero lembrar à
Casa que os ilustres oradores que me antecederam,
conhecedores da matéria, homens dignos de todo o
apreço, não se deram ao trabalho de esclarecer a dú
vida que suscitei. Ela permanece, Sr. Presidente, nos
exatos termos em que foi formulada. Não houve es
clarecimento algum a respeito da exclusão ou manu
tenção dos crimes de homicídio na emenda que se
pretende votar.

Aprovada a emenda, o Procurador-Geral da Re
pública passará a ser o autor da escolha para o julga
mento da Justiça Federal. Na verdade, o Procura
dor-Gerai da República escolherá o réu, submeterá
uns e não submeterá outros. Dependerá da atoarda
que a imprensa fizer a respeito de um determinado
delito. Mas permaneço na dúvida. Não tive tempo de
estudar a matéria, não temos acesso, no plenário, a
fontes doutrinárias ou de jurisprudência.

Na dúvida, votamos "sim", na esperança de que
a jurisprudência venha a aclarar dévidamente a ques
tão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim"o PPB.



14570 Quinta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

Como vota o PT?

O SR. MARCOS ROLIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, arrisco-me a afirmar,
deste microfone, que seguramente essa questão tal
vez seja, dentre todas as questões polêmicas suscita
das pela Reforma do Judiciário, a mais significativa e
de repercussões mais imediatas.

Temos hoje no Brasil, desde julho do ano passa
do, quando começou a funcionar o Programa Nacio
nal de Proteção a Testemunhas, 169 testemunhas
sob a proteção do Governo Federal; temos hoje em
nosso País um conjunto já não mais quantificável de
lideranças populares, sindicais e políticas sob a prote
ção da Polícia Federal; temos hoje um enorme con
junto de atos de violência praticados em quase todos
os Estados brasileiros, porque vivemos num país
onde se comentem chacinas, barbaridades, que via
de regra encontram uma única solução: a impunida
de, quando não o próprio esquecimento.

É por isso, Sr. Presidente, salvo quaisquer dúvi
das de natureza jurídica, respeitando entendimentos
sempre respeitáveis, como aqueles suscitados pelo
Deputado Ibrahim Abi-Ackel, estamos diante de uma
questão que transcende e muito as diferenças políti
co-partidárias desta Casa. E poderíamos, segura
mente, por conta dessa experiência concreta, vivida,
de homens e mulheres acossados, amordaçados,
hoje, por conta da falta de acesso à própria Justiça,
aprovar essa reforma que poderá garantir segurança,
combate à impunidade e avanço na luta contra a vio
lência neste País.

Sr. Presidente, V. Exª mesmo foi responsável
nesta Casa pela formação de uma Comissão Especi
al que vem diagnosticando a situação da violência no
Brasil.

A Comissão de Direitos Humanos, na última se
mana, Sr. Presidente, realizou uma audiência pública
para tratar dos crimes contra a liberdade de imprensa.
Tivemos mais de uma dezena de jornalistas brasilei
ros assassinados nos últimos anos e atentados con
tra a liberdade de expressão. Todos esses crimes per
manecem impunes.

Por isso, a federalização se impõe como neces
sidade imprescindível, e deverá merecer acolhida,
imagino, de todos os partidos da Casa por sobre as
nossas diferenças.

Por essa razão, o PT manifesta o voto "sim" a
essa proposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

o SR.INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrfAs e Srs. Depu
tados, acredito que esse dispositivo da reforma do
Poder Judiciário é fundamental para se fazer justiça
no País, sobretudo num setor tão visado interna ou
externamente, ou seja, a violação dos direitos huma
nos.

Sr. Presidente, não se quer catalogar o crime
comum, a invasão de uma propriedade e todas as ou
tras como violações de direitos humanos. Não se quer
que briga de posseiros seja violação de direitos hu
manos. Nada disso, violação de direitos humanos
acontece quando há afirmação de violência, de cár
cere privado, de tortura, e assim por diante.

Acredito que o texto redigido pela ilustre Relato
ra, diferentemente da opinião que alguns manifesta
ram neste plenário, é perfeito e correto. Em primeiro
lugar, nas hipóteses de grave violação de direitos hu
manos, quem pode julgar? Somente o Procura
dor-Gerai da República, e não qualquer promotor ou
procurador- poderia até sê-lo, pois tenho pelo Minis
tério Público o maior respeito e, no meu entendimen
to, eles defendem o cidadão e a sociedade. Poderia
sê-lo, mas não; nós, legisladores, cônscios de nossa
responsabilidade, estabelecemos que somente o
Procurador-Geral da República poderá suscitar pe
rante o Supremo Tribunal de Justiça o deslocamento
da incidência ou da competência para a Justiça Fede
ral. Em quais casos? Ele vai fazer isso em todos os
casos? É ao arbítrio do procurador? Não. É nos casos
que se tornam obrigações de tratados internacionais
sobre direitos humanos em que o Brasil tenha subs
crito, e seja parte.

Quando o Brasil assina um tratado é para cum
pri-lo, ou não? Queremos dizer que o País é capaz in
ternacionalmente de respeitar os compromissos as
sumidos perante as cortes internacionais.

Mais perfeito do que isso não tem. A legislação é
perfeita. Além do mais, Sr. Presidente, foro privilegia
do para direitos humanos é aquele que acredita na li
berdade e na democracia. É aquele que têm pela vida
o maior sentimento. Mais do que a vida não existe
nada. Somente a liberdade é igual à própria vida!

Por isso, Sr. Presidente, com toda responsabili
dade e o sentimento de que estamos fazendo o me
lhor para o País e para construirmos a sociedade que
desejamos, que respeite a vida humana, a liberdade,
a democracia, o cidadão na sua inteireza, o Partido
da Frente Liberal, que respeita tudo isso, recomenda
o voto "sim", para a manutenção. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco/PMDB?
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o SR. MENDES RIBEIRO FilHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é des
necessário dizer qyalquer coisa, a não ser esclarecer
que o Procurador vai requerer ao Superior Tribunal,
este vai avaliar o pedido e, então, decidir. Não existe
nada em demasia, tlldo pela melhor forma de direito.

Por isso o PMDB vota "sim".
O SR. REMI TRINTA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem..
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra. .
O SR. REMI TRINTA (Bloco/PST - MA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Remi
Trinta, na votação anterior votou de acordo com a ori
entação do seu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco/PSDB?

O SR. JUTAHY JÚNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sinto-me
imensamente feliz representando o Bloco PSDB/PTB.
Esta emenda é de autoria do nosso Partido, tem a mi
nha assinatura e foi acolhida por todos os Partidos.
Isso representa o congraçamento da reforma do Judi
ciário no plano dos direitos humanos.

Por isso, o PSDB encaminha com muita satisfa~
ção o voto "sim". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Robério Araújo, nas votações anteriores, acompa
nhou o PL.

O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB ~ CE.
Sem revisão do orado~.) - Sr. Presidente, Deputado
Pinheiro Landim, na votação anterior, seguiu a orien
tação do Partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos: $rs. Parlamentares que amanhã estejam todos
aqui às 10h ou 10h30,· para votarmos ainda a Refor
ma do Poder Judiciário. Peço a compreensão de to
dos para que possamos conç:luir a Reforma do Judi
ciário até a próxima semana e, então, iniciar a Refor
ma Tributária.

Precisamos construir esses gois temas de gran
de relevância para o País. Portanto, vamos fazer o

possível para terminar a votação da Reforma do Judi
ciário na próxima semana e iniciar os debates da re·
forma tributária, que - reitero o afirmado - interessa

. a todo o País.
9 SR. MÚCIO SÁ - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. MÚCIO SÁ (Bloco/PMDB - RN. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Múcio Sá
nas votações anteriores votou com o PMDB.

O SR. MílTON MONTI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!'! a palavra.

O SR. MílTON MONTI (Bloco/PMDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da bancada do PMDB, quero ler um ofício do
nosso Presidente Jáder Barbalho endereçado ao Se
nador Geraldo Melo, Vice-Presidente do Senado Fe
deral:

Pela presente, coloco à disposição de
Vossa Excelência, na condição de Presidente
da Mesa, em exercício, o meu sigilo bancário,
bem como minhas declarações de bens e
rendimentos nos períodos que a Mesa desta
Casa julgar conveniente para os esclareci
mentos que se fizerem necessários.

Permito-me registrar que indicarei,
oportunamente, a relação nominal de pes
soas físicas e jurídicas ligadas ao Senador
Antonio Carlos Magalhães, para idênticas
providências.

Sala das Sessões, 5 de abril de 2000. - Sena
dor Jáder Barbalho.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda
e na terceira votações votei de acordo com o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. GESSIVAlDO ISAIAS (Bloco/PMDB
PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na se
gunda votação votei de acordo com o meu partido.

O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores acompanhei o PMDB.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior acompanhei o partido.
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A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB - RN.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na segun
da votação votei com o PMDB.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PPB - AL. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores votei com a orientação do partido.

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
votei com a Liderança do PFL.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores votei com a bancada do PMDB.

O SR. JOSÉ PRIANTE (Bloco/PMDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei com o PMDB.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei com a bancada do PMDB.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei com a orientação do partido.

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei com a orientação do partido.

O SR. NÉLSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, vamos ter mais uma votação antes da ses
são do Congresso Nacional. Solicito a V. Exªs que
permaneçam em plenário.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, se
há mais uma votação, é bom avisar a todos, porque
muitos estão indo embora.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PST - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira e se
gunda votações votei com u Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O inte
ressante, com relação aos Deputados que não vota
ram pelo painel, é que, depois, poderemos ouvir suas
vozes ao microfone. Vale a pena! Todos os Deputados
ficam gratos a V. EXªs.

O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não votei na votação anteri
or porque houve um problema no painel. Estou justifi
cando o que ocorreu. Mas estava presente.

O SR. NÉLSON MARCHEZAN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. NÉLSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quisera
que fosse pelo viva-voz, mas na votação anterior Ja
mento incomodar seu ouvido votei com a bancada.

Muito obrigado.
O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PFL na
votação anterior.

O SR. LUCIANO CASTRO (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei com a recomendação do partido.

O SR. JOÃO HENRIQUE (Bloco/PMDB - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, somente na
segunda votação acompanhei o partido.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, porque nas outras S.
Ex!! não acompanhou o partido.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei com o PFL.

O SR. JOSÉ RONALDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei com meu partido.

O SR. FERNANDO DINIZ (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações votei com o partido.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava preparan
do a obstrução do Congresso Nacional, mas na vota
ção anterior votei com o partido.

O SR. DR. HELENO (Bloco PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or sigo a orientação do partido.

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PSDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda
votação votei de acordo com o PSDB.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de
acordo com seu partido.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (Bloco/PSDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores votei com a orientação do
PSDB.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores votei com o partido.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei de acordo com orientação do
partido.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito à Mesa que
encaminhe requerimento de informações ao Presiden
te do BNDES sobre empréstimos constando valores
destinados a hospitais e universidades privadas. Para
que V. Exªs tenham idéia, não foi destinado nem um
centavo às universidades públicas.

Queremos saber quais são as universidades
privadas que tiveram o privilégio de receber dinheiro
público, uma vez que não há verbas para a Educação
e praticamente todo 01,2% investido pelo BNDES na
área social vai para instituições privadas. Isso não
pode continuar acontecendo! Queremos fazer uma in
vestigação para detectar que universidades privilegi
adas são essas que, além de cobrarem mensalidades
altíssimas, ainda recebem recursos do Governo que
deveriam ser destinados ao ensino público e gratuito.
Isso é um absurdo!

Muito obrigado.
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei em desacordo com o partido.

O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores votei de acordo com a orientação
do PSDB.

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - $r..Presidente, na votação ante
rior segui a orientação do partido.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores votei de acordo com a orienta
ção do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar. Todos já votaram?

O SR. WALTE~ PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra. .

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a V. Exª que aguarde um pouco mais. Trata-se
de uma matéria que teve consenso no partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Unani
midade.

O SR. WALTER PINHEIRO - Mas seria impor
tante deixarmos avançar o número um pouco mais,
até porque essa é uma matéria de suma importân
cia.

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Hoje só atendo aos seus pedidos, Deputado Walter
Pinheiro. A todos eles!

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
aproveito para registrar as ausências, nesta sessão,
do Deputado Mílton Temer e da Deputada Ângela Gu
adagnin, por motivos de saúde, além dos Deputados
Adão Pretto, Luci Choinacki e João Grandão, que es
tavam acompanhando o julgamento que terminou por
absolver o companheiro José Rainha.

O Deputado Jaques Wagner acabou de chegar.
Registro também a ausência dos Deputados

José Dirceu e Antonio Palocci por motivos de trabalho.
Aproveito também esta oportunidade, Sr. Presi

dente, para, em nome da nossa bancada da Bahia,
apresentar à família do companheiro Euclides Neto,
falecido hoje na cidade de Salvador, nossa solidarie
dade pelo momento de dor.

Euclides era uma figura de suma importância
para a Bahia literária, para a Bahia política e para a
Bahia sertaneja; homem que dedicou sua vida a
estudos do campo, da agricultura e da agropecuá
ria; foi o primeiro Secretário da Reforma Agrária de
Governo de Estado no País; desempenhou um tra
balho importantíssimo. Euclides Neto é uma figura
que honra a Bahia e, com certeza, é um dos gran
des nomes nacionais.

Portanto, faço este registro em nome da ban
cada estadual do PT, já que a bancada federal já
apresentou sua solidariedade à família desse gran
de companheiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos já votaram? (Pausa.)

Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:

VOTARAM:

Sim: 393
Não: 14
Abstenções: O
Total: 407

É Apróvada a Emenda Aglutinativa nº 20.
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o SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra. '

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PSDB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, votei de acordo com a indicação do meu parti
do.

O SR. ODíLIO BALBINOTTI (Bloco/PSDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero,
mais uma vez, que amanhã, a partir das 9 horas ini
cia-se sessão extraordinária. A presença será pelo
voto em cada destaque. Solicito aos Srs. Parlamenta
res a presença a partir das 10 horas, pelo menos,
para que tenhamos o quorum de 308 e possamos ini
ciar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retira
dos, da pauta de hoje, de ofício, a Emenda Aglutinati
va nº 52 e os destaques e emendas que se referem ao
mesmo assunto.

O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na votação anterior votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Requerimento de Destaque Simples de nº 69.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇAO EM SEPARADO NR 69

(Do Líder do PDT)

Senhor Presidente,
Requeremos nos moldes do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do § 22 do art. 102, CF,
modificado pelo art. 14 do Substitutivo da PEC nº
96-B/92, a fim de se retirar o efeito vinculante atribuí
do às ações de controle concentrado de constitucio
nalidade.

Sala das Sessõ~ -..lê janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do P";:

"Art. 14 .
•••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• 111 ••••

"Art. 102 .

1- ..



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 14577

§ 2º As decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
nas ações diretas de inconstitucionalidade e
nas ações declaratórias de constitucionali
dade produzirão eficácia contra todos e efei
to vinculante, relativamente aos demais ór
gãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal. (NR)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Primei
ro vamos votar o requerimento de destaque. Tra
ta-se de um requerimento de destaque simples.

Quem estiver de acordo com o requerimento
permaneça como se acha. (Pausa).

Aprovado.
Quem votar "sim" ao destaque suprime o texto.

Quem votar "não" ao destaque mantém o texto.
Vamos ouvir a Relatora, Deputada Zulaiê Co-

bra. '

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, temos aqui
o destaque simples do Dr. Hélio, do PDT. Não vamos
aceitá-lo. Portanto, mantemos o texto do relatório e va
mos votar "sim" ao substitutivo e "não" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Portanto, mantendo o texto, a Relatora recomenda o
voto "não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o destaque. Vamos ouvir os Srs. Líderes.

Como vota o Partido Verde?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orádor.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o Bloco/PUPSL?
O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco/PUPSL
vota "sim", com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim". Vota com a Relatora, Deputado João Caldas?

O SR. JOÃO CALDAS - Com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
manter o texto?

O SR. JOÃO CALDAS - Para manter o texto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Manter o

texto é "não".
O SR. JOÃO CALDAS - Então, "não", Sr. Presi

dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
manter o texto vota "não".

Como vota o Partido Humanista?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma
nista vota "não".

b SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ,- O autor,
Deputado Dr. Hélio, está aqui pedindo a retirada do
destaque. Vamos continuar.

O SR. JOÃO COLAÇO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOÃO COLAÇO (Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL? O Bloco Parla
mentar PUPSL votou "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB entende que não é neces
sária a colocação no texto dos efeitos erga omnes
que já são implícitos na questão da decisão da ação
direta de inconstitucionalidade que tem efeito ex
tunc. Portanto, Sr. Presidente, entendemos correta a
proposta do PDT para melhor técnica legislativa do
texto da Constituição.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota
a favor do destaque, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, "não", para manter o
texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não" para manter o texto.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr., Presidente, vou pedir a
V. Ex!! a atenção e a sua tolerância por alguns instan
tes. Essa matéria é muito importante. Não sei se os
Srs. Deputados se deram cbnta. Nós mesmos, Sr.
Presidente, em reunião de Líderes no gabinete de V.
EXª, tínhamos dito a V. Ex!! que não entendíamos qual
seria o significado de se propor que no texto da Cons
tituição constasse que, nas ações diretas de inconsti
tucionalidade, se proclamasse que as decisões que,
acolhendo ação, proclamam a inconstitucionalidade
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da norma, devessem ter essas decisões efeito vincu
lante e eficácia erga omnes.

Ora, se a ação for julgada procedente e a norma
dita inconstitucional for suprimida do ordenamento ju
rídico, é claro que ela tem, automaticamente, efeito
vinculante e eficácia erga omnes.

No entanto, Sr. Presidente, refletindo melhor so
bre o tema, verificamos que há uma razão para que
esta decisão não tenha pleno efeito vinculante e ple
na eficácia erga omnes. Se assim for, estaremos ab
dicando de uma prerrogativa do Congresso Nacional.
E sabe por quê, Sr. Presidente? Porque nos termos
do art. 52, inciso VI da Constituição, compete ao Se
nado Federal, depois que o Supremo Tribunal Federal
acolher a ação direta de inconstitucionalidade e de
clarar a inconstitucionalidade do ato normativo, decla
rar a suspensão da eficácia do ato normativo.

Então, nós estamos entregando a um outro
Poder, ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal
Federal, com a conferência de efeito vinculante à
decisão, com conferência de eficácia erga omnss,
tão-somente pela intercorrência da decisão do Sup
remo, a tarefa de retirar do ordenamento jurídico
brasileiro um ato normativo, que pode ser uma lei
elaborada pelo próprio Congresso Nacional.

Ora, Sr. Presidente, quem introduz, retira ou de
clara que a lei foi retirada do ordenamento jurídico é o ...
Congresso Nacional!

Por essa razão, prefiro - o PDT pensa assim e,
por isso, apresentou essa emenda - ficar com o texto
já existente na Constituição Federal, ou seja, manter,
no Congresso Nacional, pelo Senado Federal, a tare
fa de declarar a suspensão da eficácia da lei julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Não podemos continuar a abdicar das nossas
prerrogativas. O Congresso Nacional está se esvazi
ando. A cada dia, novos atos normativos retiram ma
térias de nossa competência.

Portanto, o PDT encaminha o voto "não" ao texto
da S~ Relatora e "sim", naturalmente, ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim" ao destaque.

Como vota o PT?
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, de início também cerra
mos fileiras com aqueles que não viam razão de ser
para o destaque ora sob exame.

Entretanto, devo dizer a V. Exi e aos colegas que
os argumentos expendidos pelo Deputado José Ro
berto Batochio nos revelou que, na verdade, não se

tratava de nenhuma aberração. Ao contrário, o objeto
do destaque sem qualquer alteração na competência
do Supremo Tribunal Federal e nos efeitos de suas
decisões em matéria de constitucionalidade, sem ne
nhuma intervenção nos efeitos da decisão quer ape
nas restaurar o texto constitucional, que, aliás, repete
a tradição constitucional brasileira de reservar ao
Congresso Nacional a responsabilidade de, cumprin
do a decisão do Supremo Tribunal Federal que decre
tou inconstitucionalidade do ato ou da norma legal,
pronunciar a sua exclusão dos mundos das leis. Pre
servar isso pode parecer mera formalidade, mas tem
um sentido simbólico transcendente, consideran
do-se que estamos num sistema onde o poder é tri
partido e as competências dos Poderes têm de per
manecer intactas, até para que funcione o velho siste
ma, ensinado pelos pais fundadores dos Estados Uni
dos da América, dos pesos e contrapesos. Ao exerci
tar esses pesos e contrapesos não se pode suprimir a
competência que tem o Congresso Nacional de editar
a norma legal em nome da vontade nacional, e depo
is, cumprindo deliberação do Judiciário, declará-Ia
fora do mundo jurídico.

Nesse sentido, acompanhando e subscrevendo
os inteligentes argumentos do Deputado José Rober
to Batochio, o Partido dos Trabalhadores vota com o
destaque, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB, Deputado Odelmo Leão. (Pausa.)

Já votou "não".
Como vota o PFL?

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srfls e Srs. Depu
tados, acredito que o texto da Relatora, diferentemen
te do que foi dito, é fundamental. A Relatora nada
mais faz do que colocar na Constituição aquilo que já
é cumprido. Dizer que as decisões definitivas do Su
premo Tribunal Federal contra Ação Direta de Incons
titucionalidade e Ação Declaratória de Constituciona
lidade valem para todos os Tribunais seria redundan
te. Mas ela está disciplinando a qu~stão, que é algo
que já se passa. Não se pode retirar agora, porque se
não vai se dizer que o desejo do legislador foi retirar o
texto da Relatora em relação ao fato.

Sr. Presidente, é fundamental 'manter o texto. A
Relatora mais uma vez mostra competência quanto à
reforma que estamos querendo fazer, o que já se
cumpre na Constituição; porém, tornando, na Carta
Magna do País, uma questão fundamental em respei
to à Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ação
Direta de Inconstitucionalidade.



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 14579

Por isso, Sr., Presidente, congratulo-me com a
Relatora.

O PFL, para a manutenção do texto, vota "não".
O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESID~NTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encaminha
o voto "sim", entendendo que esta éa posição que res
tabelece o que está no princípio constitucional.

O PPS vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, la
mento não poder concordar com os Deputados José
Roberto Batochio e Marcelo Déda.

Deputado Inocêncio Oliveira, esperar que o Se
nado Federal venha a determinar a inconstitucionali
dade de uma lei considerada inconstitucional é redun
dância. Enquanto isso não acontece, ficam os dispo
sitivos considerados inconstitucionais no texto, crian
do efeitos, embaralhando a legislação e confundindo
o cidadão.

Por isso, o PMDB vota a favor do texto da Rela
tora, e, nesse caso, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSDB/PTB vota com a Relatora, para
não termos dois pesos e duas medidas no mesmo
caso. Por isso, o PSDB encaminha o vota "não", man
tendo o texto da Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel' Temer) - Vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto. ,
O SR. N~RCIO RODRIGUES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra.

O SR. NARCIO RODRIGUES (Bloco/PSDB 
de acordo com a orientação do PSDB nas votações
anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Deputados a presença não s6 para a sessão do
Congresso Nacional, hoje, às 19 horas, quando se vo
tará o Orçamento, mas também para a sessão de
amanhã, às 9 horas, para que tenhamos quorum já às
10 horas, a fim de votarmos novos destaques e emen
das aglutinativas da reforma do Poder Judiciário.

Precisamos encerrá-Ia na semana que vem e
começar a discutir a reforma tributária.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com
a orientação do meu partido nas votações anteriores.

O SR. LINCOLN PORTELA (PSL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do meu partido na votação anterior.

O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acom
panhei a orientação de voto do Vice-Líder, Deputado
Mendes Ribeiro Filho, na terceira votação.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. NELSON 010CH (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pergunto a
V. Exª se a sessão do Congresso Nacional reali
zar-se-á às 19 horas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Até o
presente momento não recebi nenhum comunicado
em contrário.

Está mantida a reunião do Congresso Nacional
e está mantida a reunião extraordinária de amanhã,
às 9 horas.

O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra. I

O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, manifesto
meu repúdio ao fato ocorrido ontem, às 22 horas,
quando cerca de 200 policiais militares invadiram a
área de Coroa Vermelha, dos índios pataxós, na Ba
hia, e destruíram um monumento que estavam cons-
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truindo, alusivo aos 500 anos de discriminação, pre
conceito e violência contra os povos indígenas.

Não aceitamos esse tipo de atitude absoluta
mente ilegal e arbitrária. Policiais militares não podem
invadir área indígena, muito menos para fazer o que
fizeram. Até a tarde de hoje permaneciam na área in
dígena, ocupando-a militarmente.

Tivemos uma audiência com o Ministro da Justi
ça, na qual encaminhamos solicitação de providênci
as imediatas para que essa área seja desocupada e
seja garantido aos índios o direito de expressarem
sua concepção a respeito dos 500 anos.

Sr. Presidente, também encaminhamos nesta
tarde representação ao Ministério Público Federal so
licitando que exerça o papel que lhe cabe neste mo
mento: o de preservar esse direito fundamental dos
povos indígenas.

Deixamos registrado nosso repúdio a essa atitu
de repressiva e intolerável, que é mais um monumen
to à tradição de violência e intolerância com que a ci
vilização branca e ocidental sempre tratou os povos
indígenas.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações anterio
res votei de acordo com a orientação do meu partido.
Não votei porque estava no debate da Comissão que
analisa o salário mínimo.

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
pedi a palavra para fazer uma comunicação à Casa
que diz respeito ao requerimento de informações
apresentado semana passada pelo Sr. Deputado Cla
udio Cajado.

S. Exª dirigiu-se à Mesa, em discurso feito nes
te plenário, com um requerimento em que faz as se
guintes indagações:

Sr. Presidente, em anexo encaminho
dois tipos de formulários que estão sendo
distribuídos no Município de Camaçari, no
Estado da Bahia, pelo 3Q Secretário desta
Casa, Deputado Jaques Wagner, candidato
a candidato a Prefeito daquela cidade.

Requeiro, por isso mesmo, que V. Exª
possa tornar claras as seguintes indaga
ções: o Sr. Jaques Wagner, Deputado em
pré-campanha para Prefeito de Camaçari,
por ocupar a 3i! Secretaria, poderá continuar
utilizando dinheiro público para divulgar seu
nome? Esse procedimento é legal e extensi
vo a todos os Parlamentares, membros ou
não da Mesa? Quais as medidas que esta
Casa tomará para coibir essa conduta?

Esse requerimento, evidentemente, foi respon
dido por mim, mas dependeria de uma resposta for
mai da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Passo a ler agora o parecer do 22 Vi
ce-Presidente e Corregedor da Casa, Deputado Se
verino Cavalcanti, que foi aprovado por unanimidade
pelos membros da Mesa-Diretora da Câmara dos De
putados:

Sr. Presidente, encaminhou-me V. Exª
o requerimento anexo, em que o nobre De
putado Claudio Cajado faz indagações a
propósito do que entende traduzir-se em uti
lização, pelo nobre Deputado Jaques Wag
ner, de "dinheiro público para divulgar o seu
nome", se a respectiva prática seria lícita e
permitida a todos os Parlamentares e se a
Casa estaria por tomar alguma medida para
coibi-Ia.

A meu entender, a divulgação de pro
nunciamento feito nesta Casa e do posicio
namento do Deputado quanto ao andamen
to das proposições e a posição que o mes
mo ou seus pares tenham sobre os respecti
vos temas não se traduz em ato infringente
do decoro parlamentar, mas antes forma
amplamente aceita de dar satisfação ao res
pectivo eleitorado do trabalho parlamentar
pelo mesmo desenvolvido, e da viabilidade
ou não da aprovação das proposições legis
lativas pela tendência manifestada nos tra
balhos básicos das Comissões.

O fato de o Deputado, em seus pro
nunciamentos, como é o caso, apor o seu
nome, identificativo da autoria, o cargo que
ocupa na Mesa Diretora não é pressuposto
de utilização indevida do cargo que ostenta,
mas apenas um realce a sua identificação.

Isso posto, não vejo qualquer razão
para que a Câmara dos Deputados venha a
adotar, como implícitamente sugerido no re
querimento em causa, que medida seja des-
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tinada a coibir os fatos denunciados, pois
não extraio da respectiva conduta o entendi
mento de que a mesma se traduza em com
portamento contrário à lei e sequer infrin
gente da ética parlamentar.

Valho-me do ensejo em que manifesto
meu entendimento sobre o assunto retroa
bordado para renovar a V. Ex!!s as expres
sões do meu maior apreço e distinguida
consideração,

Assina o Deputado Severino Cavalcanti.

Pedi ao Presidente da Casa que fosse eu,
membro da Mesa, a transmitir a resposta ao requeri
mento do Deputado Claudio Cajado, exatamente
porque fui citado. Mas reitero que essa posição do
Deputado Severino Cavalcanti, Corregedor da Casa,
foi votada à unanimidade pelos sete membros da
Mesa Diretora.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra.
O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMDB - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior acompanhei a orientação do PMDB.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (Bloco/PMDB 
PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei de acordo com a orientação
do meu partido.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de inda
gar a V. Ex!! e à Mesa se cabe recurso contra essa de-
cisão. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do, lamentavelmente, não cabe recurso.

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB 
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente!, na ~ualidade de representante do PMDB da

Bahia nesta Casa, associo-me às manifestações de
pesar pelo falecimento do grande baiano Euclides
Neto, que não foi um cidadão "comum, pois sustentou
em sua vida pública a mesma dignidade que mÇlnteve
em sua vida privada.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ini
cialmente gostaria de elogiar a atitude da Presidência
e da Mesa no que diz respeito às denúncias contra o
Deputado Jaques Wagner. O pronunciamento do Cor
regedor da Casa, em defesa da preservação da insti
tuição, da estatura da Mesa Diretora, do compromis
so e do empenho do Deputado Jaques Wagner, como
parceiro desta caminhada, também merece elogios.

Isso só engrandece a imagem deste Congresso.
Espero que a luta político-eleitoral, que muitas vezes
sofre um descaminho, não contamine nossas rela
ções partidárias e a instituição.

Sr. Presidente, gostaria também de solicitar a V.
Ex!! que indicasse os membro da CPI do Finar. Como
ficou acordado na semana passada, vários partidos 
PFL, PDT e outros, da Oposição ou não -, já indicaram
seus membros. Agora seria necessária a indicação por
ofício, considerando que alguns partidos ainda não o
fizeram. A importância dessa CPI, a relevância desse
trabalho exigem sua instalação com urgência.

Sr. Presidente, V. Ex!! se havia comprometido
publicamente a fazê-lo. Por isso, solicito que providen
cie a implantação dessa CPI com urgência, a fim de
que ela possa exercer a função tão importante de
controle social dos recursos - ·62 bilhões de reais 
que envolvem o Finor e a Sudene.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado Aloizio Mercadante, devo dizer a V. Exª e,
por este intermédio, à Casa que, a pedido de alguns
Líderes, prorroguei o prazo de indicação até ter
ça-feira. Se não houver indicação até terça-feira, eu
indicarei seus membros, para que a Comissão se ins
tale na quarta-feira.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V._E~

a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente"nas vota-
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ções anteriores, acompanhei a orientação da Lide
rança do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, como a população
brasileira toda sabe, vem-se arrastando sobre a cabe
ç~' d~s inativos e pensionistas o cutelo da injustiça.
Tecnlcos estudam, fazem contas, elaboram projetos,
esfalfam-se com o infeliz objetivo de impor ao aposen
tado brasileiro aquilo a que dão o nome de contribui
ção mensal. O povo exaspera-se, grita, esperneia,
mas os ouvidos estão surdos à voz do clamor contrá
rio a tão nefasta medida. Alegam governantes e técni
cos .que, assim, tirando do pobre aposentado os mí
seros reais que já recebe, será resolvida a questão da
Pr~vidênciaSocial no País. Pensam que enganarão,
mais uma vez, a paciência já esgotada de um povo or
?eiro, pacífico, de parcela da população que só dese
Ja verem respeitados seus direitos.

. . Srs. Depu~ados, quem acredita na informação
oficiai de que, tirando dos aposentados e pensionis
tas, descontando em seus miseráveis demonstrativos
de pagamento a parcela de tanto por cento ao mês
estará resolvido o problema da Previdência Sociai
brasileira? Quem, em seu bom senso, aceita essa
afirmação? Vejamos: os governantes sabem, os Par
lamentares sabem, a população sabe que o problema
não se resolve tirando de quem já não tem.

A raiz desse mal, senhores, está na administra
ção do imenso valor arrecadado pelo INSS. Para
~nde vai tanto dinheiro? Onde é consumido o que já é
tirado do trabalhador brasileiro durante anos a fio,
como pagamento antecipado de uma justa aposenta
doria depois de 30 ou 35 anos de trabalho? Eu disse
isso mesmo: pagamento antecipado! O trabalhador
recolhe durante toda sua vida, antecipadamente re-. '
pito recolhe, não, compra antecipadamente, o direito
a u~a aposentadoria digna e justa. No entanto, quan
do Idoso e sem condições de continuar trabalhando,
recebe míseros reais da Previdência, como se fosse,
d!gamos claramente, esmola. O aposentado não pre
cisa de favor; precisa de justiça. Assim como alguém
p~g~ um plano de saúde ou seguro qualquer para ter
direito quando necessário, é o caso da aposentado
ria. Precisamos acabar com a idéia de que aposenta
doria é benesse do Estado. É obrigação, é cumpri
mento de um direito comprado pelo cidadão.

O Governo alega que a Previdência está às por
tas da bancarrota. Infelizmente acreditamos. Mas que
culpa tem o contribuinte se seu dinheiro foi mal usado
durante an9s; se com seu dinheiro foram pagas con
tas de outros órgãos, a maioria das vezes de maneira
incorreta, sempre ilegal, pois contribuição para efeito
de aposentadoria tem de ser, na verdade, contribui
ção para aposentadoria e não para pagamento de
contas alheias.

Os aposentados estão à mingua. Um salário mí
nimo indigno, vergonhoso, constrange-nos a enfren
tar a verdadeira fúria de que estão tomados os que
de'pendem desses miseráveis tostões, lançados nas
mao~ d~s que deram suas vidas pelo trabalho digno,
contribUindo e comprando seu direito hoje não reco
nhecido.

Agora se pretende cobrar dos aposentados, a tí
tulo obrigatório, contribuição mensal. Isso soa como
piada de mau gosto. Além de não pagar aos inativos
aquilo a que realmente têm direito, mercê de mil cál
culos que fazem os especialistas do Governo visan
do tirar sempre mais do antigo contribuinte: inven
ta-se agora que os inativos devem ser obrigados a
contribuir sobre seus "ricos" proventos. Que proven
tos, senhores? Onde está o dinheiro recolhido pelo
INSS? Que é suficiente, todos sabem; que dá para
aumentar o valor do salário mínimo, todos sabem.
Ninguém quer mais explicações.

O que o povo quer é simplesmente justiça. Com
pra-se um direito portada vida e não se recebe. Isso é
abuso, para usarmos palavra menos pesada; isso é
desvio do dinheiro do INSS; isso é encher os bolsos
de alguns com a suada contribuição de milhões de
brasileiros espoliados.

Basta, senhores, de versões técnicas, cheias de
"lógica de gabinete". O que o inativo quer é tão sim
plesmente o cumprimento de um contrato, que não
pode ser rompido unilateralmente pelo Governo em
benefício próprio. Todo contrato, como reza a lei brasi
leira, para ser alterado precisa da anuência das par
tes. E, nesse caso, a parte interessada, os aposenta
dos e pensionistas, não foram convidados a dá-Ia!

Aposentados e pensionistas, aqui estamos para
defender os direitos de cidadãos que clamam por jus
tiça. Contem com meu apoio.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di
vulgação de meu pronunciamento no Jornal da Câ
mara e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de me associar às manifestações de pesar pela
morte do grande homem público, ex-Prefeito de Ipiaú e
ex-Secretário de Reforma Agrária, Euclides Neto. A
Bahia está triste e pesarosa com a perda, repito, desse
grande homem público.

Ao mesmo tempo, na qualidade de Vi
ce-Presidente da Comissão de Direitos Humanos des
ta Casa, venho denunciar o atentado praticado contra
o Deputado Estadual do Partido dos Trabalhadores,
Yulo Oiticica, Presidente da Comissão de Direitos Hu
manos da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia.

Na última quinta-feira, por volta de 20h30min,
quando trafegava pelas ruas de Salvador com um as
sessor, o Deputado teve o seu carro interceptado, mo
mento em que foram feitos vários disparos de arma
de fogo contra o mesmo. Três disparos atingiram o
carro do Deputado, do lado do motorista, onde se en
contrava. Felizmente, os disparos atingiram a porta
traseira e a lateral e o Deputado não foi alvejado.

É lamentável que fatos como esses aconteçam
na Bahia. Estamos aqui a exigir do Governador César
Borges e da Secretária de Segurança Pública, Kátia
Alves, a apuração rigorosa desse fato, que já foi levado
ao conhecimento do Ministro da Justiça. Espero que a
Secretaria de Segurança Pública adote todas as provi
dências cabíveis, não só para identificar os autores do
atentado, mas também para garantir a segurança do
Deputado Yulo Oiticica e de seus parentes.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero encami
nhar à Mesa requerimento de informações ao Minis
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte
rior sobre as linhas de financiamentos do BNDES
para projetos sociais de interesse dos Municípios:
projeto favela-bairro, revitalização de centros urba
nos, modernização da arrecadação e gestão munici
pal, desenvolvimento do lazer, turismo e preservação
ambiental.

São áreas de importância estratégica para os
Municípios. O BNDES tem o compromisso social de
estabelecer programas de financiamento que propici
em desenvolvimento, preservação ambiental e condi
ções para a revitalização dos centros urbanos dos
Municípios, criando empregos.

Por último, apresento projeto de resolução que
disciplina a escolha de representantes da Câmara dos
Deputados no Conselho Consultivo da Anatel. Como V.
EXª sabe, há a necessidade de que esta Casa aponte
seus representantes nesse Conselho Consultivo.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. presidente,
peçó a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações, voto com o partido.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro, em meu nome próprio e no do PSDB da Bahia, jun
tar-me a tantos baianos que já vieram a esta tribuna
hoje manifestar o pesar pelo falecimento do Dr. Eucli
des Neto.

O Dr. Euclides Neto foi uma das figuras mais im
portantes da política da Bahia. Homem probo, exer
ceu funções públicas com grande resultado. Era um
homem criativo, de idéias inovadoras, figura da me
lhor qualidade, que deixa uma lacuna impreenchível
no cenário pol ítico baiano.

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei de acordo com a Liderança do meu partido.

O SR. IGOR AVELlNO (Bloco/PMDB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro
lugar, quero encaminhar à Mesa projeto de lei objeti
vando acrescentardispositivo à legislação que dispõe
sobre anuidades escolares e dá outras providências.
O objetivo é proteger os pais de alunos quando da
matrícula e compra de material.
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Em segundo lugar, Sr. Presidente, permito-me
prestar uma homenagem à Mesa Diretora da Casa,
especialmente a V. Ex', pela qualidade da exposição
comemorativa dos 500 anos do descobrimento do
Brasil que a Câmara dos Deputados promove no Sa
lão Negro.Tive oportunidade de fazer uma rápida visi
ta à exposição e quero fazer o registro quanto à quali
dade da instalação multimídia, do material utilizado e
dos textos escolhidos para serem apresentados
como realizações do Legislativo brasileiro. Há cita
ções de escritores brasileiros e de poetas de língua
portuguesa que também revelam bom gosto e inteli
gência na preparação daquele evento.

Quero, então, parabenizar V. Ex!' e toda a Mesa
Diretora. Aproveito para pedir a V. Ex' que transmita
nossas homenagens aos funcionários, assessores e
consultores que prepararam, sem dúvida alguma,
urna homenagem aos 500 anos do Brasil à altura da
instituição.

Por fim, quero deixar registrados a colaboração
e o empenho do Deputado Jutahy Magalhães na re
dação da emenda sobre os crimes contra os direitos
humanos. S. Exll ofereceu imensa colaboração para
que esta Casa hoje, quase por unanimidade, pudesse
oferecer ao Brasil uma grande norma e um grande
avanço com relação à proteção dos direitos da pes
soa humana.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovei

to a fala do Deputado Marcelo Déda para convidar to
dos os Deputados e Deputadas a fazerem uma visita
a essa exposição no sarão Negro, porque, de fato, tra
ta-se de trabalho de mão sobre mão, muito bem feito.
Ele deve ser visto pelos Parlamentares, porque é
mais um trabalho grandioso - embora de natureza
administrativa, corno bem lembra o Deputado Marce
lo Dáda -, especialmente dos funcionários organiza
dores desse evento.

O SR. OSVALDO SOBRINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei com a Liderança do partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex
a palavra.

OSR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
darconhecimento ao Plenário de que encaminhei à pu
blicação nos Anais manifesto do Presidente daAssocia
çio dos Aposentados Patronais Autônomos e Profissio
nais Uberais do Estado de São Paulo, Sr. Lauro EIorza,

em relação à fixação do novo salário mínimo, que aban
dona, no seu conceito, aposentados e pensionistas, o
que é uma situação totalmente estranha.

Estamos vendo os benefícios dos aposentados
e pensionistas sendo a cada dia mais achatados. Por
isso, na sessão do Congresso, hoje, tentaremos fazer
modificações na emenda à medida provisória.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en

cerrada a votação.
OSR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"

a palavra.
OSR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
dizer que na votação anterior votei com o partido. Esti
ve ausente por estar em Vitória acompanhando o jul
gamento de José Rainha. Não pude ficar para a festa
em função do horário do vôo. Quero justificar a votação
e parabenizar a equipe de defesa -de José Rainha.

Muito obrigado.
O SR. RENATO SILVA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex" a palavra.
OSR. RENATO SILVA (Bloco/PSDB - PRo Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei com meu partido, o PSDB.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri
meira votação, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação,
os oficiais da marinha estavam na Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional e eu estava lá pre
sidindo a reunião, juntamente com o Deputado Vitto
rio Medioli. Assim, justifico minha ausência na primei
ra votação desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado:

VOTARAM:
Sim: 103
Não: 300
Abstenções: 1
Total: 414

É rejeitado o Destaque.
Fica mantido o texto do Substitutivo.



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 14585

LISTAGEM DE VOTAÇÃO TOCANTINS
IgorAvellno PMDB PMDBJPSTIPTN Sim

Propoelçlo: PEC NO 911192 , DESTAQUE N' 69
Ké.tlaAbreu PFL Nao
Osvaldo ReIs PMDB PMDB/PSTIPTN SIm

Total TocanUna: 5

inIcio VotaçIo: OMl4l2OOO18:1IS MARANHAO

FIm Votaçlo: 0Ml4I2000 19:13
Albérico Filho PMDB PMDBlPSTIPTN Nao

p...ldlram a Volaçlo: Michel Tom... -1I1:SO Cesl!l" Bandeira PFL Noo
Costa Ferreira PFL Nao
FrancIsco Coelho PFL Noo

Rq~lt.doda Votac!o
GOSta0 Vieira PMDB PMDBIPSTIPTN Nao

Sim 113
Joio Castelo PSDB PSOBlPTB Noo

Nio 300 Orllntaçlo José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Sim

~hnçlo 1 PSOBlPTB • Nio
Mauro Feoury PFL Nao
Nelva Moreira PDT Sim

Tolal da Volaçlo 414
PMOBIPSl1PTN - NIo NIceLobao PFL Noo
PFL·Nio
PT-S1m

Pedro Fernandes PFL Nao

Remi Trinta PST PMDBJPSTIPTN Nllo
PP8·Nio Roberto Rocha PSDB PSDBIPTB NAo
PDT-Sm

Art.17
PSBlPCOOB • Sm Total Mo","hlo: 13

PUPSL·Nio c~RA

Total Quorum 415
PPS·Sm Adolfo Merlnho PSDB PSDBJPTB Noo
pv·srm Almeida de JBliU8 PL PUPSL Nao

PHS·Nio AnfbalGomu PMDB PMOBIPSTIPTN NAo
Antonio Cambraia PSDa PSDBlPTB NAo
Antonio José Mota PMDB PMDBJPST/PTN Noo

Amon Bezerra PSDB PSDBJPTB Nao
ChiquInho Feitosa PSDB PSD8JPTB Noo
Euntclo OliveIra PMOB PMDBlPST/PTN Noo

Obo1ruçio O IntlcloAnude PCdoB PSBlPCDOB Sim
José LIohares PPB Noo

J0II6Plmentel PT Sim
Lito AfcAntara PSOB psOBJPTB Nao
Mlluro Benevlde. PMDB PMOB/PSTIPTN Nao
Nelson Otoeh PSDB PSDBlPTB Noo

Pal1ldo Bloco Voto Pinheiro Landim PMDB PMOBIPSTIPTN Nao

RORAIMA
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDBIPTB Nao

Airton Cascavel FPS Sim Sérgio Novai. PSB PSB/PCDOB Sim

Alcast& Almeida PMDB PMOBJPSTIPTN Noo
Ublra1en Aaular PSDB PSDB/PTB NAo

A1mirSA PPB Noo
Vicente AmJdg PSDB PSDBlPTB Nao

Elton Rohnell PFL Noo Total C_ri: 1.

Francisco Rodrlgues PFL NAo PlAul

Luetano Castro PFL Noo B.Sé. PSOB PSDBJPTB Noo

Luis Barbosa PFL Noo Gesalvaldo Isallls PMOB PMOBIPST/PTN Noo

Robérlo Araújo PL PUPSL NAo
Heráclito Fortes PFL NIlc

Joio Henrlclu8 PMDB PMDBlPST/PTN NAo

Tolal Roraima: B MunBDemes PFL NAo

AMAPÁ
P"'Landlm PFL ~Io

Antonio FellAo PST PMDBJPSTIPTN Nao
Themr.todel S8mpalo PMDB PMOBIPSTIPTN NAo

Dr. BenedIto Dias PPB Nao
WoIllnoton DI.. PT Sim

Eduardo Se.bra PTB PSDBIPlB mo Total Ploul: a

EVlilndro Mllhomun PSB PSBlPCDOB Sim RIO GRANDE DO NORTE

AMAPA
Ana Catarina PMDB PMOB!PSTIPTN Noo

Jumndll Juarez PMDB PMDBlPSTIPTN Nao

__o

PFL Noo

S'rglo BarceJm PFL Nao
LelreRoll8do PMOS PMDBIPST/PTN Noo

Total Amapl : •
lavoisier Mala PFL Noo
Macio Sé PMDB PMDB/PST/PTN NAO

PARÁ Total Rio Grande do Noite: 15
Anlvaldo Vale PSDe PSDBlPTB NAo
Bebll PT Sim PARAlSA

Glovannl Queiroz POT Sim AdButo PereIra PFL NAo

Jorge Costa PMDB PMOBlPST/PTN Nao ArmandoAblllo PMOB PMDBIPST/PTN Noo

José Prlante PMDB PMOB/PSTIPTN Noo Avonzoar Arruda PT Sim

JOlSué Bengtaon PTB PSOB/?TB NIo CSrlOll Dunga PMDB PMDBIPST/PTN NOo

Nlclu Rlbetro PSDB PSOBIPTB Noo Dornk:f8no Cabral PMDS PMDB!PST/PTN Nao

Nilson Pinto PSDB PSOBIPTB Nlo EfroIm Morais PFL Nlo

Paulo Rocha PT Sim Enlv8ldo RIbeiro PPB Noo

Raimundo Santos PFL Nilo Inaldo Lallllo PSDB PSOBIPTB Noo

RenlldoLeal PTB PSDBIJ>TB Noo Ricardo Rique PSDa PSOBIPTB Noo

Valdir Ganzer PT Sim WilsooBmga PFL Sim

VIc Plrel flllnco PFL Nao Total P.llba: 10
Zenaldo Coutinho PSDB PSDBlPTS NAo

Total P..i: 14
PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo pA. Nilo

AMAZONAS Armando Monteiro PMDB PMD8IPSTIPTN Noo

Arthur Viramo PSDB PSDBlPTB Noo Clemontlno Coelho PPS Sim
AwaUn. PFL Noo Dlalma Paes PSB PSBlPCDOB Sim
Euler RIbeiro PFL Nilo Eduardo Campos PSB PSBlPCOOB Sim
Flllnc:lsco Garcia PFL Noo InOCêncIo Ollvel'ra PFL Noo
Luiz Femsndo PPB Noo Joaquim Fmncl8co PFL Noo
Paudem8Y Avellno PFL Nao Jool Do HoIIends F'FL Nlo
Vanes!la Gm.zzIotIn PCdaS PSBIPCDOB Sim JotéCh3vu PMDB PMOBiPSTIPTN Noo

Total Amazon" : 7 Jos6 Mendonça Bezerra PFL Noo

RONDONIA
José MClclO Montelto PFL Noo

Agnaldo Muniz: PPS Sím Luiz Plauhyilno PSDB PSOBIPT8 NAO

Conracio Moura PMDB PMDBJPSTIPTN Nlo M8I"C08 de Jesus PSDB PSDBlPTB Nao

Eurlp&d•• Miranda PDT Sim Osvaldo Coelho PFL Nao

expedito Jllnlor PFL Nlo P8dro EugAnlo PPS Sim

Marinha RlluPP PSDB PSDBIPTB Sim Ricardo Fluza PFL Noo

Nllton Capixaba PTB PSDBJPTB Nilo SalatJeI Csrvalho PMOB PMOBIPST/PTN NAo

S6rglo Carvalho PSDB PSOBlPTB NIO S6rglo Guerra PSDS ~SDeIPTB Noo

Total Rondonla : 7
Sevorlno C~valcanU PPB Noo

ACRE
Total P.nambueo: 1li1

Ildlllfonço CordeIro PFL Nilo AlAGOAS
JoAoTota PPB Nilo Augusto F.rtas PPB Noo

Joa6 A1eke.ndro PSL PL/PSL Nao Helenildo Rlboiro PSOB PSDBIPTB Nao

M6rdo61ltar PPS Sim JoloCeJdaa . PL PL/PSL Sim

MarcoI Afonso PT Sim Joaquim BrIto PT Sm

Nilson MourAo PT Sim Lu!zOant.. PST PMDBlPST/PTN Nilo

~ralo eerroe PSDB PSOBJPTB Nilo Olavo C.lh.lre. PMDB PMDBlPST/PTN Nao

Total Acre: 7 Regia Cavalcant8 PPS Sim

TOCANTINS ToIaIAIa_:7
Antonio Jorge PTB PSDBIPTB Noo SERGIPI!
Darei Coelho PFL Noo Adelson RIbeiro PSC Sim
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lII!RGIPE PlJODEJAHI!JRD
Augueto Franco PSOB PSOB/PTB Sim -- PSOB PSOBIPTB NOo
CMtonAnckJ Fonseca PPB NIo _ de CorvaIho PFL NIo
Jorge Alberto PMOB PlAOBIPSTIPTN mo _deOU".1rJo PFL NIo
MorceIo D6d. PT Sim

C____

PT Sim
Pedro V.ladare. pse PSBlPCOOB SIm COI'I>IIIo_ POT Sim
SérgIo Ral. P80B PSOBIPTB NIo Co<cnoI_ PSOB PSOBIPTB NIo

Tom/a.glp": r DInol'_ PSOB P!lDBlPTe mo
Dr.He&Mo PSOB PSOBIPTe NIo

BAHIA
E__

PTB PSOBlPTB NIo
AroIdoC~llIZ I'FL NIo

_1.11_
PPB NIo

C_Colado PFL NIo FomandoOel>elta PV SIm
COIiDIano_ PMOB PMDI!,f'8TIPTN mo

1'___

PTB PSOBIPT8 NIo
Euj4oclo SImOe. Pl Pl.IPSL NIo IédIoRoaa PMOB PMOBIPllTlPTN Nlo
FIllIx~ PTB 1'80B1PTB NIo -- PPA NIo
franclatOr\lo Pinto PM08 PMOIlIPSTIP'TN NIo JsndIra I'eghsll PCdoB PSBlPCOOB Sim
_OOS_ PT llln1 JoIo_ PMOB PMDBlPST/PTN NJo
Gerson Gabrlsll/ PFL NIlo Joio lIampalo POT SIm
Han>lOO Lima PCdo8 PS8IPCOOlI 8lm JorgaWIoon PMOB PMDBiPSTIPTN NIo
JaIroJUj PI'L NIo Joo6 C«Ioe 00utlnh0 PFL NIo
JalroCamelro PFl NIlo LuIZ_ PSOB PSOB/PTB NIo
JoAo A1mak:!a PAOB P80BIPTB mo l.u/zB6rgfo PT SIm
J_Lalo PSOB PSOBIPTB NIo MIr1amAold pOT Sim
Jonival Luc- Junior PFL mo MIroT_ POT lIlm
Jorge l<hotJrY pFL NIo _I'at6 pSOB PSOB/PTB Nlo
Joo6 c.- AIalula pFL NIo RDdrigo- PTB PSOB/PTB NIo
J__a

PFL NIo ~_e-CoaIho PSOB PSOB/PTB NIo
J_RonaIdo PFL NIo I'lubem_ PFL Nlo
Jumhy Junior PBOB PSllBIPTS mo

__Im

PPA NIo
Leur Lomanto PFL NIo V1YaIdoIl_ POT SIm
lulZMO<Ha S.Part. NIo Wandatley_ POT !11m
~c..tro PFL Sim
!Mrio N-""""'''' PSOB P8OM'TlI NIo T_ RIo da Janslro: :Ia
Nel.on Pellegrlno PT 8lm sAo"AULO
Nilo Coslho PSOB Pl!lOIlIPTII NIo A'be11D GokSm.. peOB PSOBIPTS NIo
PauloBt_ pFL mo _MourIo PMDB PMOSlPSTIPTN NIo
Poo)o MagalhJU PFL NIlo _RabaIo PCdoB pSBlPCOOB Sim
Pedrolrujo PMOB PMODIPllTlPTN NIo AIoIzloMenladanto PT Sim
Rdend Lavigne PFL NIo And"Benasol PSOB pSOB!PTB NIo
Seulo Pedro•• psoe pSDBlPTB NIlo Anlonlo e.too Pannunzlo PSOB pSOSIPTS NIo
Urolclno QueIroZ PFL NA<> "'Undo~ PT Sim
W.tt«Plnhelro PT 11m

__da"
PPU Sim

Wonlton~.. PPS NIo At.--. Pl!lOII pSOB!PTB NIo

ToMIBsh"::Ia i'r'/Kano PP8 NIo
BlopoW"- PL PlIPSL mo

MlHAa GI!ftNII c-.oOigllo PTB PSOB1PT9 NIo
I\dam~Lue.. paOB PeOB1PT9 NIo ClcMaVclpl PSOIl PSOBIPTS ('0110
~doV•• PMOB I'MOI'JIPaTIP'TN NA<> CotaueI_ PFL Nlo
~dePaula pFL NIo c..1'lha1luano ppa SIm
!lonllkk> de And"- P808 l'SOlIIPTB NIo DaValaaoo PSL PLlPSL Nilo
Cleub... CamoIro PFL NIo DalIImNello PPII NIo
Custódio Mattoll PeDa pSOBIPTB NA<> Ot.~ PSB pSB/PCOOB Sim
DtIIlUod.C..tro PSOB PSOB1PT9 NIo oro HéIlo POT Sim
f!dmw Morwlta 1'P!l NIo OUIllo PisanMoI1I PTB PIIOBIPTB NIlO
MINAS GERAlII sAo ..AULO
EdoardoBarboaa PSOB pl!OBIPTB NIo Edlnho Aracljo PPS Sim
EIIMuRal.nda pFL NIo Eduardo Jorga PT SIm
FamandoOln1Z PlAOB PlA08IPST/PTN NIo -- PPS Sim
GImar MacIl_ PT Sim Famando Zuppo POT Sim
OIyoon T..... P1n1o pMOB pMOllJP8T1P'TN ..... G__

PFL NIo
H6lloeo•• pMOB PlAOBlPl!lTIPTN NIo -- PT Sim
~ AnghInettI PPB NIo

-~
PT SIm

_m A!>h'IoI<aI PPIl Sim Joio HotrmInn NIlo ppa SIm
~F• ......u. PT Sim

JorgaT__

PM08 PlAOBlPSTIPTN NIo
J__

PM08 PMOBIPBilPTN NIo Jca6deAlHeu PTN PMDBJPST/PTN NIo
J_Magno PT SIm JoMOInoIno PT Sim
J_WItIo PIOIl pSODIPTB NIo Joo6IndIo PMDe PMOBIPSTIPTN NIo
J_~ PMOB PMOIlIPl!lTIPTN NIo Joo6_ PT Sim
LaalV_la pFL NIo JoM_~ POT Sim
Uneoln Portei. PSL P!JPaL NIo

l.amartIne _
PMOIl PlAOBIPSTIPTN NA<>

"''"'"' Ralnaldo Moralra PPA NIo LuIz_1'1sury PTB PSOBIPTB NIo
Marcos Lima pMDB PMOBlPSTIPTN NIo Lu1Za Erundlna PSB pSB/PODOB Sim
uma do CIJT11Q latw PT SIm MalutiN-. pFL NIo
_ElvIra PMDB PlAOBIP8TIPTN NIo

_ClnIza
PL P!JPSL NIo

M6tIo da OI_a PMOII PMOalPSTIPTN NIo - PFL NIo
Nan:1o RDdr!lIuM PSDB PI!OBIPTIl N" MlohtIT_ PMOS PMOBIP8TIPTN M17
Nlrn6rIo Miranda pT .... MIlon MllnlI PMDS PMOBlPSTIPTN NIo
OdaImolalo I'I'B NIo MIM1I,..,.. pFL NIo
OIlmt:>loPlrn pOT .... Ntlo "'*!ID PMOS PMOBIPSTIPTN Sim
QomAnIo_ra pMDB pMOIIIP8TIPTN NIo NIUkM1UmI PFL NIo
Paulo Dal..-clo PT srm ~~ PSDIl PSDB/PTB NIoPhIIemon Rod_ PL PUPlIt.. NIo ~lJme PlADS PMQBJPSTIPTN NIo
Rafaal Quwra 1'808 PSDlI/PTB NIo ~I.*MI PT SIm
AobertoBrant PFL N" ,.....1InIlftI I'T SIm-- PpB NIlo NIMIlI_ PMOIl pMOBIPSTIPTN NIo
RomeuOUolloz PSDB PSDB/PTB NIo _1'ur1an ..... SIm
RonaIdoV~ PFl MIo lhlYIdor 21mb.... "IDI PSOBIPTB NIo
86rg1o MIranda PCdoII p8B1PCOOB srm ....... lliItlI 'IDI P80BIPTB NIo
VIr\lllfoGu_. PT SIm llIvIoTorras '101 P80BIPTB NIo
_Madloll PSOB PSDBIPTB Nlo Tllma de lIcuza I'T SIm
ZeúParralla PFL NA<> v.etIoGom..

,.,.. mo
T_III_O'ralI: .... V_eootaN<llo 1'1. Pl.ll'aL NIo

W_s.lueflono - NIo
ESPfRITO SANTO XIcoO_ ..- PSOIlIP'TB NIo-..,- PSOIl P80IIIPTlI NIo

ZUlol6Cob<a PlDe PSOBIPTB NIo
Fau_ Pl108 PeOa.'PTII NIo
Joio e- PT Sim

T__ .....Io:1ICl

Joo6 e.too ElJaa PTB PSOB/PTB NIo MATOQllOUO
M.-cu. VIoentII p80B PSOB/PT8 NIo C.k:ICa l'lnhoIro PFL N""-- PTIl PSDIlIPT8 8lm Oavlldo_ PAOB PSOD1PT8 NIo
R1cardOF~ 1'808 PSDBlPTB NIo PadtoHenry PSDa PSOBIPTB N""
R.. eamala l'Moe PMbBIPllTlPTJol SIm T"'-' PMOa PMOOIPSTIPTN NIo

Tolall!lfllrllo llanto : •
WallnlonF__ pSOB PSOBIPTB NJo
WIaOn_ I'MOB PMOBIPSTIPTN NIo

RIO DE JANElftO TolaI__:.
_AUlalIde PPB NIo
AIdlrCsllraI p80B PSOBIPTB NIo lIIIITRITO FEOMAL
AIe_raC_ P8B PSB/PCOOB 11m AcJWo QuaIroz PCdoB PSBlPCOOB Sim
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Sr. Presidente,

DISTRITO FEDERAL
A1bertoFmga
Geraldo Mlae11
Jorg.Plnhelro
Maria Abadia
Paulo OCt6vIo
Pedro Cel'1O

Total DIo_F_:7

GOIM
EulorMorailI
Geavan Freitas
JOVlIi< Aranlel
Juqulnha
UdlaQuinan
l.J:tcIa Vlnla
luiz Blltencourt
Norberto TeixeIra
Pedro canedo
Pedro Ch_v.,.
Pedro Wilson
Ronaldo Cú<fo
Vilm..Rocha
Z6 GomH d. Rocha

To\lolGol":14

MATO GROnO DO SUL
Ben-Hur Ferrell'8
JoaoGnlndllo
Men:aI Filho
MlI<Iee 8en'8no
NelaonTrad
Pedro Pedro••lan
Waldemlr Moita

Total Mato Oroaao do SUl: 7

PARANA
Abelardo Luplon
Affonso Camargo
Airton Rovad.
Ch~d8Prlnce••
DItceu SpllN"8fJco
Oro Roelnh.
F1évloAms
Gu.l:avoFruet
Hermes Parclenano
Iria SIn'lOM
lvanlo Guerra
José Borba
Joa6Jenen.
luciano Plzzatto
Mirclo Matos
Max Rosenmann
Moacir Mlchellltto
PARANA
NoIoon_
OdUIoBBIblnoltl
Oamar5erragllo
RenatoSIMl
Rk:ardo a-ro.
RubenoBUOl10
Son"'" Fiho
Wemar W8l100rer

ToIa/ P...,': 2S
SANTA CATARINA
AntOnJo car10s Konder RelI
ClK1Ilo Merss
Edl8cn Andrlno
FBrMnOO ConJje
JOlIo Plzzolotli
Pedro BJ«encourt
Raimundo Colombo
Serafim Venzon
VIconIoC_o

Total S."..e.t.lna: 9

RIO GRANDE DO SUL
Ak10n Dil>P
Ak:eu CaliBres
Augulto Nardes
COlo R1e1e
Cezar SChlrmer
DerclAio FlIrondl
Enio BaccI
esther Groa.1
Fomando Mmonl
F_Jllnlor
Henrique Fonten.
JalloRedecktlr
LUIe CaI1a. Helnze
luiz MslflllRll
Marcos RoIim
MondH RIbllro Filho
Nel'onM~
N.lson Proença
O_OOBIolcI1I
Pl\Jlo Jos' Gouv6a
PauroPalm
RobllloArgenta
SynvllGu_
Teimo KIrIt
V_IOllv.l,..
Wllldlr Schmldl
Veda Crullus

Total RIo G...nd. do Sul: 27

PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PT

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PFL
PFL
PMDB

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PPB
PFL
PT
PSDB
PMDB

PPB
PSDB
PMDB
PSDB
PPB
PPS
PFL
PFL

PFL
PT
PMDB
PDT
PPB
PFL
PFL
PDT
PSDa

POT
POT
PPB
PTB
PMOB
PMDB
PDT
PT
PT
PPB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PL
PT
PHDBS
PMDB.
PPB
PT
PMDB'
PSOB

PMOBlPSTIPTN

PMDBlPSTIPTN
PSDBlPTB

PMDBlPSTIPTN
PMDBIPSTIPTN
PSDBlPTB
PSDBlPTB
PSDBJPTB
PSDBIPTB
PMDBIPSTIPTN
PMOBIPSTIPTN
PSOBIPTB
PMDaIPSTIPTN

PMOBIPSTIPTN

PMOB/PSTIPTN
PSDBlPTB
PSOBIPTB

PMOB/PSTIPTN

PSDBIPTB
PSOBIPTB

PSOBIPTB
PMDBJPSTIPTN
PMOBJPST/PTN
PSDBIPTB

PMOBIPST/PTN

PSDBlPTB
PMOBIPSTIPTN

PSDB/PTB
PMDBlPSTIPTN
PSDBIPTB

PMOBIPSTIPTN

PSDBIPTB

PSDB/PTB
PMDBlPST/PTN
PMDBlPSTIPTN

PMDBlPSTIPTN
PSOBIPTB
PMOB/PST/PTN
PMOB/PST/PTN
PLlPSL

PMDB/PSTIPTN

PMOBIPST/PTN
PSOBIPTB

NIO
Sim
NIo
NIO
Nilo
Sim

Nilo
Sim
NIo
NIO
NIO
NIo
Sim
NIO
NIo
NIo
Sim
Nlo
Nlo
NIo

Sim
Sim
NIo
Nilo
NIo
Nilo
Nilo

Nlo
Nlo
Nlo
Nlo
Nlo
Sim
Nlo
Nlo
Sim
Nlo
Nlo
Nlo
"'lo
"'lo
SIm
NIo
NIo

NIo
NIo
NIo
NIo
NIo
Sim
NIo

. NIo

Ab'tonç40
Sim
Sim
Sim
NIo
NIo
NOO
Sim
Nlo

Sim
S'1m
NIo
Sim
NAo
NIo
Sim
Sim
Sim
NIo
Sim
NlIo.
NIo
Sim
SIm
NIo
NIo
Nlo
NIlO
NIo
Sim
NIo
NIo
NIo
SIm
NIo
NIo

o SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT SP.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, de acordo com o art. 82, § 7Q

, do Regi
mento Interno, gostaríamos que V. Ex!! determinas
se o encerramento do painel, para que seja aberto
um novo painel para a sessão do Congresso Nacio
nal. Estamos em obstrução na sessão do Congres
so. Que se desligue o painel da Câmara ao encer
rar-se a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
a questão de ordem de V. Ex!! O painel será desliga
do.

Fica adiada, "de ofício", a continuação da vota
ção, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à Consti
tuição nQ 96-8/92.

O SR. INÁCIO ARRUDA
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoS
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

I Presidente, registro minha felicidade com o resul
I tado do julgamento do líder do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, José Rainha.
Faço isso porque uma das peças centrais daquele
julgamento foi um requerimento simplório, feito na
Câmara Municipal de Fortaleza, em 1989. Tive a
felicidade de dirigir esse requerimento à Presidên
cia da Câmara, que o acolheu e formou a comis
são para estar na Fazenda São Joaquim, Municí
pio de Madalena, no Estado do Ceará, no mesmo
dia em que José Rainha foi acusado de ter cometi
do um crime.

Às vezes, imaginamos ser algo simplório des
locar uma comissão até a Fazenda São Joaquim,
mas foi exatamente essa peça que possibilitou a
três testemunhas de defesa contribuir para a absol
vição desse importante líder do Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
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o SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB 
RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
segunda, terceira e quarta votações, acompanhei a
orientação do meu partido.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PMDB
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas duas votações acompanhei a posição do parti
do.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (Bloco/PTB
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação acompanhei o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _

Apresentação de proposições

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHORES:

YEDA CRUSIUS - Indicação ao Sr. Ministro
da Saúde de instituição de ações de prevenção de
infecções respiratórias e asma no âmbito do Siste
ma Único de Saúde.

AIRTON DIPP - Projeto de lei que dispõe so
bre a adoção de obras didáticas no ensino funda
mentaI.

CONFÚCIO MOURA - Projeto de lei que alte
ra os limites da Floresta Nacional do Bom Futuro, no
Estado de Rondônia.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei
que dispõe sobre a construção de creches em con
juntos habitacionais financiados pelo Sistema Finan
ceiro de Habitação - SFH.

Projeto de lei que dispõe sobre incentivo no
Imposto de Renda das pessoas físicas para a ado
ção de crianças.

GILBERTO KASSAB - Projeto de lei que .alte
ra dispositivos da Lei nº 9.615, de 1998, que institui
normas gerais sobre desporto.

ALCEU COLLARES - Projeto de lei que modi
fica os §§ 2º e 3º do art. 12 da Lei nº 4.591, de
1964, que dispõe sobre o condomínio em edifica
ções e em incorporações imobiliárias.

RICARDO IZAR - Projeto de lei que dispõe
sobre vagas nas empresas para trabalhadores com
mais de 40 anos de idade, nos casos que especifi
ca.

CARLlTO MERSS - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre dupli
cações da BR-01 , trecho no Estado de Santa Catari
na.

RAFAEL GUERRA - Projeto de lei que dispõe
sobre a regulamentação da profissão de Fisiotera
peuta, e dá outras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre a regulamenta
ção da profissão de Terapeuta Ocupacional, e dá
outras providências.

ADEMIR LUCAS - Projeto de lei que dispõe
sobre o controle de doping no desporto.

RICARDO BERZOINI - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social relativas às ações do INSS sobre as
Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Traba
lho e Lesão por Esforços Repetitivos (DORTILER).

L1DIA QUINAN - Indicação ao Sr. Ministro da
Saúde de aquisição e distribuição de complexos
protéicos para suplementação da dieta de portado
res de fenilcetonúria.

ESTHER GROSSI - Projeto de lei que dispõe
sobre percentual mínimo de execução de músicas
nacionais pelas emissoras de rádio.

SÉRGIO CARVALHO.... Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados para que seja
retirado de tramitação requerimento entregue dia 4
de abril de 2000, que propõe a criação de Subco
missão Especial para análise do impacto do hábito
de fumar sobre a saúde da população.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados de criação de Comissão Especial
para análise do impacto do hábito de fumar sobre a
saúde da população e propor alternativas legislati
vas.

WAGNER SALUSTIANO - Projeto de lei que
proíbe o consumo de bebida alcoólica nas aero- na
ves em vôos comerciais domésticos, regulares ou
não, e dispõe sobre o treinamento dos comissários
de bordo.

GLYCON TERRA PINTO - Projeto de lei que
dispõe sobre crimes contra Comissões Parlamenta
res de Inquérito.
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Projeto de I,ei que dispõe sobre o aviso de co
brança ao consumidor dos serviços de fornecimento
de água, luz e telefone.

Projeto de lei que concede isenção de paga
mento de pedágio, no caso que especifica.

JOSÉ GENOíNO - Projeto de lei que dispõe
sobre a perda dernandato de Deputados e Senado

, res, e dá outras providências.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
no âmbito do Banco Nacional ,de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, sobre a formação de
empresa em parceria com a Companhia Vale do Rio
Doce para assunção do direito de pesquisa e explo
ração das jazidas que forem encontradas nas áreas
de Carajás e Serra Leste, no Estado do Pará.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Requerimento
ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados solici
tando a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº
121-B, de 1999, e do Projeto de Lei nº 2.361, de
2000.

CLEMENTINO COELHO - Indicação ao Sr.
Presidente da República de realização de estudos
para a transferência de blocos de energia para a
Região Nordeste, de forma a permitir outros usos
para as águas do Rio São Francisco.

MARINHA RAUPP - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego so
bre critérios de distribuição do FAT para programas
de qualificação profissional.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o sa
lário-família pago no âmbito da Administração Públi
ca Federal.

Requerimento de informações ao Sr. Chefe da
Casa Civil da Presidência da República sobre o
montante de recursos distribuídos para aplicação
em programas habitacionais.

Indicação ao Sr. Presidente da República de
adoção de providências em relação à aplicabilidade
dos dispositivos da Lei nº 8.004, de 1990, e da Me
dida Provisória nº 1.951, de 2000, que trata do Sis
tema Financeiro da Habitação SFH.

AGNELO QUEIROZ - Projeto de lei que dis
põe sobre a dispensa de revista dos portadores de
marcapasso ou aparelho similar por portas mag- ,
néticas ou dispositivos de segurança semelhan
tes.

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Indicação ao Sr.
Ministro da Agricultura e do Abastecimento de ado
ção de providências para o incremento da oferta de
crédito rural, do volume de re cursos destinados à
agricultura e à extensão rural e, ainda a redução
dos preços dos insumos agrícolas.

AUGUSTO NARDES - Indicação ao Sr. Mi
nistro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior de alteração do Decreto n2 59.566, de
1966.

BABÁ - Requerimento de informações ao Sr.
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, no âmbito do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES, sobre
listagem com o nome e o valor dos empréstimos
destinado às universidades e aos hospitais priva
dos contratados na área social até 31 de dezembro
de 1999.

EURípEDES MIRANDA - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento sobre as atividades e o gerencia
mento da unidade da Empresa Brasileira de Pesqui
sa Agropecuária - EMBRAPA, no Estado de Ron
dônia.

CUNHA BUENO - Indicação ao Sr. Ministro
da Educação de doação de livros didáticos do 1º
grau ao Governo do Timor Leste.

Requerimento de infprmações' ao Sr. Ministro
do Esporte e Turismo sobre contrato celebrado en
tre a Confederação Brasileira de Futebol - CBF e a
empresa Nike.

MARCELO DÉDA - Projeto de lei que acres
centa dispositivo à Lei nº 9.870, de 1999, que dis
põe sobre o valor total das anuidades escolares, e
.dá outras providências.

DA. HÉLIO - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior sobre programas do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico Social 
BNDES.

Projeto de resolução que disciplina a escolha
dos representantes da Câmara dos Deputados no
Conselho Consultivo da Agência Nacional de Tele
comunicações - ANATEL.

EDUARDO CAMPOS E OUTROS - Requeri
mênto ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
de constituição de Comissão Externa destinada a
acompanhar as eleições venezuelanas.
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PSDB/PTB

CEARÁ

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDBIPTB
PSOB PSOB/PTB

Amon Bezerra
Eunício Oliveira
Manoel Salviano
Nelson Otoch
Presentes do Ceará: 4

MARANHÃO

Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 1

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

VlI- ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

Partido Bloco

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
Kátia Abreu PFL
Presentes de Tocantins: 2

PUPSL

PSDB/PTB

PIAuí

PFL

PARAfBA

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
João Caldas PL
Presentes de Alagoas: 2

SERGIPE

Sérgio Reis PSDB
Presentes de Sergipe: 1

Damião Feliciano
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB
João Calaço PMDB PMDB/PST/PTN
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB
Presentes de Pernambuco: 11

Paes Ladim
Presentes do Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMOB PMDB/PST/PTN
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PSDBIPTB
Márcio Bittar
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 2

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sá PPB
Presentes de Roraima: 2

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB
Evandro Milhomem PSB' PSB/PCdoB
Presentes de Amapá: 2

PARÁ
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB
Raimundo Santos PFL
Presentes do Pará: 3

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Luiz Fernando PPB
Presentes do Amazonas: 2

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB
Presentes de Rondônia: 4

ACRE

PPS
PSDB
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BAHIA Wanderley Martins PDT

Félix Mendonça PTB PSDB/PTB
Presentes do Rio de Janeiro: 8

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB SÁOPAULO

João Leão PSDB PSDB/PTB Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
José Carlos Aleluia PFL Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Manoel Castro PFL Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB

Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB André Benassi PSDB PSDB/PTB

Nelson Pellegrino PT Arlindo Chinaglia PT

Paulo Magalhães PFL Ary kara PPB

Waldir Pires PT Celso Giglio PTB PSDB/PTB

Presentes da Bahia: 9 Cunha Bueno PPB

MINAS GERAIS
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB

Gilberto Kassab PFL
Cleuber Carneiro PFL Iara Bernardi PT
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Jair Meneguelli PT
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB João Hermann Neto PPS

Eliseu Resende PFL Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN José fndio PMDB PMDB/PST/PTN
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN José Roberto Batochio PDT
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN
Márcio Reinaldo Moreira PPB Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Maluly Netto PFL
Maria do Carmo Lara PT Marcos Cintra PL PUPSL

Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN

Nilmário Miranda PT Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN

Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Ricardo Berzoini PT

Roberto Brant PFL Teima de Souza PT

Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Valdemar Costa Neto PL PUPSL

Ronaldo Vasconcellos PFL Wagner Salustiano PPB

Sérgio Miranda PCoB PSB/PCdoB Xico Graziano PSDB PSDB/PTB

Vittorio Medioli PSDB PSDB/PTB Presentes de São Paulo: 27

Zezé Perrella PFL MATO GROSSO
Presentes de Minas Gerais: 19

Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB
EspíRITO SANTO Pedro Henry PSDB PSDB/PTB

Max Mauro PTB PSDB/PTB Wellinton Fagundes PSDB PSDB/PTB

Presentes do Espírito Santo: 1 Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN

RIO DE JANEIRO
Presentes do Mato Grosso: 4

Arolde de Oliveira PFL PUPSL DISTRITO FEDERAL

Bispo Rodrigues . PL PUPSL Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB

Carlos Santana PT Geraldo Magela PT

Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN

Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN Paulo Octávio PFL

João Sampaio PDT Pedro Celso PT

Luiz Sérgio PT Presentes do Distrito Federal: 5
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PSDB/PTB

ACRE

PFL

PARÁ

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB

Zila Bezerra
Total de Ausentes: 1

AMAZONAS

Silas Câmara PTB
Total de Ausentes: 1

Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Total de Ausentes: 3

GOIÁS

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

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

Euler Morais
Jovair Arantes
Lúcia Vânia
Norberto Teixeira
Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás: 5

RIO GRANDE DO SUL
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

CEARÁ

PFL
PSDB

TOCANTINS

PFL
PSDB

Moroni Torgan
Rommel Feijó
Total de Ausentes: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Eliseu Moura PPB
Sebastião Madeira PSDB
Total de Ausentes: 3

João Ribeiro
Paulo Mourão
Total de Ausentes: 2

PSDB/PTB

PARANÁ

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

SANTA CATARINA

Carlito Mers PT
Gervásio Silva PFL
Pedro Bittencourt PFL
Presentes de Santa Catarina: 3

Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
José Janene
Presentes do Paraná: 5

Esther Grossi PT
Fernando Morroni PT
Júlio Redecker PPB
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Roberto Argenta PHDBS

Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 7

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL
Total de AUsentes: 1

PARAíBA

DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHORES: Marcondes Gadelha
Total de Ausentes: 1

PFL

Partido Bloco
PERNAMBUCO

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Total de Ausentes: 2

AMAPÁ

PSDB
PSDB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Luciano Bivar
Total de Ausentes: 3

PT
PSDB
PSL

PSDB/PCdoB
PUPSL
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ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB

Total de Ausentes: 1

PSDB/PTB

Marcelo Barbieri
Nelson Marquezelli
Robson Tuma
Total de Ausentes: 9

PMDB PMDB/PST/PTN
PTB
PFL

Jaime Fernandes

José Lourenço

Reginaldo Germano

Total de Ausentes: 3

BAHIA

PFL

PFL

PFL

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB

Total de Ausentes: 1

DISTRITO FEDERAL

PSDB/PTB

PPB

GOIÁS

Wigberto Tartuce
Total de Ausentes: 1

Roberto Balestra PPB
Total de Ausentes: 1

MATO GROSSO DO SUL

MINAS GERAIS

PSDB PSDB/PTB

PL PUPSL

PSDB PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN

PMDB PMDB/PST/PTN

Aécio Neves

Cabo Júlio

Carlos Mosconi

Saraiva Felipe

Silas Brasileiro

Total de Ausentes: 5

EspíRITO SANTO
Flávio Derzi

Total de Ausentes: 1

PMDB PMDB/PST/PTN

RIÇ) DE JANEIRO

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PT

PMDB PMDB/PST/PTN

PDT

PARANÁ

PSDB

PSDB

PT

SANTA CATARINA

PPB

PT

PMDB PMDB/PST/PTN

Luiz Carlos Hauly

Oliveira Filho

Padre Roque

Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Germanno Rigotto

Pompeo de Mattos

Total de Ausentes: 3

Hugo Biehl

Luci Choinacki

Renato Vianna

Total de Ausentes: 3

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer
ro a Sessão convocando outra, extraordinária, para
amanhã, quinta-feira, dia 6, às 9 horas, convoco,
também, Sessão Ordinária para amanhã, às 14 ho
ras, ambas com as seguintes

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL

PSB/PCdoB

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

PTB

PPB

PT
PPS
PDT

PFL
PDT

PSDB
PST

PT
PSL

PSB

PT

PSDB

PT

PPB

PT
PSDB

Magno Malta

Nilton Baiano

Total de Ausentes: 2

Antonio Carlos Biscaia
Ayrton Xerez
Eber Silva

Laura Carneiro
Luís Eduardo
Mareio Fortes
Mattos Nascimento

Milton Temer
Pastor Valdeci Paiva

Paulo Baltazar
Total de Ausentes: 10

SÃO PAULO

Ang~lª Guadagnin

Antonio Kandir

Antonio Palocci

Celso Russomanno

José Dirceu
Julio Semeghini
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(ÀS 09 HORAS)

ORDEM DO DIA

RITO ESPECiAl
(Artigo 191, I, ele art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votaçio

1
PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇAo NlJ 96·B, DE 1992

(DO SR. HÉLIO BICUDO)

Abril de 2000

Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nO 96-A, de 1992,
que introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário; tendo pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); eda Comissão Especial, pela
aprovaçao, com subst~utjvo, desta edas Propostas de Emenda à Constituição nOs 112-N95, SOO-N97 e368
A196, apensadas; pela admissibilidade de todas as emendas apresentadas na Comissão e, no mérito, pela
aprovação das de nOs 1/95,2195 e4/95 (apresentadas na legislatura anterior) edas de nOs 1,2,3,5,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,26, 27,28,29,31, 33, 35,36,37,39,40,42, 43, 44 e45; pe~
rejeição das Propostas de Emenda à Constituição nOs 127-N95 e215-N95, apensadas, e das emendas nOs
3/95 (apresentada na legislatura anterior) e4,6,17,22,23,25,30,32,34,38 e41, nos termos do parecer da
Relatora, que apresentou complementação e reformulação parcial de voto. Apresentaram votos em separado
o Deputado AntOnio Carlos Biscaia a, em conjunto, os Deputados Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha ePadre Roque. Foram aprovados os
destaques de nOs 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42, 33, 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz AntOnio Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de nOs
297,291,251,23,220,82, 155,50,292,295,233,256,283,221, 177, 184,286,25,216,219, 162,200,218,
240,201,274,217,248, 101 eos destaques dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto Batochio e
Ibrahim Abi·Ackel; e prejudicados os de nOs 156, 3S, 40,241,71,83,37,86,154,13,134,112,208,24,280,
212,213,211, 113,210, 34, 78, 111 e59 (Relatora: sra Zulaiê Cobra).
Tendo apensadas as PECs nOs: 112-N95, 127-A/95, 215-N95, SOQ-A/97, 368-N96.
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ORDEM DO DIA
(ÀS 16 HORAS)

12' '48·feira 15:00 Bispo Rodrigues
15:25 João Coser

:13 S··felra 15:00 Raimundo Colombo
15:25 Carlos Batata

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

I· EMENDAS

1.1 PROJETO DE RESOLUÇÃO
REABERTURA DO PRAZO - ATO DA PRESIDt::NCIA,

N° 63/00 (COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA ,POS
DEPUTADOS). Aprova a reforma do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.,

DECURSO: 148 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-04-00

11 • RECURSOS

RELAÇÃO DE DEPUTADOSINSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL

,06, 5··felra 15:00 Coriolano Sales
15:25 Neuton Lima

07 6··feira 10:00 Marcos de Jesus
10:25 Paulo Rocha ,
10:50 Damião Feliciano
11 :15 Lincoln Porteia
11 :40 José Antonio Almeida
12:05 Ubiratan Aguiar
12:30 Jorge Pinheiro
12:55 Sérgio Miranda
13:20 Evandro MUhomen

10 2·· feira 15:00 Marinha Raupp
15:25 Joel de Hollanda
15:50 Pedro Chaves
16:15 José Chaves
16:40 Carlos Dunga
17:05 Paulo Lima
17:30 Edinho Araújo
17:55 Marcos Afonso
18:20 Pinheiro Landim

11 ,'3·"'elra 15:00 Luiz Bittencourt
15:25 ,Gastão Vieira

14 6··felni 10:00 A1ceste Almeida
10:25 José Thomaz Nonõ
10:50 Jandira Feghali
11:15 Pedro Eugênio
11 :40 Julio Semeghini
12:05 Jaime Martins
12:30 Luiz Piauhylino
12:55 Wilson Santos
13:20 Nelson Meurer

17 28 • feira 15:00 Sérgio Carvalho
15:25 Ben-hur Ferreira
15:50 Luiz Mainardi
16:15 Germano Rigotto
16:40 Paulo Kobayashi
17:05 Efraim Morais
17:30 Júlio Redecker
17:55 Cabo Júlio
18:20 Geovan Freitas

18 38·felra 15:00 Fernando Coruja
15:25 João Almeida

19 48·felra 15:00 Eber Silva
15:25 Geraldo Simões

20 58 feira 15:00 Francisco Rodrigues
15:25 Reginaldo Germano

24 28· feira ,15:00 Salatiel Carvalho
15:25 Antônio Carlos Konder Reis
15:50 Nair Xavier Lobo
16:15 Pedro Canedo
16:40 Jorge Costa
17:05 Eunlcio Oliveira
17:30 Pedro Fernandes
17:55 Osvaldo Sobrinho
18:20 Osvaldo Reis

25 3a·feira 15:00 Eduardo Paes
15:25 Waldemir Moka

26 4a·feira 15:00 Valdeci Oliveira
15:25 Jorge Alberto

-rr Sa·feira 15:00 Iberê Ferreira
15:25 Eurlpedes Miranda

28 6a·feira 10:00 'João Castelo

10:25 Airton Dipp
10:50 Antonio Palocei
11 :15 Márcio Matos
11 :40 Clovis Volpi
12:05 24aire Rezende
12:30 Zulaiê Cobra
12:55 Dino Fernandes
13:20 Augusto Franco
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I· COMISSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E,
POLlnCA RURAL

AVISOS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Local: Plenário 15, Anexo \I
Horário: 10h

PAUTA NO 2/00

A - Proposiç6es lujeltas 1 aprecilçlo
PROPOSIÇOES EM FASE DE Conclusiva d. Comils6el:

RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES) TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

Decurso: 3' lesslo
Última SeasJo: 10104IOO

Projetai de Lei (art.111; 11.10)

PROJETO DE LEI NG 2.282199 • do Sr. Moacir
Mk:heletto - que 'dispõe sobre areduçIo dos encargos
financeiros iooidentes sobre os financiamentos agJ1colas
para 08 agricultores que utilizarem ométodo do cultivo
direto".
RElATOR: Deputado HELENILDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI ti' 2.545ftOOO • do Sr. Fernando
Coruja· que 'altera dispositivos do Decreto-Le1 nR 467,
de 13 de fevereiro de 1969, dispõe sdlre autilização de
nomes genéricos em medicamentos de uso veterinário,
edá outras providênciás'•
RELATOR: Deputado NELônN MEURER

PROJETO DE LEI N2 4~290/98 •do Sr. VIC Pires Franco
• que .dispõe sobre a criação da Zona Franca de
santarém, no Patf.
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTON
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 1.484199 - do ar. Átila Uns - (JJ8
'cria área de ivre comércio no Município de Parintins,
no Estado do Amazonas edê ootras providências.•
RE~TORA: Deputada ZILA BEZERRA
P~: favorável

AVISOS

PRQPOCOes EM FASE DE
RECE.NTO DE EMENDAS (58ESSOES)

Decu,.:1·,esslo
ÚltIma Sealo: 121tWOO
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Projetos de Lei (art.119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NR 2.563/00 - da Sra. Marinha Raupp
• que ·concede isenção de impostos para os produtos
derivados de petróleo, utilizados para pavimentação
asfáltica de rodovias e vias públicas urbanas nos
Estados e Municrpios compreendidos na Amazônia
Legal".
RELATOR: DeprnadoJURANDILJUAREZ

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

".

INFORMATlCA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 1· sessão
Última Sessão: 12104100

Projetos de Lei (art.119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 2,027/99 • do Sr. UncoIn Portela •
que "detennina que o autor ou suspeito de praticar um
crime hediondo, deverá ser representado para
responder por ele junto a imprensa".
RELATOR: Deputado JOAO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NlI 2.231/99 • do Sr. José Carlos
Elias • que "obriga os responsáveis por "sites"
provedores de informações na Internet a fornecer
classificação indicativa do conteúdo veiculado".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO

PROJETO DE LEI Nll 2.239199 - do Sr. Antônio do Valle
• que "modifica a Lei NlI 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, que "institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências", prevendo a
autorização para execução de serviço de radiodifusão
comunitária pelas Câmaras Municipais".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO

PROJETO DE LEI Nll 2.269199 - do Sr. Walter Pinheiro 
que "dispõe sobre a utilização de programas abertos
pelos entes de direito público e de direito privadQ. sob
controle acionário da administração pública."
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES

PROJETO DE LEI Nll 2.45812000 - do Sr. Joio
Hermann Neto - que "declara Barbosa Uma Sobrinho
Patrono da Imprensa Brasileira."
RELATORA: Deputada LuíZA ERUNDINA

PROJETO DE LEI N2 2.314/2000 - do Sr. Aloízio
Mercadante - que " toma obrigatória para as emissoras
de rádio e televisão a difusão de comunicados da
Defesa Civil de alerta à população relativos à previsão
de catástrofes naturais e seus desdobramentos".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

PROJETO DE LEI N2 2.32412000 - do Sr. João Caldas 
que "dispõe sobre a com,:nic.açã~ de in!ormações
relativas a objetos voadores nao-Identificados .
RELATOR: Deputado GESSIVALDO ISAIAS

PROJETO DE LEI Nll 2.47212000 - da Sra. Luíza
Erundina - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem estimuladora do exercício da cidadania na
publicidade dos serviços e obras realizados pelos
órgãos públicos federais." ,
RELATOR: Deputado DA. HELIO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

PROJETO DE LEI N2 1.787/96 - do Poder Executivo 
que "dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual
de topografias de circuitos integrados·.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

PROJETO DE LEI N2 04-Al99 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "estabelece penalidades pelo uso de telefone
celular em teatros, cinemas e auditó,rios."
RELATOR: Deputado PAULO OCTAVIO

PROJETO DE LEI Nll 428199 - do Sr. Vicente Caropreso
• que "vincula a veiculação de propaganda de produtos
e serviços, focados no sexo, à exibiçã? de men~g.en:
educativas de interesse da Saude BrasileIra.
(Apensados: PLn2717/99, 1.751/99 e 1.n4l94)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI Nll 1.325/99 • do Sérgio Reis • que
"acrescenta dispositivos à Lei n2 9.472, de 16 de junho
de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços
de telecomunicações, a criação e funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos
termos da Emenda Constitucional n28, de 1995".
RELATOR: Deputado SAMPAIO D6RIA

PROJETO DE LEI N2 1.817/99· do Sr. Rubens Bueno·
que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da
Lei n25.250, de 9 de fevereiro de 1997".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A - Redações Finais:

PROJETO DE LEI Nll 1.176/1995 - do Poder Executivo
(MSC 1174/95) - que "estabelece os princípios e as
diretrizes para o Sistema Nacional de Viação e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.

B - Proposições sujeitas a disposiç6es
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nll
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os
artigos 143 e 144 da Constituição Federal, tomando o
Serviço Militar voluntário e estendendo às poIíci~s

militares e corpos de bombeiros militares a competêncIa
para a formação de reservi~tas".

RELATOR: Deputado JOSE ANTONIO.
PARECER: pela admissibilidade. /
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis, em
30/11199.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15112199.

C - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Cua:

URG~NCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 40312000
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 1714/1999) - que ·aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Zimbábue, celebrado em Brasília, em 16
de setembro de 1999".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nll 3.24111997 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "modifica a Lei nll 9.429, de 26 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre prorrogação de
prazo para a renovação de Certificado de Entidades
Filantrópicas e recadastramento junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social - CNSA e anulação dos
atos emanados do Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, contra instituições que gozavam de
isenção da contribuição social, pela não apresentação
,do pedido de renovação do certificado em tempo hábil'.

RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO
DE LEI 3.844-8/1997 - que "dispõe sobre educação em
direitos humanos e institui a política nacional de
educação em direitos humanos para o ensino
fundamental e médio".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 2.077/1999 - do Senado Federal
(PLS 585199)- que "altera dispositivos da Lei n° 9.533,
de 10 de dezembro de 1997, que autoriza o Poder
Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios
que instituírem programas de garantia de renda mínima
associados a ações socioeducativas." (Apensados : Pl
779/1999 e 1288/1999).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGL/O.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 160/1993 • do
Sr. Paulo Bernardo - que "altera a redação do art. 1li,

inciso I, alínea "g" da Lei Complementar nº 64, de 1990,
que declara inelegível o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável". Apensados :
(PLCs n~s 76196,27/95,32195 e 621~)'

RELATOR: Deputado INALDO LEITAO.
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei ·Complementar nll 32195 e 62195, apensados, a, no
mérito pela sua rejeição; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nll 76196 e, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucion'alidade, juridicidade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, e, no mérito. pela sua aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Darci Coelho, Waldir
Pires e Luiz Antônio Fleury, em 08/12/99.

PROJETO DE LEI Nll 3.875/1993 - do Senado Federal
(PLS 125190) - que "dispõe sobre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras
providências'. • '
RELATOR: Deputado IEDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das Emendas nlls 3 e 4 da
Comissão de Defesa do Consumidor Meio Ambiente e
Minorias e do Substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, na forma das 13 emendas oferecidas pelo
relator e pela inconstitucionalidade dI:!- Emenda nll 1 e
injuridicidade da Emenda nº 2, ambas da Comissão de
Defesa do Consumidor Meio Ambiente e Minorias.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 23111/99.

PROJETO DE LEI Nll 62111999 - do Poder Executivo
(MSC 486/99) - que "altera e acresce dispositivos ao
Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940
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Códi~o Penal, à Lei n51 1.079, de 10 de abril de 1950, e
ao l..jacreto-Lei nll 201, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras providências',
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados André Benassi,
Fernando Coruja e Darci Coelho, ern 19{01/2000.
Os Deputados Sérgio Miranda, José Antonio Almeida,
José Genorno e Waldir Pires apresentaram votos em
separado, em 05{04{2000.

D - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL
(art. 223 C/C 64, § 208 30 da Cf)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 91/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1100/1997) - que 'aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Juazeiro Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N5I 27611999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 31/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à MR Radiodifusão Ltda.,para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Urbano santos, Estado do
Maranhão".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N5I 32211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1318/1998) - que "aprova a renovação
da permissão outorgada à Rádio Três Colinas Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Franca, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl327/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Ihformática (MSC 1666/1998) - que "aprova o ato que
o~orga permissão à MR Radiodifusão Ltda., para
elJPlorar serviço de radiodifusão sonora em freqQência
m!odulada, na localidade de Vitória do Mearlm. Estado
do Maranhão".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. .

t>ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 328/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1667/1998) - que 'aprova o ato que
outorga permissão à MR Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Viana, Estado de>
Maranhão".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N5I 334/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 955{1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Paranã FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de São José de Ribarnar, Estado do
Maranhão".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl351{1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 817{1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Ràdio Atalaia Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Campo Erê, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII359/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1163/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação comunitária Dehoniana a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhãq·.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N5I 370/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1124/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento
Jardim Santa-Ana a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Maceió, Estado de
Alagoas".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PRIORIDADE

.P~ETO DE LEI NIl4.715B11994 - do Poder executivo

.(_C 663/94) - que 'transforma o Conselho de Defesa
(ó6 Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional
dos Direitos Humanos e dá outras providências.'
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e, no
mérito, pela aprovação, nos termos do substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Waldir Pires e
Fernando Coruja. em 0410412000.
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PROJETO DE LEI NR 2.405-A/1991 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre a instituição do Selo Verd,.
destinàdo a atestar a qualidade dos produtos elou suas
origens quanto aos cuidados para a conservação do
meio ambiente".
RELATOR Deputado LÉO ALCÂNTARA

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NII 79/1999 - do Sr. Enio Bacci - que B - Da AnAlise da Constitucionalidade e
"modifica o art. 111 e o § 111 do art. 2!l da Lei nll 9.504, de Juridicidade (art. 54~ I)
30 de setembro de 1997, que estabelece normas para
as eleições e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NII 2.733A/1997 - do Sr. Airton Dipp
que "determina a obrigatoriedade de a embalagem e o
rótulo de bebida alcoólica conterem advertência sobre a
proibição de sua venda a menores de dezoito anos".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, jUridic!d~e e
técnica legislativa deste, da emenda da ComlssaO de
Seguridade Social e Famflia e da e~en~a apresentada
nesta Comissão, nos termos do substitutIvo.

PROJETO DE LEI NII 3.184A/1997 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "altera o art. 15 da Lei nll 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: ~ Sessão
Última sessão: 11/CUI2ooo

Projetos de Lei (art. 119, I)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade 8 Mérito

PROJETO DE LEI NII 9-A/1999 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera a Lei n° 8.009, de 29 de março de 1990, que
"dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de famllia". .
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI N!! 295/1999 - do Sr. Enio Bacci - que
"Regulamenta a exibição, em júri, de fotografias
sensacionalistas e dá outras providências". (Apensado o
PL nll 29611999)
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI Nll 78511999 - do Sr. Ubiratan Aguiar
- que "dispõe sobre a dispensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigações de pequeno
valor pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal".
(Apensadoe 08 PLs nlls. 86011999 \j 1.442/1999)
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI Nll 3.073-811997 - do Sr. Hugo Biehl •
que ·acrescenta dispositivo à Lei nll 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, e dá outras providências".
(Apensado PL nll 3.515/1997) _
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI NII 3.752-A/1997 • do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais dos Despachantes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO
PROJETO DE LEI NR 4.355-A/1998 - do Sr. Coriolano
Sales - que "altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de
1997, que "Institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N!! 4.733-A/1998 - do Sr. Marcelo
Déda - que "institui o dia 8 de julho como Dia Nacional
da Ciência e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI N!! 35-A/1999 - do Sr. Paulo Rocha 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de motéis, hotéis,
pousadas, pensões e congêneres colocarem à
disposição de seus usuários preservativos e material
educativo (cartazes, foklers, panfletos e outros) sobre
Doenças Sexualmente Transmissíveis - AIDS em suas
dependências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PROJETO DE LEI N!! 147-A/1999 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o art. 180 do Código Nacional de Trânsito".
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI N!! 272-A/1999 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre o funcionamento de lojas de
conveniências e congêneres junto a postos de
comercialização de combustiveis e dá outras
providências"
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI N!! 566-A/1999 - do Sr. Reginaldo de
Jesus - que "dispõe sobre a veiculação, pelas empresas
concessionárias de distribuição, de instruções aos
consumidores de energia elétrica no verso das contas
de luz".
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI ~ 651-A/1999 - do Sr. Ademir Lucas
- que "acrescenta inciso e parágrafos ao art. 14 da Lei
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nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece
as diretrizes e bases da Educação Nacional'.
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI NII 675/1999 - do Sr. Adolfo Marinho 
que 'dispõe sobre a gestão da Área de Proteção
Ambiental (APA) Jericoacoara, e dá outras
providências'. .
RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA

PROJETO DE LEI N2 782-A/1999 - do Sr. Ursicino
Queiroz - que "institui o dia 2 de julho como Dia da
Libertação do Brasil".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI N!l996-A/1999 - do Senado Federal
que 'dispõe sobre a criação do 'Dia Nacional do Choro'
e dá outras providências'. (Apensado o PL nll 906/1999)
RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ

Decurso:4-Sessão
Última sessão: 07/0412000

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI NII 526-A/1995 - do Sr. Feu Rosa
que "assegura ao idoso com oitenta anos de idade, em
estado de carência, o benefício que especifica·.
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NII 2.424-A/1996 - do Sr. José
Pimentel - que "dá nova redação aos artigos 402 e 403
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para
aumentar de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade
mínima de ingresso do menor no mercado de trabalho".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

Projetos de Lei (art. 119, I)

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI NII 958-A/1999 - do Sr. lédio Rosa
que 'dispõe sobre a instituição do Dia Nacional da
Defensoria Pública'.
RELATOR: Deputado: INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NII 1.052-A/1999 - do Senado
Federal - que 'altera a Lei nll 9.691, de 22 de julho de
1998, que 'altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Ins~lação por Estação, objeto do Anexo
11I da Lei nll 9.472, de ,16 de julho de 1997, que dispõe
sobre a organização dos órgãos regulador e outros
aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nll 8, de 1995', e dispõe sobre as taxas

de fiscalização de instalação e de funcionamento ,c;Ie
serviços de radiodifusão de ~ons e imagens educativa".
RELATOR: Deputado: JOSE ANTONIO ALMEIDA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (art.119, 11 e § 1°)

Decurso: 5a Sessão
Última Sessão: 06/04/00

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI NlI 1.208/99 - do Sr Freire Júnior 
que "inclui, entre as áreas não tributáveis pelo Imposto
Territorial Rural, as de matas nativas", (Apensado nll

1.957/99)
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR

Decurso: 3- Sessão
Última Sessão: 10/04100

Projetos de Lei (art.119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NII 3.794-A/1997 - do Sr. Paulo Paim
- que "dispõe sobre o sobrestamento de matrículas em
estabelecimentos de ensino e dá outras providências·.
(Apensado: PL n22.454/2000)
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO

PROJETO DE LEI NII 988/1999 - do Sr. Cunha Bueno
que "dispõe sobre a venda de pneus para veículos
automotores de duas ou mais rodas". (Apensados: PL's
n9s 1.610/99 e 1.6n/99)
RELATOR: Deputado PEDRO BITIENCOURT

PROJETO DE LEI Nll 1.250-A/1999 - do Sr. Evilásio
Farias - que "estabelece limites para ruído dos
brinquedos".
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO

PROJETO DE LEI NII 1.612-A/1999- do Sr. Enio Bacci
que "obriga a colocação de cartazes indicativos que se
refiram a validade do produto perecível exposto em
promoção e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
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PROJETO DE lEI NI! 2.020/1999 - do Sr. luiz
Bittencourt - que "Obriga divulgação de mensagens
sobre medicamentos genéricos, nos anúncios de
remédios e similares". (Apensado: PL nl! 2.548/00)
RELATOR: Deputado SALATIEl CARVALHO

PROJETO DE lEI NI! 2.138/1999 - do Sr. Marçal Filho 
que "dispõe sobre o pagamento da indenização nos
sinistros de veículos automotores de vias terrestres não
conduzidos pelos próprios ssegurados".
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE lEI N!! 2.162/1999 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dispõe sobre a conversão de motores a
gasolina para utilização de Gás Natural Veicular ou para
biomassa e seus derivados em veículos automotores a
gasolina de frotas de taxis, e dá outras providências".
(Apensado: Pl nl! 2.214199)
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT

PROJETO DE lEI NI! 2.18611999 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "institui o Dia Nacional do cerrado".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE lEI N!! 2.197/1999 - do Sr. Airton Dipp 
que "altera a Lei nl! 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que 'dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado REGIS CAVALCANTE

PROJETO DE lEI NI! 2.22111999 - do Senado Federal
- que "altera a redação da lei nl! 6.463, de 9 de
novembro de 19n, que 'toma obrigatória a declaração
de preço total nas vendas a prestação, e dá outras
providências', e a Lei nll 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
para tomar obrigatória a declaração da composição do
preço total nas vendas a prestação, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO BITTENCOURT

PROJETO DE lEI NI! 2.252/1999 - do Sr. Sérgio Novais
- que "institui o Dia Nacional da Água".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE lEI NIl 2.258/1999 - do Sr. Wilson
Santos - que "dispt'e sobre a obrigatoriedade de
realização de estudo prévio de auto-sustentabilidade
para implantação de asentamentos em programas de
reforma agrária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR

PROJETO DE LEI NIl 2.264/1999 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera a lei nl! 9.615, de 24 de março de
1998, que 'institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

SUBCOMISSÂO ESPECIAL PARA,
ANALISE DE IRREGULARIDADES

NO FUNDEF

AUDI~NCIA PÚBLICA

local: Plenário 10, Anexo \I
Horário: 10h

Tema:
Discutir a matéria de que trata a Lei nll 9.424/96, que 
·dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF), na forma prevista
no artigo 50, § 7!l , do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.·

Convidados:
- Dr. HUMBERTO GUIIMARÃES SOUTO
Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União - TCU
- Dr. ULISSES CIDADE SEMEGHINI
Diretor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação e Valorização do Magistério - FUNDEF

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE
RECEBIMENTO EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:1-Sessão
Última Sessão:12104100

Substitutivos (art.119, 11 e § 1D
)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE lEI Ne 1.037/99 - do Sr. Wagner
Salustiano - que ·revoga os arts. 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 68, 70, 71, § 41!, 72, 73 e 74, da Lei nl! 9.615, de 24
de março de 1988·. Apensados: Pls nl!s 1.266199,
2.195199 e 2.124/99.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJEl't> DE lEI NIl 1.337/99 - do Sr. Ronaldo cezar
Coelho· que ·Institui Programa de Apoio a Projetos de
Atendimento de Menores em Situação de Risco Social
por meio do Esporte, autoriza a transação de créditos de
natureza tributária e previdenciária por entidades de
prática desportiva e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA
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PROJETO DE LEI Nll 1.404/99 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre incentivo fiscal a viagens de
intercâmbio cultural".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

DeculSo:48 Sessão
Última Sessão: 06/04100

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 2.174/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "institui o Dia do Hoteleiro, nas
condições que especifica".
RELATOR: DeputadoWALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI N2 2.556/2000 - do Senado Federal
(PLS nll 491/99)- que "altera a redação do art. 92 da Lei
n29.615, de 24 de março de 1998, destinado ao Comitê
Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro
os recursos dos concursos de prognósticos e loterias
federais e similares que especifica".
RELATOR: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE LEI N2 2.562/2000 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera dispositivos da Lei n29.615, de 24 de março
de 1998, que 'institui normas gerais sobre desportos'".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (07/0412000)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 10
)

A PROPOSlçAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMissAO

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI NII 3.657/97 - do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre o controle e a transparência da
arrecadação e destino da Contribuição Provisória sobre
a Movimentação Financeira - CPMF e dá outras
providências.". (Apensado: PL nll 1.924/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROPOSIÇÕ~S EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4- SeSsjo
Último dia: 07104100

Projetos de Lei(art.119,1..e § 10
)

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N24.155-A/98 - do Sr. Ivan Valente e
Outros - que "aprova o Plano Nacional de Educação ".
(Apensado: PL nll 4.173/98)
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA

B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 3.902-B/97 - do Senado Federal
(PLS nll 31/97) - que "autoriza a inclusão do Banco
Meridional do Brasil S.A como participação brasileira na
estrutura de organização do Banco do Mercosul.".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

. PROJETO DE LEI Nll 4.446-A/98 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre impedimento aos bancos de
efetuarem lançamentos atrasados a débito ou a crédito
nas contas de depósito ".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N!2 4.530-A/98 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "extingue os Conselhos de Contribuintes do .
Ministério da Fazenda e dispõe sobre o processo
administrativo fiscal".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N2 1.138-A/99 - do Sr. Rubens Bueno
- que 'institui o Programa de Incentivo à Geração de
Emprego no Terceiro Setor, o Fundo Nacional de
Geração de Emprego e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR

PROJETO DE LEI Nll 1.376-A/99 - dos Srs. Geraldo
Magela e Marcela Deda - que "institui a permissão para
dedução de percentual da dívida dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, a ser aplicado em programa de
combate à fome e à miséria, que especifica, e dá outras
providências ". .
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 3, Anexo"
Horário: 1Oh

TEMA:
Exposição acerca da importância do setor aeroespacial
para o desenvolvimento brasileiro"

CONVIDADO:
- Dr. WALTER BARTUELS Presidente da Associação
das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras (AIAEB).
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AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 4- SessAo
Última SesB'O: 07104100

ProjetOll de Lei (.rt. 119, I _§1 D
)

PROJETO DE LEI NQ 533-N99 - do Sr. Enio Bacci - que
"limita alienação ou concesslo de tel'T8S J)llbllcas na
faixa de fronteira e dá outras providências"
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO

PROJETO DE LEI N!l1.023-A /99 - do Sr. Eduardo Paes
- que "dA nova redação ao § 111 do art. 6ll da Lei nll

9.519, de 26 de novembro de 1997".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

PROJETO DE LEI NII 2.097/99 - do Sr. MÁRIO
NEGROMONTE - que "crfa o Sistema Nacional de
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo
de VeIcules e Cargas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP

PROJETO DE LEI NQ 2.35212000 - do Sr. NEUTON
LIMA - que "dispõe sobre valorH de gratificação a ser
paga a policiaia pela apreensão de armas de fogo".
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

PROJETO DE LEI NII 2.40112000 - do Sr. JOSÉ
RONALDO - que " acrescenta o art. 182-A à Lei nll

9.472. de 16 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

11 - COMISSOES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472-D/97

REGULAMENTAÇÃO DE MEDIDAS
PROVISÓRIAS

Local: Plenárfo 5, Anexo 11
Horário: 10h

DlscusslO • votaçlo do Parecer do Relator

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta. de
Emenda à ConstltuiçAo nll 472-8. de 1997, que "altera
dlsposltlvos dos arts. 48, 62 e 84 da ConstltulçAo
Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT.

CPI - MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9h

AUDI~NCIAPÚBLICA

CONVIDADOS:
Dr. WILSON ROBERTO GONÇALVES, Presidente
da ABRADILAN • Associação Brasileira de
Distribuidores de Laboratórios Nacionais; e
Dr. Gilberto Pereira. Presidente da MEDITA
Representaçi5es.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo II
Horário: 10h

PAUTA N° 03

A - ApreclllÇl.o da seguinte matéria:

Análise do Relatório de ACOMPANHAMENTO DO
PLANO Pl.URIANUAL - PPA. relativo ao exerorcio de
1998 e à Execuçlo acumulada no periodo de 1996 a
1998. submetido ao Congresso Nacional pela
Mensagem nQ 344, de 1999-CN.

PAUTA N° 04

A • Apreciaçlo da seguinte matéria:
REQUERIMENTO do Deputado JOÃO COSER, que
"solicita nos termos regimentais, a crfação de
Subcomissão destinada a reformular e propor alterações
à Resolução nll 2, de 1995, do Congresso Nacional. com
vistas a incorporar às normas "pertinentes às
modificações neceSSárias à dinâmica atual do processo
orçamentário.

PAUTA Na OS

A - Apreciaçlo da seguinte matéria:

Relatório sobre a autorização ele execução orçamentária
referente à Obra de Recuperação dos Molhes do Porto
do Rio Grande· RS MENSAGEM NII 00712000 • CN.

NOTA

- 1 ' I ~ - .. I - - "' 1- r :~ r J >~" • I '.. r ' ! .:: ;
~I':' - r-I f I 1'_0•.. I':~ '. -i: 1••, ",

~ " I l",.... \ \-1 I I '_ ':'.' l.. 'I ~ 1 . :,~I;' ~.o;. I

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 16 minu
tos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

Apostila

Tendo em vista o que consta dos Processos nºs
2.860/95 e 20.868/98, SEBASTIÃO AURÉLIO ROVO
passa a ser considerado aposentado no cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, com os proventos
acrescidos da vantagem prevista no art. 1º, § 1º, da
Resolução nº 70, de 24 de novembro de 1994, a partir
de 1º de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, 5 de abril de 2000. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 20 de junho de 1990, re
solve exonerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARLOS
EDUARDO LOYO VILLA-CHAM, ponto nº 13059, do
cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exercia na Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, da Coordenação de Co
missões Permanentes, do Departamento de Comis
sões, a partir de 5 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea a,
do Ato da Mesa nº 205, de 20 de junho de 1990, resolve
exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da Lei nº
8112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA LETíCIA
LIMA DE VASCONCELOS, ponto nº 13067, do cargo
de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, da Coordenação de Comissões Per
manentes, do Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 20 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MAURA REGINA GOMES DE LYRA, ponto nº 13165,

do cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto
O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, a partir de 5 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 20 de junho de 1990, re
solve exonerar, de acordo com o art. 35, item /, da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SEVERINO
EUDSON CATÃO FERREIRA, ponto nº 13166, do car
go de Assistente Técnico de Comissão Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exercia na Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, da Coordenação de Co
missões Permanentes, do Departamento de Comis
sões, a partir de 5 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 20 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
SILMARA NEY CATÃO FERREIRA, ponto nº 13162,
do cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, da Coordenação de Comissões Permanen
tes, do Departamento de Comissões, a partir de 5 de
abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 20 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VERA
LÚCIA ARRUDA, ponto nº 12619, do cargo de Asses
sorTécnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pesso
al da Câmara dos Deputados, que exerce na Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
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tica, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, ALANDRA ROVEDA
GRANDO para exercer, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, o cargo de Assistente Técnico de Comissão
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo art. 12 do Ato da Mesa
nQ 20, de 6 de junho de 1995, combinado com o pará
grafo único do art. 1Q do Ato da Mesa nQ 1, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 612 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, CÉSAR LOPES DA CUNHA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo art. 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26
de maio de 1987, combinado com o parágrafo único
do art. 112 do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92 , item
11, da Lei nQ 8.112, citada, HAMILTON RICE DE
AZEVEDO CORDEIRO para exercer, na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de Comissões, o cargo de Asses
sor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo art. 4º dQ Ato da Mesa nº 4, de 20 de feverei
ro de 1991, combinado com o parágrafo único do
art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 112, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 resolve nomear, na forma do art. 912 , item 11,
da Lei n~ 8.112, citada, HÉLIO RENATO CÂNDIDO
DE OLIVEIRA para exercer, na Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, da Coorde
nação de Comissões Permanentes, do Departa
mento de Comissões, o cargo de Assistente Técni
co de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo art.
12 do Ato da Mesa n2 20, de 6 de junho de 1995,
combinado com o parágrafo único do art. 112 do Ato
da Mesa nQ 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 112, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n!1 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 912, item li,
da Lei nº 8.112, citada, JORDANA CARMO DE
SOUZA para exercer, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, transformado pelo art. 42 do Ato da Mesa nº
4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado com o pará
grafo único do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
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alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, JAIME APOLÔNIO XIMENES
JÚNIOR para exercer, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, o cargo de Assistente Técnico de Comissão
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo art. 1ºdo Ato da Mesa
n2 20, de 6 de junho de 1995, combinado com o pará
grafo único do art. 12 do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, MARIA LETíCIA LIMA DE
VASCONCELOS para exercer, na Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público, da Coor
denação de Comissões Permanentes, do Departa
mento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo art. 42 do Ato da
Mesa nll 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado
com o parágrafo único do art. 12 do Ato da Mesa nQ 1,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

. O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, ROBERTO IVO MAIA para
exercer, na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Cqmissões, o
cargo de Assistente T~cnico de Comissão Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo art.1 lZ do Ato da Mesa n2 20,
de 6 de junho de 1995, combinado com o parágrafo
único do art. 12 do Ato' da Mesa nll 1, de 24 de
fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do art. 9Q

, item 11, da Lei nº
8.112, citada, VERA LÚCIA ARRUDA para exercer, na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 42 do
Ato da Mesa nQ 4, de 20 de fevereiro de 1991, combi
nado com o parágrafo único do art. 1º do Ato da Mesa
nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA

E pOLíTICA RURAL

Ata da 31 Reunião (Ordinária) realizada em 5
de abril de 2000

Às dez horas e vinte e seis minutos do dia cinco
de abril de dois mil, reuniu-se a Comissão de Agricul
tura e Política Rural, no Plenário nº 6 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Depu
tado Waldemir Moka, 1Q Vice-Presidente, para a reali
zação de Reunião Ordinária destinada à apreciação
das matérias constantes na Pauta nº 2/2000. O Livro
de Presença registrou o comparecimento dos Deputa
dos - Titulares: Abelardo Lupion, Adelson Ribeiro,
Anivaldo Vale, Augusto Nardes, B. Sá, Carlos Batata,
Carlos Dunga, Carlos Melles, Cleonâncio Fonseca,
Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, Francisco Coelho,
Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Helenildo Ribeiro,
IgorAvelino, João Tora, JoeJ de Hollanda, José Carlos
Elias, Josué Bengtson, Lufs Carlos Heinze, Moacir
Micheletto, Nelson Meurer, Nilson Mourão, Odflio Bal
binotti, Osvaldo Reis, Paulo Braga, Romel Anrzio, Ro
naldo Caiado, Saulo Pedrosa, Telmo Kirst, The,nísto
eles Sampaio, Valdeci Oliveira, Valdir Ganzer,Walde
mir Moka e Xico Graziano; - Suplentes: Alberto Fra-

. ga, Aldo Rebelo, Almir Sá, Antônio Jorge, Armando
Abílio, Ary Kara, Betinho Rosado, Caio Riela, Chiqui-
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nho Feitosa, Eujácio Simões, Félix Mendonça, João
Caldas, João Magalhães, Joaquim Francisco, José
Rocha, Júlio Redecker, Júlio Semeghini, Milton Monti,
Paulo Kobayashi, Rubens Bueno, Sérgio Barros e
Werner Wanderer. Os Deputados Adão Pretto, Hugo
Biehl, João Grandão, Luci Choinacki, Nelson Marque
zelli, Padre Roque, Pompeo de Matos, Silas Brasilei
ro e Zila Bezerra justificaram suas ausências. Deixa
ram de registrar suas presenças os Deputados: Adão
Pretto, Adauto Pereira, Gérson Peres, Hugo Biehl,
Jaime Fernandes, João Grandão, Luci Choinacki,
Luiz Dantas, Nelson Marquezelli, Padre Roque, Pom
peo de Matos, Roberto Balestra, Silas Brasileiro e Zila
Bezerra. Havendo número regimental, o Presidente
declarou abertos os trabalhos e determinou a leitura
da Ata da Segunda Reunião (Ordinária), que foi dis
pensada a requerimento do Deputado Abelardo Lupi
on. Submetida à discussão e votação, a Ata foi apro
vada unanimemente. A seguir, o Presidente, em
nome dos membros, deu as boas vindas à Deputada
Kátia Abreu que, a partir desta data, passou a integrar
a Comissão de Agricultura e Política Rural. Ordem do
Dia - O Presidente deu conhecimento ao Plenário de
reunião realizada no dia anterior, na sala da Presi
dência da Comissão, para definir os requerimentos
sobre criação de subcomissões que seriam coloca
dos em votação nesta reunião. Logo após, anunciou
a discussão das seguintes proposições: A) Requeri
mentos: 1) do Sr. Waldemir Moka e outros, que "re
querem a extinção das seguintes Subcomissões: 
Permanentes para Tratar da Rodada do Milênio, Ne
gociações dos Acordos de Comércio Internacional; e
para Tratar do Plano de Desenvolvimento Estratégico
da Agricultura do Brasil, com Ênfase para a Amazô
nia; e Especial para Tratar de Políticas Agrícolas e
Agrárias do Nordeste, Norte e Centro-Oeste e Irriga
ção". Submetido à discussão e votação, o requeri
mento foi aprovado unanimemente; 2) do Sr. Carlos
Batata, que "requer a criação de Subcomissão Espe
cial de Polrticas Agrícolas e Agrárias do Norte, com
ênfase para a Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e
Irrigação". Em discussão, usou da palavra o Deputa
do Giovanni Queiroz. Submetido à discussão e vota
ção. foi aprovado unanimemente; 3) do Sr. Saulo Pe
drosa. que "requer a criação de Subcomissão Especi
al para tratar da qualidade dos alimentos - potencial
ecónômico e de riscos à saúde humana de produtos
derivados de modificação genética". Submetido à dis~

cussão, usaram da palavra o Autor e os Deputados
Confúcio Moura, Valdeci Oliveira e Giovanni Queiroz.
Em votação, foi aprovado unanimemente; 4) do Sr.

Moacir MicheJetto e outros, que "requerem a criação
de Subcomissão Permanente para tratar da Agricultu
ra sustentável, Florestas e Meio Ambiente". Em dis
cussão, usou da palavra o Autor e o Deputado Gio
vanni Queiroz. Submetido à votação, foi aprovado
unanimemente; 5) do Sr. Xico Graziano e outros, que
"requerem a criação de Subcomissão Permanente
para tratar dos Insumos Agrícolas e Medicamentos
Veterinários". Em discussão, usou da palavra o Depu
tado Xico Graziano. Submetido à votação, foi aprova
do unanimemente. A seguir, foram apresentados à
Mesa os seguintes requerimentos: 6) dos Srs. Dilceu
Sperafico e Júlio Redecker, que "requerem seja con
vidado o Senhor José Botafogo Gonçalves, Embaixa
dor Extraordinário para Assuntos do Mercosul, a com
parecer perante o Plenário conjunto das Comissões
de Economia, Indústria e Comércio; de Relações
Exteriores e Defesa Nacional; de Agricultura e Políti
ca Rural; e da Representação Brasileira na Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul; para prestar in
formações sobre as relações bilaterias Brasil/Argenti
na". Submetido à discussão, usaram da palavra os
Deputados Confúcio Moura e Luís Carlos Heinze.
Submetido à votação, foi aprovado unanimemente; 7)
do Sr. Giovanni Queiroz, que "requer, nos termos do
art. 50, § 1º, do Regimento Interno, preferência para
votação da Reclamação s/n de 1999". Submetido à
discussão e votação, o requerimento foi aprovado
unani- memente. Prosseguindo, o Presidente anunci
ou a discussão das matérias constantes da Pauta
2/200: B) Proposições sujeitas à apreciação conclusi
va pelas Comissões - Tramitação ordinária: 8) Re
clamação S/Nº de 1999 - do Sr. Antônio Rocha de
Freitas (Presidente da Comissão Faixa de Servidão
do Linhão Ruronópolis/PA) - que "dispõe sobre o cri
tério diferenciado pago aos colonos por suas proprie
dades e benfeitorias nas faixas de servidão localiza
das nos trechos Rurópolis-Santarém e Rurópo
Iis-Itaituba". Relator: Deputado Giovanni Queiroz. Pa
recer: pelo arquivamento. Vista ao Deputado Valdeci
Oliveira em 29-3-2000. Lido o parecer, discutiu-o o
Deputado Valdeci Oliveira. Submetido à votação, foi
aprovado, unanimemente, o parecer do Relator pelo
arquivamento; 9) Projeto de Lei nQ687-A/95 - do Sr.
Koyu lha - que "dispõe sobre a política pesqueira na
cional, regula a atividade pesqueira e dá outras provi
dências". (Apensados: PLs nºs 825/95, 1.273/95,
2.965/97, 3.016/97 e 3.331/97). Relator: Deputado
Adão Pretto. Parecer: favorável, com substitutivo, a
este, aos apensados, PLs nºs 825/95, 1.273/95,
2.965/97, 3.016/97 e :a.331/97, e à emenda nll 9 e
contrário às de nQs 1, 2: 3, 4, 5, 6, 7 e 8, apresentadas
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na Comissão, com adoção parcial do substitutivo da
CDCMAM. Tendo em vista a ausência do Relator, a
discussão da matéria foi adiada; 1O) Projeto de Lei nº
794/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "dá nova reda
ção ao art. 1º do Decreto nº 73.684, de 19 de fevereiro
de 1974, que cria a Floresta Nacional do Tapajós, e
da outras providências," (Apensado: PL 939/95). Re
lator: Deputado Waldemir Moka. Parecer: favorável,
com substitutivo a este e ao PL nº 939/95, apensado.
Conforme solicitação, foi concedida vista ao Deputa
do Nilson Mourão; 11) Projeto de Lei nº 1.904-A/96 
do Sr. Nelson Meurer - que "altera a Lei nº 5.194, de
24 de dezembro de 1966, que 'regula o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engeenheiro
Agrônomo, e dá outras providências"'. Relator: Depu
tado Romel Anízio. Parecer: favorável. Lido o pare
cer, di~çutiram-no o Relator e os Deeputados Geraldo
Simões e Xico Graziano. Submetido à votaação, foi
rejeitado o parecer favorável do Relator, Deputado
Rommel Anízio, contra os votos dos Deputados Luís
Carlos Heinze e Augusto Nardes. Foi aprovado o pa
recer contrário do Deputado Geraldo Simões, desig
nado Relator do vencedor, contra os votos dos Depu
tados Luís Carlos Heinze, Augusto Nardes e, em se
parado, do Deputado Rommel Anízio. 1..090 após, o
Presidente anunciou a votação do seguinte requeri
mento, que foi aprovado unanimemente: 12) do Sr.
Adão Pretto, que "requer, na condição de Autor do
Projeto de Lei nº 2.515-A/96 - que 'dá nova redação
à 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 - e com base nos arts.
101, 11, b, 2; 117, X; e 177, caput, do Regimento Inter
no, o adiamento da discussão da referida proposição
pelo prazo de cinco Sessões." Dando continuidade
aos trabalhos, foram anunciadas as discussões das
seguintes matérias: 13) Projeto de Lei nº 4.169/98 
do Sr. Paulo Lima - que "estabelece incentivos aos
proprietários rurais com mais de 1000 (um mil) ha de
área que contratem os serviços de agrônomo ou de
veterinário". (Apenssado: PL nº 543/99). Relator:
Deputado Anivaldo Vale. Parecer: favorável a este,
com emenda, e contrário a seu apensado, PL nº
543/99. Lido o parecer, usaram da palavra para dis
cuti-Ia o Relator e os Deputados Xico Graziano, The
místocles Sampaio, Confúcio Moura, José Beng
tson, Nilson Mourão e Abelardo Lupion. Submetido à
votação, foi rejeitado o parecer favorável do Relator,
Deputado Anivaldo Vale, a este, com emenda, e

. contrário a seu apensado, contra os votos dos Depu
tados Abelardo Lupion e Jusué Bengtson. Foi apro- .

vado o parecer contrário do Deputado Xico Grazia
no, designado Relator do vencedor, a este e ao PL nº
543/99, apensado, contra os votos dos Deputados
Albelardo Lupion, Jusué Bengtson e, em separado,
do Deputado Anivaldo Vale; 14) Proposta de Fiscali
zação e Controle nº 85/97 - dos Srs. Nelson Mar
quezelli e Etevalda Grassi de Menezes - que "pro
põe que a Comissão de Agricultura e Política Rural
fiscalize a aplicação dos recursos e financiamentos
do Programa de Crédito Especial para a Reforma
Agrária - Procera". Relator: Deputado Augusto Nar
des. Conclusões do Relator: pela implementação da
PEC com solicitação de auditoria operacional do
TCU. Vista ao Deputado Abelardo Lupion em
29-3-2000. Lido o parecer prévio, usaram da palavra
para discuti-lo o Relator e os Deputados Saulo Pe
drosa, Valdeci Oliveira e Anivaldo Vale. Submetido à
votação, o parecer prévio do Relator foi aprovado,
contra os votos dos Deputados Anivaldo Vale e Sau
lo Pedrosa; 15) Representação s/nº de 1997 - da
Dissenha S/A Ind. e Com. e do Sr. José Nelson Dis
senha - "contra o Incra e o Ibama, especialmente
nas pessoas de seus presidentes, respectivamente
Srs. Eduardo Martins e Milton Seligmaann, com rela
ção à desapropriação da Fazenda Disseenha, em
Abelardo Luz/SC". Relator: Deputado Pompeo de
Mattos. Parecer: contrário. Em virtude da ausência
do Relator, que, atendendo a convocação da CPI do
Narcotráfico, estava participando da realização de
diligências e tomada de depoimentos no Estado do
Amapá, a representação foi retirada da Ordem do
Dia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente en
cerrou os trabalhos às doze horas e quarenta e cinco
minutos, antes, porém, convocou os membros para
reunião de audiência pública a realizar-se no próxi
mo dia doze de abril, às quinze horas, neste Plená
rio. E para constar, eu Moizes Lobo da Cunha, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente e encaminhada
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado Waldemir Moka, Presidente.

COMISSÃO DE CONST,ITUIÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

Ata da 51! Reunião Ordinária realizada em 5
de abril de 2000

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil, às
dez horas e quarenta e cinco minutos, no Plenário 1
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se or
dinariamente a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, sob aPresidência do Deputado Ronaldo
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Cezar Coelho, estando presentes os Senhores Mem
bros Titulares, Deputado Inaldo Leitão, lédio Rosa,
Ary Kara, Vice-Presidentes, Deputados André Benas
si, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Caio Riela, Cezar Shirmer, Coriolano Sa
les, Darci Coelho, Edmar Moreira, Eduardo Paes,
Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Frei
tas, Geraldo Magela, Henrique Eduardo Alves, Ibra
him Abi-Ackel, Jaime Martins, José Antônio Almeida,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Marcelo Déda, Mendes Ribeiro Filho,
Nair Xavier Lobo, Nelson Marchezan, Nelson Otoch,
Osmar Serráglio, Osvaldo Sobrinho, Paulo Maga
lhães, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Waldir Pires, Ze
naldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os Senhores Mem
bros Suplentes, Deputados Alexandre Cardoso, Átila
Lins, Bispo Wanderval, Cláudio Cajado, Cleonâncio
Fonseca, Djalma Paes, Jair Bolsonaro, João Henri
que, João Leão, José Machado, José Ronaldo, Júlio
Delgado, Luís Barbosa, Maluly Netto, Marcus Vicen
te, Mauro Benevides, Max Rosenmann, Nelo Rodolfo,
Odílio Balbinotti, Paes Landim, Pedro Irujo, Professor
Luizinho, Rubens Furlan, Themístocles Sampaio, Vic
Pires Franco e Wagner Salustiano. Deixaram de re
gistrar suas presenças os Senhores Membros Titula
res, Deputados Antônio Carlos Biscaia, Ayrton Xerês,
Ciro Nogueira, Freire Júnior, José Dirceu, Luciano Bi
var, Moroni Torgan, Ney Lopes e Renato Vianna. O
Deputado Gustavo Fruet compareceu à reunião como
não membro. O Deputado Ney Lopes apresentou jus
tificação de ausência para os dias três a seis do cor
rente mês, em razão de integrar, durante o referido
período, Comitiva do Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República Fernando Henrique Cardoso, em
visita de Estado à República da Costa Rica. Abertu
ra: Havedo número regimental o Sr. Presidente de
clarou aberta a reunião, passando ao exame da Ata
da Quarta Reunião Ordinária, realizada no dia qua
tro do corrente mês. A requerimento do Deputado lé
dio Rosa, foi dispensada a leitura da Ata. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimida
de a Ata. Expediente: O Senhor Presidente subme
teu à apreciação do plenário requerimento apresen
tado pelo Deputado Roland Lavigne para a realiza
ção de AUdiência Pública, com a presença do Sr.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, bem como
dos Presidentes de outros Tribunais Eleitorais e res
pectivos representantes do Ministério Público, para
discussão das eleições municipais do ano em curso.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por

unanimidade o requerimento. O Deputado Roland
Lavigne agradeceu ao plenário a deferência e a
aprovação ao requerimento apresentado. Ordem do
Dia: 1) Projeto de Lei nº 621/1999 _ do Poder Execu
tivo (MSC 486/99) _ que "altera e acresce dispositi
vos ao Decreto-Lei nQ 2.848, de 7 de dezembro de
1940 _ Código Penal, à Lei nº 1.079, de 10 de abril
de 1950, e ao Decreto-Lei nº 201 , de 27 de fevereiro
de 1967, e dá outras providências". Relator: Deputa
do Nelson Otoch. Parecer: pela constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, nos termos do Substitutivo. Foi concedi
da vista conjunta aos Deputados André Benassi,
Fernando Coruja e Darci Coelho, no dia dezenove
de janeiro do corrente ano. Discutiram a matéria os
Deputados Nelson Otoch, Sérgio Miranda, Mendes
Ribeiro Filho, Fernando Coruja, Alexandre Cardoso,
Bispo Rodrigues, rédio Rosa, José Antônio Almeida,
Osmar Serráglio, André Benassi; José Genoíno,
Ibrahim Abi-Ackel, Zenaldo Coutinho, José Roberto
Batochio, Ricardo Fiúza e Waldir Pires. Os Deputa
dos Sérgio Miranda, José Antônio Almeida, José Ge
noíno e Waldir Pires apresentaram votos em separa
do. Em razão do anúncio feito pelo Senhor Presiden
te de que encerraria a discussão da proposição na
presente reunião, o Deputado Waldir Pires apresen
tou questão de ordem, sob a alegação de que
far-se-ia necessário posterior discussão da proposi
ção, uma vez que o Relator da matéria havia afirmado
que apresentaria parecer reformulado em reunião
subseqüente. O Deputado Nelson Otoch manifes
tou-se contrariamente à questão de ordem apresen
tada, enfatizando que não havia sido apresentadas
no prazo cabível quaisquer emendas à proposição
discutida, que já havia um ano que a proposição en
contrava-se nesta Comissão, a despeito da relevân
cia da matéria, e que entendia que o Senhor Presi
dente deveria encerrar a discussão. O Senhor Presi
dente deferiu a questão de ordem apresentada pelo
Deputado Waldir Pires, asseverando que o adiamen
to da discussão iria enriquecer o debate da matéria, e
esclareceu ao Deputado Nelson Otoch que, uma vez
que a proposição não era conclusiva, eventuais emen
das ao Projeto de Lei discutido somente poderiam vir a
ser apresentadas no Plenário da Casa, razão pela qual
não haviam sido oferecidas neste Órgão Técnico. Em
razão dos argumentos expendidos, o Senhor Presi
dente decidiu marcar a continuação da discussão para
a próxima quarta-feira,. dia doze do mês em curso.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a presente reunião às treze horas
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e quarenta e nove minutos, convocando outra para a
próxima quinta-feira, às dez horas. E, para constar,
eu, Damaci Pires de Miranda, Secretária-Substituta,
lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à_
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado Ronaldo Cezar Coelho.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Ata da 31.! Reunião (Ordinária) Realizada em 5
de abril de 2000

Às 10 horas e 35 minutos do dia cinco de abril
de dois mil, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tri
butação, no Plenário nº 4 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sb a presidência do seu titular, De
putado Manoel Castro, presentes os seguintes De
putados: Gastão Vieira, Iberê Ferreira e Antônio
Cambraia, Vice-Presidentes; Custódio Mattos, José
Militão, Sampaio Dória, Silvio Torres, Veda Crusius,
Antônio José Mota, Edinho Bez, José Aleksandro,
José Priante, Milton Monti, Pedro Novais, Jorge
Khoury, José Ronaldo, Lael Varella,_ Mussa Demes,
Roberto Brant, Carlito Meres, João Paulo, José Pi
mentel, Ricardo Berzoini, Wanderley Martins, Dr.
Evilásio, Marcos Cintra e Pedro Eugênio (Titula
res); Anivaldo Vale, Iris Simões, Juquinha, Ricardo
Ferraço, Antônio do Valle, Coriolano Sales, Fran
cisco Garcia, Nice Lobão, Pauderney Avelino, Ge
raldo Magela, Herculano Anghinetti e Lincoln Portela
(Suplentes). Deixaram de registrar suas presenças
os Deputados Antonio Kandir, Max Rosenmam, Ro
drigo Maia, Germano Rigotto, Deusdeth Pantoja,
Paes Landim, Enivaldo Ribeiro e Fetter Júnior. Ha
vendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos. Foi aprovado, unanimemente,
a Ata da 2ª reunião. Expediente: A seguir levou ao
conhecimento da Comissão a Distribuição nº 3, de
31 de março. Ordem do Dia: Nos termos do art. 52,
§ 5º, do Regimento Interno, foi aprovado, por unani
midade, a apreciação extrapauta das seguintes pro
posições: a) Indicação de Rubens de Abreu, pelo.
Senhor Presidente, para exercer, na CFT, cargo em
comissão de natureza especial (CNE-11), Assistente
Técnico de Comissão Adjunto B. Em votação: apro
vada, unanimemente, a indicação. b) Requerimento
nº 7/00, '(lo Sr. Ricardo Berzoini, para que a Comis
são con'(i~~ os, Sr~. ~residentes do Banco Central,
da ~ederàçao Brasileira de Bancos - FEBRABAN e
da Confederação Nacional dos Bancários - CNB a
fim de debaterem ar R,sblução f/º 2.707 do Conse
lho Monetário Nacional. Em ~qtação: aprovado,

unanimemente, o 1) Requerimento nº 5/00, do Sr.
Sampaio Dória e outros, para que sejam prorroga
dos os trabalhos da Subcomissão Especial destina
da a acompanhar junto ao Banco Central, avaliar cri
ticamente e dar parecer sobre a implementação de
medidas propostas visando a redução das taxas de
juros para as pessoas físicas e jurídicas. Em vota
ção: aprovado, unanimemente, o requerimento. 2)
Requerimento nº 6/00, do Sr. Manoel Castro, para
que a Comissão convide os Senhores Waldemar
Betty Moutinho e Ricardo Vieira, respectivamente,
Presidente e Diretor da Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito - ABECS, para
prestarem informações sobre denúncias e queixas
de usuários de cartões de crédito relativas a roubo,
clonagem, erros, cobranças indevidas, insuficiência
de. garantias em relação ao seguro cobrado para
proteção do cartão e o prazo e fornecimento de do
cumentação relativo às operações efetuadas com
os cartões, entre outras. Em votação: aprovado,
unanimemente, o requerimento. 3) Projeto de Lei
Complementar nº 16/99 - do Sr. Pedro Fernandes
- que "dispõe sobre o horário de funcionamento,
para atendimento ao público, das agências dos Ban
cos Múltiplos e Comerciais e das Caixas Econômi
cas e dá outras providências". (Apensado: PlC nº
71/99) Relator: Deputado Ricardo Berzoini. Pare
cer: pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa pública, não
.cabendo pronunciamento quanto a adequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e do PLP nº
71/99, apensado, e, no mérito, pela aprovação do
Projeto e pela rejeição do apensado, com Substituti
vo. Vista ao Deputado Antônio Kandir, em 29-3-00.
Adiada a discussão, por solicitação do Deputado
Sílvio Torres. 4) Projeto de Lei nº 870/99 - do Sr.
João Hermann Neto - . que "cria artigo na lei nº
7.492, de 16 de junho de 1986, determinando res-

. ponsabilidade aos gestores do Banco Central e dá
outras providências". Relator: Deputado Edinho
Bez. Parecer: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pública, não cabendo pronunciamento quanto a
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição. Adiada a discussão, por dez sessões,
por solicitação do autor. 5) Projeto de Lei nº 671/99
- do Sr. Aloysio Nunes Ferreira - que "altera a Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo so
bre o financiamento público das campanhas eleito
rais". (Apensados: PL nºs 830/99, 1.495/99 e
1.604/99). Relator: Deputado Carlito Merss. Pare
cer: pela compatibilidade com á Plano Plurianual e
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com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela não
implicação orçamentária do Projeto e dos PL nºs
830/99, 1.495/99 e 1.604/99, apensados. Em Vota
ção: aprovado, unanimemente, o parecer. 6) Projeto
de Lei nº 2.343-B/96 - do Sr. Pauderney Avelino
que "dispõe sobre a implantação de consórcios eco
lógicos para a defesa ambiental da Amazônia". Re
lator: Deputado Custódio Mattos. Parecer: pela in
compatibilidade e pela inadequação financeira e or
çamentária. Adiada a discussão, por solicitação do
relator. 7) Projeto de Lei nº 3.482-A/97 - do Sr. Pa
ulo Rocha - que "acrescenta ao Decreto-Lei nº 261 ,
de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre socie
dades de capitalização e dá outras providências, ar
tigo que dispõe sobre títulos não resgatados". Rela
tor: Deputado Fetter Júnior. Parecer: pela não impli
cação do Projeto, do Substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio e da emenda apre
sentada nesta Comissão, com aumento ou diminui
ção da receita ou da despesa públicas, não caben
do pronunciamento quanto à adequação financeira
e orçamentária, e, no mérito pela rejeição do Proje
to, do Substitutivo da Ceic e da emenda apresenta
da nesta Comissão. Adiada a discussão, por solici
tação do Deputado José Priante. 8) Projeto de Lei nº
3.590-A/97 - do Sr. Walter Pinheiro e outros - que
"dispõe sobre o recebimento de parcelas rescisórias
de natureza salarial aos trabalhadores celetistas
contratados por municípios". Relator: Deputado Cus
tódio Mattos. Parecer: pela não implicação da maté
ria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação nos termos do Substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público. Retirado de pauta, por solicitação do
Deputado Jorge Khoury. 9) Projeto de Lei nº
4.075/98 - do Sr. Edison Andrino - que "estabele
ce limite para os juros de financiamentos habitacio
nais da carteira hipotecária, no âmbito do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo". Relator: De
putado Milton Temer. Parecer: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronuncia
mento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria, e no mérito, pela aprovação, com emenda. Dis
cutiram a matéria os Deputados José Militão, Sílvio
Torres, Antônio Cambraia, Ricardo Berzoini, José
Pimentel, Edinho Bez, Mussa Demes, Custódio
Mattos e João Paulo. Adiada a discussão. 10) Pro
jeto de Lei nº 105/99 - da srª Maria Elvira - que
"dispõe sobre o pagamento de débitos fiscais com

bem imóvel". Relator: Deputado Coriolano Sales.
Parecer: pela compatibilidade e pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprova
ção. Vista,' em 29-3-00, ao Deputado José Pimen
tel. Retirado de pauta, por solicitação do Deputado
José Pimentel. 11) Projeto de Lei nº 404/99 - do
Sr. José Pimentel - que "torna obrigatória a insta
lação de porta de segurança nas agências bancári
as e dá outras providências". (Apensado: PL nQ

628/99). Relator: Deputado Antônio Cambraia. Pa
recer: pela não implicação do Projeto, do PL nQ

628/99, apensado, e da emenda apresentada ao
substitutivo, com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronuncia
mento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação do Projeto e do PL
nº 628/99, apensado, com substitutivo, e pela rejei
ção da emenda apresentada a este. Adiada a dis
cussão, por solicitação do relator. 12) Projeto de
Lei nº 550/99 - do Sr. Wilson Santos - que "esta
belece alíquota mais gravosa, no âmbito do impos
to de renda, para a remuneração pela exploração
de obras audiovisuais estrangeiras". Relator: Depu
tado Marcos Cintra. Parecer: pela compatibilidade
e pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação. Vista, em 29-3-00, ao De
putado José Ronaldo. Adiada a discussão, por soli
citação do Deputado José Ronaldo. 13) Projeto de
Lei nº 1.193/99 - do Sr. Neuton Lima - que "permi
ta que o contribuinte, pessoa física, deduza do
Imposto de Renda devido, calculado na Declaração
de Ajuste Anual, o montante pago como CPMF 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan
ceira". Relator: Deputado Antônio Cambraia. Pare
cer: pela incompatibilidade e pela inadequação finan
ceira e orçamentária. Em votação: aprovado, unani
memente, o parecer. 14) Projeto de Lei nº 1.416/99
do Sr. Marcos Cintra - que "proíbe a destinação de
recursos públicos para atividades confessionais". Re
lator: Deputado Ricardo Berzoini. Parecer: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro
nunciamento quanto à adequação financeira e orça
mentária. Em votação: aprovado, unanimemente, o
parecer. Encerramento: Nada mais havendo a tra
tar, o Presidente encerrou os trabalhos às 12 horas
e 40 minutos. E, para constar, eu Maria Linda Ma
galhães, Secretária, lavrei a presente Ata, que de
pois, de lida, discutida e aprovada, será assinada
pelo Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. - Deputado
Manoel Castro, Presidente.
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Senhor Pr...idente.

Cumprimentando-o C<lrdillmcnte vimos pelo pmente solicilar • V_

Excelência o obséquio de dcterminar o dcsarquivamento. com base no AI!. lOS. pII'ij:rúo

único. do Regimento Inlemo desta CII5l. dos projeto! de lei e c!emni.. pmposi~, den~

autoria, que se ~ncontTavam em tramitaçAo na l~gi~latur:l passada.

*PROJETO DE lEI N° 1.281.B, DE 1995
(DO SR. LUCIANO PIZZATIO)

Cria instrumentos financeiros para modernização da infll\-estrutura; tendo pareceres das
Comissões de Seguridade Social e Famnia (relator. DEP. PRo ROSINHA) ede Economia,
Indústria eComércio peta rejeição (relator. DEP. JOSÉ MACHADO).

(ÀS qoMlSSÕES DE SEGURIDADE SOCI~ EFAMluA; DE E~OMIA, INDÚ_STRIA E
COMERCIO; DE FINANÇAS ETRIBUTAÇAO; EDE CONSmUlçAO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 121/J1196

SUMÁRIO

Oficio ('Jab nft 0028;'99 Brasilia. 02 de março de 1999.,_ __ ~ - ~

.'··Ddro. do lIt. 10'.PInrpfb 1l"~coc111ICD,

o deIqIivIIlIIIIl dII .....~ IMC
31M'. PFC'.: '1196, 86197. PL'.: 121019'. 121lm.
00/95. 11-47196, 1359/96,14OSI91,~.
3060192,4112193.4195/91. PliIliCjIIHI. .'';:.. • ... . _••• __ _. 1yV'í-;

...l!aº~ 1.9Q.::::I~~.:;:_·: ..;·,·~.:::,.~"'~ ..._.....:

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMILlA

•termo de recebimento de emendas -1996
•termo de recebimento de emendas -1999
•parecer do relator
•parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA ECOMéRCIO

, termo de recebimento de elTlelldas
•parecer do relator
•parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMílIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.281/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou aabertura
• e divulgaçao na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentaçao de emendas, apartir de 15.03.96 , por
cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao
projeto.

Atenciownentel,L'.. ,',
LUClo\l'ôO PIZZA

Deputado Fedeml •PFL :PR

ÀSUA EXCELtNCIA OSENHOR
DEPUTADO MICHELTEMER
PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPt:TADOS
BRASíLL\/ DF

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1.281195

Nos termos do art. 119, caput. I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgaçâo na Ordem do DIa
das Comissões .. de prazo para apresentaçlo de
emendas. a partir de 15 de abril de 1999. por cinco
sessões. Esgotado o prazo, nAo foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da ComissAo, em 26 de abril de 19'99.

I· RELAT6RIO

~/a da Comissão, em 25 de março de 1996. o Projeto de Lei nO 1.281. da 1995. de al*lfl8 00 nabra
Deputado Luclano Plzzalto. prav6 que as empresas conceulOnárlu de~ a
serviços públicos podemo emitir Debêntul1tll de Infra-eatrulln, que c:onaa
titulo de crédito de médio e longo prazos. com atuaUzaçlo~ a juraa
convenc:lonad08. que poderio ser avallzadu pelo Banc:o NIIl:loIW de
Desenvolvimento EconOmíco e Social - BNDES. A garantia dMlaS t/tlD .......
representada pelos contmjos de concesaIo. pela ~ dM .....-.
concessionárias e peIoa diraltDs referentes soa bens da um da conc:eaaiOt*lL
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Determina, ainda, que os Fu~ de PI'1Il'IaIo,F~
de PrevidênCia Privada e as Sociedades Saguradoraa dewrio invedr no mlnlmo

2. 11 no máximo 5% dos seutll'llCUrsos em Dellllnturea de 1nfl'a..MtrulutB.

o Autor justifica a sua ProposlçIo argu..-ndo que o

déficit de ínfnH!strulum exige medidas répldas por par1e do Go\IemO para
restabelecer a elicléncia dos conceuionários e evi1ar a pn:l$IfMSIVa
obsOlescência dos nossos serviços públicos.

O referido Projeto de Lei foi distribuído para as ComiuOes
de Seguridade Social e Família; de Economia, Indúlltrla e Comérclo; de Fln8nÇU
e Tributação; e de ConstilulçAo e Justiça e de Redaçlo.

Decorrido O prazo regimental, nio foram apresentadas
Emendas nesta Comissão de Seguridade Social e Família.

~ o relatório.

\I - VOTO DO RELATOR

O Projeto de lei nO 1.281, de 1995, ao InatItuir as
Debêntures de Infra..eetrutura, PlIII8lldIl garantir um ftuxo de l1lCUI'IOS e a crl8çio
ele instrumanloll necesaárlos para a utlIIzaçilO do mtlfClldo de capilala por parta

das empresas col'lCMllionãrlu de obras e serviços públlcos, visando llcelenlr a
c:ooperaçlio enim o Estado e a Inlciativa privada no lI8tor de modemizaçlo da
infra-<>strutura.

Tendo em vista o disposto no art. 32, inc:llIo xn, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a _ eomislio de

Seguridade Social e Famllia pronunciar.... apenas sobnl p8ItlJ da lIllIIi6ria WtadIl
pela ProposiçAo ora em anã.., mais MPDCiftc:em8nte o dispositivo que oIxlga os
tIlndos de pensA0, as tundaçõ8ll de pr1IIIid6ncia 8 as acx:iedlldes~ a
investir no mlnimo 2. e no méximo 5% doa~ recursos nestH tltulos. segundo
o Autor da ProposlçAo, objetiva-u com _ medida MlMlQlMIII' uma cllenteIa"
catlva para as Debênturlls de Infn\-eIlII'UIUr na _ fue da ImpIenlaçIo. \

Em que PMO o m6rito do ProjMxl de LeI, que llIII ...

.-rtído mais amplo é a IMlhoria doa serviçoa púbicos, julgemos que o

dispositivo que torna compulsória • apliceçio de~ das lllIIicIades de
pnMd6ncia priveda em Deb6ntures de lrIfra-fM\nllIn vai de enconlro • tandIncla
atual que é a de reduzir ou elirnlrw' esta compuIIoried8de. ,... lIlltIdadU de

pnwid6nàll priveda, em Mpeclel os fundos de pendo, tllm como objWYO lIlIIior •
complem8ntaçAo do veklr de beneflcios pnMdenci6rIos. Desta fanna, dlIYtm Illf'

e:uidacloas nas apllcaç6M doe I'IIQnOSa~ tqe de I*1ic:ip8nIM •
patroeinadOfllS, para que possa clevolvA-los cIeIIidamanta cap\tlIImdoS no fuIurO

aos seus efetives donos, os trablllhIldonls.

A legisleçio vigente nio pr1lY6~ mínimOS de
apllcaç60 dos recu..- doa fundOs de pensA0. Estas dlr'IlIriZ8& estio • cargo do

Conaelho Monetário Nacional e são conslantam811le reavaliadas em virtuáe da
voIatibilidade do mercacio de capitais. A compulsorieclade pravista no ProjlIIll de

Lei tomará rígida as alterações nall aplicações linenclliras dos fundoS. Além
diIlso. ellla cornpulooriedade desconsidere que a decisio da investir ou nio em
detemnnado papel depende do retomo que in!l gerar para a entidade de

previdência.

Clante do exposto, votamos pela rBjeiçlIo do Proje4D de Lei
nO 1.281. de 1995. no que tange à matéria de compel6ncia desta Corniuio.

8aIa da ComissAo, em ;J.o der h8 de 1999 .

?5fA
Deputado ORo ROSINHA

Rútcr

111 - PARECER DA COMISSÃO

A ComissAo de Seguridade Social e Famnia, em
reuniiio ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o projeto de
Lei nO 1.281, de 1995, nos termos do parecer do Relator, Deputado Or.
Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alceu Collares, Presidente; Eduardo Barbosa. Vice
Presidente; Airton Roveda, Angela Guadagnin. Antonio Palocci.
Armando Abnio, Arnaldo Farta de Sá, Cartos Mosconi, Darclsio Perondi,
Djalrna Paes, Dr. Benedito Dias, Dr, Rosinha, Eduardo Jorge, Euler
Morais, Ivan Paixão, Jandira Feghali, Jorge Alberto, JOfge Costa, José
Unhares, Lavoisier Maia, Lidia Quinan, Marcondes Gadelha, Marcos de
Jesus, Nitton Baiano, Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo
Gomes de Matos, Remi Trinta, Renildo Leal. Rita Camata, saraiva
Felipe, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente
caropreso - Titulares; e Almeida de Jesus, Costa Ferreira, lvania
Guerra, Lamartine PoseJla, Márcio Matos, Rubens Furlan eWaldemir
Moka -Suplentes.

Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1999.

í rii
.1 ,,~o·II'.II 1 ., . !. .

I lo , ;Í {ti' :í
DePutadJAfeWb6i 1" I 1/ ..

Presidente' .

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA ECOMéRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ND 1.281·AI95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da
CAmara dos Deputados, osenhor Presidente determinou aabertura
• e divulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 3/11/99, por cinco sessões.
Esgotado oprazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 10 de novembro de 1999,
~
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oProjeto de Lei em tela cria mecanismos financeiros para
que sejam realizados investimentos na área de infra-estrutura, tendo como base
aemissão de 'Debêntures de Infra-estrutura' por empresas concessionárias de
obras eserviços públicos.

odlado título de crédfto será de médio ou longo prazo, com
atualização monetária ejuros convencionados epoderá ser avalizado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico eSociaI- BNDES. Pode, ainda, estar
vinculado à realização de um determinado projeto. Sua garantia será
representada pelos contratos de concessão, pela receita de empresas
concessionárias epelos direitos referentes aos bens de uso da concessionária.

Em artigo específico, o Projeto estabelece que a União
poderá subscrever ou prometer adquirir as Debênlures de Infra-estrutura. No

caso em que a concessionária estiver realizando programas governamentais
priorilários para o desenvolvimento da infra-estrutura e o fortalecimento da&
empresas que aluam em áreas consideradas estratégicas, verbas orçamentárias
destinadas à realização das obras eserviços objeto da concessão, ou as que se

destinem adar apoio asetor especifico de atuação das concessionárias, poderão
ser utilizadas para este fim.

Um outro dispositivo llIItabelece que as debê!'ltllriíil
poderio ser emitidas em moede estrangeira, garantindo, quando colocadas no
mercado interno, O pagamento do principal e dos juros em moeda nacional,
convertidos na forma 8lltabeleclda peto 6rglo competente.

O Projeto também estabelece a obrigatoriedade de que
Fundos de Pensão, FundllÇÕBll de Previdência Privada e as Socledades

seguradoras devam invlllltir uma parte dos seus recursos (no mlnlmo 2% e no
méxlmo 5%) em Debéntures de Infra-estrutura.

A proposição dispõe, ainda. que créditos daa empresas
concessionárias contra a Unillo, após a c:orreçAo devida, podem _

compensados com seus débitos em relaçllo à mesma, desde que reconhecidos
pelo Podar Público, ou decorrentes de decls6es transitadas em julgado ou de
Juizo Arbitral, de acordo com os meamos critérios aplicáveis na privallzaçllo.

Neste sentido, as empl'8S8s concessionáries poderllo emitir debêntures de velor
correspondente aos seus créditos contra 11 Unlllo e os Estados, que serao
gel'llntidas direta ou indiretamente pelo Poder Público e cujo pagamento ocorrerá
com veri:llls ol'Çllmentárills, na forma qUIl vler a ser convencionada.

Além diaso, o Projeto determina que, nas aocIadadea de
economia miste que nlIo se destinem a ser privetizadalS, podem ser aumentado o
número de açOes preferenciais, sem direito a voto, mediante convetBAo de ações
ordinárias ou em virtude de aumento da capital, ficando o Poder Executivo
autorizado a alienar lIÇ6es ptllferenciaia, para com o resultado obtido, realizar

investimentos no programa de modemizaçAo da infta-eslJUtum. Neste contexto,
cradOre!I nacionais ou estrangeiros da Unilio podarlio converter seus créditos em
investimentos no campo da Infra-eslJUtura, através dessas aç6es preferenclals.
cujos recursos obtidos com a venda seriam Investidos em programas de infra

estnrtura aprovados pelo Governo Federal, desde que garantida a nAo aliensçAo
das participações pelo prazo de dez allO!l.

O Projeto foi dislribuldo, previamente à apreclaçêo por _

Comi88âo, à ComiS$lo de Seguridade Social e Famflia, onde recebeu parecer
contrério no que tange à análise de mérito sob responllllbilldade daquele douto

colegiado.

Nilo foram apraaentades emendas dentro do prezo

regimental.

o Projeto de Lei n' 1.281, de 1995, institui um titulo de

aédfto, a Debênture de Infra-eslJUtura, tendo em vista o financiamento de obras

de infra-estrutura e a modemizaçAo de serviços públicos jã existentes, além do
fortalecimento ecooomic:o-financelro das empresas que atuam no setor.

Para tanto, O Projeto prevê uma série de outras

peculiaridades, envolvendo o setor público, em particular no que tanga a

garantias públlc:as para as emissões das debêntures, aval de bancos oficiais,

vinculaçAo de verbas orçamentérias futuras e possibilidade de compensaçAo

automática de crédftos e débitos entre as empresas e o setor público. Também se

propl5e modalidade de conversA0 de divida externa e interna do setor público em

investimentos no sator de infra-estrutura, na forma de subscrição de ações

preferenciais de empresas estalais nllo incfuldas no programa de privatizaçl5es.

De fato, há que se reconhecer a res1riçlIo de recursos para
Investimentos de infra-eslJUtura que vem se Impondo em decorrência dos

problemllS fiscais por que atravessa o setor público brasileiro como um todo. Em

particular, a rigidez orçamentária e o alto peso do endividamento público sobre as

contas prim6rias vêm penalizando o investimento público de maneira

desproporcional. Cabem, poltanto, soluções que possam viabilizar meior fluxo de

19CU18OS para um setor reconhecidamente carente.

C8U!IB estranheza, no entanto, que um mecanismo de

IIIltuIllZ8 eminentemente privada, como a emissão de um titulo de crédito
destinado à captaçAo de recursoa atraVés do mercado de capitais, seja, na

pnltIca, orientado para o próprio setor público. De fato, toda a filoaofia da

privatizaçAo e do sistema de concesa6es e parcerias entre o setor público e o

privado tem por base reduzir o peso destas obrigações sobre o setor público.

ainda que. em muitos casos. sue presença seja nlkl só necesaéria, como

obrigatória. O sucesso na captaçlIo de recursos privados estaria ligado à
quaJidada do investimento e às suas expectativas de retomo. A participaçllo do

setor público. se necesaéria, serie reduzida. e o risco, bancado pelo emissor.

A alternativa apresentada pelo Projeto, contudo, difere
muito deste modelo. Em primeiro lugar, abre-se a possibilidade de aval do
BNDES para reduzir O risco de crédito por psrte da conceasionária. As garantias
das debéntures seriam representadas pelos contratos de concessão, pela receita
daa empreeas concessionárias e pelos direitos aos bens de uso da
conC8!l!IÍonária. No que tange ao aval do BNDES, nada impede. caso o projeto
seja conlliderado meritório, jé que n!lo M obrigatoriedade. As garantias em
ralaçao aos contratos de concessão e ao direito de uso dos bena podem ser
questionadas judicialmente. uma vez que há processo especifico para a
concesaAo desses direitos pelo setor públiCO, o que pode impedir a execuçAo
desaas garantiBS.

Em segundo lugar. a emissão de dabêntures com
subscrição ou promessa de aqulslçAo por parte do setor público, através de
verbas orçamentárias, é questionével. especialmente em funçAo dos dispositivos

que permitem compensaçAo de créditos das coneessionérias contre o sator
público. É uma forma de garantir recursos do orçamento para quitaçAo de
cn!ditos independentemente das prioridades definidll5 pelo Poder Leglslstivo, o
que ê uma fonna indireta de transferir Onus de arrochos fiscais para outras áreas
de atuaçtIo do setor público. Isto, sam menc:ionar a Juridlcldada duvidosa deste
tipo de compensaçAo. que trata de maneira Igual créditoa e débitos de natureza

distinta.

Ademais, o projeto. peta própria época em que foi
Inicialmente apresentado - 1992. lrBtava de uma realidade que nllo mala sa
eneaixa nos parâmetros atuais. OS mac:anismos de conversA0 de divida llJdema
nlIo silo maia utilizados, por sua clara desvantagem do ponto de vista financeiro,
após a I8negoc:íaçlo da divida externa em 1993. O processo da privatizaçAo
Implantado lO partir de 1994, por seu turno, deixou pouca margem para subacriçAo

de~ de sociedades de economia mista para IIIls de realizaçllo de despesaa
correntes, seja pelo pouco sentido econ6mico. seja pela raduçAo significativa do

univerao de etuaçllo.

Do ponto de vltta econOmico, CQIICiOlàamos com o parecar
de mérito da Cornl8do de seguridade Social e Famllia, que rejeitou a Idéia do
estabelecimento de obrigatoriedade para aplicaç!lo de recursos de fundos de
penslIo no setor de Infta-eslJUtura. leio viola frontalmente a liberdade de

apIicaç10 e a r1ÍlceeIlldade de garantia de petrirnOnlo inerent~ a B9Wlnstltuiç&s.



14616 Quinta·feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

CQMISSÃO DE AGRICULTURA E POLfTICA~

EmAS /4-<" /97.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais. solicito a Vossa Excelência
seja dado novo despacho ao PL 1.904/96, de autoria do Deputado
Nelson Meurer, que "Altera a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de
1966, que 'regula o exercicio das profissões de Engenheiro, Arquiteto
e Engenheiro Agronômo, e dá outras providências'", incluindo a
Comisslo de Agricultura e Política Rural.

Brasfiia, 12 de novembro de 1997.
Jnde1lro o qot lO podo. toIIdo em vilM o""_ da
ÚI< de opceedçlo do mkito no Imbilo d:ac ComillGOL
(ort. 53 do lUCD). Ollei.... ao llo__ o, lIpÓO,

puillicplO-Io.

Oficio nO 3081197

SIII di ComiIIIo. llIl ~ di -?'>'\~ de itfttJ
I

~.?-;>~~
~.. ~ ~
~

••PARECER DA COMISSÃO

ArIgor.lIIIendImoI ... trIdImIntaI odelenvoMm~d;
............. 1lOIUm vIebiIaw lI'IIIiar~ de recursos no setor de infra-
eIIruIln, diIeOIdImoI de f6nnuIII que inckaam • um comprometimento de

-- til tIln, par OWU .... i ,....... do que venham a decicir os
........ 1ClbIIWlOI1IOI trAI nIVIiI de governo. Por estas razões, votamoa
........................... ,..1.211. dei..

A Com\IIIo de Economia, Indoatrl8 e Comércio, em
NIIlIIIo onlIn*IlIl'eII1luda hoje, REJEITOU unanlmemente o Projeto de Lel
ri' 1.211-A18l5. ..- teimas do parecei- do Relator, Deputado Jo811

MIich8dO.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio B8cC1 - Presidente; Joio sampaio. JoAo Pizzolatti e

Palio OCtávio - Vlce-Pl'llsidentes; Nex C8I'lzlani, Ana Catarina. AntOnio
c.mbrala, Anl6nlo do Valle, Clementino Coelho, Edison Andrino, Ell'MII'SOn
KIIpez, Gerson Gabrtetll, Jairo Carneiro, JoAo Caldas, Jo8ll Machado, Jllllo
~, JLl'llnd1l Ju_z, Lidlll Qulnan, Luiz Mainardi, Maria Abadia.
Ml'lcIo Sá, Rlc8rdo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina e

RuMnI Bueno.

Sala da ComiUIo. em 5 de abril de 2000.

~ ~

<-:.-~~
DeplMdo I!!NIO BACCI

PnII\dentlI
'PROJETO DE La ti" 1.V04-B, DE 1l1H

(DO IR. NElSON MEURER)

,...LtI "1.1'" di :M di dtJMbnl dl18e6, que 'regule o alCl!ICÍCiO das~ de
........~.EIlgIIlhIlro AQlGncmo.. dá outrlII provid6ncial"; lendopa~: da
CMlIIIIo 411~ • ..... llInI, 11IM flljeiçIo, oontrll 0tI VOIOtI dOtI Deputados
__...... l.IlIt CIIIlle .,...IIoInIIAIIIZio. cujo~ passou a conalituir voto em
.............. do llIIIC*' vtlQl\or do OeputIdo Ger1Ido Simões (1llIalor. DEP.
GIM.DO lIIOEs).

tU COIIIIOH DE NRCtI.TlIRA E POúTICA RURAL; DE TRABAlHO, DE
~ E S!IMÇO POBuco; E DE CONSmUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
lI8W;AO (ART. 54) ·Nff. 34.11)

"'-"*"'fJ'II*ado/lOOCO. 0Ml&M

Respeitosamente,

Na. tennoI do at. 141 dO RICO, de&o • lCIcltaçIO da ra
dlltrlb!JiçIo,1fDcw1ltr~· e l'!IYe}o o dHpaCha JnI..
clIIlpoIto ao PL 1.904, de 1900. psrg indulr. CAPR. De&~
'8 fonna, conll~t1 como ti:ltm. ComJnto • Xt INI1lo-

tarqU8nto ao milrtto a cTASP.~~Requo-
• ...,10 o, op60, ptJbI~••

A Sua Excelencla, O Senhor EtrIlI/0i I 98. . P 10 E
Deputado MICHEL TEMER .-
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

cOMISSÃO DE AGRICULTURAEPOLíTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.904-A/96

Nos termos'do art. 119, caput, 1, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e divulgação na Ordem do Dia
das Coo1isslles • de prazo para apresentaçlo de emendas, a partir de 27103198, por
cinco sessões. Esgotado oprazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

SUMÁRIO

I. PMICIII DACCMIIAO DE ABRICULlURA EPOLfncA RURAL

.....lIllIIilIIIInIodi""'· ,M

...."-""'Odl--.·1............,.

......C:.IIIIO...........
I.PMI!CI!It DACCMlllo DETIWJALHO. DEADIMIITRAÇAo E

lI!IMliONIUcO

Sala da Comisslo, em 08 de abril de 1998.

~~M O CUNHA
Seéretí~
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Defiro, .... Imn~. do ai. 105 l'OrillralO 6nico do RICD
o dlurquivomolllo do. PL'. 1904196, I!lOS/ll6 o a l'Eci
26S/llS • lpelllldoa Pnbliquo-u.

Quinta-feira 6 14617

PARECER VENCEDOR

Deputado Federal NEUlON MEURER

OfIcio 009199-C/

Senhor Presidme.

I· RELATÓRIO

oprojeto de lei em referência, de autoria do nobre Deputado Nélson Meurer. foi objeto de
deliberação pela reunião ordinária da Comissão de Agricultura, de 05 de abril de 2000.

Em consonância com oposicionamento do plenário da Comissão, e em atenção à indicação
do Sr. Presidente, coube-me proferir este Parecer Vencedor, contrário ao PL nO 1.904196.

ÉoRelatório.

Vimos pelo pruenle requertr o Vo.ua Excelhrcio que ..jo determinado
o duartjuival/Wllo dos Projetos de ú!s 1904 e 1905 de 1996 e o PEC 00265 de 1995,
coriforme oArtigo 105. parágrqfo único. do Regimento Interno do C4maro dos D'Putodos.

Sbm mais para o momtnJo, agradtcemos anttcipadamimte. renovando
proleslos de eslima e con.fideraçlJo.

A Sua Excelencio o &nhor
MICHEL TEMER
Presidente da Cámaro dos Deputados
l!.YJ.g

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1904-Af96

Nos tennos do art. 119, caput, I e §1°, c/c art. 166, ambos do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abertura· e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apr:sentaçào de emen

das, a partir de 17/05/99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nao foram apresenta

das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 24 de maio de 1999.

n- VOTO DO RELATOR

Oprincipio básico para que determinadas profissões sejam regulamentadas éo risco que as
respectivas atividades possam trazer àvida, à saúde e à segurança da população. Nesse
contexto, não há dúvida que se enquadra o exercício do engenheiro, do arquiteto e do
agrônomo, cujo reconhecimento de sua atuação já está historicamente consagrado em nossa
sociedade.

Do nosso ponto de vista, o Projeto de Lei n° 1.904/96 comete dois graves erros de
avaliação ao propor alterar os dispositivos da Lei nO 5.194/66, que regulamenta o exercício
daquelas profissões. Oprimeiro, refere-se à ordem jurldica da questão, especificamente na
escolha dos artigos da lei a serem alterados. Ao estabélecer condições e limites mjnimos
para a exigência do profissional qualificado, aproposição acaba por prejudicar a, atuação da
categoria em segmentos de sua competência, ainda que para atividades simples ou.com
menor grau de dificuldade.

M verdade. o uso dos artigos I' o 7' da Lei 5.194/66 nAo é adequado pará o que so
pretende, já que Bl!o dispositivos que tratam dos aspectos gerais do exercício das profissões
afotadas, não cabendo, portanto. detalhamento e limitações da atuação profissional.

Além disso. o projeto. se aprovado na fonna colocada, estaria estabelecendo que os
profissionais qualificados só poderiam alllilr, no meio rural, em edificações - projetos e
construções - com mais de 1.000 metros quadrados e com mais de um pavimento. E no
CMO do agrônomo, sua atuação estirá presa a atividades de culturas temporárias com área
superior li 300 hectares.

Ora, ainda que não tenha sido essa a intenção do legislador, a redação dada impõo limitação
indevida: ao pregar a necessidade do profissioual somente em casos complexos, acaba por
eliminar sua atuação em casos simples.

o sogwtdo e mais grave erro da proposição volta-se para seu mérito quanto à leitum do que
seja o grau de complexidado dos empreendimentos. Não se pode conceilllilr uma edificação
com sendo simples? pela sua área total ou nmnero de pavimentos. Basta dizer quel

tecnicamente, um galpão de armazenagem de 1000 metros quadrodos é muito menos
complexo do que um biotério, por exemplo, de 200 metros quadrados.

Com efeito, o que caracteriza a complexid3de de uma obm é o tipo e a solução utilizada
para a estrutura, suas instalações, as especificações dos materiais empregados e o próprio
partido arquitetônico adotado. Isso sem falar nos aspectos externos, que envolvem uma
edificação. como a resistência do solo, a topografia do terreno, as condições quanto a
ventilação e ílunúnação ele.

Da mesma maneira. a analogia pode ser roita no caso das culturas temporárias. Não importa
se a área de illtervenção será de 200 ou 20.000 hectares. A técnica a ser utilizada e os
recursos necessários a cada tipo de plantação é que vai tipificar u complexidade da
atividade. Não se pode esquecer detenninadas condicionantes da agronomia, como o uso de
adubos e fortilizantes, agrotóxicos, sistemas de plantio e colheita, etc, que dão toda a
caracteríslica da técnica necossária independentemente do tamanho do empreendimento,
sej. elo do cultura da agropecuário ou da ogroindustrial.

Diante do exposto. apresento o voto contrário ao PL n° 1.094. de 1996.

Sal. da Comissão, em OS de abril de 2000

. \

Deputado JERÁt'nôsiMõ~s
RELATOR
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PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou oPL no 1.904-A/96, contra os votos dos Deputados
Augusto Nardes, LuIs Carlos Heinze eRornel Anlzio, cujo parecer passou
a constituir voto em separado, nos termos do parecer vencedor do
Deputado Geraldo Sim6es.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Waldemír Moka, Valded Oliveira e Ronaldo Caiado (Vice
Presidentes), Abelardo Lupion, Adelson Ribeiro, Anivaldo Vale, Augusto
Nardes, B. Sá, carlos Batata, Carlos Melles, Cleonâncio Fonseca,
Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, Francisco Coelho, Geraldo Sim6es,
Giovanni Queiroz, Helenildo Ribeiro, Igor Avelioo, JoAo Tola, Joel de
Hellanda, José Carlos Elias, Josué Bengtson, Luis Cai10s Heinze, Moacir
Micheletto, Nelson Meurer, Nilson Mourão, Odllio Belbinotll, Osvaldo Reis,
Paulo Braga, Romel Anlzio, saulo Pedroea, Telmo Kirst, ThemlslXlcies
Sampaio, Valdir Ganzer, Xico Graziano e, ainda, Alberto Fraga, Almir Sá,
Antônio Jorge, Armando Abilio, Betinho Rosado, João Caldas, João
Magalhães, Joaquim Francisco, José Rocha eWemer Wanderer.

No mesmo artigo, aUnea 'I', (éle) o autor substitui a
expressão 'agropecuãrta' por 'agroindustrial'.

JUstificando. o autor salienta: 'Importa notar que a proposta
vem ao encontro das tendênclas atuaIs. que apontam no sentldo de
dearegulamentaÇAo de todos 05 setores de atividade, retirando os entraves
burocr6licos que possam prejudicar o pleno desenvolvimento dos
empreendlmenlDa. Reasalt9-8e, ainda. que essa llbenllidade. seja no que
conceme a conll1:n.lçOes, seja com respeito à exploreção da propriedade. só

atingiriam aqueles que eattvessem trabalhando com recursos próprtos pois. para
a conC8181o de crédito. os agentes financairos exigem a apresentação de projeto
ou plano técnico.'

o projeto foi distribufdo às Comissões de Agricultura e
Pofltica Rural, da Trabalho, de Admlnis\raçlo e Serviço Público e de Constltuição
eJustiça ede RedaçAo.

Nos tennos do art. 119, caput, Ie § 1°. rle art. 166. ambos
do Regimento Interno da CAmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a
abertura e dlvulg&çao na Ordem do Dia das ComissOes - de prezo para
apreeen!açlo de emendas. Findo este, nlo foram apresentadas emendas ao
projeto.

eo Relatórto.

II·VOTO

DIante do expom, nosso voto é pela aprovação do Projeto
de LeI nO 1.904, de 1996, de autoria do nobre Deputado NELSON MEURER.

Concordamos inteiramente com o nobre autor do projeto,

quanto ao cabimento eoportunidade de proposição.

Na verdade. a Iegisl&çao em vigor, tal como está, tem

onerado sobrem&nelIa os custos de produçAo para os proprietários rurais que se
vêem 'na obrigação de retOrrerem a um prolissional habilitado para qualquer

pequena benfeIIxl!ls que desejem realizar em suas terras'. A plOposiçao
analisada corrige tallltuação ao estabelecer um Iímne para que. principalmente.

os pequenos proprietários possam fazer obras em suas terras lançando U1Ao de
conheclmentos de domínio pilbllco.

As demais atterações que se referem aatribuições relativas

ao exercido das proflssões de engenheiros, arquitetos eengenheiros agrônomos
(art. "F, aIlneu 'b" e'hj são ~ualmente oportunas vez que, no nosso entender,
"apenu li ClJiIlnI de grande extensão de área e as atividades de natureza

agrolndullrlll mal complexas, deveriam ser incluldas entre as atribuições
deIIeI proftllJonall,'

de 1999.
.

sala da CominA0, em .:(?"g def

Através da presente proposição, o nobre Deputado
NELSON MEURER intenta alterar dispositivos da Lei nO 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que "regulamenta oexercicio das profissOes de Engenheiro,
ArqUITeto eEngenheiro AgrOnomo edá outras provklêncías.'

Com aproposta, oautor visa diminuir ase~ para
atuação dos supracitados profissionais na área rural.

Dessa forma, somente as edifx:açOes rurais acima de 1000
(mil) metros quadrados ou constnJldas com mais de um pavimento ficarão

sujeitas àassistência desses profissionais.

Oautor intenta alterar, também, o dispositivo que inclui
dentre as atribuições desses profissionais o 'desenvolvimento da produção
industrial eagropecuária" .Amodificação proposta, reduz as atribuições para
'culturas temporárias com área superior a 300 (trezentos)~ e
desenvolvimento da produção industrial eagroindustrial.'

Sala da~' em 05 de abril de 2000.

------j~ ~
Deputado WALDEMIR MOKA

1D YIC8-PI'8lident8 no Exercicio da Pl'8lidêncla

I· RELATÓRIO

VOTO EM SEPARADO DO DEP. ROMEL ANrZIO
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COMISSÃo DE TRABALHO, DE,ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBUCO

TERMO Dl: RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJE". ' DE LÉI N° 'f.904l96

Nos termos do ar!. 119, ';:'lIl1t, I, do Regimento Intemo da Câmara dO$

Depulados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Ccmils6es - de prazo pera apresentação de emendas. a partir de 1~0eJ96, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

,Safa da Comissão. em 25 de junho de 1996.

/ .1

··:d-t,.f....A-.<.A...:::i..C-_
TafiÍa'y~ de Almeida

Secretária

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRACÃO E SERVICO PúBLICO

l-RELATÓJUO

o projeto de lei em eplgrafe visa a alterar dispositivos da Lei n'
S.I94, de 1966, que regulamenta o exerclcio das profiss/les de engenheiro, arquiteto e
eDKenheiro agronomo, com o objetivo de reduzir a exigência da atuaçlo desses
profissionais no dmbito rural. Assim, nos termos da proposição, as edificações rurais de
até 1.000 m' com um sã pavimento poderio ser constlUidas sem a assistência profissional
hoje indispensável. Por outro lado. onde a lei inclui entre as atribuiç/les dcs profissionais
de que trlI!ll o "desenvolvimento da produção industrial e agropecuária", aproposiçio sob
análise reduz a referida atribuiçio pera 'cull\lm$ temponlrias com área superior a 300
(trezentos) hectares e desenvolvimento da produçio industrial e agroindustrial". Em outra
das atnõuiçl!es - "produçio técnica especializada, industrial ou agropecuária" - o projeto
substitui a expresslo agrop&:Uárla por ag;olnd1JJlrla/.

, Ao justificar sua iniciativa, diz o nobre Autor que. em face do que
determina a lei ~ 5.194, de 1966. os proprietários rurais se v!cm "na obrigaçio de
recorrer a um profissional habililldo para qualquer pequena benfeitoria que desejem
realizar em suas terras, o que onera sobremanéira seus custos de produçio". Entende,
assim, tlde bom alvitre estabelecer um limite dentro do qual os pequenos proprietários
possam realizar obras em suas terras utilizando-se de conhecimentos de domínio público".
Por outro lado. assevera, "apenas as culturas de grande extensão de área é as atividades de
natureza agroindustriais, mais complexas, deveriam ser inchúdas entre as atribuiç/les
desaes profissiooais".

Oprojeto nio recebeu emendas nesta Comiss!o.

É o relatório,

n· VOTO DO RELATOR

Do ponto de vista do interellse público, UJlIa das justificativas
~ciaU pera que se regulamente em lei o exercicio de profissões é o de que a atividade
profissional, se exercida por pessoa desprovida das qualificaçlSes adequadas. JlOS'll

oferecer riscos à saúde, à segurança ou aos interesses patrimoniais da populaçio.

NIo há dúvida quanto ao enquadramento, nesses requisitos, das

profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo, já regulamentadas.

o projeto de lei que om examinamos busca aItem a lei vigente,
para reduzir a obrigatoriedade do concuno desses profissionais, dispcnsando-a no caso de

edíficaçlles rurais de até 1.000 10' e de porte considerável dos projetos agropecuários.
Diante da gnmde responsabilidade. no que tanse à ..gunmça e ao patrimônio da
comunidade, que envolve a rcali2açIo dos empreendimentos referidcs, nlo nos parece
correto permitir sejam realizados sem a &Ssist!ncia profissional qualificada que a lei hoje
pt'CSCreve.

Assim, o nosso voto, no mérito, é pela rejeiçio do Projeto de Lei
nD 1.904, de 1996.

Salada ComiuIo, em 'ri de outubro de 1997

~~.

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Admini§ffáção e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU, unanimemente,"o Projeto de Lei n°
1.~, nos termos do parecer do Relator, Deputado JairMeneguelli.

Estiveram presentes os senhores Deputados Osvaldo Biolchi,
Presidente; Arlindo Vargas eJair Meneguelli, Vice-Presidentes; Arnaldo Madeira,
Milton Mendes, Miguel Rossalto, Chico Vigilante, Paulo Rocha, De'Velasco, Noel
de Oliveira, José Pimentel, Jovair Arantes, Sandro Mabel, Eraldo Trindade,
Valdomiro Meger, Maria Laura, Wilson Braga eLuciano Castro.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 1997.

Pv,.{;~'
Deputado OSVALDO BIOLCHI

Presidente

'PROJETO DE LEI NO 3.034·8, DE 1997
(DO SR. CUNHA BUENO)

Dispõe sobre oexerclcio da profISSão de muslooterapeuta e delemtina outras providêncfas;
tendo pareceres: da Comissão de Seguridade Social eFamflia, pela reje~ão, conlra ovoto do
Deputado José Augusto, cujo parecer passou aconstituir voto em separado (relator: DEP.
TUGA ANGERAMI); eda Comissã<l de Trabalho, de Administração eServiço Público, pela
rejeição (relator: DEP. HERCULANO ANGHINETTI).

(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE TRABALHO, DE
ADMINI§TRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) •ART. 24, 11)

'Projeto inicial publicaáo no DCD de 10105197

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA

•termo de recebimento de emendas
•parecer vencedor
-parecer da Comissão
-voto em separado

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

•termo de recebimento de emendas ·1998
•termo de recebimento de emendas ·1999
•parecerdo Relator
-parecer da Comissão
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíUA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" j;G3~/97

Nos termos co art. ~ í 9. caput. l. co Regimento Interne
da Cámara dos Deputaaos. o Sr. Presidente determinou a abertura e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para
apresentação de emendas, apartir de 30 de !:.aic de 1997; por
cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao
projeto,

111. PARECER DA COMISSÃO

A Comisllllo de Seguridade Sodal e Famflia, em reuniio
ordin*ria realizada hoje. rejeitou o Projeto de Lei nO 3.0304. de 1997, nos
termos do parecar vencedor do Deputado Tuga Angerami. contra o voto em
separado do Deputado José Augusto, pnmitiVo Relator.

Esbveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Santos, Presidente; Amon Bezerra. Eduardo Jorge
e Amaldo Faria de Sá - Vice-Presidentes; ArmendO Abllio. Ayres da Cunha.
Carlos Magno, Ceci Cunha. Cidinha Campos, Darcisio perondl. Elcione
Barbalho, Fátima Pelaes, Fernando Gonçalves. Humberto Costa, Jair
Soares. Jandlra Feghali, Jofran Frejat, Jonival Lucas. José Aldemir. José
Linha_. L1dia Quinan, Maria Laura, NiIton Baiano. Ollmânio Pereira.
Pimentel Gomes, Relnhold Stephanes. Remi Trinta, Rita Camata, Saraiva
Felipe, Serallm Venzon, Tuga Angerami. Urslcino Queiroz e Vicente André
Gomas - titulares; Agnelo Queiroz. José AugUlStO, Laica Rosado e zaire
Resende - suplentes.

Sala das ComlssOes, em 03 de Junho de 199B.

Sala da Comissão. em :0 de junho 1997.

Li?-G-~
DeputadO Roberto Santos

Presidente

Miriam Mari~\~ág'(nçâ Sántos
.Secretária

P.\Rl:Cl:R "E:'iCEDOR

I- RELATÓRIO

o ProJelo do LOI }.03~. do 1997. apresenUldo pelo ilusrre

D~putaao Cunha Bueno. l~m como proposito disciplinar o c:~~rclcw d3 protinJ.o d~

lTIUSlcoterapeutíl e d~rlmr íltlVldades pnvauvD.S desta. c.:ucgona, n relo.tono do Deputado

Jose .-\ugusto. qu~ recomenda :1 :lpro\'ação do. 1n1C13U\,3 no. forma d:: um substttutlvo. foi

rejeitado pelaComlsslo

Fomos designados para redigir o ?omeer Vencedor. conll'áriO. no

mento.:"O PrOletO clt: Lt:1 :; 034. dt: 1997

11- "DTO DO REL.\TDR

No momento ltual. conslatamoS o apucclmenlO de wn

~em.numero d~ tecmc3.~ allemauvas que se propõem :r reintegrar o homem ao seu meio e
:I, sua \'Ida.. Este mOVimento \~m sendo imensamente mr1uenclado por modismos. Hoje

temos por exempio. a equorcmpla It: um equivalente com golfinhos I. a cantoterapia..
:tneterapl3.. cromoreraplA. rr.UllmenrO$ por cnst3JS. t:lllre l~nU1S outras abordagen~ não

ortodoxas sugendas para colaborar no rr3u.mento de di!õtUml0s compon:~entlis.

ASS1m; ponderamos que :1 tempta ntrl\'e5 <1:1 mustea constl1ui

upenas maIS uma. àesw tecnlcas e não deve. de forma. algwna. caractcnzar uma profissio

CXCIUSl\~ .~ ~tuaç"o destes protiss,on3ls deve " J1r no âmbito de eqUipes

multidiscIplInares.
A mustcoterapia ,; coatljuvantc • pode complemcmu as

abordagens maIs prolundas. ~lo se VISlumbra rmo concreu po.ra determmar que um
campo r<stmo de ~cão COnstItua o lastrO po.ra uma lei desta naturcz:t.

P"r t.::,te :nOU\ o. l' \ ('Ih) e ';:~i1rr:lno .10 ?rolelo Ilt !...~I : 034. ,j~

1~97

Sala da ComIssão. om (.:" de' . '" :.- ·de 1998.

~:::~::'~,/,-:-::-:~-----",
Deputado Toga. Angera.mt

Relator

,"OTO EM SEPARADO DO DEPt"T.\.DO JOSÉ Al'GL"5TO

1· RELATORIO

o projeto sob análise regulomenta a profissão de musieoterapcuta.
Estabelece que o exerC1ClO da profissão condiciona..se á diplomação em curso
dc nive\ superior de Mustcoterapia, reconhecido pelo COMelho Federal de
Edueaçlo ou no caso de diplomados em instituição eS1IlUllleira. revalidado no
Pa15.

Poderio. ainda excrçcr Q profissão ounos profissionais com farmaçlo
superior em are:l5 aflns? '!ue tenham se especializado em Mwicopter:zpia ou os
que comprovarem o exercfcio da profisslo pelo pctiodo minímo de dois Il1105

até • entrada em v1llCncia desta lei. -

Estabelcce. lO f"mal, as atividades privativas do musicoterapeUta. Em sua
JU5tificaçAo. ressalta :1 impon!ncia da Mustcoterapia como mais um
mstrWTU:PlO terapéutico e. diante da disseminação da. pràticn.. coloca a
necessidade de regulamentar a profissão paTll que os destituidos de formaçAo
adequada não deturpem os excelentes resultados da utilizaçllQ desta atividade.

NAo foram apresentadas emendas no prazo regimental.

n-VOTO!

Os objetivos do proJeto ora analisado devem ser louvados. Busca
incorporar. de forma criteriosa. mais um conjunto de melOdos e pnitiC&5 ao
anenal de técnicas terapcuticas existentes no pais.

Procura fugtr. ao mesmo tempo, dos riscos da utili.za.çAo indevid& da
proftsslo por pessoas nlo preparadas para o seu exercício.Neste sentido, deve...
se ressalrar a exigência de CUl'SO de nive\ superior de lIreas af"UlS e:age..e a pós
graduaç&o em Musícoterapla.

Esta área da saú.de vem se desenvolvendo há mais de 20 anos no Pais.
tendo nos últimos MOS mnpliado ~m muíto seu fnia de 3n1açio Seus
beneficios. ~specialment'e. no tr::uamemo dos dísnirbíos do compon:amento
estio largmnente compro\. a.dos e :l cnda dIa :l muslcoternpin recebe mais
adépt05.

As precárias condições de saúde de nossa gente. a grande tend!ncia it
mediealizaçlo. entre outros fatores. reforçam a nece••idade da busca d...
alternativas terap!uticas mais barataS e menos agressivas.

O Projeto é. no âmbito geral. adequado. Entretanto. pontoS existem que
nJ.o se adequam à e"pecUltiva da comunidade musicotcrapeuta. amplamente
consultada dunmte a confecção deste relatório.

No artigo 3(1. inciso li. por exemplo. foi sugerido que profissionais de
t1reas afins com 2 anos ou mais de pratica comprovada em musieoten1pia.
exercem legalmente n musicotcmpia En'ttetanto. este período de 2 anos fogc ao
prazo nonnalmenle adotado por quando de regulamenta<;!o de atividades
profissionais. Quando da criação do jornalismo, este foi de 5 MOS: e assim em
tantaS outras profissôes já regulamentadas.

OUtro tópico nIo abonlado. foi a po!.ibüidade de indivíduos que ja_
no exercício da profissllo por período inferior à cinco znos. poderem recorrer
ao Conselho Federal de Musicotentpia pllTlt serem submetidos à avaliaçlo com
intuito il obtet' autorizaçJo para a prática daquela atividade.

Tambem ficou ausente do projeto. dispoSItiVO que crie um Coose\ho
Federal de Musicotentpia. e os Conselho. Estaduais. acompanhados de suas
respcctiVll! atrrbuiçlles legais.
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Já a criação de compctencias privativas de musicoternpéura prevista no
anigo 4°. carece de maior amplitude para melhor insttUmentalização e proteç:lo
desta cmegoria profissional.

Assim sendo. votamos pela procedênciil do P,L. 3034/97. com
apresentação de substitutivo.

Sala das Comissões. em 09 de dezembro de 1997

~lt~~//\
Drtã,.rowAUGits'TO'--
~ .'

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N" 3.034 DE 1997

o Congresso Nacional decreta:

Art. "".Ar. proÍlSsão de musícOterBpeuta. será exercida nos tcnno5
desta lei.

Art. 2° Musicoterapia é a ciéncia da área de saúde que, valendo-sc
de elementos sODoro-riuno·rnusicais. proporciona ao paciente meios para
conservar ou readquirir o equilíbrio psíquico c a integraçlo no meio social.

An. 31;7 Podem exercer ti profisslo de musicoterapeuta:

I - OS diplomados em curso de Músicoterl!pia reconhecido pelo
Conselho Federal de Educaçilo do Ministério da Educaçilo e do Despono;

11- os diplomados em ínstituição estrangeira de ensino superior de
Musicoterapia, desde que tenham seus diplomas revalidados no pais pela forma
prevista em lei;

m- os psicólogos. músicos ou outros profission8;i! com formação
superior em áreas afins, desde que tenham curso de pos-gra<iuaç40 em
Musicoterapia. em escolas oficiais ou reconhecida5~ou que... à data da entrada
em vigor desta lei, estejam comprovadamct1te no exercfclo da profls.80 de
musicorerapia pelo periodo minimo de 5 anos.

Art. 4° Compete pri""tivamcnte ao musicotcnlpCUtll:

1- utilizar_ de acordo com métodos e técnicas musicoterápicas. a
müsica ou seus elementos constiwtivos~como som... ritrno~ melodia e harmoni~
num processo terapêutico que visa desenvolver potel1ciais_ OU restabelecer
!\mções do individuo. buscando atender necessidades fisicas, emoeionais.
mentais_ sociais. cognitivas~ pela prevenção ou tratamento clinico:

lI· projetar. dirigir. supetvlslorntr ou efetuar pesquisas
musicoterápicas promovidas por entidades públicas~ privadas~ numrquicas e
mistas;

m... lecionar teoria e têcnica musicorenipicas:

IV-dirigir sen"iços de Musicorerapia em .estabelecimentos
públicos. privados. autárquicos e mistos: . .

V-supervisionar profissíonais e alunos em rrabalhos teóricos e
práticos em Musicoterapia:

VI- assessorar órgãos e estabelecimentos públicos. autárquicos,
privados e mislos no campo da l\.1usícorerapia.

Art. 5" Os prof"lssionais de áreas aÍInS à Musicoterapia, que Se
julgarem prejudicados pela resnição prevista no artill'O 3°, inciso IIL
poderão requerer excepcionalmente ao Consellto Federal de Musicoterapia,
avaliação de sua capacidade para Íms de obtençilo de nutorizaç4o especial de
exercício da protissão.

Art. 6" Fica crindo o Conselho Feitera! e os Conselhos Regionais
de Musicorerapia.

Parágrafo único: Os Conselhos Regionais ficarão subotdintldos Illl
Conselho Federal de Musicoterapia.

Art. 7" Ao Conselho Federal compete. especificamente:

l- Elaborar o seu Regimento Interno:

n· criar os Conselhos Regionms. bem como rlSC8IizIi-lo5
periodicamente. emitindo para tanto. relatários que serãn aÍv<ados em Iocd de
livre acesso;

m· tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos
Conselhos Rell'ionais e dirimi·las: .

IV-examinar e aprovar os regimenlos internos dos Conselhos
Regionais. inclusive podendo modificar distorções que contrariem a lei e as
nonnas gerais do Conselho Federal;

v - ÍIXar, mediante adequação à proposta de cada Conselho
Regional. as contribuições e emolumentos que lhes serão devidos pelos
MusicoterapêutaS e usuários dos serviços prestados pelos Conselhos:

VI- aprecinr e julgar todos os recursos propostos e entregues aos
Conselhos Regionais;

Vil· ÍlXllJ" as connibuições, eJUOlumenlos C multns oplicl1veis,
tanto Conse lho Federal COmo pelos Conselhos Regionllis:

Vill- impor sanções previstaS no Regimento Interno ou Código de
Etica Profissional. .

Art. 8" Compete aos Conselhos Regionais. em Cltpl:Cial:

I. Elaborar seu regimento inremo, submetendo-o il lIProv"çIo do
Conselho Federal:

lI· decidir sobre os pedidos de :cgislrO de Musicoterapc!utas;

!lI- organizar e manter o registro protissional:

IV- expedir as carteiras profissionais:

V... impor sanções previstas.nos regunemos internos.

Art. 9" Esta lei entra em vigor na data de sua pubÜcaçilo.

Sala das Comissões. em 09 de dezembro de 1997

rl9 /cl:;;J2J./\...
De adji"oSO'AUGlb'STO

,/ I

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíUA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.034197

Nos termos do art. 119, caput. n. do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. o Sr, Presidente determinou

a abertura· e divulgação na Ordem do Dia das Comissões· de

prazo para apresentação de emendas, a partir de 23 de março

de 1998, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram

recebidas emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, em 31 de março de 1998.

~~i.iJi;z;?-- .
Jorge H.é~9ue carta~
l' ,éêcretãrio

! . ~/
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI~ 3.D34-A197

Nos lermos do art. 119, ClIPut. I, do Regimento Interno da CêmlII'8 dos

Deputados, o Sr. Presidente detennlnou a abertura - e divulgação na Ordem do

Dia das Comissões - de prazo para~ ele emendas. a pertir de
0012198, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nio foram recebidas llI11lIfldas ao

projeto.

Sala da ComlssAo. em 15 de dezembro de 1998.

.....;.., .... .' I ..... r::--:
Leila Machado C de Freitas

Secretária em exercício

Excelentlssimo Senhor Deputado MICHEL
Presidente da CAmarà dos Deputados:

Nos temios do parágrafo único do art.lQS do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados,~ a Vossa Excelência o
desarquivamento dos seguintes projetos de lei de minha autoria:

PROJETOS 744/95, 831195, 1664196, 1766196, 2006196, 2007/96,
2266/96, 2426/96, 2588/96, 2674/96, 3034197, 3155/97, 3364197,
3566/97,3676/97,3694/97,3695/91,3885/97,3997197,4666/98.

Sala das St'ssões; em 17 de março de 1999.

/4twtl

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI~ 3.0UM7

Nos termos do art. 24, § 1", combinado com o ar!. 166, e do ar!. 119,
caput, I, do Regimento Inlemo da Cêmara doa Deputadas, o Sr. Presidenle
detenrlnou areabertura -edivulgação na Ordem do Dia das ComilSÕel- de prazo
pwa apresentaçio de emendas, 8 partir de 10lO8I99, por cinco sess6es. EIQOtIdo
oprazo, nIo fOl'lKlIl'8C8bidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, em 17 de agosto de 1999.

I· RELATóRIO

Trata-se de iniciativa, de autoria do ilus1re Depulac/o Cunha
Bueno, que propõe a regulamentação do exercício da profissAo de

musicoterapeuta.

Justificando seu projeto, alega oAutor, em resumo, que
essa regulamentação permitirá que "se discipline, em beneficio da sociedade, o

exerclclo dessa atividade profissional, oque contribuirá para que se desenvolva e

aprimore autilização de ciência tão meritória epromissora."

A proposição foí rejettada na Comissão de Seguridade

Social eFamlfis.

Nesta Com~são de Trabalho, de Adminístraçáo eSelViço
Público, esgotado oprazo regimental. não foram apresentadas emendas ao

Projeto.

Éorelatório.
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PARECER DA COMISSÃO

Nesta ComisSão Técnica, devemos analisar o mérito do
Projeto de lei nO 3.034-A, de 1997.

Nossa atual Carta Magna consagra, entre os direilDa e
garanllas fundamentais, o livre "exerclcio de qualquer trabalho, oficio· ou
profl8811o, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer" (art. 5°
inciso XIII). '

Dessa forma, a restrlçao ao principio da liberdade da
atividade proflssional por meio da respectiva regulamentaçAo só deve ser

efetivada quando o interesse PilEjiaSSim o exigir. É o caso de determinadas
profIsslles que, se praticadas ssoas desprovidas de um mlnimo de

conhecimentos técnicos e cientlficos pecializados, poderiam acarretar 8600
dano social, com riscos à segurança, à integridade f1sica eà saOde.

Enllo é outra a postura que está sendo firmada pelo Poder
Executivo que tem vetado sistematicamente proposiçl5es que tentam
regulamentar profiss08a que não se enquadram nos requisitos acima descritos,
sendo, pois, contrárias ao interesse público.

Outrossim, esta Comissllo de Trabalho, de AdminlstraçAo e
Serviço Pl1blico, tentando orlentar melhor os trabalhos legislativos sobre a
matéria, adotou algumas RecomendaçOes para a elaboraçao de projetos de lei
destinados a regulamentar o exerc[cio profissional que deverllo atender, em
s(nlese, aos seguintes requisltos: I

01 - imprescindíb!lidade de que a atividade profiBSionsl aser
regulamentada - se exeroida por pessoa desprovida du quaJillcBções
adequadas - possa oferecer riscos à saúde, ao bem-estar, à segUlllnça ou 80S

interesses patrimoniais da popular;llo;
02 • real necessidade de conhecimentos técnlco-cJentlficos

paIll o desenvolvimento da atividade profissional, os quais tomem indispensáll!ll
areg~menm~' ,

03 • exigência de ser a atividade eX6lCida exclusivamente
por profissionais de ntvel superior, formados em curso reconhecido pelo
Ministério da éducaç/jo e do Desporto.

Assim sendo, devemos concordar com nosso colega

Relator na Comissão de Seguridade Social e Famflia, que se manifestou pela
rejeição da presente iniciativa: "a telllpia através da música constitui apenas mais
uma destas técnicas e não deve, de fonna alguma, caracterizar uma profiss40
exclusiva. (...) A musicoterapia é coadjuvante e pode complementar as
aboroBgens mais profundas. Não se vislumbra Illz110 ooncrata palll detenninar
que um campo tão restrito de ação constitua o lastro para uma lei desta
natureza:

Isto posto, votamos pela rejeiçao do Projeto de lei nO 3.034-

A, de 1997.

/'
Sala da Comissao, em lV de~ de 1999.

q """-l...,.....e.
De ulado HERCULANO ANGHINETTI

. Relator

A ComissAo de Trabalho, de AdministraçAo e Se!viço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU, unanimemente, oProjeto de Lei nO
3.034-N97, nos termos do pariter do Relator, Deputado HEll'CIJlano Anghinetli.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nitton Capixaba, Medeiros e Francisco

Silva, Vica-Presidentes; AvertzDfJt Arruda, Babá, Eduardo Campos, Herculano
~netli, Jair Menegue!1i, José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Júlio
Delgado, Laire Rosado, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo
Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pecio Henry, Ricardo Barros, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin, Vivaldo Babosa eWilson Braga, titulares; Edinho Bez eJosé
Milil4o, suplentes.

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2000.

·PROJETO DE LEI NO 3.18408, DE 1~97

(DO SR. UBIRATAN AGUIAR)

Mera oart. 15 da Lei nO. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção 9 DeasnvoMm&l1lo do EnsIno Fundam9l'\ta1 ede Valorização do Magi81ério; tendo
pareceres: da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação (relatora: DEP.
MARISA SERRANO); e de Comissão de Constituição e Justiça e de Re<!ação pela
constituclonalldsde, juridicldade eIknlca legislativa, com sub61itulivo, com voto eM asperado
do Deputado lédio Rosa (relator. DEP. DARCI COELHO),

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇAO(ART. 54) •ART. 24, 11)

'Projeto Úlicla/ publiclWo no OCD de 07106197

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA EDESPORTO

·lenno de recebimenlo de emendes
• parecer da relatora
• parecerda Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO

•lermo de recebimento de elll9lldas •1997
• termo de recebimento de emendas ·1999
•parecerdo Relator
•substitutivo oferecido pelo Relator
•tenno de recebimento de Ilfll9ndas ao substitullvo
•parecer da Comissão
•SlJbstilUlivo adotado pela Comissão
•voto em separado
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTIJRA EDESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 3.184, DE 1997

Nos termos do art. 119, "caput", 1, do Regimento Interno

da camara dos Deputados, O Sr. Presidente dctenninou a abertura - e

diwlgaçIo na Ordem. do Dia das Comissões - de pram para apmcntaçlo

. de emendas ao projeto, a partir de 't2 de agosto de 1997, por cinco

sesslles. Esgotado oprazo, nIo foram recebida emendas ao projeto.

sala da Comisdo, 20 de agosto de 1997

COMISSÃO DE EDUCACÁO, CULTURA E DJ:SPOBTO

I-RlLATÓRlO

O Pro,jeto de Lei em epigrafe, de lIItOria do noIire Deputado

UbinlIn AauiIr viii aItenr diIpoIitivo da lei que díIpIle sobre o Fuodo de MaIIltençlo e
Desenvolvimenlo do EIIIÍlIO Flllldamaltll e de VaIorizIçIo do MasiSlério.

Tramita com Ipreáaçio conclusiva delta Comísllo nos telll105 do

art. 24, li do Regimento IIll«JIO da Cimara dos DepuladoI.

COIlIOItlle o art. 119. § l' do citado diploma. I presidlncil da

ComiPIo de EdueaçIo. Cultura e DeIpono detCllllinou I publicIçIo do respectivo AVÍIO

na Ordem do Dia, além da Iherturt de prazo pita I apretClIlIÇIo de emtlIdas, I partir de

12 de ljlOSlO de 1997, por OS lcinco) leIlÕeS.~ o prazo. nio fomn recebidas
emendas 10 Projeto.

É o relatório.

fi· VOTO DA RELATORA

Desde que VygotII:y sugeriu o INÍI\O da linguaaem esaill na
prHIcola, I partir da concluJIo de que u criançu pequeau do capazes de descobrir I

funçlo ~mb61ica da escrita, Ilargou.!\e _WÍImeI1te o conceito de nino mndamerrtll
Maria MolllaIori provou ser posIÍvel que I criallça poaa ler aos qualro lIIOI e .Doia.
Como lembra o110m 1IItIOr, ae-alizou-se o iIúcio da ljlnIIdizacem da leiturl, da eterita,

da~ edo cimcÍllaos 5e6IDOS de idade. !!lO é, OI conteúdos tipicol do llll5ino
fundamental nio do aprisíolllldos numa faixa eúria.

A Conferálcia Intemacíonal de JomtieII adolou essa 'visIo
1:......amp--.

NIo se pode COllSÍderar COIlIO ataDqUeI OI difmntes níveis da

educaçIo búica. lItJ COIIlrirlo, do umbilicaImeIlte liiados. A lIpI'CIIl!lDaem 110 nível da

pró-acoIa reduz I alta WlI de repeIàIcia 1I&primciJa Iérie.

É _ um rlIoo. hletorq...... .,mllVÍlllmOllre a impo<tIncia dos

nivtlis de oducaç&o. NIo deixa da _ .ipi1IcaUvo. ontre,tanlO. que _ o B_o .
Mur>dial _ procedido a _ bicnrquiDçlo de prioridada ame o _ f\mcIam<mal

e aeducaçlo da primeira iDlIDcia, __or d_1&1tbaa. como. vuifica _lIDais da

"""""tro promovido em oIxiI da 1996. DO -e.rterC_ em AI1anto, E.U.A.

O a--de-isolod-oa

nlYeis, _ uma aba<dopm que ...roca o proceIIIO de ap'IlDlIi-. em CODOOOIncia

com u OODCI_ da Coafertacla da EducaçIo Pua Todaa e com u~ uaumidao

pda UNBSCQhipolo_uma-'

~ auim um pouco da divida lOCial c diminui·:IC o ttaato

Brasil·. a porrlr do__da capital humaDO. priDc:ipol fator de produçAo DO limiar

do novo miIIDío.

de 1997•

Sala da ComlHlIo. em 12 de oovembro de 1997

• _PAMCI!It DA COMIISAO

Ao Comledo de ~. Cu/tUnI • Deeporto, em o:eunlA<>
llI'dir'*Ie .....- haJe• ..,...,..,.,.~. O PL rf' 3.1&41ll7, .- termoII do
~dIlR--.~_llenWIO.

E.u-~ c.~ Ademir LucM, PrHlcIenla lIITl
-=clo; m-<lO Gomyde • Meuric:lo RequlIo, VIoe-Pra.'"~ CIeUcIIo~
_ de 01__YvM. Men:ue~.-..n s.mo-, GonDgeP-'
BMlnho _. W_ do_, Pedro WIhon, Djelrne de _ e-•
...... 8enwlO. Edo..-dO Coelho, LrdilI Qulnen. _ de _.P_ Urne. Ademir
Cunhe,~ .............. Lk1herW. E><pecIlo.hlnlor.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTI~ DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.184-Al97

N05 term"" do art. 119, ""put, I do Rezlmento In

terno da camara dos Deputados, alterado pelo art. }O , I, da Resolu~oD

lOl!ll, o Senhor Presidente determinou a abertura - e dlvul&a~o na Ordem

do Dia das Comls5l1a • de prazo para apresenta~ode emenda. a partir de

04/12197, por cinco sessões. ESKotado o pra20t Dlo (oram recebidas emendas

ao projeto.

Sala da Comlnlo, em 11 de dezembro de 1997

64·~~·.,.
S~RGIOSAMPAIO CONTREIRAS be ALMEIDA

SlOCretárlo
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Senhor Presidente,

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ubiratan Aguiar)

Requer o desarquivamento de
proposições.

I- RELATÓRIO

oprojeto de Lei sob exame visa aalterar opercentual
de cálCUlo do salário-educação para três por cento edefinir como integrantes do
erísino fundamental os alunos apartir do inicio do processo de alfabetização, de
acordo com oque dispuserem osórgãos normativos dos sistemas de ensino.

Submetido à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, foi unanimemente aprovado, nos termos do parecer da Deputada Marisa
Serrano.

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento

Interno da CAmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o

desarquivamento dos seguintes projetos, de minha autoria:

- PLn." 3.184197;

• PL n." 3.468/97; e
- PLP n.· 119/92.

Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 1999.

~~.
Deplftado T:JBIRATAN AGuIAR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.184-A197

Nos termos do art. 119, caput, Ido Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1° , I, da Reso-

lução nO 10191, o Senhor Presidente determinou aabertura. e divul.

gaçao na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para apresenta.

ção de emendas apartir de 14104199, por cinco sessões. Esgotado o

prazo, não foram recebidas emendas ao projeto de lei.

Sala da Comissão, em 20 de abril de 1999

c.. , .~

U..ú.tt;. Ua....j,r<t~
SÉRGIO SAMPAIO CQNTRéiRAS DE ALMEIDA

Secretário

Vem aesta Comissão para que se manifeste sobre a
constitucionalidade, ajuridicidade eatécnica legislativa.

n-VOTO DO RELATOR

Amatéria éda competência da União enão hã reserva
de iniciativa.

Nada bâaopor quanto àjuridicidade.

!J-
No tocante àtécnica legislativa, éde observar-se que,

nos termos da Lei Complementar n.•95/98, recentemente editada, deve-se evitar a
renummç10 de dispositivos, oque afetaonovo §3°.

Assim, opinamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do PL n," 3.184, de 1997, na forma do
Substitutivo em anexo.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N,' 3.184, DE 1997

AItern oart. IS da lei n.o 9.424, de 24
de dezembro de 1996, que dispõe me o
Fundo de Mmutençio eDesenvolvimento
do Ensino FUlldImentaI ede Valorizaç!o
do Magistério.

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° OClf'llI do art. IS da Lei 0.. 9.424, de 24 de dewnbro
de 1996, passa avigorar com aseguinte redação:

"Art. 15. OSalário-Educaçio, previsto no art. 212, §
S·, da Constituição Federal edevido pelas empresas, na forma
disposta em norma regulamentadora, écalculado com bale na
a1lquota de três por cento sobre ototal de remmerações pagas
00 creditadas, aqualquer título, aos segurados empregados,
assim definidos no art. 12, inciso l, da Lei n.0 8.212, de 24 de
julho de 1991." (NR)

Art. 'f Oartigo IS da Lei n.o9.424, de 24 de dezembro de
1996, passa avigorar acrescido de um parágrafo com aseguinte redação:

"Art. 15 .

§ 4° Para os efeitos deste artigo, são compreendidos
como integrantes do ensino fundamental os alunos a partir do
início do processo de alfabetização, segundo dispuserem os
órgãos normativos dos sistemas de ensino."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.184-Al97

Nos termos do art.119, caput, \I do Regimento

Inferno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da'

Resolução nO 10/91, oSenhor Presidente determinou aabertura e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões, prazo para

apresentação de emendas apartir de 17/08199, por cinco sessões,

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, em 24 de agosto de 1999.

4a:
SÉRGIO SAMPAIO CO~EIRAS DE ALMEIDA

Secretário

rn - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo, do
Projeto de Lei nO 3.184-AI97, nos termos do parecer do Relator, Depullldo
Darei Coelho. ODeputado Iédio Rosa apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, maldo Leitão e Iédio
Rosa - Vko-Presidentes, André Benass~ Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando
Gonçalves, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Nelson Otocb, ZenakIo
Coutinho, Zulaiê Cobra, Cezar Schinner, Coriolano Sales, Geovan Freitas,
Henrique Eduardo Alves, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato
Vianna, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo
Magalhijes, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo
Magela, José Genoíno, José Dirceu, Waldir Pires, Augusto Farias, Osvaldo
Sobrinho, José Roberto Batochio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Ayrton
Xerez, Max Rosenmann, Júlio Delgado, Átila Lins, Luís Barbosa, José
MadJado e Bispo WandervaI.

Sala da Comissão, em 13 de abril de 2000

Deputado RONALDO CEZAR COELHO
Presidente
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Altera o art. 15 da Lei n~ 9.424, de 24 de
delJembro de 1996, que dispõe sobre o Fuedo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l° O capul do art. 15 da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de
1996, passa avigorar com a seguinte redação:

"Art. 15 O Salário-Edueaçio, previsto no Mt. 212, §
5°, da Constituição Federal e devido pelas empreSllll, na forma
disposta em norma regulamentadora, é calculado com base na
alíquota de três por conto sobre o total de remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurado's empregados, assim
definidos no art. 12, inciso r, da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991." (NR)

Art. 20 O artigo 15 da Lei na 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
passa avigorar acrescido de um parágrafo com a seguinte redação:

"Art. 15 : .

§ 4° Para os efeitos deste artigo, são compreendidos
como integrantes do ensino fundamental os alunos a partir do
inicio do processo de alfàbeIizaçfto, segundo dispuserem os
órgãos normativos dos sistemas de ensino."

Art. 3 0 Esta lei entra etD. vigor na data de sua publicação.

Sala da CoIDiss~,e:rn 13 de abnl de 2000

Deputado RONALDO CÉZAR COELHO
Presidente

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO IÉDIO ROSA

Preliminannente, cumpre-me assinalar que pretendo, neste
voto em separado, exercer o poder-dever, constitucional e regimental, de
demonstrar a esta Comissao de Constituição eJustiça e de Redação que o
Projeto de Lei nO 3.184, de 1997, ora em exame, apresenta vicio de
Inconstitucionalidade manifesto.

Acitada proposição visa alterar opercentual de cálculo do
salârto-educação de 2,5% para 3% e definir como integrantes do ensino
fundamental os alunos a partir do inIcio do processo de alfabetizaçlo, na
confonnidade do que dispuserem os órgãos nonnalivos dos sistemas de ensino.

Convém consignar, no presente caso, o mandamento
constitucional da ressalva de iniciativa do Presidente da República para as leis
que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e

órgãos da Preskiência da República (CF, art. 61, §1°, li, 'e").

A outorga da iniciativa privativa ao Chefa do Executlvo. feita
pelo faglslador constituinte. para deflagrar o processo faglslativo. nesta matéria, é
plenamente justificável.

Como esclarece IVES GANDRA MARTINS:

"Oe ín{clo. porque, dos tn3,. podflms. ~ o Poder
Executivo aquele que tflm mfllhor condlçllo para aqul/atlJr
es nflcessídades do Poder PtJbllco e. por deco""nclfl.
aquele que pode melhor encsmlnhlJr es proposlç6e4
nflCfJBSárillS pera criaçllo. estmfurllçllo e atrfbulÇ(Ses de
seusórgtIos.

Estsndo, o Dlmlto Admlnlstratívo e o Dlmlto
F/nenceiro, intrfnsecarlllmte ligados, nlfo só o esp/JCto
fonnal dos órgtIos nflcessários 11 Admlnistraçllo ,; da melhor
Bvallaçilo pelo Poder Emcutlvo. como a oblBm;ilo de
mcursos para crlá..fos ou mant,..f"" (In "ComentfJrios à
Constitucional do Brasl/~ VA. Tomo I, pág. 420121).

No caso em tela, o aumento da alfquota do cálculO do
salArio-educeçllo de 2,5% para 3,5% repercutirá. seguramente, na estruturaçAo
(ftnancelra) e na abJaçllo (funcional) do Fundo Nacional de Desanvolvimento da
Educaçllo - FNDE, autarquia foderal, vinculada ao MInistério da Educaçllo,
I'IllIponsAvel pela dlstribuIçlIo do montante de recursos arrecadodos.

Assim, na conformidade da dlcçllo conslillJcional. apenas
quem administra tem competência para inlelativa de leis que culdam da criaçlo,
ell1rUturaçllo e atribuições dos Órgll08 da Administmçllo direta ou Indireta.

Como observa HELY LOPES MEIRElLE5:

"Essa prlvatlvldade da InIcIativa do Executivo toma
InconstHuclonal o projeto oriundo do LegIslativo. aInda qUB
sancionado e promulgado paIo Chefe do Executivo. porque
as prerrogativas constitucionais s§o lmmuncláve'" por seus
titulams. "(In "DIreito Adminlstmtivo Bmsllelro~ 18" ed•• p4g.
363].

Em face, pois, de lal fato. é que, subsumldo o presenta
projeto de lei ao crivo conslillJcIonal. encontro a Indevida proposta de disciplina
em seara privativamente reservada ao Presidente da Reptlbllca. Destarte, ntlo
cabe ao Parlamentar. neste caso, deflagraro processo legfstatlvo.

Meu volo é poJs. pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei nD 3.184. de 1997, em que pese o nobre escopo do seu autor. o Ilustre
Depulado UBIRATAN AGUIAR.

Sala da ComlssAo. em <Jl de ,Qi.ti."N\.Q...o de 1999.

DePU~OROSA
'PROJETO DE LEI N° 4.433-B, DE 1998

(DO SR. CUNHA BUENO)

Estabelece lllIrmas para ideotilica9ão das empresas executoras de obms públicas; tendo
pareceres das Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente eMinorias (relator. DEP.
CIRO NOGUEIRA) ede Tmbalho, de Adminlstraç1io eServiço Público pela aprovação (reJalor.
DEP. HERCULANO ANGHINEm).

(ÀS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS; DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE CONSmUIÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, li)

"Pr0j8/o inicial publicado no OCD de 12/OM/8

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MElO AMBIENTE EMINORIAS

• termo de recebimento de emendas
- parecerdo Relator
• parecer da Comissão

PARECER DA COMlssAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO PÚBUCO

•termo de recebimento de emendas
• parecer do Relator
•~ da Comissão
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COMISSÃO OE" .pE.,::'ESA 00 CONSUMIOOR, MEIO AMBIENTE E MINORIA!:;

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PRO.JETO DE LEI N" ~.~33/l18

Nos termos do Art 11QJ. c::aput I. do Regimento
Interno da CJim.r. do. Oeputadoa, o SI' Pr•••oente da Com'••Ao
determinou a abertura G di....ulg.ç.o na Ordem do Dle das Coml••O••, de
praxo para reCebl'l'lanto de emendas (5 ••••0 ....). no pariodo d. OS/Q6J9S a
19/06/9B. Finde o pra2:O. nAo foram recebida. emandas.

CQM,ssAQ PI! pEFESA pp ÇONSYMIQOR, MEIQ AMBIENTe E
,MINORIAS

I· RI!!LATÓRIO

o ProJato d. Lei na 4 433. de 191115. do ilustre DeputadO
Cunha Buano, obnga •••mp~.... que ••tlv....m execuwndo obras púbtlcas •
eKlblrem em local v""'al placa informativa contendo, no mlnlmo. as aeguint_
lnformar;o••: razAo aocta' da .mpres.; nome do r••pon••vel pela obra: tapo da
~; data prevl.ta d. ccncludo:.n~ • tel.lon. para rectema"e.s.

Remete ao Poct.r Ex,tcutlVO a ta""a da regulamantar a 1.1
no prazo de trinta di••. e detannlna que entr. em Vigor .....nta dia•• partir d8
d-w da SUB pubhcaçilo.

o pmjeta nAo recebeu emend.. e caba-llos. n_~

Comi.do de DItfe•• do Consumidor. Melo Ambienta e Mlnori... anaU••r a
'qu_tAo no qU8 tange. defaa. do consumIdor e *s relações dA consumo

11 • VOTO DO RELATOR

o prOjeto de lei sob comento é simples. obJetiVO e de
grande utilidade prática para o CIdadão braSileiro.

Todo. nós est.mos acostumados a observar tapumes.
m*qulOlIs, buracos. etc., nas vias publícas e em lotes e prédios utilizados pelo

Poder Público Feder:al. Estadual ou Muntcipal.

Porém. n. m.uona da. vezes. nAo sabemos o que .atll
sendo feito, quem ....Iá faHndo. quanto tampo vai demorar e muito menos a
QUem e como reclamar no caso de haver qualquer problema.

o Deputado Cunha Bueno, de forma clara e dlrma. prop6e
uma soluçA0 Bimpl__ efetl.va para r&SOlver o probtema: obngllr a 1'bcaçI.o d. uma
pWea informatlva.

Diante do exposto. somos pela aprovA~o do Proteto de LeI
ne 4 433. do 199B.

EXCELENTfSSIMD SENHOR DEPUTADO MICHEL TEMER,

PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS,

Nos t9rlTlOS do Parágrafo Único do Ar!. n' 105 do

Regimento Interno d.Il CllrÍ1ar8 dos Depullldos requeiro a Vosaa ExcelmcIa o

deaarquivlllT1ento dos SlIQuintas Proj9loB de Lei dlI minha BUloria:

B4OI95 3944197
2292196 130196
2332Jll!l 14W96
24361116 432Mlll
2474196 4433Illll
2489196 -1637198
2490196 719198
3693197 47311198
3696J97 4740198

sala daB S8BBõeB, em2S de feVereiro de 1999.

CQM!SSAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Sela da ComisaAo, em' 'f() da ,b'b~~~

~:,' ----- ,;..-,/!-Ceputado.clro NogLlat,.
Ralator

da 1998.

PROJETO DE LEI N!' 4.433-A198

11I • PARECER DA COMISSÃO

A Comisslo de Defesa do Consumidor, MeiO
Ambiente I!!I Mlnofi••, em retJnl.o ord\n6rls re_Itzada ~. APROVOU
tJnIInlmementll o Projeto de Lei n· -4..433t9B, no.. termos do parecer do
relator, Ceputado Ciro Nogueir•.

Estiveram presentes os Senhores Deputedos
,$1I8S Brasileiro, Presidente, Luciano Pl:zzllllo e Ceilo RUSlomanno,
"ice-PresIdentes, Laura Carneiro, Sarney Filho, Elias Murad, Fabio
Feldmann, Socorro Gomes, Paulo Lu.tosa, Cunha Lima, Ricardo IZ!lr.
Gilney Viana, Ivan Valente, Jaquel Wagner, S6rglo Carneiro, Raquel
Capiberibe, Femendo Gabeira, Salomio Cruz, Inlllcio Arruda, De Velasco e
Nilmário Miranda,

Sala de Comissllo, em 18 de novembro de 199B.

Deputado StLAS BRASILEIRO
Prealdente

Nos!emlos do art. 24, § 1°8 do art. 119, clpUt, I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, oSr. Presidente determinou aabertura • edivulgação

na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 17105199, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

sala da Comissão, em 25 de maio de 1999.

, ',("..
'-". ~.I_, " , . ~', ,",'

Anamélía'Ribeiro Correia de Araújo
Seaelária
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PROJETO DE LEI
N~4.748·A,DE 1998

(Do Sr. ADtônio do VaHe)

A proposição ora relatada obriga toda empresa executora
de obra pública a afixar placa informando sua razão sodal, o nome do
responsável, endereço e telefone 'para eventuais raelamações, tipo de obra e
data prevista para sua conclusão.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias aprovou, unanimemente, parecer favorável à propositura, a qual não
recebeu qualqueremenda naquele ou neste Colegiado.

11· VOTO DO RELATOR

A proposta sob análise, sucinta porém eficaz, guarda
consonância com os interesses dos cidadãos, na medida em que tende a
minimizar os incômodos provocados pelas obras públicas.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de
Lei nO 4.433, de 1998.

Dispõe sobre aprofissão de Despachante Oocumentalista; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público pela reje~ão (relator: DEP. JAIR
MENEGUELLl).

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54) •ART. 24, li)

SUMÁRIO

I- Projeto Inicial

11· Na Comissão de Trabalho, de Administração eServiço Público:
•termo de recebimento de emendas -1998
•termo de recebimento de emendas -1999
-parecer do Relaror
•parecer da Comissão

OCongresso Nacional decreta:

Sala da Comissão, em ;ltJde ~ de 1999.
An. I'. O exell:icio da profissão de Despachante Documemalista

reger-se-á pelo disposto na presente Lei.

A
vv...~·

pulado HllICUlano Anghinetli
Relator

PARECER DA COMISSAb

A Comissão de Trabalho, de Administraç40 e SefViço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei rt'
4.433-AI98, nos lermos do perecer Cio Relator, Deputado Herculano Anghinelli.

Estiveram presentes os senhoreS Deputados:
Jovaír Arantes, Presidente; Nillon Capixaba, Medeiros e Francisco

Silva, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá, EduardO Campos, Herculano
Anghinetli, Jair Meneguelli, JOSé Carlos Vieira, JOSé MOOio Monteiro, Jalio
Delgado, Larre Rosado, Luciano Castro, Marcus VICente, Paulo Paim, Paulo
Rocha, Pedro celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Barros, Ricardo Rique,
Vanessa Grezziotin, Vivaldo Barbosa eWilson Braga, titulares; Edinho Bez eJosé
Militilo, suplenles.

Sala da Comisaio, em 05 de abril de 2000.

Ar!. 2'. O Despachante Documenmlista é o elemento de ligação
entre os orgãos públicos e 05 cidadãos. desempenhando suas funções como mmulatirios

tâcitos dos interessados.

Ar!. 3'. O exen:icio da profissão de Despachante Documentalista

exige o registro previo no órgão competente do Poder E.,<ecutivo.
_!(..l , .• ,

PlIágmfo único. P;ua obter o registro mencionado no Cl1plJl, o

imeressado deverá preencber os seguintes requisiTOS:
\- sermaior de vinte e um anos de idade;

lI-ter instnlÇào correspondente ao segundo grau de ensino;
m•não ter anteCedentes criminais regismldos; e
IV • estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

Art. 4'. Compete ao Despachante Documentalisla:
I . assmar requerimentos. recursos. gUIas e tudo o m.zfs ~ue se

f1Ztr necessário ao desempenho de sua atividade profiSSional:

11 - rocõil1er taxaS. Impostos. contnbUlções. podendo Juntar e

reurar documentos.
1I1 - prodUZir alegações e defesas e lDterpor recursos em nome de

seus comitentes. sal....o em matena da competenC13 pnvatl\'a de 3dvogado:
IV • ler vista 'dos processos sob sua responsabilidade. podendo

obter fotocopias das peças de seu Interesse. independemememe de pellção:
\' _aoalisar e afenr a documentação IDSlTUll\'ll de processos. seu

cargo. preparar ';!,\oeatemes. calcular \alores de tnbutos;! serem recolhidos e proceder a05

respecllvos pa~ameD1os.

\1 - requerer centdões. e

\11 • realIzar quaisquer ,1UIIOS atos dentro de sua esfera de

cbmpetêncla.
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An. 59 o Despachante Documentahm podeni. • qualquer tempO.

desisur de seus encargos. comunicando antecipadamente lo comItente. ou ser destituído
por este. resguardados os respectivos direitos.

An.69 O Despachante Documentalilla poderá co_o sob sua
responsabilidade. prepostOS puap~o de "''''iços de e~pedleote.

An.79. O Poder Executivo feiUlarnentará a J)t'eSeW LeI no prazo
de noventa dias de sua publicaçio.

An. 89. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Todo aquele que ji CIlftentou a reia de etnm'eS bwocrátieos
existente na Adminimaçio Pública sabe ° quanto é fiJlldamenta! ° ttaba1bo dos
dOJjmbanles. É ine/llÍvel O imercsse público de que '" r"""'lo a arivida<le dcues
proflS51onais. Inzendo maior confOIto ás pessou ao livrar-lhes da .stressante rotina dos
ólpos publicos. proporciOllUldo-lhes precioso tempo livre para s. dedir:arem a suas
stividsdes proliss,onals e de lazer.

POIS bem. em que pese. rele\'incls do trabalho do Despachante

Documentalisra. esta caregoria profiSSIonal nio tem. em lIOS!O Pais. sua atividade
profissional regulamenwla. °que lhes tem causado Inconti"eis transtomos. que vlo desde
o nio n:conhecimemo de direitos tDbalhistlS e previdenciários básicos are lOS obm<:uIos
colocados á sua própna atividade profiuional por delerminados funcionários públicos.

O presente Projeto e um pnmeiro PlJSO para que discutam<lS. no
imbno desta Casa. II melhor maneira de re!ulamemar o excreteiu dessa auvidade
In<hspensavel ao bom funcionamento de loda soeiedsde modernt.

Sugestões e 3perfeiçoa.mentos serão sempre bem""1ndos

......"'_.= /t~l ( ~""

DeputadoAN~~ VAllE

COIlISSAO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
lO" LBGI8LATURA • <la sESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ti' 4.748IU

No. termo. do art. 119, caput. I. do Regimento Interno da Ci/Nlra dos

Deputados, o Sr. Presidente determinou B BIÍ8rturB - e divulgaçlo n. Ordem do
Di. ela. ComIssões - de prezo pafll Bpresentaçio de emendas, a partir de
21/10198. por cinco ses.l5Ila. Esgollldo o prllZO. nio foram reCllbida. l!IlllIr1d8S &o

Projeto.

Sala da ComlssAo, em 30 de oult.lbro de 1898.

,/,. (; .
: I-1.L.(.u.A.ce~-<..

TelitalYeda de Almelca
Secretária

OatIro. nol Ilrmos do IIt. 105, pWigrsfo Onlco, do
RICO, a d~iIIlI/IlInto _. 5~nt." prapalllç6.':
PEC's:'341/11I, '4~7:58.1/9!1. PL's.1211Jl1!l:'1934111.

~11421B1'"'flMMlllll'::Z1271911'2357Sll""'2fi71.t2703Ill7.
2875197. ':1380197. ·'3llll5l97:'474B198. ~ 8, PLP
~TllllS. Pub/llJll-....

Em;t'-l / o.:> •. /.99 ENTE. -- . .... . "'-

Requenmcnto
(Do Sr. AntonUl do V.Utl

Sc:nf1or Presidente.

No! (armai do m lOS. p;uagr~fo ÚniCO. do Rcgrmcnro
ltitemo d:l Cfunara do< Dcpul4dos. requeiro o VOSSA E,ulênclo dcsorqulwmento dos proJ<'OS de
S&:l :l ~"8Ulr rcloclonMos. que siLo de mmh::t. autori:L:

·PEC:-l" 00341 de 27/031l996. Que IMtitui o FlUIdo de

.PEC N" 004S4 de 13/03/1997. AJter.1 o ArtiJlO 1# cID..
CllIIIlÍtUição,Federol poro Criltr o Fundo Nllciona1 de Segur.mça Pública.

·PEC N" OOS81 de OSI03/1998. Ac=t:1 Por.Isrofu
Quatto "" ArtiF 159 cID. ConstiOlição Feder.1I. (Definindo que 115 áre:ls da r"lliio Ccntto-Ocstc
__ do FCO. <Oll1J'rccnde O Distnto Federal (DF). os Estado< de Goi.. 1001. Maro
Grouo IMn. MaIO OroalO do SuIIMS) o Porte do Esrado de Minas 00= IMOl. que obnmllO
:li mcao«!:p3cs IIOOIf'3fiQS do Triíingulo Minetro. Alto P:lr.UWba c do Noroeste d~ Min::tS. cuJOS
lirmtel "rio clefintdoc I.!m lei. D.lrcr;mdo:L nova Constituição Fcder.ll).

·PL 01216 de 09/1II1995. Di"f'ÓC sobro a~ em
dobro. p:ua fina de ImJlOllO de R.<odn dos pesJOU juridica.s. das despeus roo1=du Cll<lt

p.......... de Bolsos de Estudo P"'" EslUdontes Corantes.

. ·PL 01934 de' 16105/1996. Dí"f'ÓC sobro u remclts. de
lu",,", "" elCItnOr por ernprtsos beDefieiónas dos i=tivos para o dosem'Olvimc:ato rosional que
oapeoifIco.

·PL 01942 de 21/05/1996. Dispõe IOÓre" plO,biçiio de
divulpçao de Infonnuç6es !Obre ""n=do de drogu pelM omisllOras de rlidio o televtsio •

cmp JOmaIim<:u. '.PL 01966 de 28/0511996. Acrescenta pariantfo
t 1O :lO anis<> 23 da Iet 8212. de 24 de julbo de 1991. que reduz COClQlos sociais em
ciDqíK:na. por cento par.1 o trabalho avulso ou ICmponirio de n:lIUreza rural.

.PL 02127 de 03107/1996. Rosula " otividadc de
OOlllÓtCio praticada por amolds.

·PL 02357 dc 11/09/1996. DiIpóc .obre • n:ceila
oriunda. de ··couvcn··l1rtÍmco.

·PL 02697 de 08/0[11997. Ditpõe sobre incentivo fiscal
a empma que empregue penou maio... de 50 :anos.

·PL 02703 de 14101119117. Di5põc sobre u oberturll de
crtditos especi<lis e .unil...... por instituiç6ellinancci= • da outras providênciu.

·PL 02875 de 19/0311997. DiscIplina Oresponsabilidade
,..ublldJirin do :n-:llift:) no Ululo de credito l: di OUU'U provldêncl:l.5 .

-PL 03360 de CJ3107/JtN7. OJ5P& sobre :l V'cículAç3o
gran.lI~ lfu c:unpa.ntw. ~duQtI\:l$ sobre l) ~t"cito cbnoso do uso de drog:ls nas ~mlS5oras de r.uüo
':lck."'\.15Ao.

·PL 03665 LI..: :'!-I/09/1997. Olspà:. 'iobn: prévia
sohci~ do :lSSU1lIrIte de linho l.:Ieiom"" poro uulizoção dos sc",ços prestados mediante 1lCC5SC
pejo prcfi."<.o U900 t: da outr.1S prD\1dênCJóU

·PL 0474& de 18/0811998. Dispõe sobro O protíssio de
despach:mr:c doc:umcnUlIist4.

·Pl 0-1763 de 0110911998. Alto'" O .ruso sc:tlO Ih lei
(1424, ck 2.J dedczcmbro di: I~. quedilpÕe sobre o fundo de mo.mncnçiio" dcstm"oi\1mct110 do
..:nslno IiJndamcnt:ll" de:\':1~ do nmgmcno.

•PLP 00071 de 2:U111l99~. Di.põe sobre a consutuiçllo
de prem:lo pant o pojlo1lIlllJllO cID. sruun""ç:lo natolina dos .."'de.... publicos.

irJ ~ CJg

~'''-~L
DepuUldo Antonio do Valle

PMDBlMG

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.748/98

Nos termos do art. 24. § 1·. combinado com o art. 166, e do art. 119,
caput. I. do Regimento Interno da Câmara dos Deputados o Sr. Presidente
datarmll'ou a reabertura - e divulgação nll Ordem do Dia das Comissões - de prazo

para aprallll1l41ção de emendas. a partir da 10108199. por cinco sass0ll5. Esgotado

o prezo. nlo foram recebKl85 emendas ao Projeto.

Sala da ComiSsão, em 18 da agosto de 1999.

- :. . . "'_ ".' 7'-1. ..;'1_
Sueli de Souza .

Secretária substituta
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\. RELATÓRIO

Com o objetivo de regulamentar a profissáo de despllChante
documentalista. o projeto de lei acima caracterizado conceitua a atiVidade des$e

profissional. determina a exigência prévia de registro no órg40 competente do
Poder Executivo para o exercício e fixa os requisitos para a oblençêo desse
registro, Estabelece. em seguida. a compatência do profissional. des\Bcllndo-se
a de "produzir alegações e defesas e interpor recursos em nome de seus
comitentes, salvo em matéria da competência privativa de advogado'. bem assim
a da "ter vista de processos sob sua responsabilidade, podendo obter fotocópias
de peças de seu interesse, independentemente de petição·.

Arquivado ao final da passada legislatura, o projeto foi
desarquivado em 24/03199, a requerimento do Autor.

Náo foram recebidas emendas,

E o relatório.

1\. VOTO DO RELATOR

A regulamentaçlio de profissões encontra limites no
preceito conslüucional. contido no inciso XIl1 do art. S" da Carta Magna. de que ""
livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer". A parte final do dispositivo
transcrito permite ao Estado. com vistas a resguardar o interesse público, fixar
normas para o exercício de determinadas profissões, quando tal exen:íclo.
realizado por pessoas não adequadamente qualificadas. possa representar dano
à vida. à saúde ou ao património das pessoas.

Em 1995, esta Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, com base no texto constitucional transcrito. editou o documento
''',ntitula<lo 'Recomen<!laçées pan,·a-elaboração de- projetos de lei destinados a

regulamentar o exerclclo de profissões·. O proj~o de lei que ora nOll cabe

analisar não parece atender aos requisitos enumerados nesse documemo. Por
exemplo. não existe, para a profissão em. causa, formação especírn:a. nem
mesmo de nível médio.

Diante do exposto, não vemos como apoiar a inicilltlva sob

exame e, no mérito. votamos pela rejeição do Projeto de Lei n" 4.748. de 1998.

"PROJETO DE LEI N" 129-8, DE 1999
(DO SR. ENIO BACOI)

DIsciplina o recolhimento de mu~aa em veIculas IlcancIadas no 8Xletlor, tendo pareceres: da
Comlsato do Relaçõe. Extetloree e de Def••• Nacional, pala aprovoçlo, com .ubolaUllvo,
sendo que o parecar da Deputado HIId.brando Pascoal passou a conatilUlr voto em aaparado
(relator. Osp. PEDRO VALADARES): e da Comi881o de Viação e Tranapor\Qs. pela aprovação
deate e~ subatltutlvo da Com188l10 de Relaçõe. Exteriore. e de Defesa Nacionlll (relator.
DEP. JOAO HENRIQUE).

(ÀS OOMISSOES DE RELAÇOES El9'ERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES; E DE CONSmUlçAO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) • ART. 24, 11)

"Proj&lo InIe/sIpub/icodono DCD de1~9

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL

-termo de recebimento de &mendes
- parecer ""ncedor
- subolltutlvo oferecido paio relator
- parecerda Oomla8llo
- 8ubstauUvo edotado pela Comlsaão
• voto em ...parado

PARECER DA COMISSÃO DE VlAçAo E TRANSPORTES

• termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- perecer da Comlssiio

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 12111119

No.l8ll11OS do alt. 119. caput.·I;§'1·. da'Reg1rnanIo Interna da
Câmara das Deputados, o Sr. PlWIidente del8nnInou a l!lertIJIa • e dMJIgação na
ORlam do Dia das Ccmiuões· de prazo ""13 apre....ntaçio da emendai, a p8llir de
27.4.99, por clnco sess6as. Esgotado o prazo, não feram r8CIIbldas emendas ao
Ptoje\o.

Sala da ComI..ão, "'" -4 da melo da 1999.

Sala da Comissão. em 06 de /~

Oaputa ~~ELLi
V~~il"---

PARECER DA COMISsAo

de 1999.

PARECER VENCEDOR

A Comissão de Trebalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU, unanimemente, o Projeto àe Lei nO
4.748198. nos termos do parecer do Relator, Deputado Jair Meneguelli.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; NiKon Capixaba, Mllàeiros e Francisco

Silva, Vice-Presídentes; Avenzoar Amuda" Babá, Eduardo Campos, H8I'CUlano
Anghlnetli, Jair Meneguelli, José Carlos Vieira, José Múclo Monteiro, Júlio
Delgado, Lalre Rosado, Luciano Castro. Marcus Vicente, Paulo Paim, Paulo
Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Barros, Ricardo R1qu••
Vanessa Grazziolin, Vivaldo Barbose e Wilson Braga, titulares; Edinho Bez e JoIé
Milltlio. suplentes.

Sala da Comissão, em OS de abril de 2000,

1
\; r·; .

·1 )
~\ '

Deputa0 JOVAlR ARAIfTT!BY
. iPresident. .

\- RELATóRIQ

o projeto apresentado pelo Sr. Deputado Enio Bacci tem como finalidade

disciplinar a cobl'lllÇA de mult.. 00 Brasil a veiculas licenciados 110 exterior. PIlI tllllO. altera o

parágrafo único do art. 119 da Lei n· 9.503. de 23 d. set.mbro d. 1997 (Côdigo d. Trinsito

B.....i1.iro). que trata da quitaçio d. debitos d. multa por ..... v.iculo•. O texto llualmOllte em

vigor, constant. do Código Nacional de TmllÍto, delermina que os veiculo. licenciado. no

e><terior nlo poderio sair do Brasil cuo nio tenham quitado ..... débitol de multa cu nIo tenham

reuarcido o. danos porventura causados. bens do patrimônio público. No enranto. sab••si:'que.

na maioria d.. vezes, o veiculo deixa o pais sem sequer Ter sido nOlificado da infração, voltando

ao seu país de origem sem Ter efetuadó o pagamento.

Otexto do Deputado Enio Bocçi propàc que os velculos licenciados flagrados na

prática de infração no território brasileiro sejam retidos até a quitaçlo dos débitos de multa. Ou

sejll, o condutcr ou proprietàrio do veiculo teria que pagar imediatamente o valor da infraçio, sob
pena de ter o veiculo retido• .sem po$.Sibilidade de recurso.

Ao analisar os aspectos constitucionais que tratam diretamente do tratamento aos

estrangcinis no território nacional. a Cominio dc Relações Exteriores C dc Defcsa Nacional
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rt4eitou o parecer favorável do ~or I quem I matéria hlvia sido dirtribuida, designando-me
RoIator do parecer vencedor

z- VOTO DO RELATOR

A "'- ,."•• plllp<lIll. ombo<a _e o 0110 propócIlO de apliear aIlt;lles a \'dcuIoa
',CCAciados no c.xtcOOr. em cuo de infr.açio praltCIdI no Bmillplllltft&a alJUnllncooveNcnlCS:

- O novo texto mira do di,po,itivo ora em visar I obrigaçlo re&rellte 10 ressarcimento de

uanos que esses veiculos tiverem causado I bens do patrimônio público, mll1lendo apenas I

obrigatoriedade da quitaçio imediata dos débitos de multa.

2 - Muitas vezes o oplicaçio da mul!j lIio fi feila por um Oolicial 00 outro ogente público. Cada

- mois, as inf~ aio 1I1gndu por meios eletninicol, o que atrul e dificulta a cobraIIç& das
multu nos termos do projeto.

3 - Há um aspecto discriminatório nl forma de SIIl\'lO propotlL Os brasileiros, ao oerem

llOlificados, têm um prazo para efetuar o plglmenlO, além de poderem recorrer da multa.

Entendemos que os O$IllIlgeiros. embora sejam domicililldos em outro pais. l&mbém devem Ter

direito I um prazo mínimo para quillr o débito. e lIio podem Ter seu veiculo retido, uma voz que

.... penalidade nIo é aplicada aos proptietãrios dos velculos nacionais. Eue aspeeto Im,

inc:lusive, princípio da igualdade perante a lei, constante do art. S' da Conatituiçio Federal.

Por entaldermos que a cobrança de 10011&5 e danos dos veiculos em qUOSllo deve

ser di5ciplinada, e por acredilltmos ser possível proceder a essa Tesulmenuçio de forma lllIis

odoquada, sugerimos modificaÇÕeS 10 texto do Projeto de Lei rr 129/99, 1Il forma de um

substilUltivo.

N_ SUbSlilUlivo. sugerimos alterações ao projeto tendo como objetil'O 10mJr

vilvel e eti:tivI I cobrança das multas de veiculos licenciados no exterior. levlndo em conta I

realidade da notifiClçio dein~ no BIl$i1, bem como I possibilidade de cobrança !lO pais de

origem do veiculo.

O parigrafo único do art. 119 que hoje estâ em vigor loi suprimido, permitindo

lSSÍm que os veiculos licenciados no exterior deixem o Brasil. mesmo se notificados da infi'açlo.

Anorma da proibição de deixar o pais nio é eficu, UIIII vez que nio há controle prévio do 'lIlda

C_I' dosveiculos. llém de se configurar como lratamento diferenciado para estrIDgCiros.

Dois novos pmgrafos foram aditados 10 texto potII tralar da posterior cobrança

das multu. Nesse ClSO, o subslitutivo propõe que o DENATRAN. em cooptnçio com o

Ministério das Rellções Exteriores, procedi à cobrança das multlS no pais de origem do veiculo

Cumpre ......ltar que I cobrança di multa no exterior nIo lIClIRIa I extraterritorialidade da lei

brasileira. O governo brasileiro procedCli à cobrlllÇ& no âmbito do ordenamento jurídico de

outro "'tado na qualidade de um ente estrangeiro, sem. porém, C<lllIrnW o império da legisJaçio

do plls de residêncil dó infrator. Cobrará llII1llta sem lançar mio de qualquer meio coercitivo ou

sançio. procedendo i cobrança amigivel • e><l/ljudícill ou judicial, se for o caso, mas sempre

penote o aparelho jurisdicional do Estldo de domicilio do devodor.

Nos termos do puigrafo 2' do substitutivo que "_umos. I única sançio

impo5l& pelo E.Itado Brasileiro ao infrltor encon""'se na ..fera de .." poder jurisdicional e

consiste em obstar o ingresso do mesmo no tmitório nacional.

Face o exposto, voto pell aprovaçio do Projeto de Lei n· 129199. nos _ do

IUbSliturlvo que"_tO.

,/~ </..tZ.-I-~;).

DeputadoPEDRO'V~

SUBSTITUTIVO DO RELATOa AO PROJETO DE LEI N' 129. DE 1999

DisciDlína o recolhimento de multas em
veicu'los licenciados no exterior.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

An. ( O an. 119 da Lei n • 9.503. de 23 de setembro de 1997 - Código

Nacional de Trânsito, passa a vigorar com a seguinte redação:

"An. 119 ..

§l" O DENATRAN. em coopernção com o Ministério das

Relações Exteriores, providenciará a cobrança eXll'ajudiciaI e judicial das

multls no país de origem do veiculo. bem como o ressarcimento dos danos

que tiverem clusado a bens do patrimônio público.

92' Os proprietários de veículos licenciados no e"terior que se

encontrarem em débito relativamente às multas ou ao ressarcimento dos

danos referidos no parágrafo anterior. não poderio ingressar no territário

tlacional."

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na datl de sua publicação.

Sala da Comissio, em 2-ode agosto dc 1999.

....."

-'-~e~..~~m:~;;J

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissllo de Relações Exteriores e de DBfllsa Nacional,
em reUl1iAo ordinária realizade hoje, aprovou, com substitutivo, o Pro/MO de Lei
n·1:l.,.... do Sr. Enio Baco/, noa termos do parecer do relelor, Depulado Pedro
Valadares. O parecer da Deputado Hildebrando Paacoal passou a conolituir voto
em separadO.

EstiverIIm presentes oa Senhores Daputadoa: Antonio
Carlos Pennunzjo • Presidente, Amon Bezerra, Synval GUllZlellí, Paulo Delgado
.. Vice-Presidentes, Aldir Cabral. Cláudio Cajado, José Lourenço, Leur Lomllr1tO,
Abelaldo lupion, Luciano Pizzatto, Bonifácio de Andrada, Clóvis Volpi, Luiz
CIII10S Hauly, Paulo Koboyasl1i, Nelson Otach, Silvio Torres, Zuleill Cobra,
A!berlo·Ff1lGll;'·DamiAO·F<oIialeno... ediaon·Ant:!rino.··e_Sarbelh<trMário de
Oliveira, Jorge Pinheiro, Laire Rosado, bire Rezende, Luiz Mainardi, Virgilio

GuilTlllriiell, Waldomiro Fioravante, Aldo Rebelo, Jair Bolsonaro, Paulo Mourlo.
Fernando Gonçalves, Jozé Carlos Eliaa, Neiva Moreira, Luiz Salornlio, Haroldo
lima e De Velasco.

Sale da Comisslo, em 20 de outubro de 1999

........,/
/~.-,....... "

oe~~unzio--, Pr:~~!i"""

PROJETO DE LEI N" 12111l19l1
Substitutivo adotado pela CREDN

Dlaclpl/na o recolh/m""lo de mun... em
veiculas IIcenciadeJa no exterior.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Arl1° O ert. 119 da Lei n° 9.503. de 23 de setembro de 1997
.. Código Nacional de Trllnsilo. passa a vigorar com a seguinte redaçAo:

..Art.119 .

. § 1" O lJENATRAN, em cooperaçAo com o Ministério des
RelllÇÕlls Exteriores, provide.1eiará e cobrança extrajudicial e judicial das multas
no pais de origem do veículo bem como o ressarcimento dos danos que tivarem
causado a bens do patrilTlOnio público.

§ 2° Os proprietários de veiculos licenciados no extario< que
se encon1rarem em débito relatlvemente às multas ou ao ressarcimento dos
danos referidos no parágrllfo anterior, ,mo poderão Ingressar no tenilório
nacional".
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ao Projeto.

Art. 2" Esta Lei entra,em vigor na data de sua publicaçãà

Sala da Comissão. em 20 de outubro de 1999.

VOTO EM SEPARADO

I • RELATÓRIO

Com o Projeto':de Lei nO 129, de 1999. o nobre Deputado
Enio BaC4:i pretende disciplinar o recolhimento de multas de trânsito, aplicadas
no Brasil, a veículos licenciados no exterior. Para tanto, faz-se necessário alterar
a redação do parágrafo linico do artigo 119, da Lei nO 9.503. de 23 de setembro
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, de modo a possibilitar a
retenção do veículo até que ocorra a quitação dos débitos resultantes das multas.

O Projeto foi distribuído à Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional para efeito de apreciação de mérito, de acordo com o
previsto no seu campo temàtico. estabelecido no artigo 31, inciso XI, do
Regimento Interno da camara dos Deputados.

No. JlIlIZll regimental, não f~ ::resentada nenhuma emenda

II - VOTO

A redação atual do paràgrafo único do artigo 119. da Lei n°
9.503. de 21de.setembro de..I.!l97,.jã prevê,que.,o. veiculo..licenciado no exterior,
quando multado no Brasil. não poderá deixar o território nacional sem antes

haver quitado odébito da multa. Contudo, essa obrigação se toma, praticamente,
inócua, em vista das dificuldades de controle existentes. Na realidade, os órgãos
encarregados da fiscalização fronteiriça não dispõem de meios para saber se o
veículo deixando o Pais recebeu alguma multa, nem para comprovar se
polVentura alguma multa existente foi devidamente saldada. Isso se deve,
naruraImente, não só à precariedade de informações. bem como à diversidade de
locais de possíveis entradas esaídas do território nacional.

Além disso, não se dispondo no Pais de meios coercitivos
ligados ao pronruàrio do veiculo ou do motorista estrangeiro, após terem deixado
o território brasileiro, passa a ser impossivel qualquer questionamento para o
recebimento de multa existente.

Assim, com essas considerações, estamos convencido de
que a proposta contida no presente Projeto. de que se promova uma medida
administrativa de retenção do veículo, pelos órgãos encarregados da fiscalização
de trãnsito, nas rodovias ou nas cidades, até que se saldem os débitos porventora
existentes, é um meio salutar, na solução das dificuldades consideradas.
Ademais, essa é uma medída que já é adotada por ourros países, em que os
próprios agentes de trânsito fazem a cobrança de débitos de multas,
comprovando-a mediante recibo institucional. no ato de sua aplicação.

Diante do exposto. votamos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 129, de 1999.

Sala da CornisSãO~,l:m ~ de maio de 1999.
/\

:uct
Deputado Hildébrando Pascoal'

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 129·A199

Nos termos do art.119, capu~ I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou aabertura· e

divulgação na .Ordem do Dia das Comissões • de prazo para

apresentação de emendas, apartir de 26111/99, por cinco sessões.

Esgotado oprazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 3de dezembro de 1999

I· RELATÓRIO

. Sob exame desta Comissão encontra-se oprojeto de lei nO

129-.4, de 1999, que disci~ina orecolhimento de multas em veículos licenciados
no exterior. Ainiciativa, proposta pelo Deputado Enio Bacci, a~era oparágrafo
único do art. 119 do Código de Trânstto Brasileiro, dando-Ihe aseguinte redação:
'os veículos licenciados no exterior, flagrados na prática de infrações do trãnsito
em território nacional, serão retidos até aquitação erecolhimento dos débnos de

multa'.

Analisada primeiramente pela Comissão de Relações

'.Exteriores ede Defesa Nacional, aproposição recebeu parecer favorável do

relator onginal, Deputado Hildebf!W1do Pascoal. Durante as discussões travadas
naquele Colegiado, entretanto, prevaleceu aposição defendida pelo Deputado

Pedro Valadares, que julgava mais pertinente aapresentação de um substitutivo
no qual estivessem previstos os seguintes procedimentos: (i) cobrança

extrajudicial ejudidal das multas no país de origem do veículo, acargo do
DENATRAN, em cooperação com o Ministério das Relações Exteriores; (ii)
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ANim posto, velo pela aprovaçto do PrcjeIo de Lei". 129
A. de 1ll91l, na follll8 do su"-tilutivo pmpo&\o pela ComilBlo de~
E><tariorea e de Defaoa NlICiotllll.

proIbiçAo do Ingreuo, no território nllCional, dos proprietilriOll de veicu!ol
11cenciAd06 no 8XtAtrior queM encontrarem 11m d6bilo com relaçio a multa.

Adotado o citado subatilullvo pela ComlssAo de RelIlçOea
ExI&riores e de D8fMa Nacional, cumpre-nos dar manifellt1lçlio acerca dfl sua
conveníência e oportunidade. É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

-~I~J'it
De~JoAO Hanrique

Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO

de 2000.

A proposta encaminhada pelo Deputado Enio B8ccI dífenl
do atual tratamento dispensado pelo Código de TrAntito Brallileiro 11 mat6ria em
um único aspecto: obriga a quitaçAo imediata, pelo proprietário de vefeu10

licenciado no extarior, do débiIll reI8tiVo 11 imposlçio de multa no território
IllICional. Hoje, a "'i nlo manda que se retenha o velcuto autuado !l8l11o que o
débito seja saldado antllB que o mesmo regresse a B8U país da OIigem.

Como bem argüiu o Deputado Pedro Valadalll8 11m lIllU

pIItllCer na Comisslo de Relaç6ea Exterionls e da Defesa Naclonal, tanto o

dilpoaitlvo lIlÓlItIIIlt8 na lei de trAnsito quanto o llUllllrido pelo Deputado Enio
Bacci IlIbBlTam na inetic6cia e na Injustiça.

De fato, verilica-fle qúo a maior parte das multas do
aplieadas sem que o condutor ou proprietário do veículo tome delas
conhecimento imediato. até porque vicejam os aparelhos de tlscalizaçllo
eIeIrOnlca, por meio dos quais é imp06lllvel dar_ citlncia ao infrator da infraç60
cometida em curto espeço de tempo. lua já impossibilita a apliceçlio da propoata
de retençAo do veículo estrangeiro, sugerida pelo Deputado Enio Bacc;'

De outra parta, é grande a probabilidade dos velculo&

atJluaclc. se lIUHlltarem do tarrit.6rio blll8ilelro 118m que nem lI8US proprIlllirios

ou c:ondulllrea nem as autoridades dOll polIlolI de fronteira sejam informados a
tempo da infraçio, o que depõe contra o taxlD atulllmente ao abrigo do arl. 119
do Código da Tn1nslto Brasileiro. É o que poder/amos chamar de inetlcécia dos
dispositivos aqui tratado6.

Quanto 11 injullliça perpetrada por BlIS8ll mandamentos em
dlscusslo, reside ela no falO de que estiHe dando tratamento difllnlnciado 80

estrangeiro, poiB que se o obriga a quitar débitos em plllZO inferior ao apliclldo a
brasileiros. Mais grave é a siluaçlio no caso da proposta de retenção do veiculo
estrangeiro, expediente que sequer é meocionado na lei de trArllIito, em
conaklerando-se a aplicaçiio de multas a veiculas registrados no paIs.

Houv8-se bem. portanto, a Comlsdo de RelllÇ6as
ExIeriorell 11 de Defesa Nacional quando resolveu lIjII'OVlIr substitutivo à~,
deixando para trás BII impelfeiçOOa dos textos comantados e pondo em açto
mecanismos mais condizentes com o atual momento das relações inllllTlllCionais.

A cobrança extrIIjudiclal ou judicial das mullaS ou preJUllOS
causados ao patrimOnIo público perante o aperalho Jurisdiclonal do Estado de

domlclUo do devedor é provid6ncla muno mais sensata do ponto de viste
operacional, assim como meis respeitosa pera com o direito dos que nos v6m

vlslter.

A par disso, consíderando-se o significativo gImJ de
evoluçlio do Mercosul e sabendo-se que a maioria dos velculos estrangeiros que
il'l\ll'll!lll8m em território nacional sAo oriundos dos pelses componentea desse
bloco, nada mais natural que se avance na dlreçlio de uma pofltica da apoio
recIproco i'l cobrança dll& multas por infraçAo de trênsito, o que afastaria de vez o

risco da impunidade.

Por fim, a medida extrema sugerida - a proibiçAo do
ingresso, em território braaileiro, dos proprietários de veIcules 88Ir8rlgIIIros que se
encontrllm em débito concernente a multas ou prejurzos caUB8doB ao PlItrimOnlo
público - parece-nos bastante oportuna na medida em que, nAo se ferindo
nenhuma regra da boa convivência internacional, impõe restriçAo de mailI fácil

cumprimento pelas autoridlldes de fronteira, n1l0 desprBZBdo seu illllllávlll poder

de constrangimento diante dos feltoeoB.

Essas as razões que nos fazem crer ser adequado o
substilulivo proposto pela Comissão de Relações Exteriores e da Defella

Nacional.

A Comlallllo de ViaçAo e Tran_rtea, em reunlio ordln'rIa
realizada hoje, aprovou unanimemente, nas termos do substitutivo da Comiaalo de
Relaç(les Extoriores e de Defele Nackmat. o Projeto ds Lei nO 12ll-AIlllI, acetando o
parecer do relator, DeplJ1Bdo JoAo Henl1que.

Estiveram presentlls os seguintes Deputados:
BarbeIa Neto - Pre.idenlB, Chiquinho Faltou e Pedro

Fernandes. Vlce-Praoidenl1lB, A1oJzIo SBntOll, Chico da Prlnceee, Dulllo Plsan...""I,
Feu Rosa, M6lIo Negmmonte, Pedm Chaves, Roberto Rocha, Romeu Queiroz, SMgIo
Barro., 81J1g1o Reis, Alberto MoIJrIlo, Domlclano Cabral, Eunrolo 0IveiJ», Joio
Henrlqllll. Jon Chave-. Waldir 8cllm1d~ EM.... Reeende, lldefonço Cordeiro. Neu10n
lima. Raimundo Colombo, Csr10ll 8111tana, O.mlIo Felidano, Fernando Marronl,
MarlXlll Afonao, Telma de Souz.e, A1bértco FUho, Almir Sé, GIycon TetrlI Pinto,
Phlemon Rodrigues, R.itr<mdo Santol, EuJ'clo Slmlles, Edlnho Araajo, Carlaa
Dunga, P.ulo Braga, Luiz S6rg1o e 01lmplo Pires.

·PROJETO DE LEI NO 248-A, DE 19119
(DO SR. MARCELO DEDAl

DIaplle aob<e a cl6ulsula de~Io doe contrelOS de COIl'IP'"o • venda a prazo e de
am>ndamenlo mercanlll a dá outras provId6nclas; tondo paraoer de~ de DeIna do
ConIumIdor, Melo AmbIanla e MJnor1aa pele .pl'O\'BÇIo (ra/ator. DEP. R~GISCAVALCANTE).

(ÀS COMISSÕES DE DEFESA 00 CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; DE
FINANÇAS E TRIBUT"'ÇÃO (M~RITOl; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
• ...RT.24,II)

'Proje/O iniciai pubIIc.do no OCO de 111D3199

PARECER DA COMISalO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO

leImO de recebimento de smendas
- ~recer do relalor
- parecer de ComIIIsAo

COMISs,.I.O DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PRO.JETO DE LEI N-_

Nos t.""o. do Art. 119, c.put. " do R~lmento

Interno da Camar. doa Deputlldoa, o Sr. P .....ldente da Comina0
cMterminou a abertur-. • dlVUlgaçAo. na Ordem do Dia d_ ComIaeoe., de
prazo para recebif1'lWlto de emendas (5 _..0..). no parrodo de 311O!iI'9Q •
08JI0eIQ9. Findo o prazo. nAo for-.m recebidas emenda•.

Sala da Comi••ao. em 09 de junho de 1~.

~
0~\.·

Aurentlton . 11' Almeida
6Tlo
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I - RELATÓRIO

oprojeto de lei em epígrafe estabelece qoe, a partir de I°de

janeiro de 1999, os contratos de compra e venda de bens móveis e imóveis, e contratos de

arrendamento mercantil, firmados entre pessoas fisicas e instituições financeirns, e com

estipulação de reajuste vinculado à variação cambial, jXlSsem a ter reajuste pelo INPC ou

por outro critério pactuado entre as partes, escolhendo-se aquele que resultar em valor

mais baixo em moeda nacional.

Além disto, estabelece sejam restituídos os valores eventualmente

cobrados amais a partir de 1°/01199, e limita a multa por anidimplemento em 2% do valor

das prestações.

Compete àC\mússão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias opinar sobre omérito da ProposiçBo, que nilo recebeu emendas.

ll·VOTO DO RELATOR

A matéria sob exame objetiva beneficiar os consumidores que

contrataram a aquisição de bens a prazo, com prestações vinculadas à vadação cambíal, e

que foram swpreendidos com aabrupta desvalorização do Real·ocorrida no início do ano.
Com suporte jurídico na cláusula "rebus sic stantibus", ou teoria da imprevisão, pela qual
as obrigações contrafdas pelas Jl6rles obrigam.nas no pressuposto de que as cirClDlStâncias
ambientes se conservem inalteradas. Alteradas tais condições, é Ucila a revisio das
obrigações contraídas de modo anão permitir um desequilfurio exagerado entre as partes.

Penso ser desnecessário um alongamento maior sobre o tema. Os
fatos demonstram que a desvalorização cambial representou uma grande fonte de lucros
para as instituições financeiras, que, bem orientadas por seus departamentos técnicos,
anteciparam.se à desvalorização e redUliram seus compromissos em moeda estrangeira.
FiC8Illlll, entretanto, com os ativos, como por exemplo os créditos contra consumidores
que adquiriram bens atrelados ao dólar, conflllndo na reiterada promessa governamental
de manutcnçlo da estabilidade do Real. Tais consumidores, desnecessário dizer,

encontravam-se em posição incomparavelmente inferior a seus credores, no que tange à
capacidade de !J[C5SCIltir a iminente desvalorlzaçM da moeda. Tiveram suas dívidas
aumentadas abrupramente, perdendo do dia para a noite a capacidade de honrar os
contratos. Osaldo devedor dos financiamentos passaram a superar em muito o valor dos
bens financiados, apesar destes mesmos bens terem continuado a ser vendidos com base
em valores para o dólar muito inferiores aos de mercado. Veja-se que o Projeto é até
bastante condescendente, já que beneficia apenas as pessoas fisicas, sem dúvida as mais
desprotegidas, e carentes de informações técnicas que lhes permitissem escapar da

annadilha da contratação de dividas em moeda estrangeira.

Entendemos, portanto, tratar-se de situação clássica, plenamente
justificadora da interferência do Estado para estabelecer o reequillbrio econômico e

financeiro entre dois segmentos importantes da sociedade, as instituições financeirns e os
tomadores de crédito em geral.

Por todo o eKposto, nosso parecer é pela aprovaÇão do Projeto de
Lei n" 248, de 1999.

Sala da Comissão, em 11 de 'ft"l'uiIlG de .';000

f'1-~
Deputado Régis Cavalcante

Relator'

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente
e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje. APROVOU unanimemente o
Projeto de Lei rf 24811999 nos termos do parecer do relator, Deputado Régis
Cavalcante.

Estiveram presentes os Senhores Deputadqs, Salaliel
Carvalho, Presidente, Pedro Bitlencourt e Arlindo Chinaglia, VIce-Presidentes,
Márcio Bitlar, Ricarte de Freilas, Flávio 0812i, José Borba, Luiz Bittencourt,
Ricardo Izar. Expedito Júnior, Luciano Pizzalto, Ronaldo Vasconcellos, Ben-Hur
Ferreira, João Magno, Fernando Gabeira, Fernando ZUppo, Regis Cavalcante.
Aloizio Santos. Duilio Pisaneschi, Maria Abadia. Francisco Silva, Pedro
Peárossian, João Paulo. Marcos Afonso, Fernando Coruja eInácio Arruda.

PROJETO DE LEI
N~ 419-A, DE 1999
(Da Sra, Elcione Barbalho)

Mera o§ 22 do art. 146 da Lei n2 9.503, de 1997, edá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação do PL n2 697/99, apensado, com
subsIHutivo, epela reieição deste edo PL n2 1.496199, apensado, com complementação de
voto (Relator: DEP. ARACELYDE PAULA).

(ÀS CO~ISSÕES DE VIAÇÃO ETRANSPORTES; EDE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇAO (ART. 54) -ART. 24,11) SUMÁRIO

I· Projeto Inicial

11· Projetos apensados: PL.-O.697/99 -PL.-1.496/99

11I. Na Comissão de Viação eTransportes:

•termo de recebimento de emendas
•parecer do relator
-substitutivo oferecido pelo relator
•complementação de voto
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
•parecer da Comissão
•substitutivo adotado pela Comissão

oCongresso Nacional decreta:

. M la Oparágraio 2" do art. 146 da Lei nO 9.503, de 1997,
passa avigorar com aseguinte redação: -

'Art. 148 ..
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li 2" Iv:> candidato~ SIri conferida Pennilllâo pera
Dirigir. com validade de um ano. vedado ao~ tralllgar em rodovias fedenIis
ou estaduais com velocidade máxima a partir de noventa quilOmetros por- honI.
ressalVlldos os trechos conslderados rngiÕll6 metropolitanas e perimetros urbanos.
(NR)

Pelos motivos expostos, esperamos contar com o
apoio dos eminentes Pares para a. provaçAo deste projeto de lei. qu.
represem" uma etapa extremamente importante para a 8eglnnç.r no
t1insito.

\ncisoVlI:
Art. 2" O art. 162 passa a v~ aeteSCido do seguinte

"Art. 162. .

Sala das SeeaOes, emJlr ele~ de 1SKIG.

l~·· ,
Deputada EL

VII - com Pemllssio para dirigir em rodovias fildernis ou
estaduais com velOCIdade máxima de novllOta quilOmelrOS por hora:

Infração: grnví!lSÍll1ll;

• Penalidade: multa;

Medida administratiVa: I1ICOlhimento da PennissAo pera
Dirigir e retenção do veículo até apresentação de condutor habilitado."

Ar\. 3" Esta lei enlrll em vigor na da1a de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Após a edição do novo Código de TrAnsito Brasileiro, em
1997, em praticamente todos os Estados do País hOLNe uma redu.ção de
quase 30% do número de acidentes de Wfego com mortos e ~os. A
partir desse fato. o Brasil nio é mais considerado um dos quatro PUlses de
maior incidência desse tipo de problema no mun<!0' De fato, ?urante ~s
primeiros meses de 199B, grande parte dos motoristas se sentira!" muito
mais clvIlizados, nêo apenas pela diVUlgaçlio em massa das ngorosas
exigências da nova lei, como também pelas possíveis e pesadas multas
decorrentes das faltas cometidas.

Entretanto nos últimos seis meses - final de 199B e Inicio
deste ano - houve um reeNdescimento considerável nas estatisticas de

acidentes de tráfego em quase todas as grandes cidades do Pais. Diversos
motivos podem ter afetado o condicionamento dos motoristas. mas acredita
se que o principal deles é a pouca quantidade de agentes de trAnsito nas
ruas das cidades e a redução de policiais rodoviários nas estradas. De certa
forma. os novos governadores e prefeitos ainda estão tentando conciliar
suas novas atribuições de acordo com as reais condições financeiras dos
estados e municipios.

!'Jl companhias de seguro sabem muito bem que o!;.
motoristas mais jovens, notadamente aqueles que têm menos que um ano
de Carteira de HabiUtação em vigor, provocam mais acidentes que os
motoristas mais experientes, pelo simples tato de não serem
sulicien1Bmente peritos em direção defensiva e por serem naturalmente
impetuosos.

o parágrafo 20 do art. 148 do Código de Trtnsito
Brasileiro confere ao candidato aprovado a Permissão para Dirigir com
validade de um ano. O motorista recém aprovado poderá usar esse
dOCtlmento como se fosse a Carteira Nacional de Habirltação. mas ele nAo
deverá cometer infração de natureza grave ou gravissima ou reincidir em
qualquer uma infração média. Mas o motorista principiante ainda não cIeYe
ser considerado tão capaz assim de evitar qualquer tipo de acidente,
principalmente considerando os novos limites de velocidade nas rodovias
federais, onde são maiores as posmlidades de ocorrer snstros mais
graves. Seria extremamente importante, tanto do ponto de vista soáaI como
econômico. permitir ao novo motorista um período de melhoramento
durante um ano para impedir as infrações contundentes.

Esta é a razão pela qual aaeditamos ser
importante incluir, no parágrafo Z' do art, 148 do Código de TrAnsito
Brasileiro, a proibição para trafegar em rodovias que permitem velocidade
superior a noventa quilômetros por hora durante a Permissão para Dirigir,
com validade de um ano.

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDE."'AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPÍTIJLo XIV
Da Habilitllç1!o

Art. 148 - Os exames de habilitação, exceto os de direçio veicular,
poderio ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo
órgão execUlÍvo de 1rânsilo dos Eslados e do Distrito Federal. de acorda com
as nonnas estabelCC1das pelo CONTRAN.

§ \. A fonnaçlo de condutores deverá incluir. obrigatoriamente. curso de
direção defensiva e de conceitos bãslcos de proteção ao meio ambiente
relacionados com ldnsito.

~ 2" Ao candidato aprovado será conferida Pemussao para Dirigir. com
validade de um ano.

CAPÍTIJLo XV
Das Infrações

CAPÍTULo XV
Das Infrações

Art. 162 - Dirigir veiculo:

VI - sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audiçio. de
prótese fisica ou as adaptações do veiculo impostas por ocasião da concesslo
ou da renovação da licença para conduzir:
Infraçio • graVÍSsima:

Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veiculo até o saneamento di.

irregularidade ou e:presentação de condutor habilitado.
............................................................................................u .

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

PROJETO DE LEI N° 697, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

A:~e=a cond~ções ~a~a cocceszâc ca Ca=teira Kacic:a: ~.

~a~~:itação àe=~~~~iva.

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art.!·: Altera redação do parágrafo 3" do artigo 148 da
Lei ,) 503. de 23/09/9í. que passa 11 ter a seguinte redação;
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Art.148: Os exames de habil itação. excetO os de direção
veIcular poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas cre
denciaaas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito
rederaL de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

Par. 1° - :•••

CA?iT:;LO xv
Das in:rações

Art 230 - Cor.áuzi, c veiculo:

Par. 2° - :.••

Par. 3° - : A Carteira :'õacional de Habilitacão será conre
ri!J.!LaO condutor. ao término de 12 meses. desde que o mesmo não
t~!iliª cometido nenhuma infracão GRAVÍSSIMA ou ser reincidente
em infracão GRAVI':;_ .

XXIi ~ com deieito no sistema de iluminação. de sinalização ou com iâ.'11paàas
queimadas:

.infração. méciia:
?enajidaãe - multa:

Art.2°: Esta Lei entra em dgor na data de sua publicação: PROJETO DE LEI N2 1.496, DE 1999
(Do Sr. Dr. HéUo)

LE5 ~o 9.563. DE 23 DE SETEMBRO DE f199i

Art,JO: Re\'ogam-se as disposições em contrário.

-:.r.GlStAÇ.\O CiTADA ....:-;EX.\;::A I'tL....
COORllf.X....C\O DE ESTl'::lOS LEGISLATl\'OS - com-

§ 1·. A fonnação de condutores deverá incluir. obngatoriamente. curso
de direção defenSIVa e de concertos bãsicos de proteção ao meIO ambieme
relacionados com o trárnlrto

o Congresso Nacional decrma:

Art. 1·. ESll Lei al1enl O Ci\digo de Trãnsrto Brasileiro para suprimir a
Permissão P'l'II Dirigir aml vafidade de um .no.

Art. 2". Supoma·se o § 2· do art. 148 da Lei n' 9.503. de 23 de
setembro de 1997. e dê-", aOS parágrafos remanescentes a seguinte redação:

·Art.148 .

JUSTIFICATIVA

Art. 4'. Revogam-se as disposições em contràrio.

Altera a Lei nR 9.503, da 23 de ,etombro de 1997, que institui o
Cõdigo de Trânsito I3rBs'ileiro, para suprimir a Perndssao pi!lra
Dirigir com va11dad~ de um. ano.

(APEHSE-SE AO PROJETO DE LEI NR 419, DE 1999)

§ 2·. A cartlira Nacional de Habilitação Sl!fIÍ conferida ao condutor no
t,;rmino dos exames P<8Vi!llOS pelo alt. 147. desde que o lMSmo tooha obtido
aprovação em todos:

§ 3'. A não oblençAo da Carteira Nadonal de Hl!bilitação. tendo em
vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágmfo arnenor. obriga o
candidato areiniciar todo o processo de habilitação.'

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor no prazo de noventa dias a contar da
data de sua publicação.

o Código de Trânsito Brasileiro. sancionado pelo Presidente da
República em 23 de setembro de 1997. inovou ao conceber a Permissão para Dirigir.
com validade de um ano. bem corno ao condiCIOnar a conferência da Carteira
NacionAl de HAbilitação somente ãquoles condutores que. ao termino de um~
(periedo de Vigência de PernilSSão para Dirigir). não tenha cometido nenhuma
infração de natureza grave ou gravíssima.

Alnda que a intenção odginal do legislador do Código tenha sido
moldada pelo entendimento de que a Permissão provisória devesse ser adotada
como fonna da melhor educar noSSOS condutores. é nosso entendimento que a
distinção fere o própdo texto-código. em seu arl. 147. onde está disposto. verb/.:

·Art. 147. O candidato à habHitação deverâ submeter·se a exames
reali>ados peio órgão executivo de tninsílo. na seguinte ordem:'

Pois bem. se nos parece um despropósito condicionar a concessio da
Carteira Nacional de Habilitação. a definitiva. ao não cometimento de infração de
natureza gmve ou gl'llvissima. at,; por que essas intraçi3es são penalizadas com
muila e. conforme a 9111vidade. com a apreensão do veiculo. recolhimento do
documento d. habilitação e. até a suspensão do direito de dirigir. Portanto. se
mantivermos a atual redação. estaremos penalizando dupiamente aos candidates à
Carteim Nadonai de Habilitação.

Certos de contar com a anuência dos nobres pares. submetemos à
deliberação a presente propositura.

.-- ..~- ~=..

ENIO BACCI
deputado federal

PDTIRS

CA?~TLOX;V
Da HebiJ:tação

JUSTIFICATlVA
O atual Código de Trânsito. prevê que a Carteira Na

cional de Habilitaeão orovisóTÍa de um ano. só será concedida
detinitivamente. se' o c~ndutor não cometer. neste período. infra
cão GR~YE ou GRAViSSIMA, nem seja reincidente em
infraçãO :vtÉDIA.

Este projeto altera o parágrafo 3°. que inviabiliza moto
ristas de receberem sua CNH definitiva. apenas nos casos de in
trações GRAvíSSIMAS ou reincidido nas infrações GRAVES.

Acreditamos que a legislação atual .: muito rigorosa.
pois com a reincidência de uma infração ~édia. já inviabiliza a
concessão da carteira de habilitação.

Para chegar a este ponto. basta o motorista ser multado
duas vezes. no periodo de um ano. por transitar com lâmpada de
sinaleira queimada ou quebrada (art.230 - XXIl1..

Nestas condições. o motorista profissional não receberá
sua CNH. sem ter praticado nenhuma infraçào que justifique ne
gar este acesso a CNH.

Nossa proposta concentra a possibilidade negativ~ ao
acesso a CNH. apenas em caso de cometer infração GRAVISSl
MA ou reincidência em infração GRAVE. o que consideramos
muito mais justo.

Art. ~48 - Os exames de naôíEtação. exceto os õe direção veicular~ poo::rão ser
aplicados por entidades ptibiicas ou privadas crcàc::ciadas pclo órgão c~ecutivo de
trânsito óos Estaãos e do uistrito Federal. de acordo com as nonnas estnoeiedd2s pdo
CO~TRA". . . .

*3\' A C~eira ~ac;onal ce Híl!.1i~!tação será conferiâa ao conáu!or no téi.';lino
de t1i1i ano. ciesGC que (} mesmo não ten~a cornci::do !1e:lh~"1':a ínfra:;ào de :Ui:.~el&

grave ou g;avissima ou seja reinc:dentc err: ~nfração méàia.

Sala das Sessões. 10 de agosto de 1999

~
. r-r\Q~r~~

-'' 7V, e,/o
DepÚtaáo Fedeny.

/ POT/SP
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LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADAPl!LA
COOlUlENAÇÃO DE ESTUDOS LEülSLATIVOS • CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23DE SETEMBRO DE 1997.

INSTrnJI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPÍ11JLo XlV
DA HABILITAÇÃO

Al1. 147. O Candidato à habilitaÇlo devera submeter-se a exames
realizados pelo órsJo executivo de trUsito, na seguinte ordem:

1- de aptidlo física e mental;
11- (VETADO)
m. esçrito, sobre Icgislaç!o de lrinsito;
IV - de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do

CONTRAN;
V - de direçio veicular, ~izado na via pública. em veiculo de

categoria pant a qual estiver babilitando-se.
§ I" Os resultados dos exames e a identificaç!o dos respectivos

examinadores smo registrados no RENACH.
• Pnmltfvo parágrqfó ,;";.,,,~ "" § 1° ",ia LI' nO 9.602. ..

2/.011998.
§ 2" O exame de apndto física e mental será preliminar e renovàvel

a cada cinco anos, ou a cada trCs anos para condutores com mais de sessenta
C cinco anos de idade, no local de residmlcia ou domicilio do examinado.

* § 2" aaescido pela Lei n" 9.602, de 21/01l1998 (DOU de
22101/1998, em vigor desde a publicaçlo).

§ 3" O exame previsto no parágrllfo anterior, quando referente à
primeira habilitaçAo. incluirá a avaliaçio psicológica prelimillar e
complementar ao referido exame.

• § J'tu:r6CuJo IMla lIl'" 9.t5fJ2. Ik 21 01i1998).
§ 4" Quando houv~ indicios de deficiCncia física, mental, ou de

progressividade de doença que possa diminuir a capllCidade para conduzir o

veiculo, o prazo previ510 no § 2" podeni. ser diminuído por proposta do perito
examinador.

•§ ~'acrucj/jlJp</a L" "'9.602. d.21 OH998).

An. 148. Os exames de habilitaÇão. ellceto os de direção veicular,
poderio ser aplicados por enridades públicas ou privadas credenciadas pelo
órglio executivo de llÍIISlto dos Estados c do Distrito Federal. de acordo com
as nOlm8S estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1° A formaçlo de condutores deverà incluir, obrigatoriamente.
cw:so de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio
ambiente relacionados com trânsito.

§ 2" Ao candidato aprovado será conferida Perrm.sio para Dirigir.
com validade de um ano.

§ 3" A C/mira Nacional de Habilitaçio será conferida ao condwor
110 ténnino de um ano. desde que o mesmo nIo tenha comendo nenhUlll&
infraçio de natureza grave ou gravissima ou seja reincidente em infraçio
media

§ 4" A 010 obtençlo da Carteira Nacional de HabilitaÇão. tendo em
vista a incapacidade de atendimento do dispoSIÓ no paràgrafo anterior, obriga
o candidato a reiniciar todo o processo de habilitaÇlo.

§ 5° O Conselho Nacional de Trinsito • CONTRAN podera
dispensar os lripulantes de aeronaves que opresenwtm o can!o de szide
elqlCdido pelas Forças Annadas ou pelo DepllitlllllentO de Aeronáutica Civil,
teSpeCÚvamente. da prtStaÇiio do exame de apridlio física e mental.

°P' acnJcj/jlJplIa Ltt n' 9.602, <k 21011998.
................................................ n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .

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

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 419/99

Nos termos' do art; 119, caput, I, do Regimento Interno da

CAmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

dlvulgaçlo na Ordem do Dia das Comlssaes • de prazo para

apresentaçio de emendas, a partir de 18/05199, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, nlo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comlsslo, em 25 de mala de 1999

~

\2;.~
Ruy b·.~prudêncio da Silva

Secretério

COMISSÃO DE \'IACÃO E TMNSPOBTES

PROJETO DE LEI N' 419, DE 1999

(APENSO O PROJETO DE LEI N' 697, DE 1999)

\- RELAT6RIO

Sob exame des1& Comisslo enconuam-sc os Projetos de lei n'
419. de 1999. c n' 691. de 1999. A primeira iniciativa. tida como propotiçlo prinCIpal, é

de aUUlria da Deputada Elciooe Barbalbo e tem como finalidade proIbir quc o po<tador da
Pemllssio patll DirigIr trafe\lUC em rodoVIas federais ou estaduais cujo limite máximo de
velocidode ultrapasse 9OKmib, .....Ivadoo os trechos que arrave-m re;ilies
mellopoliWlaS ou perimetros urbanos. A ll'Oposirora apensada. de autoria do Deputsdo
Enio Bacci. modifica os critérios patll concessio da Caneira N..,ional de HabiIiIaÇlo. De

acordo com a proposta, o condutor 1110 poderá cometer infraçio gravissima ou ser
reincidente em infraçlo grave no periodo em que estiver sob o C5tatuto da Pennissio para
Dirigir. Atualm.ente. a CNH somente Ccontenda ao matoria que nIo cometer inf'ra.ç«s

gravissimu Ou gmves OU for reincidente em infraJ;ôes médias enquanto portar a Pennilllo
pa.ra Dirigir.

Esgotado o JXUO "'gimcntal, nio foram apresemadu emendas lOS

prOJC1OS. É o ...latório.

11· VOTO DO RELATOR

De pronto, necessário ressaltar que os projetos 1110 guardam
similaridade suficiente para Justificar a tmnitaçlo conjunta. A análise que se fará de um,

pouco contribuirá para o exame do outro. De toda sone. vai-se ao Projcro de lei nO 419.

de 1999,. proposiçio principal.

A iniciativa, infelizmente, beseia-se em prcmillU equivocada:
rodoviu com limite máximo de velocidade superior ao limite ordinirio t!OKmlh) seriam

mais Inseguras do que u rodovias onde esse limite prevalece. Em realidade. DIo é

arbittíria a decislo de se estabelecer um limite máximo de velocidade que ultrapulC o
padrlo usual das viu. Ela P"'Cisa estar usente em critérios técnicos que assqurcm a
segutallÇ& da conduçlo à velocidade dcscjoda. Ji. no projeto de engenhlria da rodovia,

devc-se levar em coma a velocidade que se pretende petrnitir aos vclculoa em trinsito. O

desenho e a angu1açlo das curvu, o número de faixas de rolamento. o tipo de pavimento,
• -.laplaÇio ao ",levo•• ap1i~ da sirJAliuçio. Iodos esses fatores slo manipulldos

para que se posse fixar, com sel!urança, qual a velocidade máxima pata a ViL NIo !ui quc

se pensar, uaim. que ao se empregar velocidade superior à mixima comlllllClU
C5tIbclecida se esteja praticando alO de grande risco. A velocidade máxima imposta pela
autoridade rodoviária sempre scri. (ou deveria ser) ctlmpativel com a segurança oferecida

pela viL

Em 11OHO entendimento. para se poder aferir o grau de segurança

de uma rodovia, muito mais imponante do que o limite mi.ximo de velocidade fixado é o
podrIo de coll5CfVlÇlo a que esrá submetida, o volume de tráfego que sob... ela se abole.

Haverà quem discorde de que uma via simples de mio-dupla, em terreno acidentado.
sobrecartepda de veiculas· como tantas rodoviu exiSU!ntes no pais, é mais inocgwa do

que uma rodovia como a Bandeitames ou a Anbanll\lCf8, onde o limite miximo de
velocidade é de 100Kmlh7

Demais. cumpre lembrar que o portador da Pertnisslo patll

Dirigir. a vigorar o disposto 110 projeto em exame. pode tCf butante limitado o universo de
rodovias a sua dispoIiçio, já que cada vez mais se proctD1l modernizar a infra-estrutura
rodoviária, possibilitando a adoçIo de um maior limite de velocidade. Alguns trajetos.

cettamenre. terIo que ser cumpridos em viu acanhsdas, mal conservadas. martiri2ando
desnccessanamcnte o condutor recém-habilitado. POll)!ls turisticos.•nsWaçr.es comeroiais



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 14639

e industriais. residências de campo etc poderão se tornar inacessiveis Jl'll'a o principiante.
É o caso até de se perguntar se a medida não feriria o direito de ir e vir.

Inevitável, portanto. opinarmos.pela rej~l~ da iniciativa.

Passemos ao exame do Projeto de Lei nO 697, de 1999.

A proposta em caso. mui apropriadamente, dete<:ta certo giau de
exagero no estabelecimento de requisitos para a concessio da Caneira Nacional de

Habilitaçio ao po~r da Permisslo para Dirigir. Atualmente, esse condutor não pode

cometer nenhuma InfraÇio gravissima ou grave ou ser reincidente em infração média, o

que lhe reum o direito de receber a CNH. Convenham.... n!o é 110 difícil o
recém-habilitado deparar-se com essa siltJaVlio. dada a sevcrldade que, acertadamente, se
empr~u ao novo Código. O cometimenro de qualquer i.fiação por excesso de
velOCIdade. por exemplo. hoje inviabiliza a concessio da CNH para o motorista noviço.

Quem estAciOlJar seu veiculo em local proibido, uma única vez, também tem que reiniciar .
todo ~ processo de habilitat;:lo. o mesmo acontecendo com quem. ao longo de um ano, for

~~'zado por. rer deixado de ilwninar a placa traseira, a noite, e por ter sido flagrado
d'ngmdo o veiculo Com o braço do lado de fora, infrações consideradas de gravidade
média.

Julgamos que é preciso um pouco de moderzção no nato da

questilo. Concordamos. evidentemente. com a fixaçlo de critérios para a concesslo da
CNH. critérios que privilegiem o condutor responsável. precavido. Nilo obstante, 11I0 nos
parece <:anelo incluir no rol das infrações que nunca devam ser comeridas as de naturelA

grave. Complllá-las as de nalW'eza gravissima é aumentar-lhes anificiosamente a
gravidade, ou banalizar o significado destas.

Mais acertado. entendemos. é pcrmitir..sc que uma inrr.ção grave
seja tolerada. e apenas uma. Exceçilo feita às infrações de natureza gravissima, que nos
parecem índe$Culpáveis. as. demais nia s!o suficientes para caracterizat a existência de
uma inclinaçlo irresponsàvel por pane do recém-habilitado, a menos que se tomem

reperitivllS.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ao. I' O § 3' do an. 148 da Lei n' 9.503, de 1997. passa a vigorar
com a seguinte redação:

"§ StJ A Carteira NaCional de Habililaçã(} ,'lcrá cotiferida ao

c:nndulOr no térmmo de um ano. desde que o mesmo não tenha come/Ido nmhuma
i!!fraf-üo de nOlurc:a [!T01J/:iSI11Ul, seJu remcldente em infraçã() grave ou lenha

ullrapas.\'ado u contai!em de dlJ=r! ponllJ,\. ;[,rrthuldo.\ r:oriforme db:posto no ar/.

2,59. "(NR)

Ao. 2° Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data. de sua

publicação.

SaladaComisslo.emÕ>C de~ de 1999

/~Deputado Ameel)' de Paula
Relotor

COMPLEMENTAC.~O DE VOTO

Após a conclusão de nosso parecer ao projeto de Lei n° 419, de

1999, e seU apenso, Projeto de Lei n° 697, de 1999, eis que nos chega para análise mais
uma iniciativa que modifica o an. 148 do Código de TrinsilO 8msileiro. Trata-se do

Projero de Lei n° 1.496, de 1999, de autoria do Deputado Dr. Hélio, que tem por finalidade

suprimir do lCxto legal • Permissio para Dirigir, habilitaçi\o de caráter provisório que
antecede o documento definlllvo. a Carteira Nacional de Habilitaçilo.

C.",pre-nos, ••IIm. volIIIr pe\Jl rejdçia do PnoJtto de Lei .'
1.496, de 1999. Reitera..... I propó.ito, nOllO voto pela rejelçio do Projeto de Lei 11'

419, de 1999, e pela aprovaçlo do Projeto de Lei D' 697. de 1999. aa fOl1lla do

••bltilntivo proposto.

Em virntde do que ja expusemos em nosso parecer. resla claro que
nio podemos concordar com a proposta CflI COI:o. Se temlamos 0$ efeitos de um

abrandamento dos criterios existentes para a ollmtçIo do. CNH, mais JXCOCIIllIÇIO lIiDda
nos causa a possibilidade de se extinguir a Perminlo panl Dirigir, expediente ele BfIInd.e
utilidade para se apreciar e pór sob juiz/) o comportllmemo do COIIdsJtor~lIdo.

Nesse sentido, procuramos ajustar a proposta em foco a um

conceito mais amplo. que n!o privilegie tanto a severidade em uma pontll e tanto a
brandura em OUlIa. Acatamos a idéia de se permitir~ o ponador da Permisslo para

Dingir Cometa uma infração considerada grave. Por outro lado_ consideramos conveniente

que se preveja urna puniçilo para o infrator contumaz, ainda que ele MO incorra em
infrações gravíssimas ou graves. A transgressão continuada da lei. mesmo que em

aspectos de menor releváncia, também configura a necessidade de reavaliaçlo do

condutor.

Eis porque estamos sugerindo que, para fazer jus à CNH, o
condutor nio ulmpasse a contagem de doze pentos. atribuídos conforme disposlo no ano

259. Permanecem como restrições, evidentemente. o cometimento de infração gravlssima
e a reincidéncia em infraçilo grave. Quem. assim. responder por uma infraçio grave. tera
anotad~ em seu pronruâno cinco pontos. restando-Ihe a possibilidade d.. no màximo,
comerer mais duas infrações leves (três pontos cada). por exemplo. rotalizando dez pomos.
Nesse sistema.. para continuannos noS exemplos, o portador dn Permissão para Dirigi"r

poderá. ser rcsponsã\'el por até três infrarr6cs medias. o que soma exatos doze pontos.

Sala da Comis<io. em 1>0 de~

77 fEutado~elyCpaUla
Relator

de 1999.

Quer nos parecer, enfim, que a sugesl10 proporcionara mais

equilibrlO na apreciação das qualidades e do comportamento do motorisla principiante.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI !':10 697/99 (apensado ao PL nO 419/99)

Votamos, pois, pela rej.içAo do Projeto de Lei n' 419. de 1999,
e pela aprovsçio do Projeto de Lei nO 697" de 1999" na forma do lubstitutivo em

anexo.

Sala da COlDlssâo, em ti) de ~foIu-wm";nT

putado Aracel)' de Paula
Relator

de 1999.

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura •

e divulgação na Ordll1l do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a

partir de 03/12/99, por cinco sess6eS. Esgotado o pl'lZO, nlo foram

apresentadas emendas,

SlIBSTITVTIVO AO PRO,JET? DE LEI S' 697, DE 1999

Altera: condições para conceSSílo do.
Cancira Nacional. de Habilitação. ao portador da
Permissão para Dirigir.

SIII da Comlsslo, em 10 da deumbro .1989

Ru~;-~ociOd'.,;.
Secretário
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111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Viação e Transportes, em reuniAo
ordlnána realizada hoje, aprovou unanimemente. com substibJIivo, o Projeto de Lei
nO 697/99. apensado. e rejeitou o Projeto de Lei nO 419199 e o de nO 1.496/99,
apensado, com complementação de voto, nos termos do parecer do reletor,
Deputado Aracely de Paula.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto· Presidente, ChiqUinho Feitosa e Pedro

Fernandes • Vice·Presidentes. Alo[zio Santos, Chico da Pnncesa, Dullio
Pisaneschi, Feu Rosa. Máno Negromonte, Pedro Chaves, Roberto Rocha. Romeu
Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio Reis, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Euníclo
Oliveira. João Hennque, José Chaves, Waldir Schmldt, Eliseu Resende. IIdefonço
Cordeiro. Neuton Lima. Raimundo Colombo. Cartos Santana. Damião Feliciano,
Femando Marrani, Marcos Afonso. Teima de Souza, A1bénco Filho. Almir Sá,
Glycon Terra Pinto, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos, Eujáclo Simões.
Edinho Araújo, Canos Dunga. Peulo Braga, Luiz Sérgio e Ollmpio Pires.

Sala da Comissão, em 5 de abnl de 2000

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Affene condições para concessilo da
Carteira Nacional de Habiiitação ao
portador da Permissão para Dirigir.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art, 1·, O § 3° do art. 148 da Lei n' 9.503, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 148, .

§ 3°. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida
ao condutor no término de um ano, desde que o me.mo
não tenha cometido nenhuma Infração de natureza
gravíssima. seja reincidente em infração grave ou tenha
ultrapassado a contagem de doze pontos, alnbuldos
conforme disposto no ar!. 259." (NR)

Art.2°. Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua
publlC8çAo:>.

Secre:aria Especial de Editoraç1o e Publicações do Senado Federal - Br:l!lí1ia ~ DF

PROJETO DE LEI N· 671·A, DE 1999
(DO SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA)

AI\era a Lai rf 9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo~ ofinanciamento público das
campanhas eleitorais' tendo parecer da Comissão de Fmanças e Tnbulação pala
compalibilicl8cle com ~ Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela nlio
implicaçAo OIÇIlmentária deste e dos PLs n"s 830199.1.495/99 e 160099, apensados (rela1or.
Dep. CARLITO MERSS).

(1)s COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO· ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I· Projeto InICiai

11. Projetos apensados: PL-O.830199· PL.-1.495/99 •PL.1.604199

111- Na Comissão de Finanças eTributação:

- lermo de recebimento de emendas
•parecer do relator
• parecer da Comissáo

oCongresso Nacional decreta:

M. 1" Os artigoI17, 18, 19,20, 23 e24 da Lei n' 9504.

de 30 de setembro de 1997, passam a vigolll' com as altel1lçOes S8Quinles:

"M.17.(...}

§1° Em ano eleitoral. a lei ~mentária respectiva e
seus créditos adicionais incluiria. em rubrica DfÓDria
dotacA,o de valor equivalente ao número de eleitores i:lo Par.
muJtfDl~do PC?'" RS7.0<? (sete reais). tomand~ por
~aeo eleitorado maatentlt em 31 de dezembro do ano
antenor.

.52'" A dotac6o de q~ trata este artigo deveni ser
consignada. ao Tribunal Superior Eleitoral. no anexo da lei
orçamentána correspondente ao Poder Judiciário.

§3D O Tesouro Nacional depositará os recul'SOll no
Banco do Brasil, em conta especial à disposiçiio do Tribunal
Superior Eleitoral. até o día 1° de maio do ano do pleito.

§40 O Tribunal Superior Eleitoral fará a distribuiçlo
dos recursos aos 6rgAos de direção nacional dos partidos
dentro de dez dias contados da data do depósito a que se
refere o parágrafo anterior. obedecidos 08 seguintes
critl!lrios:

I • dez por cento. divididos igualitariamente enue os
partidos que tenham. no mínimo, dez representantes na
Câmara dos Deputados;

11 - noventa por cento. divididos entre os partidos
propC)rcionalmente ao número de votos. que tenham obtido
nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados.

§5D Os recursos deatinados a cada partido deverlió
ser aplicados de acordo com os seguintes critérios. nas
eleiçõee para Presidente da República. Govemadores de
Estado e do Distrito Federal. Deputados Federais
Deputados Estaduais e Deputados Distritais: '

I - uma parte serã reservada à campanha pera
Presidente da República, até o limite previsto no inciso I do
art. 18;

11 - a parte restante será destinada às demais
cempanhas. sendo:

a) sessenta por cantq para as eleiçOes majoritárias;

b) quarenta por cento para as eleições proporcionais.

§6" Os recursos de que'trata o inciso 11 do parágrafo
anterior serAo distribuídos aos órgãos de direçAo regional do
partido nas unidades da Feâeração em este tenha
candidato. na forma seguinte:

I - trinta por cento. igualitariamente entre todos;
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.- '! ," "setenta por cento. proporcionalmente ao número
de eleitores da respectiva unidade da Federaçáo.

§7"_ Os recursos destinados a uma unidade da
Fecleraçao poderão Sf?r transferidos para outra, a critério do
órgio de dlr~D naCIonal. desde que excedam OB limites
de galJtos preVIstos no art. 17 para cada candidatura ou haja
concordância do 6rgão de direção regional respectivo.

. . §6° Nas el!'tiçc5es municipais, os recurBOS a que tem
dlreit? cada. partido serêo diatribuidoa de acordo com os
segUintes critérios:

I _ vinte e cinco por cento, divididos .igualitBriamente
ent~ todas as capitais onde o partid~ tenha candidato;

11 - vinte e cinco por cento. divididos proporcionalmente
ao 'número de eleitores de cada capital onde o partido tenha
candidato;

11I - cinqüenta por cento, divididos entre os demais
municlpios onde o partido tenha· candidato conforme
crltérios definidos pelo Orgito de direçAo nacional do partido;

N - do total de recursos destinados a cada capital ou
municfpio. sessenta por cento serão aplicados nas
campanhas dos candidatos a Prefeito e quarenta por cento
nas campanhas dos candidatos a Ver~ador: .

§9" Quando os recursos destinados a determinada
campanha forem inferiores aos limites de que trata o art. 18,
os partidos e candidatos poderão usar recursos Próprios ou
rei=a~rdoações de pessoas flsicas como complementação.

, ,,'~

Art. 1S. Os valores máximos a serem gastos em
campanhas eleitorais sAp os segulnt~: .(NR)

" I _ no caso de candidatos a Presidente da República, o
equivalente ao mlmero de eleitores do Pais multiplicado por
R$. 0,15 (quinze centavos de real), não podendo ultrapassar
quinze milhões d~ reais;

11 " no caso' de candidatos a 'Govemador de Estado e
do Distrito Federal, o equivalente ao número de eleitores da
respectiva !-midade da Federaçlio multipll.cado PQr RS o,~o
(oitenta centavos de real), nao podendo ultrapassar OitO
milh6es'de reais;

.... ' .. in -nO c:àso de candidatos a Prefeito. o equivalente ao
nllmero de eleitores do município multiplicado P9r .~$
2.00(dois reais), nAo podendo ultrapassar- cinco mll~ de
reeis; ..

.IV - no C8IK? de candidatos a Senador, o equivalente
ao n!Jmero de eleitores da respectiva unidade da Feclera~o

multiplicado por R$ 0.30 (trinta centavos de 1'e81) nAo
podendo ultrapassar três milhões de reais; ,

V - no caso de candidatos a Deputado Federal
Deputado Estadual e Deputado Distrital R$ 300 000 OÓ
(trezentos mil reais), independentemente do número 'de
eleitores da unidade da Federação;

. VI - no caso de candidatos a Vereador, o equivalente a
VInte por cento do valor definido no inciso 11I. nito podendo
ultrapassar R$ 250.000,00 (duzentos e cinqOenta mil reais).

Parágrafo único. Gastar recursos além dos vaiares
máxima. definidos neste artigo sujeita o candidato ao
pagamento de multa no valor de Cinco a dez vezes a quantia
em excesso e a cassação do respectivo registro. ou à perda
do diploma, se jã eleito.(NR)

Art. 19. Até quinze dias ap6s a escolha de seus
candidatos em conveneAo, o partido constitUirá comitlts
financeiros, com a finalidade de administrar os recursos
próprios. os de que trata o art. 17 e os recebidos de pessoas
fteicas, e aplicá-los nas campanhas eleltomis.(NR)

§1° (...)

§ZO ( •••)

§3° (... )

Art. ;20. O ~ndidato a cargo eletivo fará, diretamente
ou por intermédiO de pessoa por ele designada a
acIminlstraçAo financeira de sua campanha, uisaÍldo
reeunsos repassados pelo comitê, recursos próprios ou de
pessoas fíSicas. na forma estabelecida nesta lei. (NR)

Art. 23. ( ...)

§1° ( ... )

11 - no caso em que o candidato use recursos próprios
ao valor máximo de gastos estabelecidos no art. 17. (NR) ,

§10 A doaçlio de dinheiro proveniente de pessoa
juridlca e campanhas eleitorais constitui crime, purlivel com
delençAo, de seis lTlM8S a um ano, com e a~emativa de
prestSçAo de seNÍÇOS à comunidade pelo mesmo prazo.

52" A pessoa juridica da qual provierem os ~ursos
menCIOnadoS no pilrágrafo antertor estará SUjeita so
pII!I8I1Iento de multa no valor de cinCO e dez vezes o vaJor
éIolIdo e à proiblçAo de par1iclpar de licitaçóes pabliqllS e de
ce\ebnIr contratos c::>m o Poder Públlco pelo penodo de
cincO anos, por de1Brminação da Jullti.ça Eleitoral. em
procesao no qual seja assegurada ampla defesa.

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

JUSTIFICAÇÃO

A apresentação do pnllI4lnte projelo vem ao encontro do

cornsndD da Lei n" 9504, ele 30 de sel8mbro de 1997, que em suas di!lpDlliç6eS

tramit6rias remeteu para lei especIfica a tarefa de disciplinar o financiamento

da c:ampanltes e1eiloolis com teCtJf80II públicos (cf. alt. 79).

o terna, na verdade, já havia sido amplamente debatido

nMta casa por uma comiséO especial, criada na legislatura passada com o fim

de eetudar todos os projetDll que então tramitavam sobre legislação eleitoral, e

em I18pecial o projeto de Lei nO 2695, de 1997, que acabou se tranmnnando,

epó& Inúmeras altal1lÇÕ8S, na Lei 9504.

Nsquela oportunidade, o então Relator da matéria,

Deputado CARLOS APOLlNÁRIO, allSim julltilicava sua inclusão no texto do

subatitutivo apreMntadD:

·0 problema do financiamento da atividade polltlca
é tópico central na pauta decisória das mais importantes
de/nOCnICias contemporâneas. O custo d8ll campanhas em

todos os parsas tem crescido exponencialmente. O volume

de recursos necessários aos pleitos dasiguela os candidatos
e partidos e dá peso indevido ao poder econômico no

resultado elellol'81 e, posteriormente, na própria condução
doII gOVemD8.

A situação tem levado às propostas de
Ilnanclemento pablico, de adoçA0 de tetos para os gastos
eleitorais e de restriçl5es às contribuições de empresas, ou
mesmo sua proibiçio em alguns desses palses.Cremos ser
o momento adequado para considerarmos a matéria
seriamente entre nós e inserir a cláusula de financiamento

público e de proibição de contribuições de pessoas jurldicas
em nO!lSB& normas eleitorais.'

o texto discutido no âmbito C:á~Jela comissão especial e
poIIterionnente submetido à elelibet'llção do Plenário contemplava o

filWlclamento pablico das campanhas ele~orais como regra permanente,

lIfll'8lIentando fórmula raeibnaJ de dilltribulçAo dos l'8CUf'SO!l pablicos entre as

diversaa eleiçI5es e 08 div8r8Ol partidos concorrentes a cada ple~o.

A1J final da tramitação, entretanto, o que se previa como

regra permanente al?8bou constando do texto 'da lei aprovada apenas como
nonna a ser definida em outro diploma legal, especifico. que tratasse
6XCluslvamenta da matéria.

Eo que pretendemos fazer com a apresentação do projeto
em~: trazer de novo o assunto aÇl exame do Congresso Nacional,
especralmente no momento em que 'as reformas polftica e eleitoral assumem
prioridade na pauta das discussões de ambas as Casas.

o~ que propomos. é a reprodução exata do que se
examinou na comissão especial criada na legislatura pllS&Bda, à qual nos

refarimos. Cremos que seja, no mfnimo, um valioso ponto de partida para novas
álSCl.lll86es. ou mesmo novas propos1n.

Sala das sessões, em t,c de "d/.•/ de 199 ~

Art..24. É vedado, a partido e candidato. receber
direta ou Indiretamente doação em dinheiro ou estimáVel em
dinheiro, inclusive atravéfl de pUblicidade de qualquer
_p6cie, procedente de pessoa jurfdica.(NR)

í
oeputado"''OYSI~ .?,
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE .ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL
1988

TiTULON
Da Organização dos Poderes

...........................................................................................................................................
.CAPÍ11JLo TI

Do Poda Executivo

SEÇÃO I
Do Presidente e 00 Vice-Presidente da República

...........................................................................................................................................
Art. 79. SubstituiníoPresidente, no calO de impcdimcoto. e suceder-lhe-á, 00 de

vaga. o Vice-Presidente.
Parigrafo llníco. O Vice-Presidente da República, além de outrllS atribuiçlles que

''le forem cooferidas por lei complementar, auxiliará o Pte!1dente, setlllJre que por ele
convocado paraomissões especiais.
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

LEI N· 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

ESTABELECE NORMAS PARA AS ELEiÇÕES.
...........................................................................................................................................

Da Arrecadaçlo eda Aplicação de Recursos JIIlS C8I11p1111bas Eleitorais

Art. 17 - As despesas da campanha eIeiteral serllo realizadas sob a
respoIl5Iibilidade dos partidos, OU de seus candidatos, e finlInciadas na forma desta Lei

Art. 18 - JIJIltaInellte COOI o pedioo de registro de seuo candidatoo, os pl[tidos e
coIieaçlleS comunieatlo à Justiça Eleitoral os valores máXimos de gastos que flll"110 por
eIlldidatura em cada~ em que eooClllTCfCDl.

§ 1· TtIltIIldo-Ie de coJipçio, cada partido que a int4gra lixanI o valor máximo
de gutoI de que 1ntaeste artigo.

§2· Gastar rectIl10S além dos valores declarados nos termos deste artigo sujolta o
respcmável ao pagsmento de multa no valor de ciIIco a dez vezes a quantia em
extesSO•

.Art. 19 ~ A.té dez lJ!as úteis após a escolha de seus QlIdidalos em COI1venç!kl, o
partido cmutituirá COllllt!S financeiros, com a finalidade de arrecadar recut!AJ e
aplicá-Ios nas CIlll1lfltI1la! e1eitolais.

Art. 20 - O candidatD a cargo eletivo &ri, diretamente ou por intelmédio de
pessoa por ele designada, a lIdministtaçao financeira de sua campaoha, usblo
recw:sos repassadoll pelo comi~, inclusive os relativos à cota do FUIIdo Pódirio,
rec:msos próprios ou doações de pessoas físicas ou juridicas, na forma estabelecida
oestaLei...........................................................................................................................................

Ar!. 23 • A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas físicas~
flUI" l\or4>eS em ~iro ou ettimáveis em dinheiro pca campan\I8s ele\lOtU,
obedecido o disposto nesra Lei.
........................................................................................., .

TI • no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de

gastos estabeleçido pelo seu partioo, na~ desta Lei. . .,
Ar!. 24 - E vedado. a partido e candidato, receber direta ou mdirelaJncntC doeçIo

em dinheiro OU estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:

I • entidade ou governo estr3Ilgeiro;
II • órg&J da administraçao pública direta e indirela ou Jimdação mantida com

recursos provenientes do Poder Público;
m-COlIcessiOllírio OU permissionário de serviço público;
N . entidade de direiro privado que receba, na coodição de beIJeliciãria.

contribuiçlo compulsôria em virtude de disposiçAo legaI;
V • entidade de utilidade Plllilica;
VI • entidade de classe OU sindical;
VII • pessoe.juridica. semfins lucrativOS que receba lWD09 00 exttric>r.

...................................................: .
...................................................................................................................~.···1·',··········· ..····

PROJETO DE LEI N~ 836, DE 1999

(Da Sra. Rita Camata)

Diapõa .....obre o financiamento pübliC!o de campanhas eleitorais.

(APENSI-SE AO PRO.wro DE LEI NR 671, DE 1999)

oCongresso Nacional decreta:

TÍTULo I
Da amcadaçlo e da apliaçio de retursos lias Campanhas Ekitorai!

Ar!.}0 As despesas da campllllha eleitora! serao realizadas sob a
oresponsabilidade dos partidos ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei:

§ I. Em llIlO eleitoral, 11 lei orçamentária respectiva e seus créditos adicionais
ineluiIlo, em IUbrica própria, dotaçAo de valor equivalente ao n6mero de eleitores do
pais multiplicado por RI 7,00 (stte reais), tomandlHe por referéncia o eleitorado
e:dstente llI11'31 de de7ernbro do 8IlO anterior.

I _ O vaJor de RS 7,00 (~e reais) será convertido em UFIR Illl data de
proroulpçlo desta \ci.

n - O número de eleitores do país será, fornecido peIl? TnDuna1 Superior
E1eitonl. ' .' o'

i 2" A 00IaçI0 de que tnIIa este artigo deveri ser coosignadajunto ao Tn1Junal
SlIpCriore1citoIal, no llllCtO da lei (l[Çllll1CIllZr~ente ao Poder JudiCÜJliO

§ 3. OTesouro NacionsJ depositará os recursos noB~odoB~ eIl1 coDla
especial à disposiçAo do TnDuna1 Supaíor Eleitor;l1, até o dia 1 de lIllllO do 1Il10 do

p~cito.

§... O Tll'buna! Superior EIeitooIl fará a dis\ribuiç!!> dos tectIlWS ao:' ÓJgRos
de direção naciooa1 dosp~dcs~ de clez~~~ data 00 depóSitO a que
se refere o parágtafo anttnllC obe&cidos os seguillteS crilériOS.

I - dez por cenro, divididos igualitariamente entre os Partidos que tenhlnn
obtido, na última eleiçlo, 00 mfuimo dez representantes na Cíimara dos DepUlados,
desde que estejam com a prestação de contas em dia.

n - Noventa por cento, divididos proporcionalmente ao número de votos
obtidos por cada Partido nas últimas eleições para a Ciírnara dos Deputados.

§ 5' Os recursos destinados a cada partido deverão ser aplicados de acordo
com os seguintes critérios, nas eleições para Presidente da Rcp6blica, Governadores
de Estado e do Distrito Federal, Senadores, Deputados Federais, peputados Estaduais
e Deputados Distritais:

I - uma parte será reservada à campanha para Presidente da República, até o
linúte previsto no inciso I do art. 2';

II- 11 parte restante será destinada as demais campanhas, sendo:

a) sessenta por cento para as eleições majoritárias,

b) quarenta por cento para as eleições proporcionais.o

§ 6" Os recursos de que trata o inciso n do parágrafo anterior serIo
distribuldos aos órgãos de direção regional ou municipal dos partidos paliticos nas
unidades da FcdernçIo em que estes teIlham candidatos, Dlt f\lrlllJi seguinte:

I ~ trinta por cenro igualitariamente entre todos OS candidat95

II - setenta por cenro proporclonaJmen ao llÚlllefO deei~ da respectiva
unidade da Federaç!o.

§ 7" Os Il:C!Jl"SOS destinaqO$ a oUlJlll unidaIje da FederaçIo podcdo ler

transferidos ll1n 0Ilttll, J critério ~,~ de~ iíaciQl AA partido poJftico,
"".;lé; que exce<lam os Iimitts de gastos previstos no art. 2" para cada ClIDllidatura e
h9.ía CQIICOrdancia do~~~.r,egi~.!;csIJeC!i~.o" ,

. o §.8" Na oleiyões 11llIlIiclpais, 0$ orccut'$OS a queot~ direfui,,.:ada priIo scdo
distnõuldos de acordo com os seguintes critérios:
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Il - setenta e cinco por cento, divididos proporcioDBlmente ao número de
eleitores de cada IDWlicípio onde opartido tenha candidato:

m- do totaI de recursos destinados a cada capital ou mWlicipio, sessenta por
cento serão aplicados nas campanhas dos candidatos a prefeito e quarenta por cento
nas campanhas dos candidatos a vereador.

§ 9" Quando os reC1l1SOS destinados a determinada campllllha forem inferiores
aos limites de que trata o art. 2°, os partidos e candidatos poderão usar rCCUISOS
próprios ou receber doações de pessoas fisicas até os limites estipulados nesta Lei.

Art 2° Os valores máximos a serem gastos em campanhas eleitorais serão os
seguintes: '

I - no caso de candidatos a Presidência da República, o equiVll1cnte ao número
de eleitores do pais multiplicado por RS 0,15 (quinze centavos de real), nlo podendo
ultrapassar RS 15.000.000,00 (quinzemílhõe5 de reais);

Il - no caso de candidatos a Governador de Estado e do Dis1rito Federal, o
equivalente ao número de eleitores da respectiva unidade daF~, multiplicado
por lU 0,80 (oitenta eetttavos de real), alo podeudo ultrapassar RS 8.000.000,00 (oito
miIhIles de reais);

m- no caso de canâidatos a Prefeito, o equiVll1ente ao número de eleitores do
Municipio multiplicado por RS 2,00 (dois m\is), não podendo ullnIpassar RS
5.000.000,00 (cinco miIhiles de reais) nas capitais, RS 3.000.000,00 (três milhões de
reais) nos municípios com mais de duzentos mil eleitores e R$ 1.500.000,00 (um
IDiIhfio e quinhentos mil reals) nos demais múniclpios;

IV - no casos de candidatos a Senador, o~ente 1IO núme'ro de eleitores da
respectiva unidade'dáFedmçftlimultip1icadO poiRS 0;30 (trinta centavos de real).
I)lio podendoulll'lljlassarRS 3.000.000,00 (três milhliea de reais);

V_111> Ç8SO de candidatos aDePutadoF~ DeputalID Estadua1 e Deputado
Distritll1, RS 500.000,00 (qUinhentos iliil reais). indepenÓCl1temente do nÚlIlefo de
eleitores da unidade da Federaçlo; , .

VI i.. nocaso'dc'~ a Vereador;o'equivallinte a vinte por~~~
definido no inciso m, n!o podendo ultrapassar RS 300.000.00 (trezentos mil reaIS)

nas capitais e mUDicípios com mais de duzentos mil eleitores, e RS 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais) nos demais municípios.

VII - OS valores referidos Deste artigo serão convertidos em UFIR na data da
promulgaçfto da Lei.

Parágrafo Único. Ultrapassar os valores máximos definidos neste artigo
implica na inelegibilidade do candidato para as duas eleições subsequentes e na
cassação do respectivo, ou perda do diploll1ll, se já eleito, além do pagamento
imediato de multa em valor atua1izado em UFIR, e equivalente a dez vezes a quantia
g/lStll em excesso.

Art. 3' Até quinze dias após a escolha de seus candidatos em Convençilo, o
Partido constituirá comitês financeiros com a finalidade de administrar os recursos de
que trata o art. 1°, a fim de aplicá-los nas campanhas eleitorais.

§ 1° Os comitês devem ser constituídos para cada uma das eleições que o
Partido apresente candidato próprio, podendo haver reunião, nwn único comitê, das
atribuições relativas às eleições de uma dada circunscriç50.

§ 2° Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê nacional e
facultativa a de comitês nos Estados e no Distrito Federal.

§ 3° Os ClJI1litês final!ceiros serão registrados, até, cinco dias após sua
constituição, nos órgãos da Justiça Eleitor;!! aos quais compete· fazer o registro dos
candidatos.

Art. 4° O candidato a cargo eletivo furá, diretamente ou por intermédio de
pessoa por ele designada, ~, ~9\\l ~ceira de, sua .<:ompanha, utiliz8lldo
~os repassados pelo comi!!. recunios próprios ou de pess.QllS,fisicas, na fonna
estabelecidanesta Lei

Att. 5° O l1aIldidato é Q ÚlJiCQ.1es.J1!l1lSávcl~veraci~ das infOD1lllÇÕCS
financeiras e con1Dbeis de sua campanha, dev~çlo llS$~ 1I,~va prestaçlo de

se f(H' o caso, CII! conjunto com a pessoa desigaada para essa tarefa.

NL ~o, É obrigatório'para o Partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica; '00 'BancO do BrllS'i1,"jài'a"iegiSttar t6d'ô~'6 'movimtlito fm8llceiro da
ClIIIIjlanha.

Parãgrafo Único. Onde nlo houver agencia do Banco do Brasil, o Partido pode
optar por outro banco existente na localidade. Os bancos ficam obrigados a acatar o
pedido de abertura de conta de qWl1quer Partido ou candidato escolhido em
convenção. destinada à movimentação financeira da campanha, sendo-lhes vedada
condiciOllá-la a depósito núnimo.

Att..,. A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas lisicas poderão
fazer doaç1ies em dinheiro ou em bens e serviços estimãveis em dinheiro para as
campan\!as eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1° As doações e contribuições de que trata este artigo ficamlimiradas:

I - no caso de .pessoa lisica, a dez por cento dos rendimentos brutos do ano
anterior à eleição;

n - no caso em que o candidato use recursos próprios, ao valor mâximo de
gastos estabelecidos no art. 2°;

§ 3° A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita, a quem
receber, candidato ou partido, ao pagamento imediato de multa no valor de dez vezes
a quantia gasta em excesso. devidamente atualizado pelo mesmo Úldice 'adotado para
reajustar os valores previstos nestaLei

Art. &" O partido que descumprir as normas- referentes à arrecadação e
aplicaçilo de recursos fixadas nesta Lei perderá o' direito 110 recebimento da quota do
Fundo Partidário da cleiçao subsequente, além ,de terem seus registros, ou, caso já
eleitos, seus mandatos, cassados.

Art. 9" Silo' considerados gastos eleitotais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei, dentre outros:

1- confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
Il _ propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer :meio de

divulgação, destinada a conquistar votos;

m_aluguel de locais Jl1IllI8promoç!o de at05 de campanha eleitoral;

IV .,~ desPes~ com transpone ou deslocamento de pessoas a serViço das

candidaturas;

V- correspond!ncia e despesas postais;

. . VI - despesas de iustalaçlio, organização e timciooamento de Comitês,
mclumdo os gastos com luz, égua, e serviços necessários às eleições;

. VII - rem~eraç!o ou gratificações de qu~quer espécie 8 pessoal que preste
servtços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Deve ser elaborado recibo com
número da carteira de identidade e titulo de eleitor, de todas as pess~ que
trabalharm para a campanha;

vm-montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;

. IX - produção ou patrocínio de espetáeulos ou eventos promocionais de
candidatura; .

. X -. produção de programas de rádio, televisão ou video, inclusive os
destinados a propaganda gratuita;

XI - pagamento de cachê a artistàs ou animadores de eventos relacionados à
campanha eleitoral;

XlI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. As empresas de pesquisa
deve~ fe~har contrato com o Comitê ou candidato e ter mais de cinco anos de
expenênClll comprovada, devendo regiStrar-se junto lll) Tnbunll1 SuperiorEleitoral;

. XIII - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros
brindes de campanha;' '

XIV - ~uguel de bens páiticulares para. veiculaçfio, por qualquer meio de
PlWagan<!a eleitoral; ,

XV - custos com acriação e inéliJsãó de sítios na Jntemet;

• XVI - ~ultas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na
IcgJSlaçIio eleitoral;
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,':v'Il - encargos trabaIhíslas, CPMF, taxas, impostos e outras despesas legais
decorrentes da campanha eleitoral.

1'ÍTULOu
Da Prestaçio de Contas

Art. 10 A prestação de contas sem feita:

I - no caso dos candidatos às eleições majoritária, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;

n _ no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os
'modelos constantes do Anexo desata Lei.

§ 10 As prestações.de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
por intermédio do comitê financeiro, devendo ser acompanhadas dos extratos das
contas bancárias referentes à movimentaçAo dos recursos usados na campanha e da
relação de cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e
emitenteS.

§ 20 As preslllçõe5 de contas dos~~ às eleições proporcionais serlo
feitas pelo comitê financeiro ou pelo própno candidato.

§ 30 As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serlo
convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem.

Art. 1I Ao receber as prestações de ciKuas e' demais inf~~ dos
candidatos às eleições lIllIjoritúias, e dos candidatos às eleições proporcIOnaIs que
~por prestar contas poc seu in.t'cmlédio.os,~ deverfto:

I _ verificar se os valores declarados peJo candidato à eIciçlio majoritária como
tendo sido recebidos por intermédio do COIIli#,~ com seus próprios registros
financeiros e contábeis; .

II _ resumir as ínf~ coiítidas nas preStações de C?Jltas, .de fOlIll8 a
apresentar O demonstrativo coosolidado das caúqlanbas dos candidatos, através dos

modelos 4 e 7 em Anexo;

~ - en~ à Justiça EleitoBl, alé O trigésimo dia posterior à realização
das elel\'ÔCS, o ~onJunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê,
na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte;

IV.- havendo segundo turno, encaminhar a prestaç!o de contas dos candidatos
que. o dISputem, referenle aos dois turnos, ate o trigésimo dia posterior a sua
reahzação

§ 10 05 candidatos as eleições proporcionais que optarem pela prestação de
contas drretamente à Justiça Eleitoral observarão o mesmo prazo do Inciso IJI.

§ 2° A inobservância do prazo para encaminbamento das pres~es de contas
ÚDpede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar.

§ 3' ~s partidos~~o ínfonnações consolidadas sobre a prestação de
contas ao T?bunal S~penor Eleitoral em formulários especificos, devendo guardà.los .
por. um penodo de cmco anos, para eventuais pesquisas do Tn"buna! de Contas da
Dmão conforme o modelo 4 em anexo.

An. 12 Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Eleitoral
decidirà sobre sua regularidade.

§ I' A decisão que julgar as contas de todos os candidatos eleitos ou nilo serà
publicada no Diário Oficial da União, até oito dias antes da diplo~ação ,

.§ 2' Erros formais e materiais corrigidos, não autorizam a rejeição das contas e
a commação de sanção a candidato ou panido.

..§ 3° P~ efetuar os e= de que trata este artigo, a Justiça eleitoral poderà
requlSrtar tkllicos do Tribunal de.Contas da União dos Estados do Distrito Federal
ou dos MuniCÍpios, pelo tempo quê foc necessário. ' ,

. § 4° Havendo .~cio. de ~dadc na prcstaçio de contas, a Justiça
!'iJettoral poderá requISitar diretamente do candidato ou do comitê financeiro as
informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a
complementação dos dados ou o saneamento das falhas.

§ ~o AJ~ça Eleitoral terá acesso aos fiirmulários de modelos 4 e 5 em Anexo
~ Lei e, se Julgar necessário, poderà requisitar a leitura das outras infOl1llaÇÕCS
contidas nos outros modelos em anexo.

.rt. 13 O financiamlmo público de campanhas fica sujeito à flSCa1izaçfto do
Tribunal de Contas da União.

Ar!. 14 se, ao final da campanha, ocom:r sobra de recursos financeiros, esta
deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos,
transferida ao Partido ou coligação, neste caso para divisão entre os partidos que li
compõem.

Parágrafo Único, Os recursos provenientes da sobra de campmlha oriundos de
pe5!108S fisicas devem irpara o caixa do partido.

Ar!. IS Até cento e oitenta dias após a dip10maç!o, os candidatos e os partidos
COII5ervarlo a documentaçlo concernente as suas contas.

Parágrafo Único. Esllllldo pendente de julgamento qualquer processo judicial
relativo às contas, a cIocumentação a elas concernente deverà ser conservada até
sentença transitada em julgado.

Ar!. 16. Até o dia 5 de março em ano de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral
expedirà todas as instruções ne=sárias à ~ecução, ~esta Lei, ouv!dos previamente,
em audi!ncia pública, os delegados dos partidos partí.ctpantes do pleito.

§Io O Tn1lunal Superior Eleitoral publicam o código orçamentário plllll o
recolhimento das multas eleitorais ao Fundo Partidário, mcdimrte documento de
arrecadaçIo correspondente.

§ 2" Hm:ndo substituiçllo daUFIRpor outro índice oficial, ~ TribunalS~oc
Eleitoral procederà à a1teraI;Io dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo mdice,
ou, caso o índice seja extinto, adotará lndice em substituíçlo.

JUSTIFICATIVA

Tomar público o financiamento de campllllhas eleitorais é um paso em
busca da transptdncia, da booestidlIde e da modernidade na~politica. Ao cootririo do
que se diw\ga, o financiamento 'Jlí!blico nIo é mil peso ou 6n1lS para oEstado e para a
sociedade, É a oportunidade de tix'nar 11 disputa eleitoralmaís democrática e equih'brar
as condições dos candidatos que participam desse processo.

o~w Pro;jeto, que di!p&l sobre ofinanciamento público de campanhas,
apresentado originalImnte pelo ex·Deputado Sérgio ClliOOro (PDToBA) na

legislamra passada, infeli2:lnmte foi arquivado devido a nllo reeleição de seu autor.

Por entendermos que se cooseguirà maior trlIIl5paréncia das contas das
campanhas eleitorais atnIVés do financiamento público e a detemrina.çlio em lei de
como e em que os recursos podem ser gastos com a consequente OOrigatoricdade de
os candidatos prestarem contas 80 Tnbunal Superior Eleit011l1, reapresentamos a
proposição com adevida autorizaç&l de seu autor.

Por este Projeto, as despesas da campaoha eleitoral serão previstas por Lei
Orçamentária, que definirà a dotaçlo de valor neccssària, consignada ao Tnbunal
Superior Eleitoral, órglio itco.to, que fará a distribuição dos recursos às direções
nacionais dos Partidos. Os rCCUIllos do financiamento de campanha serão depositados
em conta específica do Banco do Brasil e só poder!o ser moVÚDentados pelo Tn"bunal
Superior Eleitoral, dUl1l!1te os dez dias anteriores ao repasse dos recursos 80S Partidos
Políticos.

Outros pontos favoràveis deste Projeto são: a obrigatoriedade de instalação
de wn comitê fmanceiro para cada Partido ou coligação, sendo que o candidato
também fica responsável pela movimenlllção financeira de sua campanha e o
estabelecimento de tetos de gastos por tipo de campanha, eJiminando-se
defJIl.Ítivamente aespiral inflacionária de despesas que afeta o equilibrio do pleito. As
atuais campanhas eleitorais do brasil são das mais caras do mundo.

oProjeto permite também a conlribuição de pessoaS fisicas, determinando
porém um teto para tal e impede a· de pessoas jurídicas. Se empresas fmaneiarem
campanhas, o candidato PJlll~ multa no valor de dez vezes o recebido da pessoa
jurídica, além de ficar proibido de se candidatar pélas duas próximas eleições.

Diante do exposto, g~tiuia' de solicitar aos nobres pares apoio para
apfOvaçio da presente proposlll;·lembrando que dentre as inúmeras funções desta
Casa, temos também o dever de democratizar-lhe o acesso, para que todas os setores
da sociedade posSllDl aqui ~ ..rmm:sentados, e isso só serà possível se a
concorretJcia for equilibrada,'pri~~almente em termos financeiros.

SaJadasSesslles,em Dí/o;I'11'

Deptl"daIlIT~T:A
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PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PARTIDO

RECIBOELE/TOlUL

SIGLA E N" DO PARTIDOISERIE NOME DO PARTIDO

(~";:bemos de U.F. {RS-l

IEndereço Municlpio
{UFIR-l
Valpr por extenso em moeda corrente

iMuniclpio doação para campanha eleitoral das
eleições municipais

IcEp
('F ou CGC nO Data_'-l_

~1tu1ode Eleitor I
Assinatura do rcsponsivel

Zona_ScçIo

puantidade RS Nomc do tcSP.

Correspondente a . CPFn'
UFIR.

IDATA_I--f~
Séric: sialae n' do.partidolnumcraçio
sêqucn.c:ial ..

~ome do responsávcl

\cpFn'

MODELO I

FICHA DE QUA.LIFICíçJODO CANDIDATO

Nome: ~--N'--

CPF Identidade órsão Expedidor
Título de Eleitor Zona Seç80 _

Endereço Residencial Telefone _
Endereço Comercial Telefone _
Partido Político Comit! Financeiro----
Eleição Circunscriçlo------Conta bancária nO Banco_ Agência_
Limite do Gasto em Reais RS _

DADOS PESSOAIS Do RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA

Nome: -:-_~N' _

CPF Identidade órgão Expedidor
Título de Eleitor Zona SeçIo _
Endereço Residencial Telefone _
Endereço ComeriCal Telefone _

LOCAL . DATA-l_'_

MODELO 2

REUçJO DE CHEQUES RECEBIDOS· Flau. DE CONTROLE
INTERNO .

Dircç!o NacionallEstadual do PartidolComit!lCandidato

E1ciçio UFJMunicipio- _

Data de IdenlifiClÇlo IdeIlIificaçlo do çbequc VIIms
Recebimento emilClllddoldor·

Nome CGClCPF Datada NO do NO NO RS VFlR
CIÍIissIo bInco A.G. cbcquc

,-
..~.

0.- -- . r" .' ._ 0'0

TOTAIJl'RAliISPOB.TAIl

Loça] --:-Data-'-'-Assinatura Assinatura. _

Oodel03

PanidolComilé

jQndidalo
iEeição e
juFlMunícipio

ITItulo da Conla TOlIi

l-Receitas RS \UFIR .
Dooçõese
Iconuibuiçlles
·ReaIrSOS Próprios I
Recursos de P=as
físicas
Fundo Panidirio

Venda de camisew,
bolOlIS, bonés,
bondeiras e demais
bens de uso.

Fundo Panidirio R=ur.Io. Tal&!

2 - Despesas RS UFIR.
De5pesss com
Peuoal

ElIc:ali0s Sociais

Impostos

IAlIJiUãs
jDespesu de VIJPD1

=:O.'
~de!lells
M6véis . -
Dapau POIbIis
jMaleriais de
~ .. .. .-
~com -'
~

:10'-
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~deBells

~POSlaiJ

idateriaiJ de
ExpedicuIc

: com

e..
:erviços !'ft'SI.'dos

portmeiro!

=mtistuou
Mmr.iaisim~
Lanches e Refei~e$

·SoêrPdc
C:amp.ma

ModeloS

FICHA DE QUAUnCAÇÃO DO COMItl FINANCEIRO

!'Irlido:
~;::;;;;, ;,:F"UIIDC=:eiRlI'C=and=ídIIo:=:-------:----, Ú,alco?
Sim NIo, _

~:
Númem·"':'da-C-on1a-B~-----.:UP~'------

!lclco ~
Eudereço'-:--- '------

!}ioe: QOS memlxos FUIIÇC1es
.

RO CIClCPF

LocaI. DIla_,_,_

Modelo 6

CONTROLE DE PESSOAL

ft_Lm-
o

O_R.-I-I_'--------i

Modelo 7

RECIBO DE DEVOLUÇÃO DA SOBRA DE CAMPANHA AO TSE

MadeIo8

RECIBO DO TSE CONSOLIDADO PARAO11S00I0NACIONAL

PARTIDO VALOR BANCO/AG. CONTA "CHEQlIE

I
If I

PROJETO DE LEI
N! 1.495, DE 1999

(Do Sr. Joio Paulo)

•.lOdIICa dIpoIiIvotda Lei EJeiIa1I rf 9.504197.

(APEHSE-sE AO PROJiTO DE LEI N' 871. DE 1llQll)

oCONGlUiSSO NACIONAL deeraI:

{. 1'nIiIeIle- 01.' dOlieitolll do pés IlIlkijlliCldo [lllI' 0,10 t.JFII;
n- GoYer.aor -oL' de dciloIII da UlIidIdeda fedcnçio lIlJltipIicado por 0,30 UFIl;
m. s.-r-01.' de e!IÍlCRI da lIIIidIde da rederIçio dplicado porO,lO UFII;
IV. DIpado-o 11.' de eIeíI«es da lIIlÍdIde da~ IlllkipliCldo por O,OS~
V. PreiIito -o1.'de eIeílaIII do l1IIIIÍCÍ\lÍO Iftlkijllicado (Xl' 0,50 UFIR:
VI- VI'IIIlares- o11.' de eleíloreI do llIlIIicípio lIlIIfti\lIicIdpor O,SO UFIR; (Nl~

11': O_1IllIINIIeidO 00 _IVnil podá erceder 2OO.lXXl um.eo_ VlllIcI podá
... tuperior a100.000 UFIR. (Nl);
12': GMlatRICIIIlII aIéla dos vaIoIII estlbelecidos DeISe IIliso,IUjeita oCIlIdidIIo i~ •
• retpeClhoo rePuó e10 ptpIllClllO de _00 YI10r de~W2a I q.lá&...."
(NJ,~
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§ I': No caso de e1eiçlo • cargos majoritários, podení o c:ondidato designar o respectivo COOlita
FÍIIIlll;eiro pIII adminiSlllJ' sua camplllba eleitoral. (NR)
§ 2": Os rOCUl3O. próprios a que se rei' arti!!O ficarão Iimiudos lO valo< mixilllO de gulOI
pIIIl respectiva olelçio. eotab<locidos Lei. (NR)

·Art. 3': O parígrafo 2'do 1lti!!O 22.pIISI I vigonrc:om ueguinto rodaçio:
Art. 22: (...)
§ 2': O disposto IICIlclltigo nIo se aplica qUllldo 0C0ITCr a hipótese provi... no § l' do 1lti!!O 20.
bem como âJ e1oiçl5es municipais onde Rio hajl agêncil bsnciriL WIlpOUCO áI e1ciçl5es PIll
Voreadorom lllJJlioípio. com lIlClIO' do vimo mil ololrores. (NR).

·Art. 4': Revoga.soo § I'do Iltigo 2J oo"caput". PUllI vigorar com aseguínlc rodJÇio:
Art. 23: A pIltir do 15 dc maio. pessoas fillÍcas podetio fizer dolÇÕCS em dinheiro. ou estimáveis
em didIteiro. para campanhu eleitorais. até o {imite de dez por cento do. rendimentos bnIlos
sul'eridos no ano amerior iI e1ciçlo. (NR)"
§ I': REVOGADO."

"Art. 5': O § 4' do artigo 23 pIISI I vigorar com. seguinte redsçlo:
Art. 23: (...)
f 4": Dooçl5oo Ceitu dirmmeote ... coaIu banc6rias de'Plltidos o CIIldidato. em valores Il:Íma de
ISO UFIRs doverIo ser cCduadu por meio de cheques ClU2Idos o no'1ÜJlüs. (NR)."

•Art. 6': O inciso vn do 1lti!!O 24 passa I vigorar com I soguinlcr~o:
Art. 24:(...)
vn- peaoajuridh:1 com ou SClII fins lucmivos. (NR)"

•Art. 7": É acrac:entado, toao .póa o IltÍBO 27. o CAPínJLo intitulado "DO FINANCIAMENTO
PúBLICO DAS CAMPANHAS ELSITORAlS". com OI soguínles aitisos:
Art. 27·A:.: NOI lllOI em quo se ralizarcm oleiçl5es, em qutiquer aíve!, o vaJor das doIaçileI
CfÇlIIlOIIÚlÍU • quo se ... o artiIo 38 da Lei o.' 9.096. de 19 de lClOlIIbm de 1995, soni
IlllllipUeado por 10.
f 2": A pnvido~ doi recunDI ....ciaolados 110 parígrafo lIIlerinr d-a Kt
c:caiJllllda, no _ do Poder1udicIírIo, 10 Tn'bunal Superior E1CÍlORL
f 3': OT_NIáonIl dopositIrí, -'o dia IOdo mia de maio dOI-. .... ".,.",.dlliQ&lll, I
lnIIIldade doa ......- • quo se riCn _ lIIiao 110 Baano do Bruil, em CODl& .....,.,;aJ. à
dlIpooiçIo do TribwW Superior EloitonJ, dando conl1ecimomo iJllldiuo lOS órBfns nacio1IIlI doa
Partidos Polw-.
Ar!. 27·B: OT~ SuperIor E1eiloli1, llÓ c!flZ dia I _ da dIIa do dqlóIllo I que10'"o
lfIlio~, Iàri I ilIepocIiva dlJ.lribui;lo ... ó!llb lIICÍlIrIIiI dos J!Ifliclot, do acudo ""'" o
aíl<Irici oitalíoIocido DO inciio fi doarti;g 41 daLei Do' 9.096. de 19 de-mo do 1995
~únieo: P....dillriblliçlol quo aetelin _ artian.~ .....~OI vaJor..
"" ......OllÚfO 31 da lIIIIDIl Lei supra 11lODCionada, que dovefio ser depoIÍlIIlOI em_

.bucàriudiIllIIu.
Art. 27-<:: Os l1ICUrIDI rocebldoI peIOI panldos, obedecido o dispOIIo DO paríarIlO llaiQo do llIlIo
~. dawrIo _ apllcodoa exc:IIItl-. Dal CU\lllIÚllI tloito... c devorIo ...~
em COlIUI bardriu~ dos ÓfIIOIIltIOÍOaliI doIl'aJlidaI.

§ I': OI partido. podeIto distribuir o' ':ICWIOI~~~ di__ oIoiçl5es o CIIldIdatco.
~ crilOrios definido. peIoa lCSJ1OCUVOI ÓfIIOIIlICMlI1I1I de dinçIo. . •
§ 2" O dosaunprimalllD do diJpotto _ IltÍBO lCW1lIIlá I. awpentIo, para o prDlDIIIll 11IO
oIoiÚ>nt. do rocobimomo daa cotai do liIndo plU1idlrio daa~ olohoraiJ: • •
§ 3': As cotai • que se refere o pIri&rIfo Ulterior scrIo redistribuldas 101 demail partidos poIitlcot,
na Corroa esrobolecida nesta Lei.

§ 4" O dasc&lll~ eleitorais com outro. rOCUllOlfi~" ~ nIo aquc/OI ~ que li
rer.;" artigo. 010 poderi ultrlpllSlt oslimilos de gulOI prwiJtOI DO arti!O I~ desraLei. ...
§ 5': A prosuçIo do~ da .~~ dos rec<USOI • quo se refi:n esse UlIiO será Ilrila
COIICOnnidadC com.IOSUIaçlo em ",!!Or.

..Art. S": O""l'Ul" do IltÍBO 33 puoa I ~iaonr com & l8QUilIIe redaçIo:. -'-I... _'.l.l'
An 33' """""' ou tirl\iO. quo roaJiDnm, & qualquCl' tempo, """",,SU. de~~

. . • qualitativa . rclacío..-daa às e1aiçl11s ou ... .......-. ponidOI OU......- I

ljUIlII~sob~ l'onna, 10 ccaIMIcimeDlO pIlblil:o, .... obripcloa & ..-. -' cillco:mUItOS da diwlpçlo dei cada um do. trobeIhoo reaIizIdoa, as "II"iDIea ínf'arrIUlÇ6eI: (NIl)"

..An 9" O"caput" do artiIo 34 puoal vi.."... aJID. -mte reclIçIo:
An. 34: Sill\llllancamc"c ou DO _ dia da diwJsaçlo doa~ (XI~ daa="~ I

De se refi:n o 1ltÍ!!O sntericf. OI anpresu. CIIlIdad:"' (XI ÓfIIDI.ali mtlllClOlIIcloa 110 •
q parlidoa .nteresUclos. em meio ftlIIIOÓlico. lodas as.nrormaçlles rotlireo&oo I cada llllI
~. ormw:.... incluidos os -.ltadoa. relatiJrioo o napoctivos b_ do dados ou
,lIDICriç/lol. (NR)".

•An. 10: O 13' do'UuBO 34 passa • vigonr com & seguinte redaçIo:

Art. 34: (...) '_.I.~'.... dados _...1_..... sujoiul OI rospotIIàvell às ponu
§ 3" A comprovaçIo de " .........- DOS,....,..- _.1... eIaiIorIII

'. DIdas DO puisnlb .-;o. bem como à~ de di.....lpçlo da .........-;::aoporiodo do 2 • 5 _ .- p~uJm da olxIpIOri<diAl& de velculaçlo doa dacloa ....... DO
_ OIJII9O, loca1horirío, piIain&. CIlIClOnI o nutnlI oIomoD!OI de destaqut. da aoonIo 0IlIII o

veiculo uudo. (NR)".

•Art. 11: SIo IcreteeDlIdo. DO CAPÍltlLO d....minado "DAS PESQUISAS Il TES'1ES PRÉ

EL:ElTOIlAIS" OI....artip: rIeltonia rdali\'OIl CIlIdidalOI.
Art. 35-A:. FIca proibida I dlvulpçlO. pc< qu&Iquor DllIio, do dados. . . boràrio
patidoI OU coUpçilOI, 001 quinze diU anterionIlO pIoitllolllé O tórmiDo da.VOIIÇIo, C!JlO •
de __ será diwlpclo _\'és de CODlUIIÍcaclo ollcla1 da SUS!IÇ& EIolIrxII &901 O

l'oc\wDOI1IO da última uma na..iramsl:rio;Io oadaOOOftll';'~eIeiI;Io". ....... à
Pnardl único: A vioJ.çlo do dispOlfO .... artleo qeua DI naponÁVIII • o lqIo . ~
llIIIIta 110 vaJor cio cinqOIIIlI mil I .. mil UPIll, à~ do velcuIo di dIvuI$~'1&
baru. •• CatIIÇIo do flIlPIIm do CIIldidaIo~ lO~ lIIl .' .
dIvu\aIÇIo. • ."Ilía
Art. 35-8:: NI l!iwlp;Io di ada 1lDS.~ tnllIIhoa sobre cIscloa roIIIivoI às ~'\"I' .
CIlld\dJlOI, deYorIo IlItClboor(pdu .................: . ........
I) NIO piodert ser UAda I ajlNalIO·so. oIIIçIo - boje", Jà .... o lQbIIbo llIo . ....
lIO~diado-~ .

b) DoYorIo ser dlVlIIsadu • dIIa ou paiodO da reaIizaçIo do tnba1ho c o iDtorvaIo daa
dcoOmiIladu .1IIII'IJIlOI do erro", lltlVÔI do lIlja fixa com cancteres Iqlveil, no cuo de acr
roita lUIM!a da~ ...... (XI teIoviaiva; o no ialcio • fim da diwlgaçlo, se feita llIIYÓI
doilldio:

e) NI~ de grillcoa ou~ dodacloo.llmbém. dcveri. te< ob!lOtVsda I exigiooi.
cocóIa na aIInea "b", para cada pesquisa ou lrlbe1bo amerior divulgado;

d) Ao flDoIda~, por quaIquor mcóo, deverã Kt fdta uma advontn<:iL com OIIlOll'ÜJlll!S
diftreI: .AteaçIo. OI dadoa apreselIlldoo do apllIlU uma llIIOIttIgom e esIJo sujoitol I erro".
dowIoclo, incIuIivo, .... l'aIada, l(UIIIdo Ilrila llIIYÓI da toInido.

f t": Avôalal;&a do dl'l'OllO _ artigo IIIj1ita OI leI\lOIlIÍ.wil o o~ wiculador.·';' mclta DO
valotdo~. mil I cem mil UFIR o• JUsponsIo do veiculo do divulgsçlo por 24 horas.
f :zo: e-ada dlatorçIo na diwIpçIo doa dados eIeitcnis, em projulm I CIJldidato, partido ou

CCIIlpçIo. dovcri o ÓIJlIo veicuJador diwlJlll imodi_ o' dados COIrOlO~ Iplicando·.. 10.

iDli'llonls OdiIpOIIO O" peaalidados do § 3' do artiBO 34.
Art.3S-<:; A pIIlir do porioclo de oscoIha das candidIIun.s. OI panido.. coligsçQ.. ou condidatot
DIO poderio CllDUIIll'. pII& raIiraçIo do potqUisP (XI dados eIoitonls _ quWo DIo lIOjam
IrIIdoa lO cnohocl_ público. _ 0IlIidadet ou órgIoa que estejam plOSlllldo ...-viços
pII& quIilprwieulo dec:omwlÍl:lÇlo, _ àeIoiçIo~.
PIril\r1II ÚIIiCO: A violIçIo do dlsposIO .-artiso. sujeita Dl rapoasàveil à mulJa de COIII mil
lJmOà~ do lOl\iIlrn do candidato bediciaclo."

·Art.12: D·..."doarti;g36_"viJllDfCOlltasqpJiJtte~:
Art. 36: A Pf'lIlIIlIIIda eIcitonI _ i pemitida lpós a acolba do candidato pelo partido 011

cnIIpçIo 0IIl CGllVOlIÇIo. ~)."

.Art. 13: O f I' do lrIÍIlO 37 pagai visonrcomueguínlo redaçlo:
Art. 37: (...)
f I·: A picbaçIo. I illlCriçlo I tlta ou I voiculaçlo do plOpl8lllda em deucorclo com o diIpnsIo
....1lIlIO sujoiwD o raplIIlI6wI .. quando QlIIlIlCOVIclo _ ptévio COIlbociIllClllO. o borlollciírio,
à do ...... àlDlllta 110 vakwdaâ rineo mil UFIll. (NIl)".

"Art. 14: B-.do UIII pIrisrafillO lftÍlIO 42, com I lCJlIIÍllIe rodaçIo:
Art. 42:(...)
f l1'A: Os pooIOI aaibuIdos • um paltido ou coUgaçIo pera as eleições majoriúriaa o
psopon::inoaia poderio .... redIJtribnIcloa ...... icuI caadidatoI ou ponicloa inlO/!fWCS da coIí8lÇlo,
doIde quo boja UIIltIcla do eaadidaID ou paràcIo cedoIlle.

"AlI. 15: ElClllICido unsparí8"foalllfÚ8O 47, COII1 I segulmo redoçio:
ArtIeo 47: (...) . . .
t (/,.A:. Nao eIoic;/les l1IIIlIÍcipaia hmri hcririo oIoitoraI gmulro em lodos o. D'llniA:ipios 0Ilde
bouwr • poaaibiIilIade de -1l'lIdos OI prosnmu eIoitorais, bem como naquoIes oedo estívor
lIdlada I am- de Iidio (XI lolevislo, inclopondorllmlo. de ter lido a coac:esdo pIII o serviço
diradiodiAIsIo do lIlIII I ........oulOI'pda pII&DIIIÚOÍpio dw-.."

"Art. 16: Éll:I-.:ido UlIIl*ÍIfÚJ 101ftilp+7,COIll I 1ef!UÍlllO.:
Artlao 47: (...) .

§ 6".B: E&cultado lIlI panido& • enIi~ induir no h<ririo destinado aOs .-lidalo.
prupon:iOlIIia propoganda das c:andidaruru JIll9oriüriu, ou Yico-'I......

"Art. 17: Oinciso I do artigo SI passai vigorar com ascguiate n:daçio:
An. SI: (...)
I. pII& • distribuiçlo do tempo aplicam-se OI critérios CI1IbeIecidol DO artigo 47 c llCUS

~(NR)"

•Art. 18: É_adoo parâ;r1fb ünico lO artigo 52, com I sesuinte redaçIo:
Artiso 52: (...)
Parisrafo único: As reeIamaçl5es conua I diIIribulçlo do ltmpO I que se refere o uliso 47 ou ao
plallO de midia a IOf aprovado. deYorIo Kt ...... até 3 (ltiI) diu do SUl dlvulsaçlo pela
Sustiça.Eloitnral, dovondo ser julpdu DO pruo miximo ele 48 (quarotlIIo oito) horas. (NR)

·Art. 19: Oíncilo VI dolltÍgo npusal vlsorvcomlsoguinle redaçIo:
Art. 73: (...) .
VI - noneia_que antocodomo pleito: (NIl)".

• Art. 20; É~ uma letra so ínciIo VI do arti!!O 73. com a seguimo redaçlo:
Art: 73: (...)
VI-(...)
0)- A: & pllllDO<;&a de solanidldos de llua!quor tipo para a ÍDlUsuraçIo de obru pUblicas.

.Art. 21: Rovoga... o anigo 79."
Art. 79: REVOGADO.

.Art. 22: é. acracenrado um artigo. DO CAPÍTULO intitulado ·DISPOSIÇÕES FINAIS", com I

seguinte reds;lo:
Art. 9O-A: "No procesan do VOIaçIo. O oIoiIor.prosonIIl'à. ao Presidente da Mesa Receptora, seu
lindo aoompuhlclo de~o público em que~o sua Cotllfllllí....

• An. 23: a. pati.e;ra!oI3' e 4' do 1ltÍ!!O 96 passam • vigorar com I seguimo redaçlo:
Art.~W . ~
, l': OI Tribunail Eleitorais desisnarlo lrà Suiza dentre lIOIlI membro.. para I apreeia~ ....

..lIlIIÇ6es ou~ que lhe f'orom dirigidu. (NR) .
~ 4': OI lOCUrIOI c:oottl as deciaões do ju~ I IJUO '" morem OI puilgraf'os 2' • 3' d..o
aniBO·(NRr.

• Art. 24: Eala Lei enua ... vieor 11I da1a da sua pubHcaçJo."

lUSTlF1CAÇÁQ

Apesar do aJaIInI &VllIÇDI das úllilllu loiI oltilorail que~ OI pleiln& do pala, .é
preciso n:cool1ocer que aindi osllDlOl di_ do' uma 1qi.1açlO quo possa eCetivamenlll c:umpr;r
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,...s.e-.17.."..... 1..

UI N" '.5M, DE 31 DE SETEMBRO DE 1997.

ESTABSLECE NORMAS PARA AS
ELEJÇ(la.

o VIIIoI'r'lill•• da.......1IO-*iodo CI(JlIda PIIIidIMI.........
' ...... D c..- NII:ioIIII __ • lU~ •

...... lAi:

P8l'ágrafo único. SerIa realizadas simultaneamente as eleiçlles:

I • p.- Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Oovemador de Estado e do Distrito FcdcraI. Senador, Deputado
FedcnI, DcpuUldo Estadual e Deputado Distrital;

11·'para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

Art. 2" Será COZIIiderado eleito o caDdidato a Presidente ou e
Governador que obtivct' a maioria absoluta de votos, nlo computados os 'Ctn
branco e os nullll,

§ I". Se nenhum cmdidato alcançar maioria absoluta na primeira
v«açio, far-se-á nova eleiçio no último domingo de DUmbTO, concorrendo OI
dois c..d~ mais votados, e CQlISidenndo-se eleito o que obtiver a
maioria doi votos válidos.

~ 2". Se, anta de realizado o segundo turno, ocorrer monc,
dea~ ou impaIimento \ep1 de candidato, convocar-se-" dentre OI
remanacentei. o de maior votaçlo,

§ 3", Se, na hipólese dos parágrafOl anteriores. remanescer em '
segundo lusar mais de um c:andidato com a mesma votaÇio, qualificar-se-á o
mais idoso.

§ 4° A eIeiçio do Presidente importará a do candidato a Vice
Preaidente com ele repstnIdo, o mesmo se aplicando à eleiçio de
Governador.

Art. 3" Será COIlSiderado eleito Prefeito o candidato que obtiver a
maioria doe VClIOS, nIo computados os em bnII1co e os nulos.

§ I" A cleiçlo do Prefeir importará a do candidato a Vice-Prcfeito
com ele registrado. ,

§ 2" Na- Municlpioll com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se
lo ai rear- eatabeIecidaI nos li 1" a 3" do sniBo anterior.

Art. ~ Poder& pIIliciper das eleiçlles o partido que, até um ano
lIIIteI do pleito, telIha l'CJÍIndo scu estatuto no Tnõuna1 Superior Eleitoral,
confonnc o disposto em lei,' e tenha, até a data da COIlVeoçlO. ÓXJlIO de
direçID conatituJdo na cin:unl«içlo, de ac:onto com o respectivo CSUIlI1tO.

M S"NaI'~ prgporciOllllia, contIIm-Ie COOIO válidos apenIII
OI VOfIllI dados I candidItDa regularmente inIaitoI e • \egendas partidárlu.

Dal CoIipç6eC

Art. '6" É facuJmdo 110I pmidoa potitiCOl, (Icalro da~
circ:wIIcri9Io, 0Iiebnt colilfo9llea pila eleiçlo lIII!ioritíria. proporciClNl, ou

J*1l ambM pocIcado. neste IUlimo cao, fom1ll"-I4l mais de uma coIipçlo
para a eieiçÍo proporcional dentrc OI perrido& que integram a colipçlo psn
O pleito majorilário.

§ I" A colipçlo Im dcnominaçlo própria, ,que poderi ser a jllDÇlo
de~ as si.. doe \Wtidoe que a inteanrn, sendo a ela mibuldas 
prerropôVM c obripç6es de pIrlido polltico no que lCl refere llO~
eleitonl, e devendo funciollar como um só pmido no rc1llcioo8nenlo l:OIII •
Justiça EleilOral eno U'lItO doa~~.

I 2" Na JlIOIIIIPIIda para eleiçlo lI'IlI,jorit*ri.. a coI~ usa.
obriptol~ sob aua dcDomi1IIIçIo,alle~ de todos OI~ que
a int--pm; na pI'OIMPIIC1a J*1l e~ proporcional. cada penicIo UArá
llpCI1II aua lepnda aob o nome da colipçlo.

f 3". Na tànnIlçIo de colipçlles, devem ser observadas, ainda, ai

scpint.ea norma:
I . na chapa da coIigaçio. podem i__candidatos ft1Wdos •

quaIquer pMtido poIitico dela intesnmre;

II - o pedido de registro doa candidalOa deve ser~.pelos
)lRSidcntes dos pIIlido& colipdos. por seus delepdos. pela malona doa
membros doa reapectivos óraIoI executivos de dircçlo ou por reprcsentlDlC
daco\ipçio, na formado inciao 1Il;

m • os pWtidos intepltel da colipçlo devem desisnar um
repreaenunte, que lerá atn"buiç{les equivalentes às dé presidente de pctido
poIltico, 110 traIO doa.interesses e na reprcseulIlÇIO da colipçlo. no que "
refere 110 proccstO e1eitonl;

IV - a coligaçlo serár~ pel'lIltte a J~ ~leitora1 pela
pessoa dcsianada na forma do inc1llO m ou JlOC delepdos indicadoa peIoI
pKtidoI que • complltID, podeodo nomear Ilé:

a)~ de1egildos perante o Juizo Eleitora1;

b) cpIIttO delegados per1ilIte o TnDutiá\ Regiooal Eleitoral;
c) çinco dc\epdl» penmte o Tn"bunal.Superior EIoiUni.
DM Convenç6es p.- a Escolhadl:C~

Art. 7". As normas pca a cscoIba e subatituiçio'doe~ c
~ af~ de ~pçlleI.~ ~lecidas no~ do partido.
obSerwdaa llI. disposiç6es'dcstà'~~
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§ \0. Em caso de omisslo do estatuto, caberá ao órgão de díreçlo
1UICi~ do putid~ ~Ir:cer as~ a que se refere este artigo,
publtcando-as no Diário Oficud da UniIo até f:ellto e oitClltll dias antes das
eleiçlles.

§ 2° Se a COIlvcnçlo partidária de nivel inferior se opuser, na
deliberaçlo sobre coligeç6es, às direlrizes legitimamente estabelecidas pela
COIl~ lUlCional, OI órglos superiores do partido poderio. nos tennos do
rcspecljvo estatuto, anular a deliberaçlo e os atos dela decorrCRtes.

§ 3°. Se, da lIIIU1açIo de que trata o paráBJafo anterior, s~
necessi~ de ~stro de IlOVOS candidatos, observar-50-lo, para os
respectivos requemncntos, os prazos COIllIÚIIÚCS dos §§ 1° e 3° do Art. 13. .
. An. 8° A escolha dos candidatos pelos partidos e 11 deliberaçao
sobre 1:01i~ deverIo ser mtas no período de 10 a 30 de junho do ano em
que se realaarcm as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto e
JUbricadD pela Justiça Eleitoral.'

§ 1°. Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual. ou
Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em
qualquer período da legisllllUra que estiver em curso. ê assegurado o registro
de CNldidatuIll para o mesmo çargo pelo partido a que estejam miados.

§ 2°. Para a realizaçIo das convençlles de escolha de candidatos os
partidos . I?OlIticos poderio IISW .gratuitament!; prédios públi~os,
teIIpOIlSlIbili2ando-se por daDos causados com a realizaçllo do evento.

Art. 9" Para concorrer às eleiçlles,. o candidato deverá possuir
domicUio eleitoral na respectiva circunscriçlo pelo prazo de, pelo menos, um

. llIlO antes do pleito e cstllr com a filiaçllo deferida pelo partido no mesmo
prazo..

~arágrafo6níco. Havendo fuslo ou ÍR\:OrporaçIo de partidos após o
prazo estipulado no cçut • scri considerada, para efeito de filiação
partid6ria, a data de filiaçio do candidato 80 partido de origem.

Do Registro de Candidatos

Art. 10. Cada patido poderi registrar candidatos para a CAmara dos
Deputados. CAmata Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras
Munieipais. até cento e cinql1cDta por cento do número de lugares a
preencher.

.§ 1°. No 'CIlSO de coligaçlo para as eleições proporcionais.
índependcntemente do número de partidos que a integrem, poderllo ser
registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher.' ...,.,

§ 4°..Na hipótese ~ o partido ou coligação niIo requerer o registro
de seus can~datos;. estes .poderilo fll2b-lo perante a Justiça Eleitoral nas
qUlrerltA. e Oito horas segumtes ao encerramento do prazo previsto no capUl
deate artigo. .

§ 5°. Ali: a data a que SCl refere este artigo, os Tn1llU18Ís e Conselhos
~ Contai deveria t~ disponiveis à Justiça Eleitoral relação dos que
~ suu ~~ rc!ativ_. ao exercicio de cargos Oll funções públicas
~C1t11dlJs por u:regUlaridade insanável e por dceisllo inecorrivel do órglo
competCIIte, ressalvados' os casos em que a questão estiver sendo submetida à
lIIIRCiaçJo do Poder Judiciário, ou que haja sentença J'udicíal favorável ao
interessado.

• An. 12. O candidato às eleiçlles proporcionais indicará, no pedido
de regiStro, além ~ seu nome completo, as varillÇÕés' nominais com que
ai:scja ser registrado, lIlt o máximo de três opÇÕes, que podcrllo ser o
preno~e, so~ome, cognome, nome abreviado. apelido ou nome pelo qual
~ ~ conhecido, ~ que niIo se estabeleça dúvida quanto à sua
ldeuti~ nlIo atente contra o pudor e nlIo seja ridiculo ou irreverente
menetonando em que ordem de prefcr6ncia deseja registrar-se. •

§ 1°. Verificada a oc:ordncia de homonimia, a Justiça Eleitoral
procederá atendendo ao seguinte:

'. I - havendo dúvida, p~ ~xigir do candidato prova de que l!
conhecido por dada opçIo de nome, IIIdlcada no pedido de registro;

11 - ao candidat,O que, na datamáxima prevista para o registro, esteja
exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou
~uc: nesse mesmo .prazo se tenha candidatado com um dos nomes que
~~ será defendo o seu uso no registro. ficando outros candidatos
impedidos de faz.er propaganda com esse mesmo nome;

. . ~ - ao candidato que, pela sua vida polltica, social ou profissional,
SCJ~ Identtficado por um dado nome que tenha indicado, . será deferido o
~!W com esse nome, observado o disposto na parte fmal do inciso
anterior;

IV -.~se de ~didatos~jah~ianlIo se resolva pelas
regras dos ~1S !DclSOS·antenores, a Jusuça Elcltoral..deverá notificá-los para
que, em doIS dias, cheguem a acordo sobre 05 respectivos nomes a serem
uudos;

V • nllO' havendo acordo no' clÍSo do inciso ....terior. a Justiça
:EIeitorlll.regístrarlÍ cada candidato com· n.nome e sobrenome. constan_ do
pedido de registro, observada a ordem de pTef~ncia ali definida.

§ 2°. Nas unidades da Federação em que o número de lugares a
preencher para a CAmara dos Deputados nlo exceder de vinte, cada partido
poderá registrar candidatos 11 Depuiado Federal e a Deputlldo Esllldua1 ou
Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo coligação, estes números
poderio ser acrescidos de lIlt mais cinqüenta por cento.

§ 3°. Do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido ou coligaçllo deverá reservar o minimo de trinta por
centO e o máximo de setenta por cento para candidaturas :de cada sexo.

§ 4°. Em todos os cálculos, será sempre desprezada li f.raçllo, se
inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior.

§ SO. No caso de as convenções para a escolha de candidatos nllo
indicarem o número nulximo de candidatos previsto no caput e nos §§ 1° e 2°
deste artigo, os órgãos de direção dos panidos respectivos poderllo preencher
as vagas remanescentes ate sessenta dias antes do pleito. .' .

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarilo à Justiça' Eleitoral '0

registro de seus candidatos ate as dezenC:lVe horas do dia S de julho do.ano
em que se realizarem.as eleic;lles. .

§ 1°. O pedido de registro deve ser illS1rUído com os séguintes
docunientos: . ..

I • cópia da ata a que se refere o Art. 8";

11 - autorizaçao do candidlUo, por escrito;

m-prova de filiaçlo panidária;

IV --dêclaraçilo de bens, assinada pelo candidato;

V --cópia do titulo eleitoral ou certidllo, fornecida pelo.~rio
eleitoral, de que o candidato é eleitor na. circunscriçilo .ou requereu sua
inscriçilo ou transfer!ncia de domicilio no prazo previsto no Art.' 9";

VI - certidao de quitação eleitoral;

vn - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

viII • fotografia do candidatci~.n!lS 'dimensões ~I~cidas ~
instruçao da JUsiíça Eleitora1, p~a efeito 40 di~o no § 1° do Art. s9.

§ 2°. A idade minima constitucionalmente estabelecida' 'Cómo
condição de elegibilidade é verificada tendo por refc.rênCia a dela <Ia posse.

§ 3"".Gaso entenda necessário, o Jl,liz. abrirá prazo de:setenta e duas
horas para diligências. .

§ 20. A Justiça Eleitora! poderá exigir do candidato prova de que é
conhecido por detenninada opçilo de nome por ele indicado, quando seu uso
puder confundir o eleitor. .

§ 30. Á Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome
coiftçidenlC com nomcde candidato a eleiçilo majoritária, salvo para
candidIdo que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos
últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido' em
cieiçlo com o dome iX!ineidcnte.

§ 40. Ao decidir sobre os pedidos de registro. li Justiça Eleitoral
publicará as vamçõcs de nome deferidas aos candidatos. .

§ SO. A Justiça Eleitoral organizará e publicará, ate trinta dias antes
da eleição, as seguintes relações, para uso na votaçllo e apuração:

I . a primeira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos
candidatos em ordem numérica, com as Ires varillÇÔes de nome
correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato;

n _a segunda, com o indicc onomástico e orgllIlizada em ordem
a1fIbética, nela conitando o notnC eompleto de cada candidato e cada
viriaçlo de nome, tlllllbém em ordem alfabética, seguidos da respectiva
legenda e número.

M 13. Efacultado ao paItido 0\1 coligaç~ substituir candidato que
for coosiderado inelegivel, renunciar ou falecer após o termo final do prazo
do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado.

§Io, A escolha do substituto far·se·á na forma estabelecida no
esllt\110 do partido' a· que pertencer o substituído, e o regilitro deverá ser
~do até dez dias contados do fato ou da decisilo judicial que deu origem

l substituiçlo.
§ 20. Nas eleiçllcs majoritárias. se o candidato for de coligação, a

substituiçlo deverá faur-se. por decisão da maioria absol~ dos ór~
executivos de dircçIo dos partidos coligados, podend~ o substituto ser fiti.ado
a quaIqucr partido dela integrante, desde que o pamdo ao qual pertenCia o
substituído tCt\.UBcie ao diteito de prefer6ncia.

§ 30. Nss eleições proporcionais. a substituição só se· efetivará se'O
novo pedido for aprcscnllldo até sessenta dias antes do pleito. .

An. 14. Estio sujeitos ao cllllcclmnento do registro os cllIldidatos
que, &tê a data da e1eiçllo, forem expulsos do partido, em processo.no ~ual
scja:assegurllda ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárilli. .
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Parágrafo. Útliço: O canccllllJ\Cllto do registro do candidato seni
decretado pela JlISllça Eleitoral, após solicilaçio do partido.

Art. IS. A identificaçJo n~rica dos candidatos se dará mcdilllltc
o1lIervaçlo dos seguintes critérios:' a

. '. I . os candidatos aos cargos majoritários concorrcrKo com o número
Id~ltfica;dor do partido !lO qual estivc!rcm fililldDs;

• TI • ~ Candidatos li CAntara dos Deputados concorrcrlo com o
~:~ do parttdo ao qual estiverem filiados, acrescido de dois a1gllri5tllOs à

1II • os can~idalOS às Ass~bléias Legislativas e li CAmara Disnital
conc~ cext;l o.n~ 'do partido ao qual estiverem filiados acrescido de
~s a1gansmos a dlJ'Clta; .

IV • o T~bunal Superior Eleitoral baixará resoluçlio sobre a
numeraçKo dos CandIdatOS concorrentes ils eleições municipais.

, . § .1°. Aos panídos fica assegurado o direito de manter os números
Bln!'U~dos a sua legenda na eleiçlio anterior, e aos candidatos, nesta hipótese,
o direito de IlI8Ilter os números que lhes foram anibuidos na eleiçlo anterior
pca o mesmo cll1'Jlo.

§ 2°. Aos ClIIIdidatos a que se refere o § 1° do Art. 8°, é pennitido
~erer novo número ao órgão de dircçlo de seu partido
tndependenteme:nte do sorteio a ~ue se refere o § 2" do Art. 100 da Lei n~
4.737, de 15 de Julho de 1965 • Código Eleitoral.

. § 3". Os candidatos de coligações, nM eleiçõeS majoritárias, seria
reBII~ ~om o número de legenda do respectivo partido c, nas eleiç6es
proporc101U11l, com o número de legenda do respectivo partido acrescido do
número que lhes couber, observado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 16. Até quarenta e cinco dias antes da data das eleiçlles, os
TnÕllnaís RcflÍOIlBÍs Eleitorais enviaria lU) Tribunal Superior Eleitoral, pca
fins de centralizaçlo e diwlpçiD de dados, a relllÇio dos candidatos às
eleições.llIIjorilíriM c proporcionais, da qual constará obrlgatorilmaUe a
refmncUlIlO sexo e ao cargo a que CllllCotrem.

. . Da~ e da Aplicaçlo de RcaJrsos nas Campan/JU
EleuorlUs

Art. 17. As despesas da campa1ÜUl eleitora! scrio realizadas sob a
l'ClJIOI1SlI!'i1idade dos partidos, ou de seus candidatos, e fil1llllCiadas na fonna
desta lei. :

. Art IS.J~ com o pedido de regi$tro de ~.candid;'tos.OS
plltidos e co\ípçllel comuniClrlo i Justiça E1citoral OI valores máxunos de
pia que farIo por CIIIdidatUiaem cada e\eiçlO em que concorrerem.

§ 10. Tl'ItIIl\do-H de colilllÇlo,~ partido quc a integra flXlll'á o
va10r mixímo de pItiOI de que trata aste 1Irtt1O·

§,.. Oastx recursos aIán dos vlllores~ nos tennos deste
artillo S\ljeita' o responsáVel DO papnento de multa no valor de cinco a dez

vezes a qum,.ta em exCCSSó.
Art. 19. A~ dez dias úteis apcls a escolha de seus candi~ em

COQVcnçIo, o partido constituirá comi!!. ~iros, com a finalidade de
arrccIdar recursos e aplicà.los nas campIlIÜIIS eleltoelUS.

§ 10, Os comilts devem Sei' ~titui~~ara cada uma das elei~cs
lllI qwUs o !*lido lIPRSCI1te candidato propno, podendo haver rcuniIo.

:: único comite, das anibuiçllcs relatiVllll ils eleições de uma dada
circ:unscriçlo.

§ 2". Na eleiçlo presidenCial é obrigatóri~ a. criaçlo de comitI
nacional e facultativa a de comítes 1101 Eslado& e no DIstrito Federal.

§ 30. Os conrilts flnaIIccíroS seria. registrados. ~ cinco diII "PóI
sua coaItituiçlo, 1101 órglos da Justiça EtcitorallOl quatS compece fazer o
fCJÍSlfO dos candidlroa.

Art. 20. O candidato a '*110 eleti"! ~ dirctamen~e ou por
ÚJlAlnI\édío de peIIOI por ele delifPllda, a admmistraçio financeira de sua
~ Ulmdo reem- .cp••""" pelo comit6, inclusive os relativos à
coca do FIII\do partil\jrio. reÇUflOl própriOl ou do6yõcS de peS50llS flsicas ou
juridicas, na fonna estabelecida nesta LeL

. Art 21 O c.ruIidatO é o único respllCIIÁvcl pela venu:idllde das
. irM e cootábcis de sua CIIlI(l.IIIlha, deVcnd? aasinar a

~~de conias sozinho ou, se for o caso, em conjunto com a

peAQ8 que telIba dcsiplldo para essa tarefa.
Art. 22. É otIriptórlO para o pMtido. C pln os ~datos abrir conta

bllDCiri& eçecIftca pca reptrar todo'o IIU\'ViJIIeIlto tinlnCClIO da c:ampc1ha.

§ 10. Os MICOS 110 obripdos a lICIIlaI' o pedido de~~=':
..-;,I.. ou caocIit\SO eteolhido em cooven.".o.

~~ da campanha, sendo-1hes vedado cOlldicioni-la a

depólito mlnimO.

· ~. O cüposto late ~I~ nilo se aplica 801 CIlSOS de candidatura
para e Vet'eIIdoI' em Munícípioll onde nIo haja • ncia .._- bem,s:omo _ C8IOI de CIIIdidalura uall_....

vinte mil eleitores. para Vcresdor em Municípios com menos de

. Ar!. 23. A pctir do lqÍRrO doi comit& f'mancciros, ftIlcM

~I-~~~idodinh~ ou estimáyeis em~ pca
-- -.......... o dúposto nesta Ler. .

liíniladM~ 1°. As doIlçlIes e contnbuiÇÕCS de que trlIta este artíso flçem

· . I - 110 CMO de peIISOIl ftsica, a dez por cento dos rendimentos brutos
BUfcridolllO 11IO mtm« à e1eiçJo;

. II - 110 CMO em que o candidato utilize recursos próprios ao valor
miximo de pItoI estlbelecido pelo seu psrtido, na fOlma desta Lei:
se . §,... Toda oo.çio a candidato especifico ou 8 partido deverá fazer-

·~ recibo, em formulárío impresso, segundo modelo constanle do

. ~ 3°. A dollçio de quantia acima dos limites t-JXados neste artilIO
sqjf:!~ o II1tD1or 110 JlIIlIIDClIto de multa no valor de cinco a dez vezes a
~emexoeao.

f 4°. Do.çiles feitas dirctaUlcnte nas contlW de partidos c candidatOI
devedo I« e1'etuadas por meio de cheques cruzados e nominais.

· Art. 24. É~ ~ plrtido e candidato, receber direta ou
iDltir~~ em diDbeiro ou ettimável em dinheiro, ínelusive por
\DCI(o de publicidade de qualquer espécie, proccdellte de:

I - caticIade ou govemo estranseiro;

TI • óraJo da adrIliniIuaçIo púQlica dileta. e indire.ta ou fimdaçIo
mandda com _ jIroyerúentes do Poder PUblico;"

m•COlII:CIIionárlo ou permissionário de aervi;ço ptID,1~;

:l.L._ ..~ •~ de direito privlldD que~ naCOftdiçlo de
-1CIma, CClIIUibuiçIo COftlIlUIJória em virtude de djspos~)F,PI;

V • entidade de utiIi&ldc pública;
VI •~ de clisee ou sindical;

VD • paIOlI jurídica sem fins lucrativos quc receba'. recursos :iIo
exterior. -

Art. . 25. O partido que desc:wnprir '"~ re~ à
.m:cadeçIo f: Iplicaçlo de recunos lixadas nesta l-"- paderi o~ 110.
m:tbimcIlttO da quota do Fundo Partidàrio do ano seguinte, sem~ de
respoodcrem ás CIIUIidatos beneficiados por abuso do poder eeon6mico.

Art. 26. SIO considerados gastos eleitorais, St\icitos a reJistrO e 
lilnites fixadIls nesta Lei, dentre outrOS:

1. confceçlo de material impasso de qua\qu«naureza e~
11 • propaganda e publicidade :direU ou indireta, por qualquer meio

de divulpçiO, destinada a conquistar VOIOl~
!fi _ aluguel de locais P" a promoçio de atos de campulba

eleüora1; .
IV • despesaS com tranS)lortc ou deslocamciuo de pessoal a scrvic;o

daI~;

V •~ia c despesas postais;
VI • dIIpeIII de insta1açllo, organizaçlo e t'uncionaIDealD de

ComiII'1IC'Y19OI 1lICtIÃriOI às eleições;
vn •rtIIlUIMfll9Io ou gratificaçlO de qualquer espéçic a pessoal qIIC

pNlMMrYi9OI.1llII\dIcIIlIIr 011_ cornit!s eleitorais;
vm • l'I\OfttaIIIl\ • opetaÇIO de carros de som, de propqIDda e

~;
IX •~ ou paaoclnio de cspeticulo5 ou BVIlDtoOI

pmmoelonIis de llIlIdidalura; . •
X _produ9Io de prosramII de rádio, televillo·ou vldeo, inctuIiYe

OI deM\D8dOI à propapnda aratuita~
XI • pepmento de CIObI do lItls1IS ou lIIirnadores de IIVICMI

teIacioDAdolI a~eleitlll'll;
xn • reaIizaçIo de pelClUÍIM ou testes pré-eleitoraís;
XI1I _coofecçlo, aquisiçlo e distribuiçlo de camiseIaa. d\aVelroI e

0UIt0II briJIdes de campanha;
XIV - aluguel de bcl1s partícu1arell" pata veicula;lo, por CjI1IIqIW

meio, de propapnda c1eitoral; .
XV • eustos com 8 criaçlo e incluslo de s!tios na lnterDd;
XVI _lIIII!tM IJlJiçadM _ partidos hu' '*ldlcltjjjipor. idIçIO lkI

.diIpOItO nal~ eleitoral,
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. Art. 27. QuaJ.qu:r eleitor P~rá r:a1izar gastos, em apoio a
candidato de sua preferencla, até a quantia equivalente a um mil UFIR, nilo
sujeitos a contabilização. desde que não reembolsados.

Da Prestação de Contas

An. 28, A prestação de contas sem. feita:
[ • no caso dos Candidatos às eleições majoritárias, na forma

disciplinada pela Justiça Eleitoral;

11 • no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo
com os modelos constantes do Anexo desta Lei.

§ 10. As prestações de contas dos candidatos àS eleições majoritárias
<.erão feiras por intermédio do comitê financeiro, deverdo ser acompanhadas
. ',15 extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos
tinanceiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos com a
indicação dos respectivos números. valores e emitentes: •

§ 2°. As prestações de contas dos candidatos às eleições
proporcionais serão feitas pelo comitê financeiro ou pelo próprio candidato,

§ 3·. As contribuições. doações e as reeejt~ de que trata esta Lei
serão convenidas em UFIR, pelo valor desta no mes 'em que ocorrerem.

Art. 29. Ao receber as prestações de contas edemais informaçlles
dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições
'lroporcionais que optarem por prestar contas por seu-intermédio, os comitês
,_"verão:

1- verificar se os valores deClarados pelo candidato â eleição
majoritária como tendo sido recebidos por intemiédio do 'comitê conferem
com,seus próprios registros financeiros e contábeis; ,

11 - resumir as informações contidas naS prestações de contas. de
forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas dos
qandidatos;

IH • encaminhar à Justiça Eleitoral, até o lrigésilpo dia poSterior à
r~I;Z1Içllo das el<:iÇÕes, o ,c,onjunto das prestações df/.l;<lntaS !Iqs' candidatos e
do próprio comitê. na forma do artigo anterior, ressalv$ a hipótese do
inciso seguinte; - , '

'. ".,,)V -..~~'y'en~!' ,se~doturl!o, encll!."C!inhar a, J?restaçã,o,de contas dos
candidatos que o disputem, referente aos fiois turnos, até ,o trigésimo dia
posterior a sua realização. " -'r "1

10 O andidatos às eleições proporcionais que optarem penr-
§d' ~~ diretamente à Justiça Eleitoral observarito o mesmo

prestação e con ,

prazo do in~~s~~~:~s::cia do prazo para encaminhamento das prestações
§.' d' I ào dos eleitos enquanto perdurar,

de contas Impede a Ip omaç ,

Examinando a prestação de contas e conhecendo-a. a
Art. 30. 1 .dade

Justiça Eleitoral decidirá sobre a sua regu an· . .
1. A decisão que julgar as contas de todos O;; candidatos. eleitos

§, . bl'__.A em sessão até oito dias antes da diplomação.
ou não, sera pu \........' " .çã

§ 2. ErIOS fonnais e materiais corrigidos nã~ Blltonzarn a reJel o
• . ação de sanção a candidato ou partido.

das contaS e a comm traia este artigo, a Justiça
§ 3·, ~ara e~e.tuar ?S ,exaro:~~ de Contas da União, dos

Eleitofal podera r~wsfltardetmlecnlcos dos Municipios pelo tempo que for
Es\DdD&. do DisttttO e ou '

necessário. . .. . gularidade 1111 pRStaÇIo de contas, a
§ 40

• Havendo mdic!o. de ::tamente do candidato ou do comi!!
Justiça .E1ei~ poderá rtl\:;~onais necessirias, bem como &terminar
finBncetrO as informaçõesI 'A""n dos dados ou o sancamel1lo das falbaS.
diligencias para a comp emen....-

inal da campanha. ocorrer sobra de recmsos
Ar\. 31. Se. ao fi taÇlIo de contas e, após julgados

fmanceiros. esta deVe s:r ,dec
da
~Part~~:coligaçlO, neste caso para divislO

todos OS recursos. tranS en
entre os partidos que Itcompõem. . d ~.-anha

.' A /oras de recursos fmancerros e -"i'
pllrigrBfo unlCO. .~ so I 't'cos de fonna integral e exclusiva, na

serAo utiljzadas pelos p~ , 5 po I I ~...... de pesquisa e de douttinaÇllo e
ctiBI;lIo e rnanutenç&> de inStituto OU fun.....,- ,
ed\ICIIÇ!O polltica. , os candidatos

..... 32 Até cento e oitenta dias apóS a dipIO~~tas
. ru~' a docUmeRtaÇIO concernente a._ .

ouptDt1dosCOllS~ ,_~I.f;":' "de" 'ulpento q1l8l~
l'arágTafo único. ~stanão ~~~t~ t.a~ à' elas coocemente

processo judicial relativo às '?(JI1taS, a.~ , ,
deVerá ser CQIiliervaaa lIIé adeciSllll tin~ .

OU pesquisas e TesteSPté·Elel~~.. uislIi'~
Art.,~3, ~.pi~;;:..;~~!!.~"rH~i7JII'CIIl ~ ,

OoinílO núhli~R ,.,.ttllt4VftCl ã. ,.... .

p~lico, silo ?bri~ para ~ pesquisa,. a registrar, junto à Justiça
EleItora!, até C1nCO dIas antes da dlw!gação, as seguintes infonnaÇÕeS:

I - quem contratou a pesquisa; -
/I • valor e origem dos recursos despendidOS no trabalho;
m-metodologia e periodo de realização da pesquisa;
IV • plano amostml e ptmdefllção quanto a sexo, idade, grau. de

instrução, nlvel econômico e área tlsica de realização do trabalho, intervalo
de confiança e margem de erro:

V • sistema interno de controle e verificação, 1:Oilferancia e
flSClllização da coleta de dados c do trabalho de campo;

VI • questionârio completo aplicado ou a ser aplicado;
vn - o nome de quem pagou pela realização do trabalho.
§ 1°, AS informações relativas às pesquisas serão registradas lt08

órglos da Justiça Eleitoral aos quais compete fa2er o registro dos candidatos.
§ 2". A'Justiça EleitoralllflXará imediatamente, no local de costume,

aviso,comunicando o registro das informações a que se refere este artigo,
col~ à disposição dos partidos ou' coligações com candidatos ao
pleito, os quais a elas tmo livre acesso pelo prazo de trinta dias.

§ 3·. A diwlgação de pesquisa sem o prévio registro das
informações de que trala este artigo sujeita os responsáveis a muita no valor
de cinqocnta mil a cem mil UFIR,

§ 4u • A diwlgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punivel
com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqQenta mU a
cemmUUFJR,

Art. 34, (VETADO)

§ lO Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderio
ter acesso ao sistema intemo de cOlltrole, verifiCllÇio e fiscalizaç&> da coleta
de dadoI du entidades que diwlg&r8ll\ pesquisas de opiniao relativas àS
elciçaes, incluídos os referentes à identificaçiIQ. dos entrevisradares e, por
meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais. mapas ou
equivalentes, c:onftomar e conferir os dados publicados, preservada a
identídadc dos respondentes. " " '

, :§'r, O~ eJo.'djspoSÍo neste artigo Il'l'quaIquer aro
que vise a retardar, itnpe1iir ou dificultar a ação -tiscaIizadora'dos partidos,

.. . ç&> 'de seis meses a um ano, com a
constitui crime, pumvel~co~dade pelo mesmo prazo. e multa
alternativa dellres~ de 5 . uFIR '
no vallll' de dez mil a vintemil, ~_._ 001'__.._ ieita

, ~,1 •dade nos uuuuS p t.-.u<> -....
§ 3·. A comprovação ~e lere..;:"anigrIlfo anterior, semprej~ da

os responsáveis àS pen:m mcnClonadas osPcorretos no mesmo espaço. local,
obrigatoriedade da vell:ulaç&> dos ~mentos de destaque, 'de acordo com o
horário. página. caraereres e outros e
veiculo usado. o

Art. 35. Pelos crimes deftnidos nos arlS. 33, § 4°leeg3~~ J!e~
&b'l' dos - u1rnente os representantes lUpodem ser respons I IZB ....- •

ou entidade de pesquisa e do órgão velculador.

Da Propaganda Eleitoral em Geral . . . . 5de
Art. 36. A propaganda eleitomlsomente é permluda apos o dia

julho do ano da eleição.
didatura a cargo eletivo é petmiUda a

§ '0. Ao postulante ~ c,,? esc'olba pelo partido, dep~. na antet10r a _._.n uso de ràdiO,
realização, na qull\2.~ .' diftnAan de seu nom<:. v.......... o
intraPartidéria com ,VIsta a In .....,.....

televisão e outdoor. ano da eleição, 11M seráve~ ~
§ 2·. 'No segundo ~mestr~ tadoem lei. nem permitido qualquer upo d.

'déri granJlta preVls
propaganda parti. a o rádio e na televisilo. ,
propaganda pol\t1ca paga n di tO neste artigo sujeitará o~

§ 30, A violação do spos uando comprovádo seu l"'Y··-:
pela diwlgaç&> da p!?~a~\~'no\a1or de vinte mi! a cinqilClllB mil
conhecimento. o beneficlàtlo, daIn aganda. se este for matlll'·
UFIR ou equivalente ao custo prop ,

. d enda de cessllo OU permisllo do
Ar!. 37, Nos bens cUJo uso eP

e nos de uSO comum. é vedada a
poder Público. ou qu~ a ele ~e~::. de propaganda, ressa1.vad:':n=
pichação, in!.CriçãO a nnta ': a velCUassemelhados nos postes de Ii
de placas. estandartes. faIXas e tes desde ,que 11M lhes çause c!lIDO.
pública, viadutos, pllSSarelas e :.~ do tràf*.
dificulte ou impeça o seu uso e o ,

. ....... a tinta ou a veicu\aA;iIo de~aà
§ \0. ApicbaçãO,.alJlllCl'l...... , ,sqjeillllbO:~

em desaCOrdD com O, dull.Sposto 'ai':':':omila q\lÍl1Zllmil UFIR- ' .~'"
~\a1lfBÇIo do bem eam ta no v
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Art. 45. A partir de •• de julho do ano da eleiçlo. é vedado à
emissoras da rádio e televisAo, em sua programaçlto nonnal e noticiário:

1 - transmitir, ainda que sob a fonna de entrevista joma1illtÍCL
imagens de realizaçlo de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popullll'
de natureZa eleitorel .em que seja possivel identificar o entrevistado ou em
que baja manipul8Çlo de dados:

II • usar trucagem. montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo
que, de qualquer forma. degradem ou ridicularizem ~didato. partido ou
colillllÇlo, ou produzir ou veicular programa com __ efeno;

lU - veicular propaganda polltica ou difundir opinilo favOfável ou
coolrária a candidato, partido, coligaçlo, a seus órglos ou represenu.ttes;

tv - dar awwnertro privilegiado a Cllndida(o, partido ou coIipçlo;
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, miniS"ri.. ou qualquer

outro programa com elusAo. ou critica a candidato ou partido polltico, meomo
que dissimuladamente, exeeto programas jornalísticos ou debates polítiCOl;

VI - divulgar nome de programa que se rerua a condidato escolhido
em convençio, ainda qU8lldo preexÍSUlllle, inclUlive se coincidente com O
nome do candidato ou com a variaçlo nominal Por ele adotada. Sendo o
nome do programa o mesmo que o do c~dato, .fica proibida a '11I
diwlpçAo, sob pena de cancelamento do respectiVO registro.

§ 1°. A partir de 1· de agD!Ito do ano da e1eiçilo. é vedado~ ..
emis&oras trlIIIsmitir programa apresentado ou comentado por cllldidato
escolhido em convençlo.

§ 2·. Sem prejuízo do dispolltO no \*'iIIt'Bfo único do AR. 55, a
inobservincia do disposto neste ilrriao sujeita a emissora ao pIIIIIIIIIto di
multa no valor de vinte· mil a cem mil UFIR, duplicada em _ de
reincid6ncia.

f 3· AI diJpoI~ deste aniao lIplicanHe _ sitios mantidOI
pela emprei_ de comuniCaçlo social na lntemet e d~is redes deatinadII
à prataçIo de 1llI'VÍ9OI de teleComwticaçõea de valor adicionado.

An. 46, Independentemente dá veiculaçlo dep~ eleitonll
gratuita no horàrio defmido nesta Lei, é facultada .a tr~~,. por
emiasora de rádio ou televislo, de debates sobre as eleiçõesm~ ou
propon:ionaI,' slll\do aueaunda a pIIticiplIçiO de cDlidIloI doi~
com. rep-resentaçlo na CImara dos [leputados, e facultada a doi demais,
obeervIldo o 5Cl!11inte:

Da Propaganda Eleítor8l na Imprensa

Art. 43. É peonitida, até o dia das eleiÇÕCll, a divulpçio P.... na
imprensa escrita, de propqanda eleitoral, no espaço mâimo, por ediçIo,
para cada candidato, partido 0\1. coligaçio, de um oilaVo de P*8ina de jornal
pedrIo e um quarto de pâgina de:,revisla ou tablóide,

Paraarafo único.. A inobservAncia dos limites estabelecidos DeIte
artigo s\licita os respoos.4~ pelos veiculos de divulgaçlo e OI penidoI,
colipç&s..ou.can<lidato& beneficiados, a lliulta no va10r de. mil a dez mil
UFIR. Ou equivalente ao dadivul81lÇ1o da.propaptda pap, ao este fOI' uWor.,. ,

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televislo

Ait. 44. A PJ"lPllPI1da eleitoral no rádio e na tele~sio restrinae_
JM horàrio gratuitil defmido nesta Lei, vedada a veiculaçl/l de propapodao
pqa.

§ .... A relaçlo dos locais com a indicaçlo dos g1l1p08 mcnciOllllc1o&
no parágrafo anterior devem ser entregue pelas empresas de publicidade _
_'ulzes Eleitorais, nos Mwticipios, c.ao Tn'buJW RogiDnaI Elcitonl, na
Capitais, até o dia 2S de jtmho do ano da eleiçio.

§ 5°, Os Tribunais Regionais Eleit<nis encaminharlo à publiçaçlo,
na imprCIISa ofici'" até o dia S de julho, a relaçlo de partidos e coliaaç6ea
que requereram registro de candidatos, devendo o sorteio a que se refere o
caput ser re8liudo até o dia 10 de julho.

§ 6". Pua efeito do sorteio, equiplll'&-SC a coligaçlo a wn plrtido,
qualquer que seja o número de partidos que a intearem.

§ 7". Após o sorteio, os partidos e coligações deveria comunú:M' ...
empresas, pot' escrito, como usaria os outdoors de cada grupo doe
mencionados no'§ 3·, com especificação de tempo e quantidade.

§ S·. Os outdoors nlo usados devcrio ser redistribuidos entre os
demais concorrentes interessados, fazendo-se novo soneio, se necessário, a
cada ~ovaçlo.

19". OI partidos e coligações distribuirlo, eatre seus candidlltOl. OS

~ que lha couberem.
110, O prec;o para 8 veiculaçAo da propapnda eleitonl do que tnQ

Qte IrtiIO nIo poderá ser superior 80 cobrado normalmente 1*8 a
publicíd8tle comen:íal.

§ lI. A violaçlo do disposto neste artigo sujcila a empresa
resp<IOIável, OS partidos, colill8ÇÕCS ou candidatos, a imediata rdirada da
propqlIIIda irregulllt e ao papnento de multa no v810r de cinco mil a quinze
milUFlR.

Da ~ropagAndaEleitoral mediante outdlXln

Art. 42. A propapnda por meio de outdoon somente é permitida
após a re8lizaçlo de saneio pela Juatiça Eleitoral.

§ 1°. As empresas de publicidade devtdo relacionar os pontos
disponiveis para a veicu\açlo de propapnda eleitoral em quantidade nIo
inferior li metade do total dos espaços existentes DO território municipal.

§ 2°. Os locais destinadolà propqanda eleitoral deverill su_im
dístribuidos:

I - trinta por certto, entre OI plltidos e colipções que teII1Iam
candidato a Presidalte da República;

n - trinta por cento, entre os partidos e colipçlles que tenham
candidato a Govemldor e a Senador;

lU - quarenta por cento, entre OI~ e coliP9ÕCI que tenham
candidatos a Deputado Fed«a1, ERadual ou Distrital;

IV - lIaI eleiçõca t1I.I1\icipaís, meude entre OI ptrtidos e colipç6es
que tenham cartdi4ato a Pret'cito e metade entre 011 que tenbllD cartdid8to a
Vereador. .

§ 3·. Os locais a que se Bfr= o~o anterior ~erIo di~dir
se em grupos eqQillldvOl de pootol com mator e menor unpac:to~
tantos quantos forem OI plrtidos e co\ipç6e& coocorreateI, p.a serem
sortcaQos e usados dllrllDtC a~ eleitAlral.

,. § 2". Em !--~ iIldcpende da obtençio de I~
~1p81 e de~ da JUItiça Eleitoral, a veicu\açlo de propagIIJda
?lelt~ plX meio da fOOlÇio de faixas, placas, cartazes ....._.
III!cnçiles. • Pq..~... ou

§ 3·, Nu depencl&ci.. do Poder Legislativo a veiculaçio de
propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Ditetora. •

r• o uso de alto-falantes e amplitiCldores de som ou a promoçIo de
comido ou carreata;

II - a distribuiçio de tMteriaI de propapoda polltie«, inc1uaive
volantes e outros impressos, ou a pritica de alicilllllellto, COlIÇIo ou
manifestaçiO tendentes a influir na vOllladc do eleitor.

Art. 40. O uso, na propapnda eleitoral, de simbolos, fr8Ies ou
imagens, associadas ou semelhlates à empreaad- por órilO de governo,
empresa pública ou sociedade de ClCOIIOmia mi-. constit\:1 ~'l:ne, pUDivel
com detençAo, de seis meses a um 11III), com a a1ternaúva de }lIeItaÇIo de
serviços li comunidade pelo~ período, e multa no valor de dez mil a
vinte mil UFIR.

Art. 41. A propaganda exercida nos termOl da leKisl~ eleitoral
nlo poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alepçio do exerclcio do
poder de policia.

. Art. 38, ~ndcpende da obtençio de licença mwticipal e de
a~to~za.çoo da JustIça Eleitoral a veiculaçio de propapnda eleitoral pela
di~bwÇl!o de folhctos. volEtes e outrosi~ os quais devem I«

editados sob a responsabilidade do partido. colill8ÇAo ou candidato.

. Art. 3~. A rulizaçio de qualqu.cr aIO de propaganda partidária ou
eleitoral, em recmto abeno ou fechado. IÜIO depende de licença da policia.

. § 1·..0 candidato, plltido ou coligaçlo promotora do ato fará a
dcvída comunlcaçlo li autoridade policial em. no mlnimo vinte e quarro
~ antes de ~ua reaI~, a run de que esta lhe~ sellUlldo a
iJ!londade .do aVISO, o direito contra quem tencione usar o local no mamo
dia e hanirio.

, § 2·. ': IWtoridadc policial tomará as provid&lc:ias necessárias li
~tIa da rea\izaçIo do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços
p6bllcos que o evento poaa afeIar.

§ 3·. ~ funciOlUllrlcrtto de a1to-fa1mtes ou amplificadores de som,
~,:llda a Júrl6t.esc contemplada no pQgrafo seguinte, somente é
pemutido entre a Oito e as vinte e duas hora!I, sendD vedados a insta\açio e o
uso daqueles equipsnentos em disttncia inferior a dll%entos metros:

I • ~~ doA Poderes Executivo e Legislativo da Unilo. dos
Es~, do Distrito Federal e dos Municipios, das sedes dos Tribunais
Judicll\lS, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares;

II - dos hospitais e casas de saúde;

. rn •da eaool.., biblioloca!l públicas, i~.. e tealros, quando em
funclODlllneQto.

~ .... A ~izaçIo de comlcios ~ permitida no horário compreendido
entre a Oito e as vmte e quatro horas.

. § se. COllStituem crimes, no dia da eleiçlo, pwtiveis com detençio,
de ~ meses a um llIIO, com a alternativa de prestaçIo de serviÇOl à
comumdade pelo meIIIIO período, e multa no vaIor de cinco mil a quinze mü
UFIR:
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I - nas eleições majoritárias. 11 apresentação dos debates poderá ser
feita:

a) em conjunto. estando presentes lodos os candidatos a um mesmo
cargo eletivo:

b) em grupos, estando presentes. no mlnimo. trts candidatos;

II - nas eleições proporcionais, os debates deverilo ser organizados
de modo que assegurem a presença de númerO equivalente de candidatos de
todos os partidos e coligaçlies a um mesmo cargo eletivo, podendo
desdobrar-se em mais de um dia;

1lI - os debates dever!o ser parte de programaçiio previamente
estabelecida e divulgada pela emissora. fazendo-se mediante sorteio a
escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado
acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.

§ 1°. Selá admitida a realização de debate sem a presença de
candidato de algum panido, desde que o veiculo de comunicação responsável
comprove havê-lo convidado com a antecedência minima de setenta c duas
horas da realização do debate.

§ 2". É. vedada. a p_eoça de um mesmo candidato a eleiçlo
proporcional em mais de wn debate da mesma emissora.

§ 3°. O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa
infratora às penalidades previstas no An. 56.

Ar!. 47. As emissoras de rádio e de televisiio e os canais de
televisão por assinatura mencionados no An. 57 reservariio, nos quarenta e
cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado á
divulgação. em rede, da propaganda eleitoral gratuita. na forma estabelecida
neste anigo.

§ 1°. A propaganda s~rà feita:

I - na eleiçllo para Presidente da República. as terças e quintas
feiras e aos sábados:

a) das sete horas às sete horas e vinte e cin"", minutos e das doze
horas às lioze horas c v~nte ~~iJJ~1I !1'inutos. no rádiC?;

b) das treze horas ásitreze horas ~ Yinll;..ec~ lltÍII,U!05 c das vinte
,!tor;tS .e trin\!! miJ\\\to~ ..'iS: ,!:inte.:horas e .~!"qüenta, e c~co minutos, na
televisão;. " ..

. ,!:~~. 11'. '~~'F!~i,*~,p~~,QfR:l!!IJ!!i~ ..I',c:deral,às, terças ç, qu~tas-feiras e
8O/i ,,;iQad\ll\:.,. '. "

a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete homs e cinqUenta
minutos e das doze horas e vinte e cinco minutos às doze horas e cinqüenta
minutos, no rádio;
.' b) das treze horas e vinte e cinco minutos às treze horas e cinqllen!a

minutos e das vinte horas e cinqüenta e cinco minutos ás vinte e urna horas e
vinte minutos, na televisiio;

III _ nas eleiçlles para Governador de Estado e do Distrito Federal,
às segundas, quanas e sextas-feiras:

a) das sete horas às sete hotllS e vinte minuto!l e das doze horas as
doze horas e vinte minutos, no rádio;

b) das treze hOlll9 às treze horas e vinte minU!O!l e das vinte hOfU e
trinta minutos às vinte h?""" e cinqf.lenta minutos, na televisAo;

IV _ nas 'eleiçõcs para Deputado Estadual e Deputado DiStrital, às
segundllS, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e ~uarenta min~tos e
das doze horas e vinte minutos às doze horas e quarenta mmutos, no rádto;

b) das treze horas c vinte minu~ ás treze horas eq~ ininUtoS
e das vinte horas e cirtqtlenta minutos às vmte e urna bor8$ e dez mIDutos, na
lelevis50;

V - na eleição para Senador, às segundas. quartu e sextas-fem:

a) das sete horas e quarenta ~utos ás sete horas e c~
minutos e das doze' horas e quarenta mmutos às doze horas e ciJIq08lItll
minutos, no nidio; . ' ..

b) das treie horas e quareata minutos às .tR:ze hOl'llS e~
minutos e das vinte 'o uma horas e dez minutos às vmte e uma hOl'llS e vtnte
minutos, na televíslo;

VI _nas eleiçllcs para Prefeito e Vico-Prefeito; às se[l!'~q-
e sextas-feirllS: ' .

a) das sete horas às scll;. bom e trinta minutos e das dOlZ&l horas is
doze horas e trinta minutos, no rádio; ,

b) das treze horas às treze horas e~minutos e das vinte hotlIs e
trinta minutos às vinte e uma horas, na televislo; .

VII • nas eleiç0e5 para Verelldor.às terças e quintas-fciIu e 
sábados, nos mesmos horários previstos no inciso anterior.

§ 2". Os horários reservados à propttpnd.a de cada el~, 1105
'termos do'p'arágrafo anterior; serIo distribuidOS"etI'tte·todos os pertidO!l e
coligaç<les que tenham' çandidmo e reprcsentaçIo na C/lmara das, Dapuatd<Is,
observados os se~tescritérios :

I - um terÇO, igualitariamenie;

n - doi.. terços. prQPOl'Cionalmente ao nÚMero de representantes na
CI'ImInJ dos Deputados, cotisideradli. no caso de coligaçiio, o resultado da
soma do número de rept'eseritantes~ todos os pllrtidos que a integram.

§ 3°. Para efeito do di5poslo neste artigo. a representaçID de cada
partido na CAmara dos Deputados: será a existente na data de inicio da
legislatUl'a que estiver em eutSo.' .

§ 4°. O número de represetltantes de partido que tenha resultado- de
fuslIo ou a que se tenha inCOlporado outro çorresponderá li $Orna dos
representantes que os partidos de origem POUU!l'm na data metlÇjooada no,
plIfIigrafo IIDterior. J

§ SO. se o candidato a Preii!kmte oú a Oovetnador deixar de
concorrer. em qualquer etapa do pleito, C nIo havendo a sublrilUiçio prevista ,
no Ar!. 13 desta Lei, far-se-' nova distribuiçlo elo tempo entre 05 càDdidatos
remanescentes.

§ 6°. Aos partidos e coligaçlleS que. lqIÓS a apiicaçlo dos critérios
de distribuiçio referidos no capul,' obttverem direiro .. pan:eIa do horário
eleitond inferior a rrinta Segundas, será lISS~ o direito de acumulá-lo
para uso em tempo equivalente.

Ar!. 48. Nas eleições para Prefeitos e Ven:adoées. nos Mwlicipios
em que nIo haja emissora de telcvido. os Óf8IOI rqionais ~ direç'iio da
maioria dos partidos participlJllles do pleito PCIde* teqllCm' ã JUlltiça
Eleitoral que TCServe dez por cento do tempo destinado l\ propaganda
eleitom! gratUita para divulgaçllo em rede da propaganda dos candidatos
desses Municlpios, pelas emissoras geradoras que os atÜ1,gem.

§ I·. A Justiça Eleitom! regulamentará o disposto neste artigo,
diyidindo o tempo entre os candidatos dos Muiticipi05 vizinhos. de forma
que o número.m.iximo de MlDliclpios a serem atendidos seja igual ao de
emissoras geradoras disponiveis. .

§ 2°. O disposto neste, anigo aplica-se as emissoras de r.idio, nas
mesmas condiçlllis. - . .

Ar!. 49. Se houVCl' seJ!Wldo turno, as emissorM de nidio e televisio
reservarlIo. a partir de quarenta. e olro horas da proclDmaçiló das resultados
do primeiro turno e até a '8lítevóspCra da elciçiio;' honlrio destinado à
diwlpçio da' propqanda' eIaitoml gratUita; dividido em dois períodos
diários de vinte minutos para cada, eleiçllo. 'iniciando-se as sete e às doze
horas. no rãdio. e às,treze e.às,vinte horas e trin,ta D'!inu,toS, na te~.visilo.

§ 1°. Em eircunscriçio Onde 'houver segundo' turno pllI'J!Li Presidente e
Governador. o horirio reoservllllo à plOpllgllDda dcste'''.iniclar-se-ft
imediaIameDte apóI-o ténnino do horário reservado ao primeiro.

, § 2°. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente
altre os candidatDs.

Art. SO. A Justiça Eleiloral efetuará soneio para a escolha da ordem
de veiculação da propaganda de cada panido ou c~ligaçiio no pl:ÍJlleiro. dia do
horário eleitoral gratuito; a cada dia que se segutr. a propagan~ veiculada

.por último, na véspera, será à primeira, apresentando-se as demaiS na ordem
do sorteio.

Art. 51. Dunmte os períodos previstos nos arts. 47 e 49. as
emissotaS de nídio e televisiio e os canais por assinatUra mencionldos~ Art.
S7 reservarão, ainda. trinta minutos diários pAl'lI 11 I'tupap1da .ele~toral
gratuita. a serem usados em inserçlle;' de atés~ aepodos. a criti:ri0 do
respectivo partido ou coligaçiio, assinadas obriplorill;tlellte pelo pertí~ ou
coligaçllo. e distribuldas, llD IllfIgo da prograDlllÇiiO ve..:u1adl! entre as ?'to e
as vinle e quatro horas, nos leanos do § 2° de> A.rt. 47, o1Mldccldo o segumte:

( _ o tempo será dividido em partes lpis p.ua 11 ut!1~ nas
campanhas dos clIJ\didatos as eleições majoriLiri. e JIC'OPOfCl~ bem
como de suas legendas partidárias ou das ~1Ml~ a CQ1iJação,
quando for o caso;·

II _<!àtinação-exclusiva do te~po par1I a.~ dos eatJdidatos
a Prefeito e Vice-Prefeito, no caso de elelçOes mUDlC:lpalS;

\ III - a diStribuição levará em conta OI blOCCll ~ llUdi!tlc!B entre as
oito e as doze horas, as doze e as dezoito hOfllS, as dezoito e as vmte e uma
horas, as vinte' e uma e B5 vinte e quauo horas;

IV _na ~~iculação das inserções é vedada a utiliz3çiiO de ~v8ções
extenIlIS, montagens 'ou nucagens, computaçiio gráfica. desenhos antlDados e

efeitos especiais. e a veiculaçlo de mensagens que possam degradar ou
ridicularizar ê:andi~to, partido bu coligação. " '

Ar!. 52. Â. partir do dia 8 de j olho do ano ~ eleiçlo, a Jus~ça
Eleitoral convocará os partidos e a representllÇlo~ .emls~oras de teleVisão

ara elaborarem plano de mídia. nos lermos do Iltlg? ~tenOr, p~ o uso da
~arcela do honirio ele!toral ~ito a que t~.am ~~elto, garantida a todos
participaçlo nos ho~~s de ltI8lor e menor ~~lenC1a: " .

Art. 53. Nio -40 lIdmitidos coneS' i05~iAnC?S ou' q.~",~u~r.tipo
de censura pré.via nos plOllrarMseleitofais gralUito,. , . ,,".. .';

§·l'. É vedada 11 'Veil:U1açlo de propagada 'que. llQSIa .~gr8Iiar..ou
ridiculariZar callrdidatos, .ujfll.illlÓlHll o partido ou ~hg~i!.o inli'at~res 11
perda do·dir.eito á vei!:u!açIo de propaganda, no I!llJ~O eleitoral gratuito do

t- 'dia seguinle'.- .
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f ~. s-~ 4a cliapoQo 1'10 lWliIr&fb lIIIlIlri« a
teqlMI".IIlIIlCO dp )lIrtido. cotipçIo ou CIDdldéo,' aJ" EWtual~
&~"'~ap""o{-.lYa"hoarade~á-.. e_
bODI~

Art. ~. DOlI pcopainM de nIdIo c lAIIavfdiD dcItiIIIdoI ,
propapncIa~ aramiJ& • eacla I*'tido <lU 00I111l91O~ \IIItiOIIW,
em epoio_.~ desta ou~ 1fIIlIIquw- cídlIdIo Il1o ftIi8do a
outra qremúIçIo pwtidáia ou a J*tido Í1UiI/lnKlUl ... __ coIlP\'1O, .-lo
vedada a~dequalquerpenoamedíalte~.

Pll6p:lfo ÍllÚeo, No segundo turno dai eleições nIo scri petI11iti..s.,
nolI programas de que trata Cfle lII'liao, a pvticiplçlo de filiado11 a J*t\doI
que tenhllm fonnalízado o apoio a OUl1'05 candi4atos.

. Art. ~S. Na propapnda eleitoral nO OOririo IJ,I'àtuito, do apliciveis
ao partido, cobpçlo ou ClIIIdidato as vedações indicadas nos incisos I e n do
Art. oiS.

P-*arafo ÍllÚco. A inobHntIncia do disposto neste artigo su,i- o
PMtido ou colipçio à perda de tempo equivalllnte ao dobro do usado na
~ do .illcito, no período do hoIWio sratultos~, cIobnda a cada
remCl&ncl" dcvmdo, no mamo pcriodo, exibir-se a infomtaçIo de que a
nIO-veiculaçlo do prosnana resulta de inm.çlo da lei eiilitoral.

, ~ 56., A requerimento de partido, colipçlo ou Cálldidalo, a
Juauça ElellOnll poderfl dcRlTIlinar a suspcnsIo. por vinte e quatro hons, da

p~~ nonnal de emissOra que deixar de Cilmprir as di.swsiçõ";' deal&
Lei sobre propapnda.

, . § I", No ""':iodo dc suspendo a que se refere este artigo, a ernluora
ITmtallUtirá a cada qIlll1U mmUloll a informaçlo de que se encontra fOfa do ar
por ter desobedecido' lei eleitoral,

duplícado~ 2", Etn cada i'eitcraçio de conduta, o perlodo de sUJpeDslo Jed

, Art. 57, M dispo&ições desta Lei 1Iplieattl-lle às enii.-. de
televldo que operam em VHF e UHF e os canais de telcvislo por auiclatura
sob a responsabilidade do SllIllldoF~ da o.n.a dos Deputaelos, dM
Auembléiu Le!li.!-tivu. da Colmara Le~lativa do DiSlrito F~denl ou dai
CAntaras MunIClp&lS.

Do Direito de Resposta

Art. ~8.. A partir da escolha de candidatos em COI1venç1o. é
assegurado o dzrelto de resposta a candidato, partido 00 ....u::f:llo4.......u ..~...~ ...v ...,

lIisIcIa que de lbrma indireCI, par~ ....... 011 afInnaçiD callsIioIa,
~ i1\iurioU ocr~ inwridb, cIlftDIlcIaI par qua1qIw
vcJcuIo dc COI\lUIÚI:IlÇIO JDCIaI.

I I", O oMndido, 011 _ ~ lcpI, podcri pedir o
exerclcio do cIirelIp de rCIIpOIta à JUIIi\la EIeilIJrII llllI SfIUÍI*I pra7.OI,
cootadoo a pIItir da VIlic:u\llçIo da o&Ma:

. I· vinte e qUIIro hooI, 'fl*Ido IC _ do horirio e\citlxaI
~; , .

II • quanta c oito borII, qIIIIIido .. trMW ""~ l!IllI1Ml
das emislona de ddio e televialo, '.

lU • _1& e di-. bani, ..-ao .. u,.. da iqIo da~

I 2". Recebido o pedido, a J..... EWtonI nodftoa
~ o ofeal« I*& ......... l1li .... e quIlO bani,
doYa>do a dccIIIo ICe' proIMMIa no S-- de_. di-. horaIde
data da focmulaçlo do pedido.

§ 3". QbIcrvlIr.IooIo lIiada, ....... npa 110 CIIO de pedido
de respoIta relativo a o&nla wlcuSIda:

\. em (qIoda~.aita:
a) o pedido devwi 11« inIlnIWo__.....da publlceçIo c o

texIO \*li nIpOll&:

b) deIlIrido o pecIi4o, a dlwIpfIo da .....--.. no mamo
velcu\o, espIlÇO, local, p/IIina, *'IIIlIIo, _ • _ e1_ de
realce llIlldoe na oftmse, em IM q..- •• hane lIpÓC a decido 0lI,
lrItIIDdo-Io de wIcuIo COIII ptriocIlcldUt de cimdeçIa nWor que..-•
oito boas, na primeira". l1li ... cinluIIr;

c) par dicitaçlo cio o&nclido, a cIiwIpqIo da rapoIt& ... *it&
no meImO dia da _ CIII que a .... foi dIwlpda, einda que fora cio
prazo de quenma e oito horas;

d) H • o!enIa for prodIIzida _ diI • hera que invilbilizem _
'repençIo cknlro doi~ ......... ...n-. a JlIIti9a
I!IeiIonl"uliMl' a ImadialadiwlllçlD......

c) o or-ordaYtri cc.pnmrnai'" o llIIftlIlI'Íl'I da decido,
mcdiInte dUle lObre a teIIIIiIr~ cIoII ........ a~
~'e o raio do lIlInnIiIDcia aa4illlllualflD,

11- em pnlInIIICfIóDára*...'.......de rádio. de televillo:
a) a JIIIIiça EIeItonI, à viela do"~ deYIrt nDIif\car

imcdiatam_ o totpClCIIàWl pela........rwIlaouo~pore...

§ ~. Da decido sobre o _leio do direito de rcspoeta CIINI
lOCUtlIO .. inst*lcia 1lIptlriorca. em. vinte e quatro hoc-. ela d8ta da ,_
puilIicaçIo em c:a16rio ou Jelàlo, -.orado ao recorrido oe.- ___
l1IZlleI em iaual prazo, a ooaIar da..noüfIcaçtIo.

f 6", A Jutdça E1eiloral deve pmferir suas cIeciIlles DO prao
máximo de vinte e quatro hora,~ O dispoIto ..~ d e e
do inciIo m do § 3" I*& a nstituiçlo do tempo Ctn CaIO do~ da
rocuno.

17". A inobeervtncIa do pna:o JRVisIo no pmpúo .-Iof....
a~ judiciária às penas previIta no Art. 345 da Lei ri' 4.737, do I'
de julbo de \965 • C6díF Eleitora1.

f 8". O nIo-cUmprimento incqral ou em pate da deCÍIIO que
c:oncedcr a mposla IUjcitará o inthllior ao pa.,.- do multa DO valor da
cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em _ de reitonIçIo do~
sem Jll"iiulzo do disposto no Ar!. 347 da Lei ri' 4.737, do IS dejuIbD de 1965
• Códíllio Eleitoral,

Do Sistema Elettllrlíco de VotaçIo c da ToWiuçIo doe VoloI
Art. S9, A votaçlO e a 1DIa1izaç1o doi V<*le -ao feil8 por'"

eIetr&lico. podendo o Tribunal Superior EleiIlOl'8l &IJtIXizw, em __
excepcional, a apIicaçlo dM regra fixadas nOl _. 83 a 89.

I \", A votaçio el~nicaserá feita 00 n6mcro do cancIldMo ou da
leaenda partidária, devendo o nome e filCotrdIa do~ c o nome do
pertldo ou a Iqcnda panidWia II(*N«' DO painel da _ ~ CClIIl a
exprcssio desilJD&dora do clIf80 diIputado DO mMCU1lno OU &.IiDiDo.
conforme o C8IO.

f 2". Na votaçio~ as~~ ..-o 00IIlpI"'"
para alepnda partidária os votos em que nIo l4!ia poulvel ai~ do
CIIICIidato, dado que o 116mcro idemi&adot do parlido lICja dlsAdo de
forma correta. .

I 3", A urna olctr&ica exibi",~ Q. ~Itor: prlnwi-, oe
paineis ter_ ... cleiçlles P.fOIIClI1l~'~ Cl!\ pesuicIa, oe m.- fo&;
oIci9Iiea Í\uioridriolo. ' . .

Art. 60. No aisterna eleU6nico de VQUI9Io eoneldcnl'''' Yl*t' de
\epnda quendo o eleitor-~,9,~~,~ I)Q lIIClI-eD4e_
~dctAianm.Joaqo.~.\*1.""~~'

"-Art. 61 A urtIa eIIIU6nil:a~'C8da voto, .........so-Jbe
o tiai\a·.e iIlYIolallilldade, pNIIIida '_.1*ddaI ~'OaIíIaIl*•
cendidatoe ampla~.,
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Iwol..:- PIriIrafo únieo. Na hipótcH do stllllitem olIaKuIos • obteDÇlo do
--.CIberá to .- requerer. medíIDte a iDdicaçlo doi dadoa
-*ri~ que o óqio da JUItiça E1cltoIW. perante o qual foi ituapoao o
ll!ClllIO o IIIIlnla,-.do o I'apeClÍvo bo1etün do urna.

Art. 72;~ crm-. JI\lIÚVtlis com recluslo. de cinco a dez-:
! -~ _10 a sistema de traIamcnto BUtomáltco de dados uslldo

pelo 1elVlÇO elenora/. a fim do IItcrar alp\ll'llÇlo ou aCOlllallem do Votol;

co 11 • desenvolver ou. invoduzir ~.ando. i~. ou programa de
~ capaz de deIln1lt. apqar. ehmmar. nlterar. gravar ou transmitir
~~OU Pf'OllI'mla ou provocar qualquer outro resultado divemo do
;;j;j~ em Slstema·de tratamento allUllllilico de dado. usados. pelo serviço

lU - c~. JlfllJIOIitadatnente, dano f1sico aoequi~to llHdo na
vOlllçlo ou na totaIl2aÇIo de votol ou a suas panes. .

. D. Condilia VedIdas _. Apares Públicos em C._~-
Eletl~ . -"'-"-

, Art. 73. SIo proibida _ apIUeS públicoe, servidores ou nio, as
seau~ c.cndu~ laIdc1le1 a lIfetar • iBualdade de oportunidades entre
caDdi~ lIOI pleltos_~Ieitollis:

. I - ceder ou.._. ~~ de candidato, partido polftico ou
~J~pçio.~ móveIs ou imóveIS pertencentes • adminislraçIO direta ou
Indin:ta ~ IJDlIo, doi. EItadoI. do \)islrito FederII, doi Territórios e doi
MunIclpUM, reaalv-.la a~ de CanWllÇlo partídAria;.

Legísllti n- .....~ ou 1erViços, CUIle.doI pe';' CJov~ll&ou c_
.~~~~ u JIftlIJVIlItivu COIIIiflMdu IIOS rogimentol elIOIIIIII ..... v. que Iatepam;

. . lU - ceder ~dor público ou empregado da admiJIú1nIçIo direta
0\1 indi~ federal. eataduaI ou llIUnicipal do Poder Executivo. ou usar de

,::..etVlçps~PU~~ de campaIlba elcitoral de candidato. !1Mido
'dorco ou c pçap;..4JlQ!1lte o horário de expediente normll, salvo se o

ServI ou el1llJtel&do eotívet Iicencillllo;

" IV .. r_ ~ pemitir Il1O JlfQIIIocillfW em favor de candidato,=po~~~ de dialribuiçlo llrIlUila do bens" e suviçoa de
-social CUSleadoI OlIlUbveneÍOlladOl,pelo Poder Público;

V -~.__ OU do qqaIquer"forma 1Idmi~. dllmi~ sem
j~ ......... S1IPrinIir.~~Ivl!'l~ 011 por 0IIlnlI meiol diftc:ultar
0lI impedlt". O exetefclO fimc:ionaI Co ainda, ex officio, remover. I/:WIISf«ir OU

f I·. No prazo de· emco dlll; a COlItar ao __10 _
proaramas de COIIIpUlIIdor a que se reCere este aIti... o paI1ido ou coIipçlo
pocIort.- impugnaçlo fundamenlada' JUIliça EIeiloral

§ 2·, Os psrtidos COlICOfRlllel ao pleito poderIó coostituir sistema
próprio de fllU1izaçto, apuraçIo e toIa1izaç1o 00. resultadoo. C<lI1IraUIndo,
inclusive. empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto •
Justiça Eleitoral. tee.berIo, pcevíamenle, ot~ do computador Co
simul-.ném.. os mesmoa dados a1imen1adoRs do simma oficial do
lIplIflIÇIo e totalizaçlo.

Art. 67. Os órzloS encarrcpdolI do prclCCIIIIIIeII eletr6nico da
dados do obripdos a fornecer 801 partidos ou .coIipç6es, no _ da
entrega ao Juiz Encampdo. cópias doa dados do procesumenlO parcial da
C8da dia, COlItidos em meio rnqnélico.

Art. 68. O boletim da urna. segunda,modeIo IIpfOvado pelo Tn1lunaJ
SuperíM Eleitmal. contAri os _.e OI iuimeros dos candidatos nela
volados.

§ I·, O Presidente da Mas' Recepton. é obrigado a entreJllf eópia
do bolcrim da uimt aos panidos e coligações COIlC«tCllIa ao pleito CUjDO
ropraattaIIlCS O requeiram lIll uma hora apóI aexpediçIo.

§ 2·, O descumprimento do disposto tio ptripaI'o lllterior constitui
crime, punlvel cem dctençlo, de um a trfs meses. com a a!tenWiva de
preIlaçIo de serviço • COIlIlIDidade pelo mesmo perIodo. e,multa no valor de
UlII mil a cineo mil UFIR,

Art. 69. A il)lJlllllllÇlo nIo RCCb!da pela Junia ~Icillnl pode ser
aprcsen1ada dirtaanente ao Tn1llnlal RelliotiaJ Eleitoiat. 'ein quarenta e oito
hora, acotnpIllhIda de declnçlo de duM teltanuIl1w,'

P~ (mico, O TnDunal deeidíri "SÍlllíb 'o recebimeoto em
qlWatta e oiro lia.... publicando o~"'*'~~ de jlilpmenco
e transmitindo irnediatamalte • JIfta/'VÍII'1eIcX,,,.,. ou qUalquc< outro meio
eletr6nico. o úuciro teor da decisIll.da'ÍIIl\llIIlIl&9I:

Art. 70. O' Presidente de JI/llU;EIebonI que deiXar de receber ou de
lIlIIICionIr em ata os proteIlllI"recebldoI. -linda, impedir o -.:Icio de
tiKaIiDçio, pelol panidoI ou' col/JIII/llee,' "dewri _ imedIaUlIIJlInl
af'IaIado, aWm de raponder peIoa crimoI previstoI na Lei u· 4.737. de 15 de
julbo de 1965 •Códiao.E~

Art. 71. Cumpnl .'pGtlaw ~'c:oI~ por SllUI lIs4:aia e
deIepdOI ~aeckilICiadIW;."e"_~:proced«, • iIuIruçIo
cIoI_ ~·collln..'a'~~·~", *IDl"GIlpia do
boIetiljI relalivo i dma iriqlupda.

exonerar servidor público, na circunscrfçio do pleilO. nos tn!s meses que o
_cIem e até a posse dos eleitoo. sob peIla de nuliclade de pleno direito.
ressalvados;

a) a nomeaçio ou eXOIIeraçlo de cargos em comissAo e designaçlo
00 dispensa de funçlles de,epntiança;

b) li nom.açAo para Cllrll0' do Poder Judidório. do Ministerio
Público, doa Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órg!os de Presidência
da República;

c) a nomeaçAo dos aprovados em concursos públicos homologados
l\l.C o inicio daquele prazo;

d) a nomeaçlo ou con1l'lllllÇlo nec:CISária à illlla1aç1o ou 80

ftIIlcionamento inadiável de serviços plÍbJiCM essenciais. com. pn!\'ia e
expresu~ do Çbefe do Poder Executivo;

e) a ttanlt«dneia ou remoçio ex omeio do militares. policiais civis
e de qentes peniteneiírios;

VI • nos~meses que 8llteccdem o pleho:
a) realizar lte11Ife<encia vohmtária de recursos da Unilo _ Estadoa

c Municlpios. e dos Estados _ MlUliclpiOl. sob pena do nulidade do pleno
direito. reualvados OI recunos cleltinados a cumprir cibripçio formal
preexistente pllrll cxec:uçIo do obra ou serviço em andamento e com
c:ronoar- prefixado, e ll& cIeItinadoa a alllndors~ 'de etrtef1IIncia •
de calamidade públic.;

b)" com exceçlo da propaganda de produtol e serviços que teaham
~ia no mercado. all1lll'izc 'publicidade institucional dos lIIos.
JlI01PII'8lI. obras, serviços e campaohas dOi ÓfIIOS' públicaA federais.
estaduais ou municipaia, ou dai nlSpeClivas cn~:da admÜlÍlltl1lÇlO
indireta, salvo em caIO de arave e~ _idàiJe pública, ..im
reconhecida pela Justiça Eleitoral:

c) t'azer pronunciamento. ettI· cadeia de rádio ... televialo, fora do
horirio eleitora1 /lf8IUíto, salvo qllllldo•• critério daJ~ EleíIonll,~
se de matCria lIT\lente. relevante e etItIlderistic:a'das tI1J1ções de iOvemo;

vn • realizar. em lIDO do'elCiçiO. lIl\Í.eI do~ fixado no incdo
lIIIlerior. despesas com publici~ l!O&'õqjkl"c p6bl~~ estaduais 0Il
mmlicipilis. ou da -respectivas ,e/it(dadé!S' <!a"1IdmitlismtÇlo ihQiretà; que
excedam a média dos gutO& Doa tn!s·ú1titnoi'ano.rcjile-lIJIleCedcoJi o'pleito ou
do ú1tim9 8ftO imediatamente~or • eleiçlO,

.1 VIU _ f_. na oimDilcti~· ,tlO'-. pleito;·· nividil'" gent- '. da
remU\!B1'açIo dOll servidores plUJlicos que eXCeda .; n.c:omi>osiçlo''''·pIlrda do
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!leU poder aquisitivo ao lonlo do IDO da eleiçto, a partir do inicio do pnrzo
eslllbelecido 110 Art. 7" desta Lei e au; a posse dos eleitos.

§ 1°. Reputa...e apnte público. para 05 efeiM deste anigo, quem
exerce. ainda que trMlSitOliamente ou sem remuncraçAo, por eleiçlo,
nomeaçlo, desisnaçlo, cotItratIlÇIo ou qualquer outra ronna de investidura
ou vinculo, mandato, cargo, empreSO ou funçto IlOl órglos ou entidades da
administraçto pública direta, indireta, ou fundacional. .

§ 2°. A vedllÇlo do inciso I do caput RIo se aplica ao uso, em
ClIIIIpanha, de tnIDSpOne oficial pelo PreSidente da República, obedecido o
disposto no An. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleiçto
de Presidente e Vice-Presidente da RepiJblica, Governador e Vice
Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de SUIS
rcsid&1ciM oficiais para realÍZllÇlO de ContalO5, encontros e reuniões
pertinentes à própria campanha, desde que RIo tenham cariler de ato piJblico.

§ 3". AI vedaçOcs do incÍlO VI do caput, a11ncu b e c, aplk:llm...
apelUlS .... agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam
em dbputa na eleiçto,

§ 4°. O daacumprimento do disposto IlCIte anigo acarretará a
suspenslo imedi... da conduta vedada, quando for o caso, e s~eitarà 05

responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

§ SO. No caso de descumprimenlO do inciso VI do caput, sem
prejuizo do dispo&to no parágrafo anterior, o qmte público responsivel,
caoo seja CllIldidalo, ficara sllieito • C&IIlIÇIo do registro.

§ 6°. AI multas de que trata este artigo serto duplicadas a cada
reincid&1ciL

§ 7". AI condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, alOlI de
improbidade adminiltnltivll, a que se refere o AI'!. li, inciso I, da Lei n"
8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam...... diapoa~esdaquele diploma
lelal.. em especial .. cominações do Art. 12, inciso m.

§ 8". Aplicam-se as 5m\'lles do § 4" .... agentes piJblicos
reapIlIIÁvcis pelu condutu vedadas e lIOS pmidos, coligações e candidatos
que delu lO beneficiarem.

§ 9". Na diltribuiçlo dos recursos do FUtJdo Panidúio (Lei nO
9.096, de 19 ele IeIOlmbro de 1995)'orilbldOll da aplicllÇAo do disposto no § 4",
dewrIo ..... excluldos OI patidos beneflciados pelos alO5 que OIiginamm as
multai.

Art. 74. Confí...... abUlo de autoridade. pIII'& 011 fins do disposto no
Art. :!:! da Lei Complcmenhlr n" 64, de 18 de maio de 1990, a infrinB'ncia do
dÍlpOlto no § I" do AI'!. 37 da COOlItilUiçlo FederBI, ficando o retpOIIsivel, se
ClIIIdidato, sujeito ao ClIIlcellmellto do registro de sua candidaturL

AI'!. 7S. NOlI~ meses que antecederem as elciçOes, na realizaçto
de inauguraçlles é vedada a contrataÇão de shows artisticos pagos com
recursos pUblicos.

Art, 76. O ressarcimento das dcapesas com o uso de ll'1InIportcl
oficial pelo Presidente da RepiJblica e sua comitiva em campanha eleitoral
SCTi de responSlbilidadc do partido poUtico ou colipçlo a qUll ~a
vinculado.

§ I". O ressarcimento de que trata este .mSO terà por base o tipo de
trmllporle usado e a respectiva tarifa de mcn:ado cobnlda no trecho
correspondente, ressalvado o UIO do avião presidencial, cujo ressarcimenlo
conespondcrá ao aluguel de uma aeronave de propu\slo a jato do tipo táxi
aéreo.

§ 2°. :-.lo prazo de dez di.. úteis da lftiiuçlo do pleito, em primeiro
turno, ou segundo, se houver, o órglo ~te de controle interno
procederà ex officio à cobrança doa va1«cl dcvidoI IlOl tClmOS dos
plrigrafos anteriorcl,

§ 3". A falta do r_imento, no prazo estipulado, impli.,.. a
comunicação do rato ao Ministério Público Eleitora!, pelo órgIo de controle
interno.

§ 4". Recebida. denÚDCia do Minislmo Público, a Justiça Eleitoral
&pRciará o feito no prazo de trinta dias, oplicando ... inÚ'lllOrcs peua de
multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada rcilcTllÇio de
condutL

AI'!. 77. É proibido &OI candidetos a cargos do Poder EXIlCUlivo
s-rlcip..., nos~m_ que precedem o pleito, de inauguraçõca de obtM
P\'Jblicas.

plrillraft> único. A inobservJncia do disposto neste .mSO "'Iieita o
infíalor • CMIfoÇAo do f'CIÍSUO.

AI'!. 71. A apIicaçIo das sançlles cominadas no Art. 73, §§ 4" e :S",
da'-Ie4 sem pr.jul2o de ootr1lI de e-*« conotilucionaI. administrativo ou
díIcipIinar fi__ pelas denuús leis viptcl.

DiIpoIiçOes Trllllitórias

AI'!. 79. O t1nallciamonto das ClIIIIpanhas eleitorais com recunos
públicos sm disciplinada em lei especiflcL

AI'!. 80. Nas eleições a serem realizadas 110 Il1O de 1998, cada
partido ou colipçlo daveri reaet"'al', para candidatos de cada sexo, no
minimo, '\-inte e cinco por cento e, no máximo. Ietalta e cinco por c:eoto do
rulimero de candidaturas que puder registrar.

Art. 81. As dotlçéles e contribuiçOcs de pessoas jurídicas para
cmnpanhas eleitorais poderio ser feitas a partir do registro dos comit!1
financeiros dos partidos ou coligaçOes.

§ I". As dollÇÕes e contribuições de que trata este artigo ficam
limitadas a dois por cento do flllUrllrnento bruto do ano anterior à eleiçlo.

§ 2". A dolIÇAo de quantia acima do limite fixado neste artigo sujeita
a pes_ jurídica ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a
quantia em exccalo.

§ 3". Sem p~ulzo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa
jurídica que ultrapassar o limite fixado no § I" estanilsujeita à proibiçto de
pcticipar de licitaÇ6el piJblieas e de celebrar contratos com o Poder Público
pelo período de cinco anos, por determinaçto da Justiça Eleitoral. em
processo no qual seja Ulesurada IIInJlla def....

Art. 82. Nu Seções Eldtorail em que nIo for usado o sistema
elett6nico de votaçlo e totalizaçlo de votos. serAo Ilplicadas lllI regras
definidas nos arts. 83 a 89 desta LeI e lIA peninentes da Lei 4.737, de 15 de
julho de 1965 • Código Eleitoral.

Art. 83. Ao cédulas oficiais serio confeccionadas pela Justiça
El.itoral, qlMl as imprimirá com exclusividade para distribuiçlo às Mesas
RaoaptoraI, HIIdo sua impresIIo feita em papel OPIlCO, com tinta preta e em
dpaI unilbnnal de 1_ e nútnero!l. idcnrificarldo o g!nero na denominllÇAo
doi ..... em disputa. .

§ I". Havcri duas cédulas distintas, uma para as eleições
~oril*ias e outra J*'ll as proporcionaill, a serem confeccionadas segundo
mocIeIos cIeterm~ pela JUItiça Eleitoral.

§ 2". OI candídalol • eleiçlo majoritária seria identificados pelo
nome indicâ no pedido de re~ltro e pela sigla adotada pelo partido a que
pertencem e deverlo figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 3". P... as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula
ter' espllÇOs para que o eleitor escreva o nome ou o nlime~o do candidalo
escolhido, ou a sigla ou o niJmcro do partido de sua prefer!ncIL

§ 4" No pnrzo de quinze dias 1lpÓ!! a realizaçJo do soneio a que se
refere o § 2", os Tribunais Regionais Eleitorais divulgltrilo o modelo da
cédu1a Completa com OI nomes dos candidalO5 majOritàri05 na ordem já
defmida.

, § se. As' eleições em sellbldo rumo aplica",e o dispDllto no § 2".
devendo o sorteio verificar-se au; quatenta e oito horas após a proc\amllÇAo
dcLresulàIdo do'primeúO<!umo e li divulpçlo do modelo da cédula 11M vinte
e quatro hOl'llll·aeguinles. "

Art. 84. No momento da volal!lo, o elaitor dirilÜ'~ à cabina.duM
vezes. sendo a primeira para o preenchll1lOl1to da cédalades~M eleiçOa
proporciMais, de coe branca. c a 0CJIIllda para o~ da cé<l>1la
destinada às elciç6es lIll\ioritàrias, de cor _la.

PaógTafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo. dev~ e o
número de eleitores por sec;Io, para garantir o pleno exerciclo do direito de
v_o

AI'!. 85. Em caso de dúvida na apIIl'Il9io de votos dadoI a
homônimos, prevalecerá o'nÚl1lCl'O sobre o nome do ca>dídalo.

Art, 86. No sistema de votaçio convencional considerar...... voto
de leaenda quando o eleitor assinalar o nUmero do plltido no local exato
reservado para o cargo respectivo e somente para _ ..... computado.

AI'!. 87. Na apmaçIo, será garantido .,. flIcaiI e de!eaaeJ?I doi
portidOl e coligações o direito de oblervar dirctlmente. a disdncia nIosuperior a um metro da mesa, a abertura da uma. a llbertura e a c:c>IItqem dai
cédula e o preenchimento do boletim •

§ I" O nIo-otendimento ao disposto 110 coput enseja a impugnaçio
do resultado da uma. desde que opn:scntada ..... da diwlBllÇIo do botetim.

§ 2": Ao fiDaI da tr-.:riçlo doi multados~ nobo~ o
PlClulente da Junta E1eitora1 é obrigado • entRpI' cópia deite~ partidoI •
coligações concorrentes ao pldto cujos representantes o rcqueJralll .. uma
hora IIpÓIsua expediçlo.

§ 3", P.... OI fInS do dbposto no paràflrafo anterior, cada~ ou
coligllÇio poderá cnxIenciar elé lris f1SCllÍS pel'!II1le a JWlta Eleitoral,
funcionando um de cada vez. .

§ 4". O descumprimento de qualquer das disposiçllel dIIla llrtiIo
conslinú crime, punivel com detençio de um a lJ'b,~ CQI11 a a1l1mCiva
dep~ de serviços' cormmi_ pelo mesmo WIodo" multa, no valor

deummi~a;~~=ou,qualquef'áuUIi:tW'~"~ fara doi
boIetinJI de uma. uJadoI no~ da lIpIITIIÇIo';1klI voto4l, nIo poderio
5«Vir de prova postarior pertIIItIla JWI\ll apuradora ou totalizadora.

§ 6". O~ mateionado 110 f 2" devtri conter o nome e o
nÚll\lfO doi c:andldeIoa nas primeiras colunas. que jlreQedcrIo aqueIaa onde
aaIo designadoe OI VDtOl e o ptrtido ou colipçto.

Art. 88. O Juiz~ da JIIIIla EIeitclnl6 obripdo a recoru. a
uma. quando: "

I • o boletim opresenw relullado nIo-coiilciden1e com o JI6Inero'de
vOllnt.. ou dílereptnte dos dadoo obIidos 110 momento da &pIX'lIÇIo;
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11 • ficar evidencillda a atribuiçlo de votos a candidatos inexistentes.
o nIo-fechamento da contabilidade da uma ou a apresentaçio de totais de
votos nulO!!. brancos ou válidos destoances da média geral das demais ScçlIes
do mesmo Município, Zona Eleitoral.

Art. B9. SaiI permitido O lISO de insttwnentos que auxiliem O eleitor
analfabeto I votar, nllo sendo a Justiça Eleitoral obrigada I fomed·los.

Disposições Finais

Art. 90. Aos crimes defmidos nesta Lei, aplica..e o disposto noa
am. 287 e 3SS a 364 daLei nO 4.737, de IS de julho de I96S • Código
Eleitoral.

§ 1°. Para os efeitoa desta Lei, respondem penalmente pelos partidos
e colipçõcs os lCUII representantes legais.

i 2". NOI CBIS de reincid&tcia, u penIIlI pecuni~.previsrasnesta
Lei aplicmt-se em 'dobro.

Art. 91. Nenhum requerimento de inscriçlo eleitoral ou de
~fer!nçja será recebido deotro iIos cento e cinqllenta dias llllteriores à
data da eleiçlo.

p.aamro \ÍIliCO. A~ de titulo C11c1tora1 ou do comprovante
dea1~ c1eitAlnl copaitui crime, punlvel com detcoçIo, de IDD a ttts
-. com • a1tcmaliva da prestaçto de servl9O& à c:omunidade por igual
perio'do. e multa no valor de cinco nul a dez mil UFIR. .

Art. 92. O Tribunal Superior' Eleitoral, ao c:onIItJZir o pIQCeSSIIIlCIIllo
dos tlmlos eleitonis, detenninará de oOcio a revisIo ou 'correiçlo das Zonas
Eleitorais sem~ que:

I - o'lOIlIl de trIIIIsfCm1ciu de eleitores ocorride no lIDO em curso
seja deZ por cento superior ao do 11IIO anterior; !

11 - o eleitorado for superior ao dobro da pOpu1llçIo entre dez e
quinze anos, somada à de idllde superiOl' a setenta anos do território daquele
Municipio;

. In • o eleitonido foi: superior a sessenra e cinco por cento da
populaçlo projm.da·!*'&"lIq1IeIe IIIID pelo1b.rtimro Brasileiro de Geografia e
Estaústica • IBGE.

. ,. ,.Art. 93.' ,,O Tribunal. S!JPCIÍor Eleitoral···poderá r..qw.irar, das
emw- de: 1'ádio'e'~1evlsIlo;-noíJeriodll' clll1lpl'eelÍdido enire'31 de ju1bo e
o dia do p1eito,.1Ité dez tpinutos !JiliPos, cpndnuos ou 010. qtIe':poderIo _
SOI1UICIds e 'tüIodo& "em "di.. êiPeçados, para· 1\ divulgaçlp de seus
comunicados, boletins e instruçaes ao eleitorado.

ArtO' 94. Os feitos eleitorais,. no perio'do entre o registro das
<:l!DlÜdaIuras lIté cinco dias após a realizaçIo dc!l sepndo turno das cleiç/lei,
terIo prioridade para a participllÇilo do MiniSb!rio ·P6blico e dos Juizes de
todas as Justiças e iDst!ncias, ressalvados O!! processos de habeas corpus c
mandado de .egurança.

§ 1°. ,É defeso à!l autoridades lJIalCioaadu Deste artiRO deixar de
cumprir qualqUCl' prBZO desl& Lei, em razJo do exercicio das /Imçlles
regulares.

§ 2°. O descumprimento do disposto neste artiRo constitui crilllC de
responsabilidaile e será objeto de anolaÇIo f\mcionol para efeito de promoçio
nac:m:Wa.

§ 3°. Além das polleiu judiciáriBS, OS órglos da receita federal,
estadual e mtmicipal, os tribunais e órRIoo de contas auxiJi..... a JlISliça
Eleitoral na apuraçlo dos delilDs clciroms, com prioridade 1Obn: suas
atribuições resut-.

, i 4° Os~ dos candidatos ou dos Plltidos e coIipç6eI
serIo notificados para os feilOll de' que trata esta Lei com enteeecIeftcja
mlDima de vinte c quatro horas, ainda que por fax, telex ou telegrama.

Art. 9$. Ao Juiz Eleitoral que seja parte em ações judiciais que
envolvam determinado candidato 'é defeso exercer SUIS funções em processo
eleitoral no qual o qtesmo condidato seja interessado.

Art. 96. SlIlvo disposições especificos em contrário desta Lei. as
reclamaçlles ou representações relllivas ao seu descumprimento podem ser
feitas por qualquer partido politico, coligaçilo ou candidato. e devem dirigir.
~: .)

I· aoi'iuizeS'EieitOl'8Íl,' nas eleições muni,,~;

. 11 • lt1I Tribunais ReaiOllais Eleitorais. nas eleições federais,
estaduais OI dislritais;

\li • ~Triblll1l1 Superior Eleitoral, na eleic;llo presideocial.

§ .I<..As reclamações e representações dovem relatar flltoll,
indiCllldo prova, indlcios e cil'CllllSduciM.

§ 2~. N.. eleições mUnicipais, qU/llldo a circunscriçilo abranger mais
de \DD&·Zona Eleitoral. o Tn'bunalRegional designuá um Juiz pata~i.
u recl8lD8ÇOeS ou representllÇileS.

§ 3?.0s Tn'bunais Eleitorais designarilo ttts.juizes auxiliares pa'lla
epreciaçlo du.recl"""'9llcs ou represeclIIÇlle qui: \heS.:torem: diriaidu,

. § 4',· Os recu'l!o's cOntra' u decisliei 'dOS' jUizei a!lXili-.'~
julpdos pere·plcnúio do Tn~unal:

§ SO. Recebida a reclamação ou rC1lrcsentação. n Justiça Eleitoral
l1!IIificarà imediatamente o reclamado ou rep=entado pUll, querendo.
apresentar defesa em quarenta e oito horas.

§ 6". TnIllIndo-se de reclamação ou representação contra candidato.
I DCKifiCIIÇIIo poderá ser feira ao partido ou coligação a que penenço.

. i 7". Transcorrido o prazo previsto no § Se. apresentada ou nlIo a
defesa, o órglo competente do Justiça Eleitoral decidirá e farll publicar a
decisIo em vinte e quatto horas.

§ 8". Quando cablvcl recurso conrra a decisllo. este devó ser
apresentado no prazo de vinte e quatro horas da publicaçilo da decislo em
care6rio 00 sessilo, assegurado ao recorrido o ofcrecimento de contra-rt'lZllles,
em igual prazo, a contar da oua nolificaçllo.

§ 9". Os Tribunais julgarilo o recurso no prazo de quarenta e oito
hono5.

§ 10. NIo sendo o feito julgado nos prllZDs fixados. o pedido pode
li« dirigido ao órg!o superior. devendo a decisão ocorrer de acordo com o
rito definido neste anigo. . , .

Art. 97. Poderá o candidato. partido ou coligaçaO representar ao
Tribunal Regionlll Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que descumprir as
disposições desta Lei ou der causa ao seu descumprirl)cnto, inclusive quanto
_ prazos processuais: neste caso, ouvido o rC1lresentado em vinte e quatro
horas, o Tribunal ordenará a observMcia do procedimento que explicitar, sob
pena de incom:r o Juiz em desobedi!ncia.

l'ar8grafo único. No caso do descumprimento das disposiçlles desta
Lei por Tribunal Regional Eleitoral a representação poderá ser reira ao
Tn1>unat Superior Eleitoral. observado o disposto neste artigo.

Art. 98. Os eleitOl'eS nomeados para compor 1IS Mesas Receptoras
ou JuntM Eleitonús e os requisitados para auxiliar seuS rrab8IItM seriIo
dispensados do serviço, meiliBllte declaraçilo expedida pela Justiça Eleitora!,
sem prejuízo do saIlIrio, vencimento ou quolquer outra vantagem, pelo dobro
'dos dias de convocaçio.· .

Art. 99. As emissoras' ,i\e 'rádio e tc:levisilo ..Ierla direito a
C01npCIIsaÇlIo fiscal pela ced!neia dó horário grBlÚÍto previsto' nesta Lei.

Nata: Artigo regulamentado pelo Decreto n° 2,814. de 22.10.1998,
DOU 23.\0.1998.

. A:rt. \00. A coittniiaÇiO"de peSsOa! para P.tes!ação' de:~crviçosrpas
campanh.. eleitorai. nio gera vinculo empregatlcio com o éandidalo' ou
J*Üdo c:oom-.ces. . . •

Art. 101. (VETADO)

Art. 102. O parágrafo único do Art 145 da Lei nO 4.737, de IS de
julho de 1965 • Códi80 Eleitoral passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
IX: .

"AJt
145 ···· .

ParâgÍ'afo .
único : ··.·•.···········• , .

IX • os policiais militares em serviço."
Art. 103. O Art. 19, capU!, da Lei nO 9.096, de 19 de selCtTlbro da

1995 - Lei dos Partidos, p....a a vigorar com a seguinte redaçilo:

"Art. 19. Na segundo semana dos meses de abril e ourubm lIe
cadaano. o partido•. por seus org!os de direçilo muuicipais. regionais ou
nacional. deverá remeter, aos juizes eleitorais. para arquivamento, publicaçilo
e cumprimento dos prazos de filillÇllo partidtiria para efeito d~ candidatura •
cargos eletivos. a relaçoo dos nomes de todos os seus filiados, do qual
constará a dlllB de filiação. o número dos tlmlos eleitorais e das seçiles em
que estilo inscri~........................................................................................................

Art, 104. O Art. 44 da Lei nO 9.096. de 19 de setembro de 1995,
passa a vigorar-acrescido do seguinte § 3°:

•Art.44 , , .

§·3~'Õ;·~~~·d~·q;;;;·;;.;;;;;·~-;·;tig~·~a.;~·~~j~i~·;;;;~

da Lei.n° 8.666, de 21 de junho de 1993."

Art. lOS, Até O dia 5 de março do 11II0 da eleiÇao;. p Tn1lunal
Superior Eleitor8t expCl!iirà todas asi~es..neeessúias à 'exçcuçlo~~
Lei, OIWidos preiriameíite, em audjência püblf~ O!! dele~ doa pl!rtldoíí
parliciplrlleS <;lo'piei,!,.:. . ' ,

. § ío. ÓTribunal SuperiorEI~it~publlcmQ,Ii9d~,~
para o rcc9lhÍlJlC\lto.~ multas ~lelUJr&lS ,llQ., FIIIldo P~l!ário, mccIIaote
documento aearrecadaciIo~ .. '

§ r. Havendo sUbstituiçilo da iJFiR'Por Outro ·fndicC, lIIici~' ..o
TfI'bunal SlIP\!l"Íqr Eleitoral pMCederá à a1~,lloI val~ ~lecidoI
nata Lei pelit 'novo Inc\ice., .', .'
. • . Art. 106. Esta L.;i entra em vigor na doIia da lUa pub\içaflO.
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Art. 107. Revopm.1e os arts. 92, 246, 247, 250, 32.2; 328, 329, 333
c o poràcraCo imico do Art. 106 da Lei n° 4.737, do 15 do julbo do 1965 •
CódiIo Eleitoral; o f 4° do Art. 39 da Lei ri' 9.096, do 19 do lOlOIIIbro de
1995;0 §r doArt. $Oa o 11° doArt. 64 da Lei 0°9.100, do 29 do IetaDbro
de 1995; e o § r do Art. 7" do Decrcta-Lei nO 201, do 27 do fevereiro do
1967.

Bralll~ 30 de Mlembro do 1997; 176· da lndepencI6Doia e 109" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
lris Rezende

LEI N° 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE1995.

DISPÕE SOBRE PARTIDOS POLlTICOS,
REGULAMENTA OS ARTIGOS 17 E 14, §
3·, INCISO V, DA CONSTmJIÇÃO
FEDERAL.

TÍTIJLom
DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE DOS PARTIDOS

CAPiTULO II
DO FUNDO PARTII?ÁRIO

Art. 38.. O Fundo Especial de Assimncia Financeira 105 Partidos
PoIlticos (Fundo Partidirio) é COIIItituido por:

I - mullu e pmelídades pecuníilriu aplicados nos tonJIoo do Códiso
Eleitoral e leis coneO:l;

lI· 1CCUl'Ill5 flllllllCCiros que lhe forem destinados por lei. em caráter
pennarlente ou eYallual; .

111 - l!olIç6cs do pessoa fi5ica OU jurídíCll, efelUlldu por internU!dio
de depósitos beneírios diretamente na conta do Fundo Parndmo: .

IV - dotações a<çamenlirias da Uniio em valor lIUIlCll inferior, cada
100, JO número de eleÍlO!"cs in!eritos em 31 de dezembro do ano MIlenar ao
da pmpoota Ol'Çamcnlária, multiplicados por trinta e cinoo centavos de real,
em valores de agosto de 1995.

§ 1° (VETADO)
§ 2" (VETADO)

Art. 41. O Tnbuul Superior Eleitoral, cIaIlro do cinco dia, a
COIIIIr da daIa do depóIito a ljIIll lO refere o t 1° do uUao-lDlerior, ran a
mpcctiva d1sIribuiçlo &OI iqIos llICionais lioI panidol, obedcccndo aos.
""lUintes critérios:

1 • um por cento do toIa1 do Fundo P~o .... destacado para
cntrep, em p_ iauais. a IOdos os partidos que Ullbam seus _os
""1i!lIIIdos no Tribunal Superior Eleitoral;

1\ - noventa c nove por cento do tOla! do Fundo PartIdáriO ,crio
distribuídos llO5 partidos que tenham preenchido as condiçôcs do An. n, na
proporçiO dos vOlM obtidos na ultima eleiçlo geral para a C6mar. dos
OepuIldos.
.......•. " ,. , , ,. , , ..
................................................................................

PROJETO DE LEI
N~ 1.604, DE 1999
l[l. Sra. Luiza Erundina)

Acre15C~r')ta Inc'$:::l ao a11 ~A da LeI nft 9.504 de 30 dê sel!mbro de 1997 Que estabelece

normas para as ele1ç6es

;APENSE.SE AO PROJETO OE LEI N° 671 DE 1999)

t) CL'II1grC5.~Nacional d~L:reta:

An. I' O amgo 24 da Lei n' 9.304, de 30 d. setembro de 1.997. pa.s. •
vigorar acn:scldo do segumte inCISO VIII:

··Art. :!4 ,.. ,.. " , " .
... , " ............................ , , , , ,. , ..

Vll1 _empreu ou entidade q.ue .m~lenba contrato, COlIvênio ou qualquer
outro ajuste negociai com o Poder Publteo.

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçio.

Juatlficaçlo

A Lei n' 9.SQ.4191, criada com a finalidade de regulamenw: ~ e~iyõcs,
estabelece um elenco do vedaçõts • pctcepçiO de doIlções,' em dinheiro ou
publicidlde. pclos partidos e candidatos.

Emremnllt miu consta dC~fC rol dt: \'~daç~~~: a proibição :! cmpfl!'~ uu 1..~liJnd~.

l,;\'nrratnda. t:(\n\'enmda l),U que: manl~nh:l qualqur=r ,-'utm l;'mnn de aju."lt' Ilt~h\\"131

l.:l,'m t\ Pt.ld~r PúhIíC(l.

Em no5SO ~nlelldjmcnlO.•1 h.lí'. Jo:, prmCJpll\S Ja Inl\r:lhdadc c: t.b probidade.
candid1tos c pnnldos não pmlcl11 J.'IC'rcc~ quaisquer ô03i;óc~ Jüqudc:oõ qu~ :5~

rel3Cll,m~m nlJ~oclt1II11Cl'lt: c"m n PI'l.kr Puhlko.

Acreditamos <100 esta \~daç:lu tmrn II1dubit3\'~1 colah(lrnçftc.> no cnmbale a
corrupção. ímpedindo que canprc";3:-; ."! l!midadc!-> lI1~scrupulosj)$ \enham a
constrUir t.:und,datuffi$. C(lm o IImeo llhjCII\O de: l.lbtcr fa\(.lr~Cl1nemos postcnorcs.

Deputada Luiz. EMlndina
Liderdo PSB

"LEGlSLACÃO CITADA ANEXADA PI:L.\
COORDI:!'\IACÁO DE ESTl"DOS LEGISLAT[\'OS _ CeDI"

LEI N· 9,504. DE 30 DE SETEM8RO DE 1997.

ESTABELECE NORMAS PARA AS ELEIÇOES.

.......................~ .
I)a Arrecadaçao e da AplicllÇl10 de

Rt=cunio:: nn.o; t~Jmpanha... Elt!ltorais

\M. ::~ I \.e.:dndo. <.I p3rtlUO c cnndldaln receber direta ou mdlretamente
dO:Jt;:l,' em J:nhelw \lU clitJm~\ cI em dlnh~lrn. mclusl\ c por meIO d~ publicíd3d1! dI!
yu..liLlucr ~:lop..:Cl~. procl!d~ntt! de.:

I ~ l!ntid~c 00 governo ~lrangelro.

11 • urgào da odmlrnmaçâo puhlica di""lll e mdireta ou fundaçâo mantida
~"m recursos pro"coicotes do Poder Publico:

111 ~ ..:onceSSlOnnno ou pcnnisslonano de ser'V1ç'O pubhc~. .,
IV • ~nt1dade de direno pn\'ado que receba na condição ·cJ.e bcncficlana.

...:ontribuiçõo I.:umpulsona em "mude de dispoSição I~gal.
V .. ~nudade de milidade publica;
\'1 .: enudoot de classe ou smdlc::lI.
VII _peuoa Jundic. sem lins lucrativos que receba recursos do eXlenor.

\n. :5 () panldo l.Ju~ descumprir <1S ~as reterent~s a arrecadaçio ~
apllcaçào d~ reCursos tixad:l.o; nesta LL:í perdera ô direito ao recebimento da q~ta do
Fundo Parudano du uno ~~gumte. St.'m pre.1U1lU d~ responderem os c3Jlduiatos
hcncliclados por oh"", du poder econÔmloo.
. .
. .

COMISSAO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAI

PROJETO DE LEI'" 6711119

88la dto Cllmlaala, em 10 dtillllO*'dti1-'



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta·feira 6 14659

COMISSÁO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DELEInD 671. DE 1999

"Altem a Lei n° 9.504. de 30 de setembro de
1997, dispondo sobre o finJll1ciomento público
das campanlw eleitolllis."

A.tor: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
Relator: Deputado CARLlTO MERSS

RELATÓRIO

Trata a presente iniciativa de inscrçlo em nosso sistema eleitOral do

financiomento público. conforme previ!llo inscrita no ordenamento pell. própria

Lei 9.504197. em seu migo 79. Pela redaçio ora em comento. em ano e1eitota!,

a lei orçamentária respectiva e seus créditos adicionais íncluiríllJll, em rubrica

própria, dctaç40 de valor equivalente ao niunero de eleitores do pais

multiplicado por RS 7,00 (sete reais), tomand()o$C por rcttmIcía o eleitorado

existente em 31 de dezembro do mo anterior.

O projeto prcv6 ainda a distribuiçlo dos recursos entre os váriDS partidos

:e seus respectivos candidatos. nas esferas federal. estadual e mwticipal,

estabelecendo limites de gutos por C8Jldídalllra e proibindo a dOllÇlo de

recursos por pessoa jurídica para campenhas eleitorais.

Foram apensados ao projeto original o PL nO 830, de 1999, de autoria da

Deputada Rita CIlIII8lL que praticamente proplle as mesnw regras do projeto

original. acrescemando dispositivos que pcnali2am partidos e cmdidatos que

descumprirem a lei. preceitua o que são gastos ele,itomis e trata da prestaÇlo de

contas de retCridos gastos eleitorais e. ainda. da prestação de comas de

referidos gastOS eleitorais; o PL nO 1.495, de 1999. do deputado Joio Paulo

Cunha, que impõe limites (lOS gastos c conseqüentes pcnaIiebdes 80

descumprimemo, preve que os recursos do fInanciamcmo público sedo

oriundos do Fundo Partídàrio, define crit6rios de utiJizaçlo dos recursos.

disciplina a diwlgaçlo de pesquisas e testes pré-eleitorais, bem COlIID a

propaganda eleitoral, amplia Jll'II%O de vcdaçJo de ato. de agentes públicos e

tmta das recllllll&ÇOcs e rcpresentllÇllcs decorrentes dJ descumprimento da Lei

9.504197: e, tinalmente, o PL n° 1.604, de 1999, da Deputada Luiza Erundina,

que acresce dentre aqueles que nlo podem realizar dOl.çlles a Partidos PoUticos

e candidatos. as empresas ou cnticlades que mantenham contrato, convenio ou

ajuste negociai com o Poder Público.

Esse o relatório.

VOTO

Cabe li essa Comis!llo a delibemçlJo quanto li compatibilízaçlo ou

adequaçllo com o pllno plurímual, a lei de diteUizca orçamentárias e o

orçamento anual, eonsoente displle o artigo 53, inciso li, combinado CDlIl o

artigo 32, inciso IX, a1úIca "h", do Regu-ttD Interno da CIm&ra dos

Deputados.

Precipuamente, cumpre reconhecer que o incremento orçamcntúio em

apreço se aplicaria em anDll eleitcnis, nao importando sua aprovaçlo em

a1teraç1o du previs(les IlOl moldes orçaD1Clllirios vigentes, pocIendo-eo.

inclusive, àrguir nID illlJlÜcaçIo da mat6ria em awncmo de dCllpCS& ou

diminuição da receita.

NIo obstante. e de se nOtar duas alternativas apresemadas para obtenção

do incrementO em comento. quais sejam, incluslo. em rubrica própria, de

dOlaÇlo orçamenlliria especifica, ou multiplicação da dotação a que se refere o

utigo 38 da Lei 9.096/95 (Fundo Partidário).

Imperioso registrar que o FinJll1ciamento Público das Campanhas

Eleitorais é expedieme fundamental para o aprimoramemo das instituiçlles

dcmoctiticu, tàto jli reconhecido por toda classe polltica. independente de sua

qremiaçIo putidária. Recentemente (Scsslo Plenária de 14/09199, em que se

dÍlCUÚu projeto de lei e iniciativa popular \"Isando combater a corrupção

elcitotal. convertida na Lei 9.840/99), o Líder do PFL • partido de sustentação

10 Governo· Deputado lnoc~ncioOliveira, fez o seguinte pronunciamemo:

"Quero dizer, de antem!o, que O PFL é a favor do projeto. O PFL vota
pelo projeto. porque quer a moralidade do processo eleitoral em nosso Pais.
PoNm, o PFL quer eseolher aquele projeto que possa melhor se adequar li
teaIidade brasüeira, aquele projeto que possa dar os resultados que a sociedade
-.pera e que poaa coibir o abuso do poder econômico em nosso Pais, um dos
JrIIIlda~DI que temos pela frente.

Sr. Presídcllte. ao l.do desse. esta Casa poderia votar o financiamento
público du ClIItlpanhu eleitorais. Nilo o sistema hibrido, porque esse ensejará
muito mais o abuso do poder ceon6mico, mas o financiamentO pleno das
campanhu I1eito1ais. para nIo acontecer em nosso Pais o que ocorreu nos
EsIIIdoII Unidos da Amirica. ·DUlMte detemúnado pariodo, o Congresso
.-icanoera constítuldo só de representantes dos grandes grupo$ ",onômicos.

l'!sta C... tem de represenllir os difetentes segmentoS da sociedade. E
..un evitar o abuso do poder econômico e também promover - e para isso eu
c:anclmno 09 compmhcíros de oposiçio - o financiamento público completo
das e!ei<;lls.

NIo venham dizer que isso representa 700 milhllcs de reais. O que vale 6
• dcmocracia CIll tel8çlo a _ momante. A democracia está acima de tudo
isMt."

0ulr0uinÍ, demais upcctos das proposiçllcs em comento, que n!o o

financiamento elascam~ nIo incidem em implicaçio orçamentária.

Pelo expostO. o voto ê pela COMPATIBILIDADE COM O PLANO

PLtJRIANUAL E COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E

PELA NÃO IMPLICAÇÃO OaçAMENTÁRIA DOS PROJETOS N"S

671.830, 1.495 E U04. TODOS DE 1999.

~8l);~:"
O'pllta"" Carlito Me...

Relator

111_ PARECER DA COMISSAO

Secrcwía EspccW de EditonÇio c Publicações do Senado FcdcaJ • hia'lli"~'DF .
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*PROJETO DE lEI NO 878-A, DE 1999
(DO SR. ENIO BACCI)

lvJesce OS rosas XVI eXVII ao art. 20 da lei rf 8.B3S, de 1990, permlinOO saqoo do FGTS
~ ci1co llIlO6 inin!emJplos na~ empresa; lendo pnc.er de Comissão de Trabslho, de
Admilislração eServiço PúIiko pela~ desle edo de rf 1.762199, apens&:lo (reIaWr.
DEP. JOVAJR APANTES).

(As COMISSÕES DE TRABALHO, DE AIlt.IINISTRAÇ.l.O E SERVIÇO PÚBUCO; DE
F~ ETRIBUTAÇÃO (MtRlTO EART. 54); EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

'Prr:;lto inkial publicado no DCD de 3M.l&W
•Projeto apensado: PL 1.762m (DCD de »'1(09)

PARECER DA COMISSÃO DE TRABAlHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBlICO

SUMÁRIO

•_ de receIlimento de llI1100das
·~doR_
•pmlfda Corniasão

coMISSÃo DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO PlÍBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 878J99

Nos termos do 11ft. 24, § 1° e do art. 119, caput, I, do Regimento lnt8mo
da Cllmara dos DeputadOS, o Sr. Presidente detelminou a abertUra • e dlvulgaçlo
na Ordem do Dia das Comissões • de prazo pera aprnentaçio de emendai, 8

partir de 19108199, por cinco sess6es. Esgotado o prazo, nâo foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala de Comiss40, em 26 de agosto de 1999.

I•RELATÓRIO

oProjeto de Lei n." 878, de 1999, do ilustre Deputado Enio

Bacci, acrescenta dois incisos ao art. 20 da Lei n.o 8.036, de 1990, que dispõe

sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com o objetivo de
permitir duas novas situações de movimentação da conta vinculada do
traballlador

A primeira nova possibilidade de saque, segundo a

proposição sob análise, seria na hipótese de o traballlador contar com pelo .
menos 5anos ininterruptos de contrato de trabalho junto ao mesmo empregador.

A segunda possibilidade é o saque "de cinco em cinco
anos, desde que, no período, otfabalhador não tenha registro de demissão, com
ou sem justa causa, na Carteira de Trabalho'. Note-se que essa Ilipótele de
movimentaçAo, prevista no inciso XVII, é rigorosamente inócua. Caso o
trabalhador esteja empregado, necessariamente recairá na situação previ. no

inciso XVI. Caso, ao contrário, esteja desempregado há pelo menos cinco, já terá
tido a oportunidade da movimentar osaldo de sua conta. decorridos três anos.

Por sua vez. o Projelo de Lei nO 1.762,'de 1999, do Sr.
Nilson MourAo, permrte a movimentação de 70% do saldo da conta vinculada do
trabalhador a cada período de 10 anos, contínuos ou não, sob o regime do
FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes.

Esgotado o prazo regimental. nao foram apresentadas

emendas ao Projeto de Lei n.o 878199 ou ao seu apenso.

Éorelatório.

11- VOTO DO RELATOR

Os projetos de lei sob exame têm por objetivo permitir que o
titular da conta vinculada do FGTS possa movimentá-la após cinco anos sob o
regime do FGTS, no caso da proposição principal, e dez anos, no caso da
apensada. Se, do ponto de vista do trabalhador individual, essa nova hipótese de
movímsntação da conta vinculada pode parecer meritória e justilicãvel, inclusive

como pritmio a sua produtividade equalificação, é importante alentar para o fatO

de que a mesma impoÓ9 pesados ônus financeiros ao Fundo, que pode

comprometer os interesses da maior parte dos demais titulares de contas
Vinculadas.

A razAo para o saque do FGTS, após cinco ai.. na mesma
empresa, inviabilizar oequilfbrio ecollÓmjco.financeiro do Fundo é si~ples de ll!I'

compreendida, por meio do seguinte exemplo:

Tomemos o caso de um trabalhador que ganhou, delIde

maio de 1995, uma remuneração de 2 salérios mlnimos. Em abril de 2000, o
saldo acumulado de sua conta vinculada será de mais de 10 salários mínilTlOl.
Consiàerando-se que osalário médio dos trabalhadores empregadoll há mllil de

cinco anos no mesmo estabeledmento é, de acordo com a ReIaçio Anual de

Informações Social. - RAIS, superior a3 salários minimos, podHll afirmar, com
razoável certeza, que todos os trabalhadores abrangidos pelas hipólellll de
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movimentação sob anãlise possuem contas vinculadas com saldos médios
superiores a 10 salários minilTKlS.

Ocorre que as contas vinculadas ,que apresentam saldos
superiores a 10 salários minimos, embora representem apenas 11% do total de
trabalhadores no regime do FGTS, englobam nada menos do que Rl...§M

~, corRl5pondentes a 73% do património total do Fundo.

Uma drenagem de recursos de tal magnitUde seria
completamente incompatfvel com a manutenção dos compromissos do Fundo,
inclusive com os trabalhadores de menor renda, que dependem do saque do
FGTS na hipótese de dispensa sem iusta causa. Com efeito, os saques por
dispensa sem justa causa representam cerca de 70% do valor mensal das
movimentações de contas vinculadas. Na realidade, o FGTS seqU8l' teria liqüidez
disponível para arcar com os saques previstos nas duas proposições sob exame,
pois a maior parte dos recursos está comprometida com o financiamento de
0Ilfl/'llÇÕeS de crédito, cujo retomo médio está em tomo de 15 anos,

Assim, peles razões expostas, somos pela rejeiçAo do
Projeto de Lei nO 878, de 1999, bem como do Projeto de Lei nO 1.762, de 1999.

PARECER DA COMISSAo

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pl1llico, em
lBIJIlião ordinária realizada hoje, REJEITOU, unanimemente, oProjeto de Lei rf
878199 e o Projelo de Lei rf 1.762199, apensado, nos termos do parecer do
Relator, Deputado JovairArantes.

Estiveram presentes os senhores Deputados: '
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba. Medeiros 8 Fnrtcisco

Silva Vice-Presidentes; AVWD8t AITuda, Babé, Edua'do C~. Herculano
~inetti, Jair MeneguelIi, José C8rlos Vl8ira, José Múcio Monteiro. Júlio
Delgado. Lafre Rosado, Luciano castro, Marcus VlCeIIle. Paulo Paim, Paulo
Rocha Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Riardo BMos, Ricril R4Je,
Vanes~ Grazziotin, VIValdo BBIbosa ,8 Wilson Braga, titulares; Edlnho Bez eJosé
Mililão, 8I4llenles.

Sala da Comisdo, em 05 de abril de 2000.

PROJETO DE LEI NO l.On-A, DE 1999
(DO SR. EULER MORAIS)

Cria aÁrea de Proleção Ambientai Rio·Parque do Araguela; tendo parecer da Comissão dI
Defesa do Consumidor, Melo Ambiente e Minorias pela eprovação deste 9 da emenda
apresentada na Comissão (relator. Dep. FERNANDO GABEIRA).

(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE
CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54). ART. 24, 11)

SUMÁRIO

,- Projeto Iniciai

11 -Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente eMinorias:
• emenda apl9Sentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
•parecer do relator
•parecer da Comissão

oCongresso Nacional decreta:

Att I' Esta I~i dispõe sobte a criação da Área de Proteção
Ambiental Rio-Parque do Araguaia.

Att 2' Fica criada a Área de Proteção Ambiental· MA • Rio

PllflIue do Araguaia. aquel abrange a bacia do rio Araguaia nos Esudos de GIliãs, Mato
Grosso. Tocantins e Porá, com o objetivo de:

I •ordenar eestimular o turismo ecológico, apesca esportiva, os
atividades cientificas eculturais. bem como as atividades econômicos compativeis com a
conservação ambiental;

11 - proteger a faunll e a 110m, em especial a W1Utlg8-da.amszõnia
(Podocnemis e.'tpun.<;(.J)~o boto-<:inza (SulaJiafluviullJis). o cervo-<to-pmua.nal (Blustocerus

úicholomlLf), o veado-campeiro (O=olocerus brr.oarticlLv), o bugio (A/oUQlta fU3ca). a

lontra (Lutra /anl;icaudi'), a jaguatirica (Leuparúlt$ parda/Lr), a onça-pinllda (Panlhera

(mca) e o jacarê-açu (A-f~lano.tuchusnigtr);

, 1II - garantir a conservação dos remanescentes da Floresta

EstacionaI Semidecldual Aluvial e Submontana. Cerrado Tipico, CelTadJlo e Campos de

Inundação dos ecossistemas fluviais. lagunares e lacustres e dos recursos l1idricos;

IV - fomentar o manejo ch fauna;

v - fomentar a educação ambiental:

VI • assegurar o caráter de sustentabili~e da açio humana na

regilo, com ênfase na melhoria das concliçiles de sobrevivência. emprega1>i1idade e

qualidade de vida das comunidades da AI'A e da bacia hidrográfica.

Art. 3D A AI'A Rio-Parque do Araguaia abrange a bacia
hidrográfica do rio Araguaia e sua delimitaçio será estabelecida em regulamentllÇio.

Art. 4' Na implementaÇio e manejo da AI'A Rio-Parque do

Araguaia, serio adotadas, entre oUlrllS, as seguintes medidas:

I - elaboraçio do zoneamento ecológico-econômico e do p!ano de

manejo;

II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros

governamentais para assegurar a proteção da biola, o uso racional do solo e outras

medidas necessárias à salvaguarda dos recursos ambientais;

III - aplicação de medidas legais destinadas I impedir ou evitar o

exercicio de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental;

IV - diwlgação das medidas previstas nesta lei, para esclarecer as

comunidades locais sobre a MA Rio-Parque do Araguaia e suas finalidades;

V • incentivo li criaçllo de Reservas Pll'rticulores do Patrimõnio

Natural, RPPNs nas propriedades localizadas na APA Rio-Parque do Araguaia e no seu

entorno.
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§ I" o zoneamento eeológico-econômico • o plano de man.jo da
APA Rio-Parque da AI3stJaia reio .provados pelo conselho deliberativo de que trala o
In. SO.

§ 1:' A aprovaçlo do zoneamento~nclmico e do plano
de manejo da APA Rio-Parque do Araauaia só poderi ser efetuada .pós, no mínimo, uma
audi!ncia pUblica, cujos ",sultades, qlWldo tecnicamente pertinentes, serlo incorporados
ao _mento • 10 plano de manejo.

§ 3" O edital de convocaçlo para a audi~ncia pública deveri ser
publicado no diário oficial do Estada em que~ se realinri e em pelo menos um jornal
local c "'JlÍonal de grande circulaçlo, no minimo trinta di.. antes da realizaçio da
sudi~ncia.

§ 4" Durante o período entre a publicaçlo C!D edital. a realizaçJo
da audi~ncia pública, o mneamt:nIO ecol6tlico-econllmico e o plano de ma~o da APA
Rio- Parque do Arquaia ficarlo • disposiçlo do pUblico inten!asSdo.

Art. S· O zoneamento ecológiço-econômico • o plano de~o

da APA Rio-Parque do Araguaia definirIo a atividades a serem permitidas OU

illCelllMdas e as que serID reslrinsidas e proibidas em cada mna de uso.

§ I" SerIa restrinaidos ou proibidas na faixa de trinta quilômetros
de cada margem do rio Araguaia e de seus afluentes, na forma do zoneamento
ecolóaico-eeon4mico • do plano de manejo da APA Rio-Parque do Arquaia. entre"outru
atividades: .

I . a implanlaÇlo de atividades industriais poteneialmeme
causadoras de poluiçio oude~ ambiental, que impliquem danos ao meio ambien",
e al'e1em os mananciais de ãaua;

II • a realizaçIo de obras de terraplanqmn, diques e abertura de

canais, quando tais athidade. impliquem em alteraçlo das condiçlles ecológica locais,

principalmente nas zonas de vida silve.tre;

m • ° «creieio de atividades cllp&28ll de provocar acelerada
erosIo das terras, o assoreamento das coleções hldriclS ou o comprometimento dos
aquif.~:

IV - °"""",icio de atividades que impliquem em matanÇa, captUr&

ou molemmento das espécies da biota rqional;

V· o despejo nos cursos d'ÍJU& abrangidos pela APA Rio-Parque
do Afastaia de efluentes, residuos ou detritos·capua de provocar danos ao meio'

ambiente.

§ 2" No zoneamento .cológico-ceooõmico e no plano de manejo

da peja APA Rio-Parque do Araguaia reio delimitadas áreas nu quais a pesca só seri
admitida na modalidade pesque-solte.

AI!. 6· No zoneam.nto. ecológiCo-ceODÕmico e no plano de

manejo da APA Rio-Parque do Araguaia, serio definidas e delimitadas as mas de
interesse eeológico pua a proteçio dos ecoaistemb, pua os fins previstos no art. 10 da
Lei n· 9.393, de 19 de dezembro de 1996.

§ I" As áreas de interesse ecolÓfÍco.para a proteçio dos
ecossistemas, previSlaS no caput, .nquanto mantiverem as condiçiles de preservIÇio
eatabclecidas no zoneamento ecológico-econõmico e no plano de manejo da APA

Rio-Parque do Araguaia, sIo insuscctivei. de des&propdaçiD para fins de reConna agrária.

§ 2" Seria estabeleeidas em regulamemaçlo os mecanismos para

averiauaç10 das condiçlles de~ das ..... de illlefeSSCl ecológico para a proIeÇio
cIoc ecossistemas.

Art. .,. Ficam mantidas as unidade. de conservaçio criadas por aIO

do Poder Público Federal existente. na data de publicaçlo desta I.i.

§ I" As unidades de conservaçio de que trata o coput constituiria
zonas de uso especial, nas quais vigoraria as restrlçõe. de uso próprias da respectiva
caICgoria de unidade de conservaçlo.

§ 2· Para a Área de Proteçlo Ambiental dos Meandros do Rio
Arquaio. criada pelo Decreto s/o, de 2 de outubro de 1998, podedo ser .stabelecidas, no
zoneamento ecológico-ec0n4mieo e no plano de manejo da AP....Rio-Parquc do Arasuaia,
restriÇÕes de uso mais rígidas que as estabelecidas no ato de sua críaçlo.

Art. se A APA Rio-Parque da Araguaia seei administrada por um
conselho delibeTativo, pre!idido por repres.ntante da Ministéno do Meio Ambiente e
constituiqo por representantes dos Estados • MunicípiO! nos quais :se insere a APA
Rio-ParqUl! do Arasuaia. bem como d. ót]lfos federais e orsanizaçlles
nio-govemamental.. na forma de regulamentaçio.

Panópfo único. A fiscalizaçio da APA Rio-Parque do Arquaia

será e:<ercida pelos ótRios imel\f1lltes do Sistema Nacional do Meio Ambiente •
SISNAMA.

AI!. !I" Condiciona-se • efetiva compatibilidade de
empre.ndimento .mpreendimento ou atividade com o zoneamento ecológico-econ4mico

e com o plano de maaejo da APA Rio Parque do Afaiuaía, a coneeS5lo:

I - de qualquer financiamento, empréstimo ou incentivo pelo

Poder Público OU com recursos públicos;

11- de IicençalUtlbiernal.

AI!. 10. N. inf'rllçlles ao disposto. n.... l.i • em .ua
regu1amcIItaçio .uj.iwn.... ás penalidades previstas na Lei nO 9.605, de 12 d. fevereiro de

I99S.

AI!. 11. O Poder Executivo regulamenta!1l esta I.i 110 prazo de

cento • oi_dias da data de sua publicaçlo.

AI!. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

JUSTIFICAÇÃO

Ao .naIisumos os diferenteS c.nários que caracterí= um
significllrvo comprometimento do meio ambiente lUIS reglõ.s que formam o vlle do rio
Araguaia, podemos concluir que • fJ.lta de uma polltica ambienl1ll eonsistente para I bacia

hidrosrifica tem pnlvocado danos considcniv.is, alJlUIlS d. dificil reparaçio, sobretudo
pelo desconhecimento técnico quanto ;. melhor forma de ocupação das mas de cerrado.

O bioma cerrado sofreu, por d~adas,uml oeupaçio desordenada,
a qual comprometeu, inclusive, sianificativu parcelas das reservas legai•. Em algumas
iRas, é tio avançado o .stágio de destnliçio. que em ameaçada, seriamente, n
manutançlo da biodiversidade.

O rio Araguaia apresenta um modelo particular de transformaçlo
espacial país, ao contrário dos outros nos brasileíros. sua ocupaçio pn:dominante ocorre
nas nascentes e tem, por censclll1inte, sua foz mais preservada que suas cabec.iras.

Ao constatannos que inexiste um planejamento de ocup&Çio e uso

do solo e um zoneamento ecológico-econômico para a rcgilo, pautados por
conhecimentos técnicos, encontraremos 115 razões de tamanha devaSW;1o dos
ecouistemU, froto. também, da irresponsabilidade das políticas públicas no trato da

questio ambiental.

No modelo ora implantado, pun...... o proprietário rural com um
ITR que beira o confisco. em nome d. um conceito d. terras produtivas questionável
tecnicament.. Isso t.m provocado um ~ento acelerado em importantes
ec:ossistcmu, resultando. ai sim, em t.rras improdutivas. pois as m••mas tendem a se
dejp1ldar rapidamente com o uso de t.cnolollias incipi.ntes.

Também o extratívísmo predat6rio, em frontal conflito com o
manejo técnico ~ável dos recursos narurais renováveis, Íem culminado cem a

destruiçlo parcial desse eeossistema, representado pelo grau de deterioraçiD alarmame
das nascentes • rios que compõem a bacia do Anguaia.

As preocUJlllÇÕCS com .stes probl.mas ambientai.. f.lizmente,
começam a sair do plano da discusslo técnico-ci.ntlfica e alcançar um plano mais maduro
de platafonnas poUtic.. capaz.s de realizarem os ato< necessários para que sejam
estabeleeidu as premi.... de integraçio de esforços entn: poder p6blico • sociedade
orpnizada, objetivando o estabelecimento de uma poUtica ambiental consist.nte pua a

resiio.

Conquamo a cultura ambiental ainda nIo esteja arraigada na

sociedade brasileira, por defici&1cias, inclusiv.. da midli e do poder público,
encontrom..e açIies ambientais que apontam um cenário promissor, capaz de manter viva
a naturezrI. Infelizment., a mobilizaçil:o da soci.dade, embora crescente, é decorrente,
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ainêla; de' expcrienciu' de desastles;' omisslles dos podms cOll5tituldos e do. erros
c:mJJelÍifDs. Temos que enconlrilros meios pataque as a.qGI:I amblemais sejam preventivas
e coordenadas. Só. assim poderémos alcanÇu '0· tio almejado e necessirio
desen\'olvimento s~vel.

Outra constatlÇlo que f'uemos é relativa à falta de coordenaçio
dos e~fo!vos em. relaçlo *. preservaçlo <lo meio ambiente. Muiw vezes. veritiu-se a
ellCCuçlo <!e !l$lhos com àbj~vos ~emelhantes •. Por diStintos órgios, gemndo. como
couseq~ncl&, <;Icspctdicio <le recursos e disperslo de eSfolÇOs. A 'colll'llénaçlo das
diversas açlles de gestlo ambiental cabê ao poder p6lifíco. 'até por suas ptetrDgalÍv.lJ
legais; e talvez sejalCSSC o seupapel mais imponatlte.

Existem várias alternativas pera qUe as .idéias Propostas pela
sociedade sejam discutidas em fóruns adequados a cada realidade regionii; bem como a
cadI, lHIcia hiclwar*fica., propou:it>nantUl as~ necessàri.u à pxeservaçlo das dimentes
fotlll.. de vida e, ainda, se necessário" & adcquIoçlo da lC8islaçlo.

A maior.~ ,des pl'Clble11lJS. usim como suas soluçGes. t!m
orilem nos muniClpios,.Pollltttto. a ·bllSCll·da~~çIQ das.aulOriclades locail;'ll seu
engajamento e a..oonseq1lellte c:coperaç1o ~114 .cbndiçoo,bQicu.plIl& qljC.as~ se
cCJl1C~zem. O mesmo pode-se di2er em rela.çlo 15 autoridades estaduais. A delegaçlo de
~'I!!,!ç~ empriDcijiiõ reqerais. Para 0$ 'emdos envolvidas. mediante os denominados
·~iiis·f~tÍÍiniiivói". ';'~ e~ ~'cieiegaçlo das~ ptra os ltllwcfpios,
~m 'ciiãi-ló: os mcio(jlara' Illna ~fetiv&' perti'cipiÇlo ~ todoS na solllÇlO dos
~fdnu àfu&iealais, 'na"minO~' 'da pObteí4 dos 'municipios ribeiriohos e na
ampliaçlo dóni~ de tffiliilhÓ, 'P<5r' meio do ecolUtismo c da pesca esponiva cOmo
altemalivade ofena de empregos e da própria evoluçlo cullUtll1 das comunidades.

lsso:postO;- c:abq 110: leSíS~tivo- brasileiro cri~ as condiçlles pera
que, atendendo &OS anseios da sociedade. o poder público realmente~ a assumir a
éiSo~o Q~ '~s(orÇos. Com"esse objetivo. o de 'prOpiciar a base pera uma
~iia piiéé'ita"álllré'o poâe'fpÍlblico e .. sàCiedide, ew,j;ramos'o~~ jItojeio'de
lei. que tem, entre outros. os seguintes objetivos:

a} foimàfizaÇDo dé'wlI' jlll:m-d'e gestlo com~lbIdo entte a
Unifó eôs Estadós cnvolvfdos:

b) promoção, pelo poder público esraclual e municipal e
organi2ações nlo-govemamentais, de consultas c reuniões com as comunidades
envolvidas. objetivando maior envolvimento e colabornção;

c) maior nivel de coordenação, mediante o estabelecimento de

porcerias entre os represenran!eS do poder público;

d) maior nivel de cooperação por pane da sociedade. mediante
uma efetiva participação em medidas que visem o inten:;lmbio de informaçoo nos
processo~ de desenvolvimento regionais e no manejo ~ monitoramento do meio ambiente:

e) incremento do apoio técnico aos mwücipios que aderirem à
idéia participativ... mediante trabalhos de capacitaç!o técnica e apoio na formação das

novas estratégias;

f) colaboração e orientnç!o nas formas e pouibilidades de
obtençlo dos recursos necessários li implementaÇio das medidas propostaS.

Uma das ações mais urgentes a serem ..~ecutadas,a nosso ver. é o
zoneamento ecolólIÍco-econômico e o gerenciamento da bacin hidml!lÜÍca, de forma a
possibilitar o aproveitament? raciona! e equilibrado dos rectll!OS naturIlis.

A criaçlo da MA Rio-Parqlle do Al1l!U"ia. que ora propomos,
permitirá, também, a adoçilo de um novo mod;lo de sestio, no qual as comunidades
locais sejam ouvidas e n sociedade, como um todo, seja mais panicipativa. Cabe li
sociedade, por meio de $CUS legitimas representantes no Congresso Nacional. sugerir e

panicipar da elaboração de normas que proporcionem as alteraçiles n;cesslirias,

Entre os principais beneticios da criaçlo~ APA. destinada iI.
preservaç!o ambiental. pesca esportiva e turismo, podemos citar:

c) amplioçlo da participaçio da sociedade nas decisiles sõl'ire 'o
meio ambiente local, com a cdação de canais formais e permanentes;

d) iocremento do turismo ecológico;

e) reduçlo do assoro:unento dos cursos d'ligua.

Com o ordenamento tertitorial, fundamentado em bases recnicas e
com a panicipação das diferentes esfetas de gDvemo. bem como da socicdade organizada,
será possivel dar um novo rumo iI. ocupação atual e. principalmente. criar novas fonoas e
alternativas de utilizaçio dos recursos naturais, revertendo o processo de degradaçlo que
ora ocorre.

oprojeto pressupõe oampla panicipação dc todos os intereSSldos.
sociedade e governo, de forma discutir os problemas que envolvem a bacia hidrogTifica
do rio Araguaia e encontrar as soluções técnicas, sociais e econômicas capazes de criar
um verdadeiro desenvolvimento sUSlenlável. Esse desenvolvimento, conforme ptoJlDSlo.
está pautado no incremento do turismo ecológico. da pesca espottiva. da criaçlo de
animais silvesttes com fins comerciais, do desenvolvimento da aqQicu1tura e da
cxploraçJo comercial de culturas pouco poluenlCS.

E. sem dúvida, um modelo de gestio inédito nO Pa1s e, ao mesmo
tempo, C&pIZ de proporcionar os meios para () cumprimento dos compromissos ambientais
do Pais. emespeciol, os da Agenda 21.

Com a aprovação, desta. proposta, o conselho deliberaclvo irá
realizar o serencimento da bacia hidrogràfica. envolvendo:

a) redctiniçlo das ms de preservaçâo permanente, delimi!ltldo n

'qura ideal das matas ciliares:

b) detinição das lirens de preservação pe~llIlente de toda a bacia.
com enfoque especial nas microbacias e nu nascentes:

c) levantamento dos pontos potenciolmeme causadores de
poluição:

d) estabelecimento de medidas redutoras de impactos ambientlis;

e) estabelecimento de ações COllClCtlS de edw:ação ambientAI;

f) monitoramento sistemático da antropização;

g) cadastramento de todas as propriedades. com laudo'da situação

atual das atividades desenvolvidas.

Saliente-se, ademais, que essa categoria de unidade de

conservação nilo pressupõe. necessariamente, desapropriação, o que reduz,

substancialmente, o ônus com a criação a PoPA Rio-Parque do Araguaia.

Confonne previsto na lei 9.393/96, que dispõe sobre o ITR, as
"áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas" silo excluldas das áreas

tributáveis e das áreas aproveiláveis para efeito de cálculo desse imposto, Propomos.

entilo, que no zoneamento ecológico-econômico da Al'A Rio-Parque do Araguaia. sejam

identitiCldas e delimitadas essas áreas. a flDl de que os proprieuitios que reaJrneme t!m

preocupaçio com a preservação ambiental sejam de n1guma forma compensados.

Da mesma fonoa, considemmos que lais áreas devem ser

insuscetíveis de desapropriação pata fins de refonna agrária, consoante o disposto no aJt.

186 e seu inciso nda Constituição Fedml.

Pelos motívos expostos, oferecemos à discusslo nesta Casa o

presente projeto de lei, que valoriza a Unilo, os emdos e os municipios, além de
proporcionar a sociedade ampla parlícipaçlo na solução dos problemas ambientais,

valorizando, assim, o pleno exercicio da cidadania.

a) estimulo acriaç!o de comit!s municipais de meio ambiente,
proporcionando meios e oponunidades para uma participaç.llo maior da sociedade local na
soluçlo dos problemas; Sala das Sessões. em

;
i de 199.

b) melhoria da qualidade de vida da poPuJaçio ribeirinha, apoiada
na disuibuiçllo eqüitativo dos rectll!Os. conhecimento, saúde, educaçlo ambiental e
oportunidades;

"- ..__ ....,:'".
·-·--..DepltlaÍlo Euler Morais
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISl.ATIVOS. C.

tenha:
V • ilrea efetivamente utilizada, a porçilo do imóvel que no ano anterior

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

DIAT.
§ 3" Os indices a que se referem as alineas "b" e "c" do inciso V do § I"

seria fixados, ouvido o COIIlIelho Nacional de Política Agricola, pela Secrelllria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicaçllo os imóveis com área inferior a:

a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato·grossense;

b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das
Secas ou na Amazônia Oriental;

c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4° Para os fins do inciso V do § 1°, o contribuinte poderá valer-se dos

dados sobre aãrea utilizada e respectiva produçllo, fornecido. pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.

§ 5° Na hipótese de que tr1lta a alínea "c" do inciso V do § 1°, será
consíderada a ãrea. total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado
pelo órgAo competCllte, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo
contribuinte.

§ 6° Será considerada corno efetivamente utilizada a área dos imóveis
rutais que, no ano anterior, estejam:

1 - comprovadamente situados em área de ocorréncia de calamidade
publica decretada pelo Poder Público, de que resulte frust1'1\ÇlIo de safras ou
destruição de pastagens;

11 _ oficialmente destinados à execuçlo de atividades de pesquisa e
experímentaçlo que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.

a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotaçao

por zona de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de

rendimento por produto e a legislllÇlo ambiental;
d) servido para exploraçilo de atividades granjeira e aqUlcola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7"

da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI • Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área

efetivamente utilizada e a área aproveitável.
§ 2° As informações que permitam determinar o OU deverilo constar do

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

LEI N° 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.

DlSPÚE SOBRE à IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR, SOBRE PAGAMENTO DA
DÍVIDA REPRESENTADA POR
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. E DÂ
OUTRAS PROVID~NCIAS.

TíTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPITULO III
Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária

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

. Art. 186. A fimçlo social é cwnprida qU8l1do a propriedade rural atende,
sunultaneamente, segundo critérios e graus de exiBência estabelecidos em le~ aos
seguintes requisitos:

I . aproveitamento raciona! e adequado;
/l- utilitação adequada dos recursos naturais disponiveis e preservaçílll

do meio ambiente;
lU • observjncia das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bl:m-estar dos proprietários e dos

trabalhadores.

CAPÍTULO I
Do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

..............................................................................................~ , ~ .

SEÇAOVI
Da Apuração e do Pagamento

SUBSEÇÃO 1
Da Apuração

LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS
E ADMINISTRATIVAS DERIVADAS
DE CONDUTAS E ATIVIDADES
LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Apuraçio pelo COItribuinte
Ar!. 10 • A apuraçllo e o pagamento do ITR serão efetuados pelo

contribuinte, independentemente de plivio procedimento da administraçAo
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
5ujeitmldo-se a homologação posterior.

§ 1° P8l'II os efeitos de apuração do ITR, considerar-se·á:
I • VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) tultUtas permanentese temporárias:
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
11- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de resClVa legal, previstas na Lei nO

4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redaç!o dada pela Lei n° 7.803, de 18 de
julho de 1989;

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem
as restrições de uso previstas na 1l11nen anterior;

c) comprovadamente imprestliveis para qllll1quer explornçllo agrícola,
pecuária, pljeira, aqülcola ou florestaI, decl~ de interesse ecológico
mediante ato do órgilo competente, fedeml ou estadual;

1tI - VTNl, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicaçlo do
VTN pelo quociente entre a área tributlivel e a área total:

IV - área aproveitlivel, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqülcola ou florestaI, excluldas as áreas:

a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de quetr~ as alíneas "a", "b" e "c" do incisõ lI;

Art. 1°. (VETADO)

Art. 2°, Quem, de qualquer fonDa, concorre para a prática dos criJms
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de
órgio técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica,
que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática,
quando podia agir par1I evitá·la.

Ar!. 3". As pessoas jurídicas sedio responsabilizadas administrativa, civil
e penalmente conforme o dispo!lto nesta Lei, nos casos em que a infraçlo seja
cometida JlOI' decislo de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgoo
colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade.

Paril!rafo ilnico. A responsabilidade das pesSOIlS jurídicas nAo exclui a
das pessoas f!Sicas, autoras, co-autoras ou panicipes do mesmo fato.

Art 4°. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for obsláculo ao ressarcimento de prejuízos CllllSal!OS ã qualidade do
meio ambiente.

DECRETO DE 2 DE OUTUBP.O DE Im

Dispõe sobre .. cri'çio da Áru d. ProtlÇlo
Ambiental dos Meandros do Rio AJ'aitWa. nos
EstAdos de GQiis. Maco Grosso e TOCII\tinl. e
di outW p<OVidblciu. '
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o PRESIDENTE D" REPÚBLICA.. no uso da atribuição que lhe confere oarr. 84.
inciso IV. da Conslituição. e lendo em vista oque disp~e o lUto 8' da Lei n' 6.902. de 27 de abril de
19a1. aLei n' 6.9;8. de31 de agosto de 1981.eo Decreto n' 99.274. de6 de junho de 1990.

DECRETA.

An. IR Fica criad& a ke- de Proteçio Ambiental-MA. denôminada Meandros do Rio
AraguaiL compreendendo as "ineu .ituadas no. rio. AraauaiL Crbtis·Açu, Verde e Cristalino. as
ãguu interiores e árce lagunares e lacustres. bem como 85 planícies de inundaçlo e demais sitios
especiajs situados em suas margens. nos Estados de QojàJ. Malo Grono e TOC4ntins, nos respectivas
Municípios de Nova Crixás e Slo Miguel do Anguaia. Cocalinho e Anguaç:u. com o objetivo de:'

. I - proteger a fauna e nora, especialmente a Tanaruga-da-Amazõnia (Podocntmis apansa)
e OBotcrcinn (SCJfaliajlul'íalÍlis),em desaparecimento na. regiio. e as e5pecies lll1eaçadas de: e,'(tinçfo.
tais como o Cervo.-do-pantanal (BlaslrJCl/l"J1S dicholOmlls). o Veado-campeiro (O:t>locllnls
he:oaruclu). o Bugio (Altmarra f".'rca), a Lontra (LllIra IOllglCIJudi!i), a Jaguatirica (LrJi!pardus
parÚCllht), Onça..pintada (Pamhl!ra cmca) e o Jacarboaçu (MelalJ~'uchll.~ mg~r);

fi • garantir a conservaçio dos remanescentes da Floresta Estadonal Semidecidual Aluvial
e Submontana.. Cerrado Tipico. Cem.dlo e Cunpos de Inundaçlo. dos ecossistemas fluviais. lagunares
e W:unres e dos recursos hfdricos;

lU , ordenar o turismo «ológico. .. aô'idade. cientificas e culturais. bem assim .,
atividades econômicas compativeis com i! conservação ambientaI;

IV - fomentar a educaçio ambiental;

V - &!Segurar o ~er de suStentabilidade da ação antrópica na regi!o, com particular
ênfase na melhoria das condiçOes de sobn:vivencia e qualidade de vida das comunidades da. APA e
entorno

An. 2'1 A delimitaçio da APA foi baseada nas canas topograficas de escala. 1:100.000 do
IBGE. folhas SD·22·X·A·\I·LalZoa Grande. SD·22·X·"·IY·Corixlo da Mata Azul. SD-22·X·"·Y·
Baianópoli.. SO·22·X.ç·l·LuÍ$-AI".. e SD·22·X·C·IV·Bandeirl""" lendo O seguinte memorial
descritivo: inicia na confluência do rio Verde no rio Javaés (braço menor do rio Araguaia). ponto (\1.

.. -de coordenadu geogrtfic.a.s 128 23'43.66" de latitude sul e SOOilS'.34.41" de longitude oestt::. deste
pOCllC. legue pela calha maior do rio Verde, J momam/"... incluindo suas Jagou 17W',!ina.is e irea de

prc:!et"w"tçlo permanente. percorrendo uma distância de 26.131 m. até ac:onfluéncia c:om o córrego
!.>goa Grande. ponto 02. de coordenadas g.ogràficas 12'30'00.9;" delatilude ,ui e 50"13' 09. 88" de
lonsitude oeste; deste ponto. .segue pela calha maior do c6rrego Lagoa Grande, a montante. incluindo
suo lagoas marginais e árel. de preservaçlo permanente. percorrendo uma dístincia de 43,088 m. aU!: o
encontro com a estrada da fazenda Pirapitinga. ponto 03. de coordenadas geogrificas 128 38'13.13" de
latitude sul e 508 23'27.48" de longitude oeste: deste ponto. segue por e5S:I esn:nda na direçio sudeste.
perc:orrcpdo uma distância de 1.110 m. ate o ponlo 04, nem estrada.. de coordenadas geográficas
)2°38'39.96" de latitude sul e 50°23'04.23" de longitude oeste. deste pomo. segue por essa estrada.,m
direçio sudoeste. percorrendo uma. distância de 9 OS8 m. até o ponto 05. nesta eStrada. de coordenadas
geogrnficas 12°43'14.23" de latitude sul e 50°24'53.04" de longitude oeste; deste pon!o. segue por e:Ssn
estrada,na direção noroeste. percorrendo uma distincia de 875 m. até a lagoa do Bezerra. ponto 06. de
coordenadas geográficas 12e42'5S.39" de latitude sul e 50"25'14.33- de-fongitude oeste: deste ponto.
segue na direçio geral sudocste, pelos limites das ireIS de preserv~o perrnoanentc du lagoas do
Bezerra. Grande e da Areia. e respectivos canais. ate a estrada da fazenda Pirapitinga. pomo 07. de
coordenadlt5 geogrificas 12°46'10.18- de latitude sul e 50026'38.82- de longitude oeste: deste ponto,

segue por uma linha seca e reta,na direçlo sudoeste.com azimute geogrâfico de 219°. percorrendo Urrul
distincia de 6.577 m. até estrada da. fazenda. Pil'l.pitinga., ponto 08. de coordenadas geogrifica.s
12-48'58.76- de latitude sul e 50°28'53,29" de: longitude oeste: deste ponto. segue por esta estrada.
percorrendo uma distância de 17.210 m. até o clube de pesca da Ben\inda,na margem direitl do rio
Araguaia. ponto 09. de coordenadas geográficas 12'56'53.98" de latirude .ul e 50'31'24.92" de
longitude oeste:: deste pomo. segue pela calha maior do rio .-\ragu:ain,a montl!.nte. incluindo suas lagoas
marginais ei~ de presel'Vl.ç!o perrmnente. percorrendo uma distância de 58.938 m. até I confll3;ênci:l
com o rio Cris:lis-Açu. ponto lO. de coordenadas geográficas 13 11 19'15.l9" de laricúdc sul e
50°36'39.25- de Ion2itude oest~; deste ponto. segue pela c31ha maior do rio Cri.xás~Açu. incluindo suas
lagoas marginais e-ires de preservaçlo permanente. percorrendo um:l distância de 33 S73 m, ate
defronte a fuenda Reunidas. ponto 11. de coordcnaclu geogrific3S 13:~ I'03.66- de latitude sul e
50°3 J'38.27" de longitude oeSte; deste ponto. adenua na fazenda R.eunid3s e depOis segue pela estr3da

de lemo a ena Fazenda, perco~do uma dUtincia de 10.036 m. ate o divisor de águ.. bacia do
cÕlTego Sangra.dorzinho. ponto 12. de coordenadas geogrifieu 13 1136'02,63" de latitude,;tIl e
50"32'98.32" de longitude oeste; deste ponto. segue por este divisor de águas. percorrendo únia<
diS1incil de 16.902 m. ale a nascente de um CÕlT080 sem denominaçl0. ponto 13. de coordenad..
geogrificas )3<:1341 OS. 49" de latitude sul e SOGlJ8'S4.56~ de Ionsirode oeste; deste ponio. segue por:l
uma linha seca e ret&.. c:om azimute geogrifico de 261 1l• percorrendo uma distância de 12.476 m. &tê a
mugem direira do rio Araguaia na fazenda Barreira da Pitdade. ponto J4. de coordenadas 8~gráficu
W3S'03.87" d.iwtude sul e 50'45'45.39' de longitude oosle; deste ponto. 'egue pela calha maior do
rio Araguaia, a montante. incluindo !lJ1S lagolS marginais e !rei. de preservaç!o permanente,
percorrendo uma. distância de 24.332 m. até defronte ao canal que di. acesso ;& lagoa. do Cocal. pomo
15. de coordenadas geográficas 13'44'05.90" delwrude sul e 50'52'35.49" de longitude oeste: deste
ponl0. sewe por este canal. passando pela lagoa do Cocal. e seguindo na direçlo geral none'nordeste
por um sfstema de lagoas e canais. incluindo as Meu de preservaçfo permanente. percorrendo U1T1!

dillincil de 51.478 m. ate a confluência COm o ribeirio das Piabas. ponto 16. de coordenadas
geogrificas 13°24'14.92" de latitude sul e SooS:;"40.97M de longitude oeste; deste ponto. segue,ajuSlntc'
pela calha maior deste Ribeirlo. incluindo suas lagoas marginais c irei de: preserva.çio permanente,
pOltorrendo Uma dmineia de 9.537 m. ate I confiuência com o rio Cristalino. pontO li. de
coordenadu seogrãficas 13~O'S6,21" de latitude sul e 50°54'41.21" de longitude oeste; deste ponto.
segue.. a jusante, pela calha maior do rio Cristalino. incluindo suas lagoas marginais e irea de
p""er\'açlo permanente. percorrendo uma distlncia de a6 498 m. Ilê defronte a fazenda Cristalino.
ponto 18, de coordenadas geogr;ificas 11°48'24,53" de lamude sul e 5DIl~6'13.58" de longitude oeste;
deste ponto. segue par,um cana.l que dã acesso ao rio Corix1o da Mata ...uul e depois,a jusante,por este
no, incluindo suas lagoas TMrginais e ârea de prescr.'ação permanente. percorrendo urna distância de
25.3&5 m. ale I. confluencia com o rio Araguaia. ponto 19. de coordC:ru1d3.S geogràficas 121l36"29.00" de
latitude sul e 50"42'31.03" de longitude oeste: deste pOnto. segue,a montante, pelo rio Anguaill. .
incluindo suas lasoas margin:lis e ue3 de prcservilçlo pennanenu:. percorrendo uma distância de
58. lOS m. &té o inicio d.:J seu bCdÇO menor {rio JJvacs). ponto 10. d~ coordenadas geográficas
l:!cSl'OS.7S" de latitude sul e 50;jO'27,34' de longitude oeSte. deste pomo.seBue pela calha rntior do
rio lavaes,1 jusant.e. incluindo suas lagoilS m:l.rgilUis e are.3. de preservll.;3.a permanente. percorrendo
ume distãncia de J02.235 m. até a c:onfluel1cia com o rio Verde. ponco OI. início desta de!Criçfo.
tOIa1izando um perimerro apro:(imado de seiscentos mil. se:sccntos e setent.:l e oito metros. e UrTUl ãre3
aproximada de trezentos e cinqüenta e sete mil. cento e \'int~ e seis hecti1res

Art. 3' Na implantação e manejo da ~A MC3ndros do Araguaia serio adotadas. entre
OUtns, as seguintes medidas:

I • elaboração do zoneamento ecológico·económico. a ser re,,"Ulame!mdo por instruÇÃO
nonnatil'a do Instiluto Blisileiro do Meio Ambiente e dos Recursos !\atUrais Renováveis.IBAMA.•
defininoo as alividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que deverão ser
restringidas eproibidas:

II • utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais. para
assegurar a proteção da bioto. o uso mcioMI do solo e outras medidas referentes i salvaguarda dos
recursos ambientais:

m· aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou el;lar o e.~ercicio de alividades
causadoras de degradação da qualidade ambiental:

IV " divulgaçio d1s medidas previstas neste Decreto. objetivando o esclarecimento da
comunidade local sobre aAPAesuas finalidaàes: .

V " incentivo ao reconh«imento de ReseMI Particulares do Patrimônio Natural.Rl'PN.
instituida pelo Decreto n' 1.922, de 5 de junho de 1996. junto aos proprielârios. cujas propriedades
encontram·se inseridas. no todo ou em parte, nos Iimiles da APA.

An. 4' Ficam proibidas ou restringidas na APA. entre outras. as seguintes atividades:

I· implantação de atividades induslriais potencialmente poluidoras. que impli.quem danos
ao meio ambiente eafetem os mananciais de água:

n. realização de obras de terraplenagem e a abeltUra de canais. quando essas iniciativas
importarem alteração das condições ecol6gicas locais. principalmente nas zonas de vida silvestre;

III • e-xercicio de atividades capazes de provocar acel~rada erosão das terras. o
assoreamento das coleções hidricas ou ocompromelimento dos aquiferos:

ri . exercicio de atividades que impliquem malallça, caplUra ou molestamemo das
espécies da biola regional:

V• despejo. nos cursos d'água abrangidos pela APA. de efluentes. residuos ou detritos.
capazes de provocar danos ao meio ambiente,

An. )' A APA Meandros do Rio Ara;,"Uaia será implantada, administrada e fiscalizada pelo
IBAMA,em anicu!ação com os demais 6rgãos federais, estaduais e municipais e organizações não
governamentais,

Parágrafo único. OIBAMA. nos termos do § I' do art. 9' da Lel n' 6.902, de 27 de abril de
1981. poderá firmar convenios eacordos com 6rgãos eentidades públicas ou privadas. sem prejuizo de
sua competencia, para gestão da APA.

An. 6' O lBAMA poderá criar Conselho Gestor ou grupos técnicos para apoiar a
implanlação das atividades de administração. a elaboração do zoneamento ecol6gico.econômico edo
plano de gestão ambiental.

AIt. r Selào estabelecidas na APAMeandros do Rio Araeuaia zonas de vida silvestre. de
acordo com aResolução CONAMA n' 10. de 14 de dezembro de \988 (publicada no Diârio Oficial da
União. de 11 de agostO de 1989\

Paràgrafo imico. As Zonas de Vida Silvestre. de que_trata o caplll deste anigo.
compreenderão as reselvas ecol6gicas locais.mencionadas no art. 18 da Lei ri' 6.938. de 31 de agostO
del981.e nas Resoluções CONAMA n' 4. de 18 de setembro de 1985 (publicada no Diârio Oficial da
União de 20 de janeiro de 1986) en'IO, de 1988,e.aquelas aserem definidas no zoneamento, as qU!is

ficarão sujeitas às restrições de uso para utilização adctjuada dos recursos narurais disponiveis e
preservação do meio ambiente, nos termos do art 225 da Constituição. r

Art. 82Os investimentos e financiamentos a serem concedidos por órgãos e entidades da
administração publica. direta eindireta. da iniciativa privada eorganismos imemacionais, destinados â
região compreendida pela ftJA. serão previamente compatibilizados com as dketrizes esrabelecidas
neste Decreto.

An, 9l.A.5 autorizações concedidas pelo mAMA não dispensarão outras elCigências leg~s

cabiveis.

Art, 10. As penalidades previstas na legislação em vigor serão aplicadas pelo IBAMA para
preselVação da qualidade ambiental do complexo da bio·regiào da ftJA.

Art. 11. OmAMA expedirá os alas nOrmaIivos complementares ao cumprimento deste
Deqeto.

Art. 12. Esle Decre:o entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. 2 de outubro de 1998: 171- da Independência e11()'! da Republica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Laudo Bemardes
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DOCUMeNTOAN~PO PELO AUTOR
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p,qeto do NN do PmIoçAc-lAPA)

R1o-Parque do AraguaIa

PROJETO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) do
RIO - PARQUE DO ARAGUAIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Art. 2° • A delimilação da APA RIO - PARQUE 00 ARAGUAIA, foi baMlllda
em cartas topográficas na escala 1: 100.000 do IBGE e cfa OSG cfo EX., conllda&
nas seguintes folhas 1:250.000 ; SE.22.V-C, SE.22-V-A, SE.22-V-B, SO.22-Y-C,
SO.22-Y-D, SO.22-YB, SO.22-Z-A, SO.22-V-0, SO.22-X-C, SO.22-V-B, 80.22,,)(,
A, SC.22-Y-D, se.22-Z-C, SC.22-Y-B, SC.22-Z-A, SC.22-X-C, SC.22-X-A,SC.22
x-s, SB.22-z-e, SB.22-Z-0, SB.22-Z-A, 88.22-2-B, SB.22-X-O, SB.22-X-B.

A M>A tem aproximadamente 109.160 krrf , conll!ituindo-se num pallgono
longitudinal de direçAo geral SOINE, formado por linhas paralelas às margens do
Rio Araguaia, equidistsndo da.s mesmas, aproximadamente 30 Km, tendo o
seguinte memorial descritivo:

Inicia na nascente do Córrego Rego d'Água, sltulldo a aproximlldamanta 30
km eo sul da nascente do Rio Aragueia, ponto 1, de coordenadas gaogrática.s
aprox. 18'17' 22' de lat. S e 53'06'00' da long. WGr.; deste ponto segue na
direção geral tWJ, por ume distllncla aprox. de 29.730 m lIlé encontrar o ponto 2
na Foz do Córrego da U.sina, no RibeirAo Mutum, da coord. geográfica. aprox. 18·
05'18' de lal. S e 53·17'12' de long. WGr.; deste ponto segue na cflreçlo gerlll
NO, por uma distância aprox. de 19.730 m até encontrar o ponto 3 na Foz do
Córrego do Açude. no Rio Taquari, de coord. gaográticas aprox. 17·55'52" de lat.
S e 53'22'2r de long. WGr.; deste ponto segue na direçllo geral NO, per uma
distância aprox. de 38.790 m a1é encontrar o ponto 4 na Foz do Córrego do
Falcêo, no Ribairllo Gato Preto, de coord. geográficas &prOx- 17'35'38" da lal. S a
53'28'26' de long. WGr.; desle ponto segue na dtreç40 geral NO, por uma
distAncia aprox. de 20.570 m até encontrlll' o ponto 15 na corrllu6ncia cfo Córrego
da Estiva eDm o Córrego Torto, de coard. geográficas aprox. 17·24'32' de lal. S e
53'27'14" de long. WGr.; dilate ponto segue nl< dl.-.çio garal NE, por uma
distância aprox. de 30.260 m até encontrar o ponto 6 na Foz cfo Córrego Água
Limpa, no Ribeirão Claro. de coard. geográficall aprox. 17·08'43' de lat. S • 53·
22'44' de long. WGr.; deste ponto segue na direçAo geral NE, por uma distAncia
aprox. de 16.110 m até encontrar o ponto 7 na Foz do Córrego Queixada, no
Ribeirão Araguainha, de coard. geográficas aprox. 17·00'27" de lal. S e 53·19'47'
de long. WGr.; deSts ponto segue na dlreçlo geral NE, por uma c1isttncla aprox.
de 25.820 malé Ilncontrar o ponto 8 na Foz do C6mIgo JoIio Gomei, no C6n'ego
Avoadaira, da coord. geogrAficas aprOl<. 16·47'00" de lal. Se 53·15'48' de long.
WGr.; deste ponto segue ne direção geral NE. por uma distllncla aprox. de 32.0e0
m até encontrar o ponto 9 na Foz do Córr8g0 Cabeceira do Açude, no CórrlIgD
Fazenda Velha, de coord. geográficas eprox. 16'36' 12" de lal. S e 53"01 '39' de
long. WGr.;

deste ponto segue na dlreçAo gel'lll NE, por ume dist6ncla aprol!. de 10.150 m até
MlCOIlltar o ponto 10 na Nucenta do Córrego Queimado, de coord. geográf[cas
aprox. 16"32'01· de lal S • 52·57'57" de long. WGr.; destll ponto SlIgue na
~ geI'lIl NE, por uma disUlI1cla aprox. dll13.020 m até encontrar o ponto 11
na Foz do CÓIT8go da Boa Esperança, no Rio SIo Domingos, cf. coorcf.
Q8OlII'Mic:as aprox. 16·16'48" de lal S e 52·S1'2r de long. WGr.; deste ponto
segue na dIreçlo geral NO, por uma distAncIa aprox. de 33.470 m até encontrar o
ponto 1~ na Foz do C6mIgo Encascadinho, no Cómlgo Encascado, de coord.
geográficu aprol!. 16·10'39" de 1st S e 52'52'34" de long. WGI'.; deste ponto
segue na direção geral NE, por uma cfistância aprox. de 19.550 m até encontr. o
ponto 13 na Foz do Córrego da Furna, no Córrego Burtti Alegre, da coord.
geogt'ÜC88 aprax. 16001'35" da Ial. S e 52·48'53" de long. WGr.; deste ponto
ugue ne direçio geral NE, por uma distAncia aprox. de 43.630 m até encon\rllr o
ponto 14 na Foz do Córrago da Usina, no Ribairlo Mutum, de coard. geogáficas
aprox. 15·45'11· ele lat S e 52·29'16' de long. WGr.; deste ponto segue na
dfreçlo ge,a1 NE. por uma distAncia aprox. de 35.260 m até encontrar o ponto 15
na Foz do CómIgo ClIbeC8il'll SujII, no Córrego Cabeceira Umpe, de coord.
geogríIlIcas aprox. 15·36'06' de laI. S e 5.2·10'55' de Iong, WGI'.; deste ponto
segue na dlreçlo geral NE, por uma dlst~ aprox. da 26.470 m at6 encontr..- o
ponto 18 na nascente do Córrego CliI1Icol. de coord. geognlfics. aprox. 15·
29'15' de 1st. 5 li 51·5Il'1r da long. WGr.; deste ponto segue na cfireçio geral
KW, per uma diatllncla aprox. de 36.840 m até encontrar o ponto 17 ne Foz do
Córrego 810 Joio, no RibeirAo Sebiá, d& cooref. geográficas aprox. 15·09'31' de
laI. S. 51·56'01' de Iong. WGr.; dilate ponto segue na direçAo geral NE, por uma
dlatllncia aprox. de 42.790 m até encontrar o ponto 18 de coard. geográ1icas
aprox. 104·52'10' da lat S • 51·Ml'09' de long. WGr.; desta ponto seg<J8 na
dir8çiD gIIIlIl NE, por uma distAncie aprox. da 39.390 m até encontrar o ponto 19,
de coord. geográficas aprox. 14·43'41" de la\. S e 51"20'04' delong. WGI'.; dell\ll
pcmo segue na direç60 geral NE, por uma distlnc:ia aprox. da 26.830 m até
enconlr1Ir o ponto:aO de coord. geográficas aprox. 14"30'31' delal 5 e 51·13'22'
de Iong. WGr.; dell\ll ponto segue na diruçao QIIl1iI NW. por uma distAncia aprox.
de 17.580 m até encontrlll' o ponto 21 de coord. geográficas aprox. 14"24'00" de
Iat. S a 51·15'35' de Iong. WGr.; dlt8Ie ponto segue na direçêo geral NE, por uma
dlltJlncla 1I\lI'0ll. de 17.580 m ll1é encontrar o ponto 22 no Lago dai Garças, da
coord. geogrjIlcas aprol!. 14·14'5r de lat S e 51·12'31' dIl Iong. WGI'.; deste
ponto MgUB na cflreçlo geral NE, por uma distlnc:ia aprox. de 25.230 m até
lII'lCOIllrar o ponto 23 na Foz do CorIxo da Pedra, no CorIxo da Garça, de coord.
geogr8Ilcaa aprox. 14·01'30' da lal. S e 51·09'43" de Iong. WGr.; dest.. ponto
sagLNI na dlreçllo geral NE, por uma distAncia aprox. de 20.610 m até encontrar o
ponto 24 na Foz do CorIxinho Seco, no Ribein'io des Plabes, de coord.
geognillcas aprox. 13·5.2'Or de lat. S e 51·03'30' de Iong. WGr.; deste ponto
segue na direçAo geral NE, por uma dlatlincla eprox. de 29.290 m até encontrar o
ponto 25 de coord. geognilIcas aprox. 13·36'16" cfe Illl. S e 51·02'13" de longo
WGr.; cfe8lIl ponto lNIIlUe na dlrllÇllo geral NE, por uma dllltlmcla aprox. de 31.260
maté encontrar Oponto 28 na Foz do RJb. Das Plabas, no Rio Cristslil'lD, de

cooni geográficas aprox. 13·20'58' do 1st. S e 50·54'44' de Iong. WGr.; deste
ponto ,egue ne direçlo geral NE, por uma distllncia aprox. de 33.540 m até
8l1COI'Ilt8r o ponto Z1 no Rio Crfstslino, na altLU cfa Lagoa da Beleza, de coord.
geogrilicaa aprox. 13"03'10' de fal. S e 50"50'52" de long. WGr.; deste ponto
segue na diI'IlçIo geral NE, por uma distllncia aprox. de 20.420 m até encontrar o
ponto 25 de coord. geográfica. aprox. 12·52'52' de 1st. 8 e 50·46'''''" de long.
WGr.; deste ponto lllguB na dirllÇiio geral tWJ, por uma cflstância aprox. de 31.670
m alé encontrlIT O ponto 29 na Foz do Furo do Manoel Taurino, no Rio daa
Morta, de coord geogrãtlcaa aprox. 12'36'26' da 1st. S • 50·56'15' de Iong.
WGr,; dftte ponto segue na dírllÇiio geral NE, por uma distêneia aprox. de 23.810
m até encontrII' o ponto 30 na nucenle do CorIxo da Sucupira, do coord.
~ lIPfOX. 12"25'44" de lato S e 50·53'49' de Iong. WGr.; deste ponto
segue na dinlçlo geral tN'I, por uma distância aprox. de 36.580 m até eoconlr.- o
ponlIo 31 na Foz do RiozInho, no Rio RJozinho, da coord. geográlicas aprDX.
12·06'06" da Iat. S e 50·56'45' de longo WGr.; dests ponto segue ne dlrBÇio geral
NW, por uma dlll!llneia aprox. de 29.910 m até encontrer o ponto 32 na Foz do
Corbca BuritlzInho, no Lago Morto, de coord. geográfica. aprox. 11·49'52" da lat. S
• 5O"51'0El" de long. WGr.; de8te ponto ngue na dlreçAo geral tNV, por uma
di.16ncla aprox, de 27.910 m até encontrsr o ponto 33 no entroncamento da.
Rodoviu MT-100 com BR -242, de coord. gllDgráficas aprox. 11·34'44' de 1st. S
e 50"51'28' de long. WGr.; deal8 ponto lIlIgUB na direçAo geral NE, por uma
dll!tlncá aprox. d. 31.750 m até encontrar o ponto 34 na Foz do Laço do
MlIc:h8do, no Corixo Paua de Vau, de coord. geográficas aprox. 11·17'32" de lal.
S • 50"56'29' de iOng. WGr.; deste ponto segue na dlreçilo geral NE, por uma
dlstAncIll aprtIX. de 21.883 maté llIlCOn\rar o ponto 35 na Nascente do Coríxo do
Btejlnho, de coord. gaográfic&s aprox. 11·06'18' de lat. S e 50·52'35' do long.
WGr.; dlIIlte ponto segue na cIireçilo geral KW, por uma distAncia aprox. de 17.910
m até encontrar o ponto 38 na Foz do Corixo do Macaco, no RJo Xavantinho, de
coord. geogplIIcas aprox. 10·56'35" de lat. S e 50"52'15' de long. OOr.; deste
ponto HgIJ8 na direçiO g8f81 t(oN, por uma distAnda aprox. de 26.550 m alé
lIl'lCCln\Iw' o ponto 37 na Foz do Córrego Barro Vermoiho, no Rio Tapirapé, dll
coord. geográIIcas aprox. 10·42'12' de lat. S e 50·51'23' de long. OOr.; deste
ponto Ngue na direçAo glllJll NE, por uma distllncia aprox. de 35.060 m alé
ertconlnlr o ponto 38 na naacentll do Córrego da. Dnças, de coord. geográticas
aprox. 10023'!5S' de 1st. S e 50·48'55' de long. WGr.; deste ponto segue na
direçlo geral NE, por uma dIstAncIa .prol<. de 39.760 m at6 encontI'Ilr o pclIIto 39
na naacente do Córrego Pif'8l'8l'll, de coord. gflDQráficaa aprOl<. 10"04'29' de lal. S
e 50"36'34" de Iong. WGr.; deste ponto sague na direção geral NE, por uma
dlstancll aprox. da 34.480 m até lII'lCOI1l1'1lr o ponto 40 na nascente do CÓI'lllgo
Chumbeirinho, de coord. geognlftcas aprox. 09·52'06' de Iat. 8 B 50·29'49' de
Iong. WGr.; deste ponto segue na direçIo geral NE, por uma distincia aprox. de
34.480 m até encontrar o ponto 41 cabacelra oeste da pista de pouso da Faz.
santa Fi, de coord. geográficas aprox. 09·35'16' de lat. 5 e 5O"21'3r de Iong.
WGr.; deste ponto segue na dil'llÇio geraJ NE, por uma dlstêncla aprox. de 27.490
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m até encontrar o ponto 42, na Foz do Ribeirão do Acampamento, no Rio Cam o
Alegre, de coord. geo~cas aprox. 09'20'36" de lal. Se SO'18'SO" de long. Wc!r.;
deste ponto segue na dll'llçã\> geral NE, por uma di:5tllncla aprox. de 38.180 m até
encontrar o ponto 43 na nascente do afluente maior do Rio Preto de coord
geogrêficas aprox. 09'03'03" .de lal. S e 50"07'45" de Iong. WG4.; deste pont~
segue na direção geral NE, por uma distência eprox. de 30.000 m até encontrar o
ponto 44 na Foz do Córrego Barreiro Vermelho, no Ribeirão, dos Porcos de
coord. geográficas. aprox. 08'50'00" de lat S e 49"57'S8" de long. WGr.; deste
ponto segue na diração geral NE, por uma distllncia aprox. de 29.040 m até
encontrar o ponto 45 na Foz do Córrego Urucu, no Ribeirão Gameleira, de coord.
geográficas aprox. 08'39'52" de lal. S e 49'45'50" de Iong. WGr.; deste ponto
segue na dll'llção geral NE, por uma distMcla aprox. de 18.700 m até encontrar o
ponto 48 na nascants do Córrego do Angico, de coord. geográficas aprox.
08"31'17" de'at Se 49'40'2S" de long. WGr.; dests ponto segue na direção geral
NE, por uma disttmcia aprox. de 20.670 m até encontrar o ponto 47 na nllscente
do Córrego Veredllo, de coord. geográficas aprox. 08'20'48" de lal. S e 49"36'2S"
de Iong. WGr.; deste ponto segue na direção geral NE, por uma distância aprox.
de 16.920 m até encontrer o ponto 48 na Foz do Córrego Grata da Areia, no
Córrego Barro Branco, de coord. geográficas aprox. 08'13'22" de lal. S e
49"31'00" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral NE, por uma
dllltflncla aprox. de 20.180 m até encontrar o ponto 49 na Foz do Córrego Aoua
Fria , no CÓlTego TatuzAo, de coord. geográficas aprox. 08'04'19' de lat. S e
49'24'50" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral NE, por uma
dlstflncie aprox. de 15.e3O m até encontrar o ponto 150 na nascente do Córrego do
Ouro, de coord. geográficas aprox. 07'55'48" de lato S e 49'23'45" de long. WGr.;
deste ponto segue na direção gerei NW, por uma distAncia aprox, de 2S.187 m até
encontrar o ponto 61 na nascante do Córrego Tabocão, de coord. geográficas
aprox. 07'45'34" de lal. S e 49'32'50" de long. WGr.; deste ponto segue na
direção geral NE, por uma distAnCia aprox. de 28.660 m até encontrar o ponto 52
na Foz do Córrego Bananal, no Ribeirão da Ema, de coord. geográficas aprox,
07'30'43" de lat S e 49'37'27" de long. WGr.; deste ponto segoo na direção geral
NE, por uma distAncla aprox. de 13.260 m até encontrar o ponto 53 na Foz do
Rlbeirao da Ema, no Ribelrilo Lajeado, de coord. geográficas aprox. 07'24'30" de
lat. S e 49"33'50" de Iong. WGr.; deste ponlo segue na direção geral NE, pQl' uma
dllltêncla aprox. de 37.400 m até encontrar o ponto 54 na nascente ao Córrego
lv;,.Ja ClélllI, de coord. geográficas aprox. 07"06'06" de lat. S e 49'2S'15' de long.
WG4.; deste ponto segue na aireção geral NO, por uma distência aprox. de 17.450
m até encontrar o ponto 55 na Foz do Córrego Pau Preto, no CÓlTego Jalobá, de
coord. geográficas aprox. 06'56'38" de lal. S e 49'25'29" de Iong. WGr.; deste
ponto segue na direção geral NE, por uma disl:lncia eprox. de '26.000 m até
encontrar O ponto 56 na Nascente do Rio Vermelho, de coord. geográficas aprox.
06'43'29' de laI. 5 e 49'20'14" de /ong. WGr.; deste ponto segue na direção geral
NE, por uma dlslàncla aprox. de 33.430 m elé encontrar o ponto 57 na Foz do
Rlbeirllo dos Caboclos, no Ribeirllo Itslpavas, de coord. geográficas aprox.
06'34'08" de lat S e 49'04'42" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral

NE, por uma dlstllncla aprox. de 23.663 m até encontrar o ponto 58 nascente do
Rio Sororó, de coord. geográficas aprox. 06'26'44" de lat. 5 e 48'54'12" delong,
WGr.; desle ponto segue na direção geral NE, por uma distllncia aprox. de 33.340
m até encontrar o ponto 59 ne nascente do Córrego do Abóbora, da coord.
geográficas aprox. 06"12'01" da lat. S e 48'43'42" de long. WGr.; desle pento
segue na direção geral NE, por uma distência aprox. de 27.470 m até encontrar o
ponto 60 na Foz do Córrego G40ta Seca, no Córrego ezequiel, de coard.
geográficas aprox. 06'00'56" da lal. 5 e 48°33'45" de long. WGr.; deste ponto
segue na direção geral NE, por uma disttmcia aprox. de 15.750 m até encontrar o
ponto 61 na cabacelra do Igarapé do Lima, de coord. geográficas aprox.
05'54'23" de lat. S e 48'2S'17" de /ong, WGr.; deste ponto segue na direção geral
NE, por uma distllncla aprox. de 33.880 m até encontrar o ponto 62 no
cruzamento da Rodovia Transem!l2õnica com o Córrego Fortaleza, de coord.
geográficas aprox. 05"36'01" de Iat. S e 48'27'38" de longo WGr.; deste ponto
segue na direção geral NW, por uma distilnCia eprox. de 36.100 m até encontrar o
ponto 63 na cabeceira do Rio Ubé, de coord. geográficas aprox. 05'35.'09' de lat.
5 e 48'47'12" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral NW por uma
distência aprox. de 26.320 m até encontrar o ponto 84 na Ilha dos B~is (lImites
dos Estados de Pará, Tocantins e Maranhão) e de coord. geográficas aprox.
OS'21'00" de fat. S e 46'45'2S"'de long. WGr.;deste ponto segue pelo eixo 'do Rio
Tocantins, com uma distâncie (em linha reta) aprox. de 66.890 m até encontrar o
ponto 65 na Foz do Córrego do Macaco, no Rio Tocantins, de coord. geográficas
aprox. OS'16'27" de lal. S e 48"09'31" de long. WGr.; deste ponte> segue na
aireçllo geral SE, por uma distilncla aprox, de 16.740 m até encontrar o ponto 66
na cabeceira do Córrego Madalena, de coord. geográficas aprox. 05"25'20' de lat.
S e 48'07'39" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral SE por uma
distência aprox. de 31.070 m até encontrar o ponto 87 na cabeceira d~ Córrego
Mangabeira, de coard. geográficas aprox. 05"36'15" de lal. Se 47"54'48" as long.
WG4.; deste ponto segue na direção geral 5W, por uma distância aprox. de 21.8eO
m até encontrar o ponto 88 na cabecalra do Córrego UrUbu, de coord. geográficas
aprox. OS'46'59' de lal. 5 e 47'59'42" de rolig. WGr.; deste ponto segue na
diração geral SW, por uma dlstilncia aprox. de 16.430 m até encontrar o ponto 69
na Foz do Córrego Campestre, no Rio Silo Martinhll, de coord, geográficas aprox,
OS'55'52" de lat. 5 e 48'00'12" de long. WI3r.; deste ponto segue na diraçllo geral
SE, por ume dislêncla aprox. de 22.930 m até encontrar o ponto 70 na Foz do
Córrego lagoa 5eca, no Rio Piranhas; de coord. gsográficas aprox. 08'07'22' de
lal S e 48'04'56" de Iong. WG4.; deste ponto segue na direção geral SW, por uma
diatmeia eprox. de 14.310'm até encontrar o ponto 71 na Foz da Grota da Areia,
no Ribelrão Curícacas, qe coord. geográficas aprox. 06'13'23" de lat. S e
48"09'49" ,de long. WGr.;, deste ponto segue ne ,direção geral' SW, por uma
dlslêncla 'áprox. de 26.640 m até encontrar o ponto 72 na Foz do Ribeirão dos
Porcos, no· Rio Cordas, de coord. geográficas aprox. 06'27'36" de lal. S e
48'12'21' de long. WGr.;· deste ponto segue na dire~geral SW, por uma
dlstflncla aprox. de 30.720 m até encontrar o ponto 73 na-Foi do Ribeirão

Je~ip~po; no Ribeirêo Jacuzão, de coord. geográficas aprox. OO'3S'40" de lat. S e
4~ 26 1.9 de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral SW, por uma
dlstllncra aprox. de 17.830 m até encontrar o ponto 74 na Foz do Córrego Grota
aa Laje, no Rio Lontra, de coord. geográficas aprox. OS"46'13" de lat. S e
~'27'~8" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral SW, por uma
d.stflncla aprox. de 22.190 m até encontrar o ponto 75 na Foz do Ribeirão Mogno
ou Grotao, no Rio Muricizal, de COQl'd. geográficas aprox. 06"52'01" de lat. S e
48"38'21" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral SW, por uma
distância aprox. de 36.070 m até encontrar o ponto 76 na foz do CórrAgo Pica
Pau, rio.Rlbeirllo Rebojlnho ou ArIranha, de coord. geográficas aprox. OS"59'OS'
da Ial. S e 48'56'57" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral SE por
uma dislêncla aprox. de 21.760 m até encontrar o ponto 77 na cabeceir~ do
Córrego Santo Antônio, de coord. geográficas aprox. 07'10'49" de lal. S e
48'55'24" de longo WGr.; deste ponto segue na dineção geral SW. por uma
aislància aprox. de 25.230 m até encontrar o ponto 78 na cabeceira do Rio
Cabiruru, de coord, geográficas aprox. 07'24'10' de lat. S e 48"58'23" de long.
WI3r.; aeste ponto segue na direção geral SW, por uma distilncia aprox. ae 24.400
m até encontrar o ponto 79 na cabeceira do Córrego da Prata, de coord,
geográficas aprox. 07'32'49" de lat. S e 49'08'2S" de Iong, WGr.; deste ponto
segue na direção geral SE, por uma distlncia aprox. ae 29.330 m alé encontrar o
ponto 80 na nascente do Córrego Amendoim, de coord. geográficas aprox.
07'43'49" delat. S e 48"56'54" de Iong, WI3r.; deste ponlo segue na direção geral
SW, por uma dislência aprox. de 51.270 m até encontrar o ponto 81 na Foz do
CÓITllQO da EsUva, no Rio Juari, de coord. geográficas aprox. 08'11'3S" de lat. Se
48'00'40" de long. WGr.; deste ponto segue na direçllo geral SW. por uma
distAncia aprox. de 31.030 m até encontrar o ponto 82 na nascente do Córrego da
Areia, de coord. geográficas aprox. 08'27'43" de lat. S e 49"03'29" de long, WGr.;
aeste ponto segue na direção geral SW, por uma distllncia aprox. de 27.720 m até
encontrar o ponto 83 na Foz do Córrego Bom Principio, no Rio Bananal. de ccord.
geográficas aprox. 08"40'01" de lat. 5 e 496 12'10' de long. WGr.; deste ponto
segue na direção geral SW, por uma dlstllncia aprox. de 36.780 m até encontrar o
ponto 84 na Foz do Córrego Caracol, no Rio Piranhas, de coard. geográficas
aprox. OS'56'49' de lal. S e 49'22'58" de longo WGr.; deste ponto segue na
direçllo geral SW, por uma distênCia aprox. de 27.460 m até encontrar o ponto 85
na nascente do RibeirãoZinho, de coord. geográficas aprox. 09"04'56" de lat. S e
49'35'33' de long. WGr.; desle ponto segue na direção geral SW, por uma
distância eprox. de 37.040 m até encontrar o ponto 86 na Foz do Córrego
Carrapato, no Córrego Sucuri, de coord. geográficas aprox. 09'21'13" de leI. S e
49"47'23" de long. WGr.; deste ponto segue ne direção geral SW por uma
distàncla aprox. de 39.240 m até encontrar o ponto 87 na Foz do Có"';'go. Senta
Helena, no Córrego Mangabeira, da coord. geográficas aprox. 09'40'57" da lat. S
e. 49'5~'28" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral SE, por uma
dlstàncla aprox. de 27.900 m até encontrar o ponto 88 na Foz do Ribeirllo da
Prata, no Rio do Coco, de COQl'd. geográficas aprox. 096 54'08" de lat S e
49"47'49" de long. WGr.; deste pento segue na direção geral SE, per uma

aistllncia aprox. de 33.280 m até encontrar o ponto 89 na Foz do Córrego da
Malinha, na 5anga de Pedra, de coord. geográficas aprox. 10"11'47" de lat Se
49"44'OS" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral SE por uma
distllncia aprox. de 30.170 m até encontrar o ponto 90 na Nascente do Córrego
8reji~ho, de coord. geográficas aprox. 10'28'08" de lat. S e 49'43'25" de long.
WGr,; desta ponto segue na direção geral SW, por uma distância aprox. de 48.070
m até encontrar o ponto 91 na junção ao Rlbeirilo Lago Verde com o Rio Dueré,
de coord. geográficas aprox. 10'54'OS' de lat. S e 49'45'30' de long. WGr.; deste
ponto segue na direção geral SE, por uma distância aprox. de 54.640 m até
encontrar o ponto 92 na Foz do Rio Xavanta, no Rio Formoso, de coord.
geográficas aprox. 11'23'22" de lat. S e 49"40'37" de long. WGr.; deste ponto
segue na direção geral SW, por urna distância aprox. de 49.740 m até encontrar o
ponto 93 na nascente do Esgoto Calumblzinho, de coord. geográficas aprox.
11'50'20" de lat. 5 e 49'41'37" de Iong. WGr.; deste ponto segue na direçAo geral
SW, por uma dislàncla aprox. de 36.650 m até encontrar o ponto 94 na Foz do
Córrego Tralia, no Rio Formoso, de coord. geográficas aprox. 12'10'07" de lal. Se
49'43'37" de long. WGr.; deste ponto segue na direção geral SW, por uma
diSlência apróx. de 28.330 m até encontrar o ponto 95 na Foz do Córrego 5ao
Félix, no Rio do Fogo, de coord. geográficas aprox. 12'21'38" de lat. Se 49'53'S8"
de long. WGr.; deste ponto segue na aireção geral SW, por uma distância aprox.
de 45.560 m até encontrar o ponto 96 na nascente do Esgoto do BuriU, de coord.
geogrãticas aprox. 12'42'07" de lal. S e 50'OS'03" de long. WGr.; desta ponto
segue na direção geral SW, por uma distllncla aprox. de 34.160 m até encontrar o
pento 97 na Junçao do Córrego Seco com seu primeiro afluenle da margem
dire~a, de coord_ geográficas aprox. 12"57'22" de lat S e 50'18'47" de long. WGr.;
deste ponto segue na direção geral SW, por uma distância aprox. de 30.990 m até
encontrar o ponto 98 na Foz do Córrego da Anta, no Córrego do Medo, de coord.
geográficas eprox. 13"14'08" de lat S e 50"20'03" de longo WGr.; deste ponto
segue na direção geral SW, por uma distância aprox. de 22.700 m até encontrar o
ponto 99 na nascente do Córrego do Lego, de coord. geográficas aprox.
13'2S'16" da lat. S e 50°25'25" de long, WGr.; deste ponto segue na dlreçAo geral
SW, por uma distância aprox. da 29.210 m até encontrar e ponto 100 nascente do
Rio BuriU da Volta, de coord. geográficas aprox. 13'38'56" da lal. S e 50"33'37" da
long. WGr.; deste ponto segue na direção geral SW, por uma distância aprox. de
24.610 m até encontrar o ponto 101 na nascente do CÓlTego Umoeiro, de coord.
geográficas aprox. 13'51'46" de lat 5 e 50'37'22" de Iong. WGr.; deste ponto
segue na direção geral SW, por uma distância aprox. de 40.750 m até encontrar o
ponto 102 na Foz do Córrego 5ão José, no Córrego Santa Fé, de coord.
geográficas aprox. 14"13'44" de lat. S e 50'39'52" da long. WI3r.; deste ponto
segue na direção geral SW, por uma distllncia aprox. de 53.880 m até encontrar o
ponto 103 na Foz do Córrego Santa Luzia, no Rio do Tesouras, da coord.
geográficas aprox. 14'42'33" de lat. 5 e 50'44'50' de long. WGr.; deste ponto
segue na direção geral 5W, por uma distància aprox. da 31.920 m até encontrar o
ponto 104 na Foz do Córrego Macaco, no Rio do Peixe, de coord. geográficas
aprox. 146 59'19" de lal Se 50'49'17" de long. WGr.; deste ponto segue na
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direçAo geral SW, por uma distllncia aprox. de 33.600 m até encontrar o ponto
105 na nascente do Córrego Cascalho, de coord. geográficas aprox. 15'10'23" de
lal. S Q 51'04'11' de Iong. WGr.; deste ponltl s!>Que na direçAo geral SW, por uma
distllncia aprox. de 30.050 m até encontrar o ponto 106 nascente do Córrego do
Filóteo, de coam. geogréficas aprox. 15'13'12" de lal. S.e 51'20'44' de longo
WGr.; dllflte ponto segue na direção geral SW, por uma distância aprox. de 31.680
m até Ill1contrar o ponto 101 na foz do Córrego Pau Brasil, no RibeirAo Agua
Limpa de coam. geogréficas aprox. 15"28'37" da lal. S e 51 "28'32" da longo WGr.;
desta ponto segue na direção geral SW, por uma distllncia aprox. de 23.830 m até
encontrar o ponto 108 na nascente do Córrego EsgotA0, da coord. geográficas
aprox. 15'41'28' de lat. S e 51'30'12" de long. WGr.; desta ponto segue na
dlreçAo geral SW, por uma distâncla aprox. de 27.790 m até encontrar o ponto
109 na foz do Córrego Pouso Alegre, no Rio dos Bois ou das Almas, de coord.
geográficas aprox. 15'54'24" de lat. S e 51'38'09" de Iong. WGr.; deste ponto
segue na direçio gersl SW, por uma distilncia aprox de 51.770 m alé encontrar o
ponto 110 na foz do Córr!>Qo Cava Funda no Córrego Pontinha, de coord.
geográficas aprox. 16'06'35" de lat S fi 52'04'18" de longo WGr.; deste ponto
segue na direçio geral SW, por uma dlstància aprox. de 34.970 m até encontrar o
ponto 111 na nascente do CÓlT9gO Fuma, de coord. geográficas aprox. 18'19'40'
de Ial. Se 52'18'31" de long. WGr.; deste ponto segue na direçio geral SW. por
uma dietllncia aprox. de 18.720 m até encontrar o ponto 112 ne foz do Córrego
Carllf'ldé no Córrego LajeadAo, de coord. gaográficas aprox. 16'2S'39' de lato S e
52'23'23" de long. WGr.; desta ponto segue na direçAo geral SW, por uma
dlstllncia aprox. de 21.760 m eté encontrar o ponto 113 na foz do Córrego
Morena, no Rlbairio Capivara, da coord. geográficas flproX. 16'39'51' da lat. S e
52'27'14' de longo WGr.; deste ponto segue n8 direçAo geral SW, por uma
distllncia aprox. de 42.200 m até encontrar o ponto 114 na foz do Córrego Santa
Rosa, no Rio MatrinchA de coord. geográficas aprox. 16'51'45" de lat. S e
52'42'03' de longo WGr.; deste ponto segue na direção geral SW, por uma
distllncia aprox. de 38.810 m até ancontrar o ponto 115 nascente do Ribeiri'lo
Jotaf, de coord. geográficas aprox. 11'15'48" de tato Se 52'53'18' de long. WGr.;
deste ponto segue na direçao geral f!NJ, por uma distância aprox. de 29.500 m até
encontrar o ponto 116 na foz do Córrego BlIll'tllro, no RibeirAo Babilroa, de
coord. geográficas aprox. 17'30'56" da liIlt. S e 52'58'41' da Iong. WGr.; deste
pon1tl segue na direçAo geral se, por uma distllncia aprox. da 33.570 m até
encontrar o ponto 117 na nascente do Córrego Engenheiro, de coord. geográficall
aprox. 17'48'2S' de let. S e 52'53'3$' de long. WGr.; deste ponto segue na
direção geral se, por uma distância aprox. de 20.450 m até encontrar o ponto 118
na foz do Córrego da Arala, no Rio Jacuba, de coord. geognlilcas aprox. 17'58'48"
de let. S e 52'49'26" da Iong. WGr.; deste ponto segue nll direç40 geral SW, por
uma dlstilncle aprox. de 31.910 m até encontrar o ponto 119 na foz do Córrego
Burili Torltl no Rio Formoso, de coord. gaográficas aprox. 18"15'35" de lal. S e
52'53'47" de long. WGr.; deste ponto segue na direção gOfol SW. por uma
distància aprox. de 21.780 m até encontrar o ponto 01 iniciai desta descrição
perlmétrlca.

Observações:

1 • Encontram-se ainda inseridas na área acima descrita, do Parque Rio Araguaia,
as seguintes cidadas e éreQs indlgenas:
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EMENDA APIID'A

lJIduHe no Art.S' do PL 1.077199. o leptJllte poróIrafo:
, I

_ permitida a írnj>I-.çIo de obnos cio lnl'r-. • de .....". do;'de que!
lioaIciedM por EIludo cio .!mpoIcIo Ambieo~ ~, C que JIIIRSC'lItan impllCIOI'
JIliliIj.YeiI durII11e .... impIlIl1aÇIo • DIO smm ÍDIpICIOI ...biallaíllllalros."

g'mncATIVA

A~ emenda ob;jllliva 0YÍte • rcaIizaçIo de oImII cio infrHIllUtUR com respeito ic
--.lsticll do Io<:al, Iem deprcdIçto, p<eserVIOId" " meio ...bieace. .

m-tar OturiImo,)lIIlp(lrCiAlaa CClIIfOl1O u J*I'* que buscam "li11r a _ doi
~ com RÇCllo a1iuna • 1Iora locais JlII& que esta bela paiapm de DOIIO JlIÍS. que
...... l1WICM do Rio Arapaia, DIO SOÚlll1 com a depredaçlo • a follll de preservaçlo
por perta do Iwman.

/y/s /SsP
rr

COMISSÃo DE DE!'ESA DO CONSUMIOOR, MElO AMBIENTE EMINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE !lENDAS

PROJETO DE LEI N' 1.077188

Nos termoI do Art. 119, c»put, I. do R8\j1llllflfO
lnlMno ~ CIrrlartI doi DeputadoI, O Sr. PI1IIiderde da ComiIdo
dIterminou a abertl.n • diwIgaçIo, !li Ordem do Dia dai ComiIlOel, ~
prao "... recablrnIntO da emenda (5 1MIIIIllaI), no periodo de 08109/1999
a 1131OW1Q9ll. EIgolado o prao, foi apreaantadI 01 (LIll8) emanda 80
projMo.

SalIi di ComiIsAo, em 17 da Mlembro de 1999.

I-"'tório

onobre Deputado Euler Moreia propõe, mediante o Projeto em epigrafe,
a crlaçlo da Área de Proteção Ambiental Rio-Parque do Araguaia,
abrangendo a bacia do rio Araguaia. nos Eatadoa de GoiáI, Mato
GroIIo, Tocantins e Pará, com o objetivo de ordenar e etltimular o
turillll10 ecol6gíco, a peaca esportiva e outras atividades econõmicaa
compatíveilI com a coneervs.çAo ambiental; proteger a fiora e a fauna; e
manter e me1horar a qualidade do meio ambiente e de vida daa
comunidades Iocaia.

A Are.. de Proteçio Ambiental Rio-Parque do Araguaia deverá aer
adminiatrada. por um conllelho deliberativo, presidido por um
reprelle11tante do MiniItério do Meio Ambiente e conatituldo por
representantes dOI EatadOl e Municipios e entidades da aociedade civil.

AAPA eerá adminiatrada com baae no zoneamento ecológico-econõmico
e no plano de manejo, definindo as atividades pennitidaII e
incentiYBdaa, bem como aque1all restringidas ou proibidas em cada
rnna de UIO. Aa~ do zoneamento ecológico-econOmico e do
plano de manejo aerio precedidaa de audimcia pl1blica.

Na faixa de ttinta quilômetros de cada margem do rio Araguaia serão
reatringidaa ou proibidas as indl1atriall poluidoraa; as obras de
terraplanagem, diques e aberturas de CIIIl8ÍlI; as atividades que caUllem

eroaão aceleradaa das terras, a8801'e8Jllento dos corpos d"água ou
degradaçAo daa nucentes; as atividades que caullem a deatruiçAo da
fauna; o deIpeio de ef1uentee e detritol nOl CU1'lI08 d'água;

Na SUl. jult1ficaçio, o ilustre autor denuncia a degradação da bacia do
rio Araguaia e indica, como caUIll. principal, a auBcia., por um lado,

de uma cultura coneemlcioniata e, de outro, a falta. de uma politica de
sovemo que aMegUIe o planl!liamento d& ocupe.çio e o UIO ordenado
dotI 1'eCllB08 naturai8 da regIao. En~de que a criaçt.o d& Área de
Proteção Ambiental Rlo-Parque do Araguaia estabelece as buea legaia
pera a introduçio de um modelo inovador e eflcas de geatl.o das
at:iviclada econ6mical da regiio, bueBdo na participaçAo da populaçi.o
e dOI podere. Iocaia.

AD projetD foi apreeentada UIU emenda, do próprio Deputado Euler
MoraiI, prantlndo a poac'bilidade de implantaçio de obras de Infra
eatrutura na reg\io, mediante a reaJiAçio de eetudOll de impacto
ambiental. .

I!: o Relatório.

D - Voto do ""tor
O rio Araguaia poMUi UIU biodiveraidade e uma beleza impero Gl'IÇU à
aua l'iqUeA. ecolóSica e beIeu. c!nica a reJiio da becla do Arquaia vem
experimentando um expreuivo deaenvolvimentxl turistlco. A in.d1l11:ria.
turlatica, como lIe ..be, é a terceira maia importante atividade
econ6mica do mundo e apreaenta trea caracterlaticaa de grande valor
pua um pala como o Braail, economicamente atraaedo, IMX:labnente
Ü\juato e com um imeMo pat:rim6nlo ecológico: geram muitos empregoa,
eetimulam uma melhor diatnõlÚÇAO da renda e é uma indllatria nlo
poluente.

Entretantxl, o padrão deaordenado e, nlo raro, predatório de ocupaçio e
ezplora.çio doa recuraoa naturais da bacia do Araguaia ametlÇlUIl a
intesridade ecológjca e pallIaglatIca da regilo, comprometendo u
polIlIibilidadea de de.envoMmentxl atuai. e futuru.

A crlaçiD de uma. APA vai e.tabelecer a b8ae lepl pera o plaru;jamentxl
e controle do proceatIO de ocupe.c;io da bacia do rio Araguaia.. 't
importante obaervar que o projeto proposto não prolbe, a priorl e para
toda a eztenllio da APA, nenhuma atividade eeonOmica. Apenai indica
aquelu ati.vldadeta que poc\edo lIer reatrlngidaa ou proibldaL O
orde!lamentxl da ocupaçio e UIlO doa recur- naturaia vai leI' feito
medlante o sonee.mentxl ecol6glco-econ6mic e o plano de ~o da
APA. EatM doi. inatrumentols de geatAo da éreII. por sua vez, deveri.o
lIer ela~ pelo conaelho deliberativo da unidade, conatitufdD por
repreeentantea do poder pllb1loo e da 8Ocieda.de cM1, mediante mnpIa e
permanente conaulta lIDlI 6l'll1iOB de governo e à popuIaçio local.

Como 1Ie pode conatatAr, a pn!lIente proposta reconhece que a ge8tlo
lIdequada do ambiente exlp ampla participação popular. Repetindo
uma miXlma conlql"Jda entre Oll ambientallatu, é preciIIO penar
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globalmente mas agir localmente. Os problemas são diretamente
percebidos pelas comunidades locais esão elas as primeiras vítimas. A
APA oferece oarcabouço conceitual elegal para pensar egerir abacia
do Araguaia de modo concertado. Mas as soluções eaação concreta e
eficaz vão depender da mobilização do poder público eda população de
cada lugar.

Diante do exposto, nosso voto êpela aprovaqio do Projeto de Lei nO
um, de 1999, epeJa lprovaçio da emenu aditiva nO 1.

Sala da Comissão, em~de f~ de 1999.

~g~
DePutado Fernando Gabeira

Relator

1/1. PARECER DA COMlSsAo

AComissao de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU unanimemente o
Projeto de lei no 1.077/1999 eaemenda apresentada na Comissão, nos termos
do parecer do 19Im, Deputado Femando Gabeira.

EstiV8l'lllll presentes 08 Senhores Deputados, 5alatie1
C8fValho, Presidente, Pecio Bittencourt e Arlindo Chil18lllia, VIC9-Pl'8Sidentes,
Mircio Biltar, Ricarte de FRtits, Flávio Derzi, JO!é Botba, Luiz Bittencourt.
Ricardo u.· Expedito JlÍ1iOI', LuciIrlo PizzaIIo. Ronaldo Vasconcellos, Ben-Hur
Ferrera. JoAo Magno, Fernando Gabeim, Fernando Zuppo, Regis Cavslcenl&,
A/alzio S8ntos, Duma Pisansschi. Maria Abadia. Francisco SUva, Pacto
Pedrossian. João Paulo, Marcos Afonso, F&ma1do COI'l4a elnâcio Arruda.

8aIa da ComissAo. em 05119 -.191 CIll2000.

tpROJETO DE LEI NO 1.193-A, DE 1998
IDO SR. NEUTON I.WA)

Pennile que o00I1lJtulnle. pessoa fisr.a. deduza do Im. de Renda devido, calculado na
Declaração de • Anual, ornontn pago como CPMf • Contribuição PrlMséria sobre
MoWnet1taçã:l FIIl8IlC8iB; tendo rsecer da Comissão de FIl8I1Ç8S eTrilutaçAo, r.eIa
inoompatillilidBde e l*a iladequaçio financeira e orçamenláIia (relator. DEP. MtriI
Cambraia).

((M COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (M~RITO E ART. 54) ; E DE
CONSTITUIÇAo EJUSTIÇAEDE REDAÇÃO (ART. 54) •ART. 24. IQ)

*PmjeIo ink:iipubIi;edo 110 DCD de~

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

SUMÁRIO

•termo de recebimento de emendas
·parecerdorelalor
•parecerda Co!rUssIo

. TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DELEI NO 1.193199

Nos tennos do ar!. 119, I, do Regimento Interno da eM dos
Oeplrtados, oSr. PreSn -00IIaabertura edMi. na Ordem do Dia das
Corníssóes de prazo PIa armentação de emendas, apatir !E 4110/99, por dnco
sessões.~ortaZO, ré! ftram recebkIas erneOOas ao projeto.

SalacicawJ.~14de_de1999.
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o projeto n° 1.193/99 estabelece que a CPMF paga pelos
contribuintes pessoas fisicas poderá ser deduzida do Imposto de Renda na
Declaração de Ajuste Anual.

oprojeto foi encaminhado ao exame desta Comisslo de Finanças e
Tributação, não tendo sido apostas emendas ao projeto dentro do prazo regimental.

Éorelatório.

2. VOTO

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, inicialmcote
lJI'OCiar I proposição quanto à sua compatibilidade ou adequaçio com o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do
Regimtmo Inttmo da Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, IX, <Ih" e 53, lI) e de
Norma Intema da Comissão de Finanças e Tn'butação, que "estabelece
~ para o exame de compatibilidade ou adequaç!o orçamentária e
fínIIlccira", aproYada pela CFT em 29 de maio de 1996.

Oartigo 68 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2000 (Lei nO
9.811, de 28.07.99), determina que:

"N60 strá aprovado projeto clt lei ou tditada Ifltdidll provUórla que
CtNICtda ou amplie inctrltiro, isenção ou btMflcio. clt IlDturna tributária

.... f/ttattceira, 30m a privIa ..tlmativa d. r'llÚ1lCla tU r.c.lta
~Ill" d"""ntio o Pod., Ex.cutlvo. qJlfJlfdo .ollcltado polo órgilo
dll/bilt'tlt/vo do Potkr uplat/vo. .fttuá-Ia no prazo máximo di 90
(ltaPl1lta) d/m.
§ l' emo o dispositivo I.gal sQ1lClonado tinha Impacto f1ntme.iro no
lIIUI'ItO Ix,rc!clo. " Pod,r Ex.cutiwJ provitllnclará Q anulaç60 das
tIu.putu tm valor~sequival,ntu.
§2·YET..wo.
§ J~..4 l.i ou nudida proyüõria mencionada nut, artigo .lo7M1l/, .n/r/lTá
IIn .p Q[JÓ8 o conc.lam.nto d. dUJHISlU .." idlntico valor.•

Examinando a proposiçlo em tela e 'CllS opensldos verifiCU1lOOl que
..DIp iwUCNft • CItimatiya da perda de receita míbJica que se efrrtllari, cgm lUA
UlllfIIlIIl. Pomnto, nIll podem ser considerados adequados 011 compativcis. sob
OI ltpeelo8 orçamentário e financeiro, malgrado os nobres propóIito& que
odenIaram a .... elabO<IIÇIo.

Ocna fonna, fica também prejudicado o exame quanto ao mérito, na
ComíIIIo de Finanças e Tributaçao, em acordo com o dilpOStO no art. lO da Norma
Inuma - CFT, supra mmcionada:

UNt. JO. No.r ca.ro.r .m q... coublr tambi", à Comlnflo o IX""" do 1fIb1to
dapropa.rlç4o, • for cotulataM a .... incompatlbilldodl ou irradIqIIQÇdo. o
7MrIto ltlJo será namlnado p'lo R.lator, q'" ,.,gútrará o fato .m H1I
""",,"

• Esla Corni.sIo poderia, valcndo-se da parte tlnaI do caput do art. 68
da LDOI2IlOO. 110 uoim julpr conveniente " antes de votar o pracnte plIfCCCl',
aoIIcllar ao PocIec Executivo a estimativa de renúncia de receita impllcita no projeto
c_~.

Pelo exposto, VOTO PELA INCOMPATIBILIDADE E PELA
IHADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO I'ROJETO DE
La N" 1.JJl3, DE Im.

Sala:da Comildo. em .lll ele ~.....-i&C de 2000.

(t.. l,"~( ~~.>(r--.---:'--.
Depatado ANTONIO CAMBRAIA

Relator

AComissão de FI81ças eTriJuIação, em reooiêo DJdináIia reBlizada tqe,

concüu, lMlinen'ent&, pela i~1idade e pela~~ e
~I ckl Projeto de lei rf 1.193199, MS tennos do pncer ckl '*U,

0e\XllúlAnIaúo cnm.
EstiYem preseties os 8enhores~ MMoeI C8!lro, Presidente;

Gaslio V8ra, Isê F«ràrB eAntorio cmaia,V~es; Custódio Mattos,
JoIé MilitA0,~ Dáia, SíMo Torres, Veda Crusius, AmOOio José Mola, Edirilo
Bez, José AlekslII<io, José Prilrte, t.ftoo MonIi, Pedro Novais, Jorge KOOuy, José
Rnkkl, I.llelV. tb8a Demes,R~ 8nrIt, CaiiIo Mem, JoAo Paio, José
flinlri9l, RicI:do 8mri, Wtn\eltey Mertins; Or. EWásio, MlIcos em, Pm
~, AnNiOO VIM, Jtqirila, RicW> Femv;o, filt1xio 00 Vale, FrW8co
Glrcia, Paudernsy AveflllO eHeraisKl~.

8ala de Canissão, em 5de abril de 2IXXl.

tpR()JETO DE LEI rf 1.21~ DE 1999
(DO SR.IÉDIO ROSA)

DIIpo5e me acriação do DIa NaOOlaI do Cooslm:loí; l8Im (l6/BÇ8r da C<m9são de
Defesa do CoosImdor, Meio Ar!XienJJ er.t1orias pe6 aprovação (relamr. DEP. caso
R\JSSClV.'.NOO).

(ÀS COMISSOEs DE DEFESA DO CONStMDOR, MElO AMBIENTE EMOORIAS; DE
EDUCAÇJ.o, CULTURA EDESPORTO; EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO
(ART. 54) • ART. 24, 11)

'PIqeto ili;iel1UJbfJJ /lO DCDde oawm

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

SUMÁRIO

•tenro de recelIneIOO de emardas
•parecer ckl relator
•pal&C6r da C<m8sfio
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CCUSSÃo DE DEFEa&: DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE EMINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 1.219199

Nos' lermos do Ar!. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Càmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão
determinou afabertura edivulgação, na Ordem do Dia das ComissOes, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no penado de 18110/99 a
25110199. Findo oprazo, nAo foram recebidas emendas.

saIa da Comissão, em 26 de outubro de 1999

'I·RELATóRlO

oProjeto de Lei nO 1.219, de 1999, de autoria do
nobre Deputado Iédio Rosa, propõe seja instituido odia 15 de março
como "Dia Nacional do ConsllTlidor".

Estabelece que "OS órgão federais, estaduais e
municipais de defesa do consumidor, promoverão festividades, debates,
palestJas e outros eventos, com vistas a difundir os Direitos do
Consumidor".

oprojeto não recebeu emendas e cabe-nos, nesta
Comiaaio de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
analisar aquestAo no que tange àdefesa do consumidor eàs relaçOes
de consumo.

n·VOTO DO RElATOR

O Código de Defesa do Consumidor - coe - foi
resultado de um amplo trabalho que reuniu, desde a elaboração do
primeiro anteprojeto de lei até a consumação do Código hoje em vigor,
participantes de diversos segmentos de nossa sociedade, eminentes
juristas epa~amentares desta Casa. Oresultado foi acriação de Código
de Defesa do Consumidor moderno eatual, comparável aos melhores
do mundo.

Desde sua promulgação, a Lei nO 8.Q78, de 11 de
setembro de 1990, tem sido adequada através de pequenas
modifialçOes que a tem atualizado, quando necessário, ou
complementado, quando identificada alguma lacuna deixada na criação.

Sem sombra de dúvida, podemos dizer que o
consumidor brasileiro tem à sua disposição um instrumento legal de atto
nivel, acompanhado de perto pelos trabalhos desta Comissão e de seus
membros, sempre dispostos a atuar quando identificada alguma
irregularidade ou descumprimento de lei, seja por denúncia ou
constataçAo própria.

Porém, mantemos a coerência de nosso discurso e
"batamos na mesma tecla" ao afinnannos que ainda falta uma
divulgaçAo ostensiva dos direijos consignados ao consumidor pelo coe.
Na medida em que maior parte de nossa população tomar consciência
de seus direitos elutar por eles, maior será orespeito dos fornecedores
de produtos eserviços na apresentação eoferta para oconsumidor.

Nesta linha de raciocínio, ainiciativa sob comento tem
grande valor, pois nAo só cria um "Dia Nacional do ConslIT1idor" como

propõe que sejam tomadas medidas neste dia pelo Governo para
difundir e divulgar os direitos do consumidor consagrados pela Lei nO
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Diante do exposto somos pela aprovação do Projeto
de Lei no 1.219, de 1999.

de 2000.
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111· PARECER DA cOIIISSAo

PROJETO DE LEI
N! 1.339-A, DE 1999

(Do Sr. Freire Jbior)

(ÀS eowssóEs DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÁ9 ESER~ PÚBlICO; ~
FINANÇAS ETRMAÇÃO (/!ÉRITO); EDE CONSTITUIÇAO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

'••IJtJaI

n.~.TlNMi.de~tSeMçd~:

,~~~..
•pbCerd9 RelIilr
~~8rGér1llillb:

o Ce-.r-Nadouldlaela:

Art. I" AJ. preações de _ dei _f<lreDcias de l<IClJnOS ...... a

MUDidpioI, dlltiwdu par meio de comtmor.. llllClRIos, ajustes 0Il~ 0UbD

ÜIIIrUIDCDlO, CllrllIuldoI os~ .. "*"'-'"~ Ido_____ simI.--... \*'& O órIIo do ao- FedrnI rapclIIIIiwI pela
~~.~o~de~.~~~doS __ ~

Coalrole 1nIemo elo?odorE.xecuIiw.

Art. ". O Tn".". ..c.- tia UIiIa ..... .oom a repIaridIdo .
_ • que: ae refere o art. I", dcúo de oeiJ -. CClIIlIIdos do~ do

1WpllCtivo~.

§ I" SerIo~ regulares as _ lOtre as quais o TrilunIl ele

Ccncu • UniIo DIo emitir~ Iécnico no prazo estabeJecido lIeIle artiIo·

§ 2" luJpdas irregulares as contas, e ab! que se promova sua completa
~. ficatto suspensas todas as demais tnns!mncías de que traia O art. I'.

M ~" Esta lei ll<Jlra em villllC no primeiro dia do ~lcio fQnc:eiro
SlIbIeqClomeIlO ele -opqbHc.;lo.

JUSTIFICAÇÃO

Um elos aspec:lllO _ resIçacl05 da chamada "crise fucal" diz respeito à

mí. aplicaçlo dos sempre eaeassos~ públicos. Entre estes, destJlCam-le u
derúlcilIs e apunç>lleI ft'eq1)enles de desvios dos valores re!aentes às lIaDSfedncias da
UniIo pora os MlIIlicipios.

Apear do pnho~voque ... Muníclpjol5ti_ depois~~

da ConItituiçIo de 1988 - de oerca de 18'.4 pm. 23% do toW eíelivIIIIeIIle disponível
da~ de todos 05 EtllIeS • FedenoçIo -. continuIIIII ÍDCII'COOS cIc-.
mesmo aqueles encargos bUicos de sua COIIIpCI&>cia, o que leva ..- popuIaçllcs •
~lWa'ltcsdeseryjços públicosessm:iais.

o projeto que ora apresontmnos vi.. a coibir o desperdício de~ e
impor smçIo objetiva no caso de "'.ieiçAo de~ de _ re*iva a
~ia voIuntàriá de recuDOS da Unílo. voI0rizmd0 a ral aplicaçlo dos m:ums

lia llaIIídIIcIe .-beIccida no instrumeDlll de !DDsfIrincia e a efetiva pnçIO ele
beDefIcioI pua popuIaçIo local.

CoIIIo, lIIIim, com que os ilustra Coleps~es coacedcdo _

~'. poaae .pnlIlOIÍÇIO, ~lIlI& ÍIIlpClItIIICÍ& pora a eficicia da

---~-:l~l~

COMIS15lO DE TRABAUfO. DI! ADMINI15rRAÇAO E SERVIÇO POBUCO

TERMO DE,RECEElIMENTO DE EMENDAS

PROJeTO DE LEI N" 1.338189

Nos termos do lIIl 119.c~ I, do RegimenlD Interno da ctnwlI doa
~. o Sr. P_idlInIe delerminOu a abertura - • divulgllÇio "" Ora.m do DiII

da ComiSllOel- de prazo para aprH8I1\lIÇIo..de~... a partir da 0Il0'lI9I99.
pÔr cincxi...oas,E~o prazo. nIo foram recebido emendas &10 ProjeCD.

Sala da Comina0, em 17 !lO~ de 1ll1l9.

~
. . 12.c.&....kmI~

. 'Correraltf'~
. ~/ ..

I '
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\. RELATÓRIO

A lJIXlPOIiçlIo'am _. dlIlerminaqUll ..~ de
contas das tranllfer6ncias de recursos faderailla Munlclpias,~ pai' lMio

de conv6nlos e instnJmentolt. conll6nMM. 'exduldos os decOmIntes de
mandamento conlltituciOlIlll, sejam encaminh8das simultanaamente ao órglo

federal responsável pela lranlIfef6ncía e para II Tn1lunal de Contas da Un!Ill 
TCU. por intermédiCI do ai&tema de controle intemÔ do Poder e-:utiVo.

segundo a proposta, o TCU opinará aobnt a regularidade

das contas no prazo de lIlIis meaetl, contados do re<:ebirnemto do reepedivo
processo. Após _ prazo. as contas que nlo tiverem sido apraciada HrAo
consideradas regulafeS. No caso de contas julgadas irregulares. 1icarIo

SUllllllnll8S todas Uotraosfer6ncilla.da~~ dos.CO/1VMios ceIebr'lIdoe cOm o
respectiVo Munlclpio at6 a regularizaçlo de sua s1tuaçlo.

NIo' foram of1lnlCIdllll emlllld8S' no 1'raZO regimentalmente

aberto para tal fimo

Eis o relat6rio.

11- VOTO DO RELATOR

A llaeallzaçlo. pelo Tn'bunai de Contas da Unllo. das
trlInllferências de racUl"lOll federais por meio' de eOOlltniOs: e.j'riÍliriJmentoS
cong6nerea • feita a1Ualmente em 8Iticulaçlo com o controle exercido.pelo 61;10
I'llSponsável pelo repalllle dos racUTSOll. bem como pelo sistema' de controle
intemo do:péid.,.. Executi;,oo ..

. Todos os 6rgios convenentes do obrigaaos a PTlI'l8T
contas dos recursos recebidos junto ao órglo concedente. Quaisquer
irregularidades, entre. elas a omi8aâo no dever de prestar COlltllS e a 1110

ccmprovaçlio ela correlll apliCllÇlQ <;los recurllos transferidos pela Unilo devem
ser apuradas pela aUIDridllde administrativa responsável pelo conv6nio, bem

t:gl1Io Pfllo sia18ma de COI1!IOIe<n\8nlo,~ a irr!llula~~ fQro~ abre
sà:ll tomacla de conta. eaped81, ClUe,HÁl encamtnl1llda 8Q.TCU,·irnedl8lamerrte
"q qullndo da prestaçiIo anual ele contas, conforme o caao. Adernai&, o próprio

TeU podililh qilalqUiti' tenT(:ici, em faCe d8"°1ndlclos <te -lrregularklad8l, delemIiner

ai~ de'o1tlnlada deo.contaa lII(IllCÍ\II.~mente dei medidas
administrativas internas a judlclals lIdoIadaa.

Esses procedimentos estio previstos na lei orglnica do
T~U (Lei nO 8.443. d,e 16' de julho de 1992) 11 em sua regulamenlaçlo.

p8rtk:ularmente n.-lnllll'ilçio·Non'nàliva. lio·13.cde 4 de dezembro ele 1996. do
TeU. Esta última consigna OI' ftJlÍdamentoll correapondentea, a ..bel: (..o) /I

fe!:omposiçlo aos dlnas çSusados aO Et*Io delllt pautar-se paio principio da
fai:ionallzaglo Bdmlni.uati'lfl .'dcl1Ilódl~'pIOCeSllillll, evitando qUII o QJRo dll
/I~ e ~1lÇlI" _ slJpfriot, lO . WIOr dO /mpoIMncfn a aentm

ràQatCidits;' r.o:}o O Trlií'Únil 'de eo;ltas'Ja Unf6tJ~ na COlÍdIÇlO ele Insttnc.
sf1perior "ara 'jul9iJmento' dás cantis cIõii 'adininistradores pUbiicO. lt dame~

flJtpondvels que. de alguma.forma, ttagam..da/lo.ao ErMiD, ~.de\Ilt Nr
~:IIp6;e,UiJQtIl~ lia p"mvicMllctaa~llO'lm~ MimlnlllÚlltivo
..".,com vlata·. ,*="mpoafçfo'-aõs danos·, ea- princlpiml vinculMHe. aam
d1Nida, _.princ!Plos Conllllluclõt'qjla 'cte cnomjçjdadé'-e da etlci6nCia a; 11

_ vllr. dfi;n; Ccintinuar. oiiéntandi:l à·.~ do$'siatemlll! de conti'ole

lntemoll~,

o exame aimuff4neo das prestaç6es de Contai, CÔlllO

Pt8tenlle li projIIlo, ....1tÍIi'6 na dupl~ de esforçoS e culllOl. conIrarilindo OI
princlpios clt8d0l. Ademaia. ITlIllImo que eatee fonem dllllCOnllidâdOl. é de 111
IX!ndllnlr que a lmplantaçlo da prClpOItIIlÓ q,ia poasilllll mlldiarrte a ampliaçlo

dO Corpo técnico do TeU. medida eata que acarretarill aumento da dlIIpMa

pÕbllca Il exigiria a iniciativa daquela inlltiluiçlo, nos·!lJrmOl·dolI arts, 73 e 96 da
C&mtltuiçAo.F~I,

OutrO· pOh1o d8sfaVoI'ável da proposta é a dllt8rminaÇIo da
que as contas não apracladaa no exíguo prazo de sela ~ aejam
c6natdeIBdalI regulal'lltl. Ora. ao contrÀrio do que objellvll a pcopoata, _

pÓx:edlmento ri ben8l\clar o mau geator dolI racuraos trallBferldoa, cujBI contas

~~das.como regul8res na impoaalbilidlode de o ÓfQID técnico manifeltar-ae

atlll\pO,.oque'~IDClIIl'eiillOlllliiililpliiÇli)iIliíullhllrilxilÇ!les·iíiIm

o corrIIpOndilnte au'mfInt/) da 10rçlI de tiiIbIll1o.

PAAl;ceROAcOIillàsÃO
ACom~ ..T~,..de-~nis!IP ":SMYi!;;o·p~ ••om

fllUOiIo on:linária real" ~, ~1T.9""Ul1W1i~,o!'!~'~' Lel nO
1.339199, nos termos do J*l'C8l'~R~,~e~ 1J<Il''I'U'I.

EstiverlIm'~Ot'IIiltlOrés{)epu!ldoi
.JoVIlrM'llll,'~; NlIlooCeplxibl,·~RllI ,,'FRnci8co

SiIvI,V~;.,~ AmadI",Babt,'fdUlrdo ~;:::MercuIano

~, Ja!r ~~,~. ~.Y,l8i,:,,·,:-:!~· p!?fo1cIo,.~~lrq~,,~lIo
~, l.aire ~,. ~.Castro,.~ V!~, I:'!!!!o" P~lm,. ,peulo
Rocha;Pec!ró CeliO,.Pedro ~,Pedro fllinry, Ric8n:foB8iii:ii, "R1ciifdo Riilue,
V-.sa Grazziotin, Vivaldo Barbos8 e Wilson Braga, t1tullll'1lS; eililiiOliéf li Jo'sé
MilitA0, suplentes

PROJETO DE LEI
N~ 1.406-A, DE 1999
(Do Sr. Pómpe«l de Mattos)

Estende incenlivos fiscais eprogramas de desenvolvimento regional que beneficiam as áreas
de atuação da Superiltendência da Amazônia (SUDAM) e Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para aregião denomilada Metade Sul do Estado do
Rio Grande do Sul; tendo parecer da Comissão de DaBenvolvimooto Urbano eIntarior, pela
rejeição (reJator. DEP. COSTA FERREIRA),

(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E IUTERlOR; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO EART. 54): EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTfÇA EDE REDAÇÃO
(ART. 54) • ART. 24, IQ

SUMÁRIO

I· Projeto Inicial

1I··NaCariIaãodi DeIInvcivknIcio lJrbInoelnIerlor.

'1eIIIIo dllICIilinenYJ de lllIII1das
•pncerãl JIIúJr
•perecer da camlssio
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o ConJI'CSSO Nadooal deenta:

~ " . Art. 1- .. o. incetmVOl fisáais cenccdulos • empreeodLmCUtczl;
:odu.strw.s iost&I.ados nas arcas de atusÇio da Supenmend!nCJA do Desc:nvotvimcato _ SUDAN t:
SupcmneDàincia do Dc:scnvolvunetLto do Nordeste - SUDENE .crio. obnptom,mcme.. tJtaJd.zdotl

r &0& nU.InIClpfOl comprccmdidOl pela rqp.&o denCH11lnada Metadc:~Sul dD Estado do Rio GraDde do
Sul. .

• Are. 1- Tod~ 0lIp~ de delllnvolvJnwotO KOnômJt.O-Ioc:W da
Govorno fed..... dfstl""'OO' de.uu.çlo doa nUDAN • da 5UDJiNlt l"",,,nobuAo.. ,. JPMfnII

'n'l'dída _ fl'nfHll'ÇA(.l. 011 nUlOJoil1int ournp,...udJdu. pala ...1&0 danulninada M-wta bul do r.atAdo
de lUaG~ de 5'll lUo 'orma. no& YC'mot do reaulamotlnto

Art.. 3- ... As~ prev\ltas rw:st& Lei esta.rk1 IUjCltu. ao c:uropnxn=to
de obtlpç6cs c formâlu1adcs do' n.a:a..ac:a .zdrrnn:íst:ranv.l c fbcaL coofonne cs::abd.cc.do pela
Mcduia. ProVlcorian· 1916, dtt29dcJulbodc J999. c dcma1s diI;romi~ lcPd em. Vllor

~ ....... Ea:a l.cI entra em vipnacbJa de JU&pub~.

Aft.;se - Rcvopm-sc as d1spoàçb an~.-

JUSTIF1CAÇÃO

•'. A pol&nlca _ com • c:oue-.o do~... do 00...... FcdaaI 1

~..:~~~~::"na..~do~==~~~
ao mpJamcuto pwa:mcmc Jocal. 0tIdc.. mcluslvc polftJeoa d.c partidos ~camc:ateadva:pndI
UIlUam.-sc DO apoio ou na. critlca aos m.~vo. rJSC&il c demail ~clOl. ...........

Emoudcndo que d~ blÚmJllls ~ eam.r iiofuio • prccoacc _
proponho uma .analÍle nw.s racional e equilibrada tobrc o uma. Pareçe.mc .er Improdunvo peniUir
DI. .va1~&obre a o~dade ou~ de WI mcdidu. afinal as mcsmu J' encontralD1C em
"'JIOf Breve. Foro e dc:m&1l e:.mpt'cus que cnqu&lirml:m... l1ClI rqram.cmo d:I Med.ula~
1916. do 29 de Julho do 1999, __ usu/hlluclo cloo bcnclI=a. Em~ OI ..- do
!'Iane. 1'1_ oC.~ cotJWrlplados ""'" P"'Jcwc do \mpJaznçJo de 1nclústnu. .-rio

~ JePtWneule unl1Ddo os cfchoa da .rncdJt~...,

• • Ap~~~ a1lkn de l;OtabarubII.~ da. nvUldad& wsíoaal.~
buIc:a rornar c:aea mcendVOl ltl:NI ~. MbJa1. • lq1Io comempl.&da nt= plOJCICO., Ir:m
~ .... DAda ..... pcaith... quo O__do pola A c:bomad& ld«ado-Sul do _ do
RIo 0.-. do Sul, l' 6 coabcCIda como O -....- do Sul" do _I. fita..".. 6=-por
um CClI:J]Un1O de: rnumclpu., conIbnne doftniçIo dI.4a~o Dccrao do &tado do RIo Oraoda do SpJ
p.. 31....73. da IJ de maio de 1991. 1& podIi »et~ como ando • parw do Eatado do Rr.o
OrzDd,e do Sul que Je loc:ahza ab&bc:o di: uma Unha que bpna OI aauucJpioll do Bu:r.a do Ribcuc..
na pIJnC Lcsl:e. am 510 Borja na oeste. tu mwtoI mos qn.a: • Mcade Sul do as D.Io recc:bc
JllVClCtUntmlO&. fruto de sua carêDcLa do inúa-ectnJPJJ"a 1& da faha de IbCCIUiVOl ccoo6mJCO
~ra. que vWrlh.QtJam a msta1ac:Io do ompmau;!ane:rttos.. qualquer que touc • sua nuu:re:za
ou pane. .

• ~ Paiá êc~ & preocu~ Com o pc:::ultno dclca.voJvamcoto dem.~
• pUçha.. buu anahzannoa a1p.n.l numetO& O dacquUibrio~co tuX'C • Mc:tadc: S..u do RsD
~raode: do~ ~ul e o reswue do Estado pode ",T tradJ.uJdo pera dutrlbwç&o do PIB. ~ 1997.

c::OOronne dados dar~ de EcoaOm~ C~C& do lUo Gdmde do SuJ-FEE. a Metade SuL
• com '4~_ da área do Es1:ado. rcpresc:nt&va 2S~. da populaçlc púcha. e apenu I"'~ do pm. 1& &

Metade Nane. eom 46~. di. ina do Estado. deunba. 83Y_ do pm e 7S~" da J>OpU1açIo. A renda per
c:=apua da. Metade None c 58% lupcnor. da Meudc Sul.

• O PIl)CC::SJo deln~~ac:cÍ~ viVIdo pelo anziu ao IODS~ cJ.U Ultimas
•ééc:&ciu nI.o se fez Jeatlr na Metade Sul do Estado. Do PIa ,erado pela Jndú:Itna lUa CiratXie do
SuJ. apctaS 11-"" veJO daquela rcstio.. cnquamo que SI~~A veiO da Metade Nonc. '

t \mpoTtantc dar ~nu~ as~d~ dcãcnvo\VI~ofCI1onal~ Cosdudo
• tal pohuca de desenvolvuncmo nlo deve ar.e:r--SC IOmI&Ute às Rqiõe$ Norte. Non:ic:stc c Ctutzo-

~ =d~=.~rJ~:=l~~~do~ne«ulundo dos. #.~ , ,. ~

, Cabe aalll,mu, que _dados rop.........._ cio JlJo o..í.dc: do SuL oomo
, FARSUl-I'EDERASUl-,FlEROS...... ou_o têm toI"'adK:acIo. ",oIudo da Mcwfe Sul nos

prosramu de dcseD.volvirnem:o eeoDÕm1cO do Governo Fedctal.

Teaho ~ COGVi~ ch, que & referida ptopOSt& COt1tanL com • ap'l'O\'aÇio de. DObres
:. PQ'CI. pau. 'Yisa&lDplJ&r o dc:s=vol~ ecoa6cnioo lia jusbç&~.

, ~~~.k.~1999

\ \J.\\l~ ",,\ \(.. "
POl\BmO DE MATTOS

DI.PVTX'J)O p .. nl.llAL
Vk:e-Udcr daD~

PDT

, LEGISLACÃO crr.-\DÃ ÁNEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDO~ LEGISLAnvos - CeDI

MEOio~PROVISÓRIA N° 1.1116, DE 29 DE JULHO DÊ 1999.

olSPoe • SOBRE INCENTIvos FISCAIS
PARA OI!SeNVOLVIMENTO REGiONAl..
ALTERA A' LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIAUZADOS •
IPI. E DA OUTRAS PROVlOt;NCIAS

O PRESIDENTE DA REPÓ~UCA, no ...0 do atnbuoção que lha
confere o art. e~ dA Constllulçlo. adOllS a seguInte Medida ProvlllÔna. com
força de leI:

. ·M. 12 Os arrip""'ndlmentás'lndustrlllls lriàtàladOll nllS lI""'s de
etuação Oa Suponntand6ncra elo ee.envolvímento Oa AmllZêrua· SUDAM a
Suponntendêncla do O.....nvolvfmento do Nordeste" SUOENE fanto JUs a
cré<hto p"",um1do do Impollto $Obre ProDutos Induatrtallzadoll • IPI. a ser
dedUZIdo na apulllçllo deste Imposto. Incldente nas ""idas de produtos

, cl.uaIllcados nA poslç6es 8702 a 8704 dII T..beIa de Indd6ncla do Impoato
sobre Produtos IndustriaUzaooa· TlPI. aprovada pelo Decreto n" 2.092, de
10 de dezembro de 1991l. .

§ 12 O dISposto neste artigo aphca-sê. também. aos I'
empreendimentos IndU&tr12IS Instalados na região Gentro-Oeste. exceto no I

DJstrito Federal

§ 22 O crédIto prasumldo colTBsponderá a tnnta edOIS por cento do
valor do IPI InCldante nas saídas. do 'estabelecimemo industrial. OOS,
produtos (afendes no caput. na0008lS ou Importados dlretsmente pekl ~

beneficláno I

S 3R O credito presumido pOder6 Nr 8pro.".ttado em rela~o !.I~

..rda. ocorrldft. 81631 de dlf!l'7'embro do 2010.

Ar1 711: O c~6I1t1rJ pr".ufn\rl{~ rafeuyh'l rll'J CltWJCI .rr'*'1i(Jt ~IUIQf1"'a .t;.~u\ I
uautruldc,) rJ6jOt, COnlf1t..U1ut65 c.uV's prr..IilC1~. n.Jsrn aldo 8fJf ...eoUld-:A latA .:. 1 '
de ouwbro de 1999.

§ 1~ Os projetos ~o a~os ao· Mlntstérto .::o:
De&envctvJmento. Industria e Coméroo Exteoor. para -nns de avaJi:lÇão. I

aprovaçlo e acom~hamento. '

§ 2" Oll Ministros de Estado da Fazendá e do Desenvolvimento.,
IndÚll'tT'bl e Comercio Exterior 'frxarI.o. em ato conjunto os reQUlSrt.os pllnt

apresentaÇllo e aprovaçllo dos projetoll, '

§ 32 Indui:se obngatoriamente entre os reqUisitos a que se J"'e'fef"e o
pan\gratc antenor a exig6net3 de: Que a, instataçAo de novo I'
empreendImento industrial nAo Implique transferênCIzt de empreendimento li
já lnata\edo. para as regióes !nce.nttvlldBS

§ 4.2 Os proJe:toa deverlo ser Implantados no prazo maximc de I,

quarenta o,dola meses. comede da data de .sua IlprovDÇi:o.

§ 5" O dlrarto ao crédItO presumido oar·.....ã a partlr'<UI dnta Oe,
aprov"çao do prl>jeto. alcançando. InclUSIVe. o perfodo de apur.>çllo do IPI
Que contIver. aque!D data :

Art 32 O crédrte presumido de que tnna O art. 12 não poderá ser
Ú$ufruido cumullltlvllmente com outros beneffClOll fiscaIS federais. exceto os
de esraler ....glonal relativos ao imposto de renda des ptIuoas Jurfdlca.s.

Art. 4R A utÍlizaçlIo do créditO p.....umido em desacoroo com as
normas e-st:abeleefdas. bem assrm o descumprimento do projeto Implicará o II
p"QBmemo do IPI com os co~ndenteeacrnsornos lega,s.

Art. 52 A saida. do _Ieclmemo industrial. ou .. Impo<UlçlIc de
ctulUls. carroçarias. peças. pertas. componfll'ltea e aeesa6nos. O_lidos
à momngem doa produtos c:laaaillcados nas pOOllçl\es 8701 a 8705 e 871'
da ;rJPI. dar·.....1I com suspensllo do IPI

§ 12 O fabricame dos veiculeS refendoti' no caput ficará aulello ao
recolhimento. do IPI suspenso. c:uo detrt!ne os produtos recebidos =m
suspenslie do Imposto a 11m dtve;-o do ali estabelecido,

. § Z' O dllll>OStO neste artigo nllo Impede a manutBnçllo e a utlllzaç<lo
do cnk:Uto do Imposto pelo estD..bel&clmemo que hOuver dado safda com
auapenslio do ImpOSto. "

, § ~ Nas notas fiscaiS reIat1vaa as .$.!lidas refendu no c::aput. devenill
constar a exprewo 'Saldo com =pensâo <lo IPI". cem a especrliCllçãO do
dlsposrtIVo legal correspondente vedado o regIStro do Imposto nas retend&s
notns

Art 6f. Sefll, ccn$\derado exportaoo. para todos os efeitos 11sc:3IS e
c:ambK!ls. ameia que nAo SaJa do terrrtono naoona!. o produto n8oofl:ll
'Vendido. mediante· pagamento em mt:leQa estrangeira de h~

conversIbilidade. a"

I ... empresa sediada no ~f1C)r. para ser ubUzada exduIMJrnent8'
nas allvldades de pesquisa ou IIMll da jaz:das da poatr6leo .. de gás nat1Jra\.
eonfcnn.. definIdas na Lei nt 9476. de a d. agosto dl) 1997. amdl que a
UIlIlzação "" faça por torc:elro se<\m"" no PaiS;

H .. empresa sechada no extenOf. para $er totnlmel"'rte ;ncc~radO a
produto final exportado para o 8ra~~t

lIi .. 6rgão cu enbdade de governo estrangOlro ou orgarllsmo
lotemsCAona\ de que o BrasIl seja membro. P8,ra ser entregue, no Pais. à
ordem do comprador

. Parágràfo Único. As operações prevIstas' neste artlgo êstárão
SUltntas aQ cumpnmento de obngaç6es, e formahdades de natureza
administrativa e fiscal. confonne estabeleetdo ~a Secretana cbI Recerta
Federal •

_ Art. T2 Aphcam·se a toda a área de !Ituaç:lo aa SupenrÍtendtnda de
O.....nvolVlmenlO do Noroest•• SUOENE OS bene1Ic:los de programas Oe
desenvolVlmento econOmlecrsoc13f do Governo Federal desbnados a reg:i50
nordeste. na forme e nos termO$ do regulamento,

Art, os! Esta Medida PrOVl5Óna entra em VIgor na data de SUB
publlc:açllo,

Bra.rlla. 29 de julho de 1999. 175" da Independ6ncls e 11 ,. ds
República.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.406199

Nos termos do art. 119, InCISO. I. do RÉ>gimento Interno da

Cârnarn dos Deputados, O si. PresldenlB delBrminou a Ílbertura • e
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Otua forml. pelo acima exposto. somos conlrírio 80

PrOjeto de Lai nO 1.406. de 1999. no que diz respeno ao ~irito dntl Comiasio

de DesenVOlvimento Urtllno e Interior.

soIucioná-los. Entretanto. os problemas de fraco desempenho econ6mico de
áreas espe<:ificas de um estado diZllm respeito ~nica e exClusivlT_ " este
olllado. a ele calÍenclo buocar soluç6es através de uma política pr6ptia de

desenvolvimento que estimule o creacimlll1tO eeonómico e socill da r8lliio
afetada. compensando assim as elifarenças internas.

divulgação na Ordem do Dia das Comisslles - de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 05111199, por cinco sessões.

Findo o prazo, nlio foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 18 de novembro 1999.

JOR~'~dfáinAXOur "
I - RELATÓRIO

Sala di Comissio, em de 2000.

o Projeto de Lei nO 1.40a. de 1999. de aulcria da nob<w
Dtlputado Pompeo de MBttOll. elllende aoe munlcipiolllocalizadoa na ~de sul
do Eslllda do Rio Gmnde do Sul 011 ,"",,"tivos fiscais • programa de
desenvolvimento econOmico-social do Governo Federal conc:edIdoll à
"",preendlmentos instaladoll nas ãreas ele atuaçAo da Superim.nd6ncia de
Desenvolvimento elo Norte - SUDAM • da SuperinlencJjncie de Desanvolvimento
do Nordeste - SUDENE.

Em sua justificaç60. o autor alega que a p~ 'viu a
tomar mais justa a política regional braaileira ao estender os baneIlcioa fi_ia

Mnceclidos à área de atuaçio da SUDAM li da SUDENE a uma regtIo do Rio
Grande do Sul \Ao carante quanto o NordellUl do Peis. a,em de contribuir para a
dlmlnuiçAo das rivalidades reglonll!s da Brasil:

De acordo com o ar!. 32. inciso XN co Regimento lntemo da
CAmara elos Deputados. esta Comissio de D......nvolvimento Urbano e Intenor
deve manifestar-se quanto ao mertto da propoeiçlo sob analise.

É o relatOrio.

11 - VOTO DO RELATOR

A metade sul do Rio Grande da Sul'; de fato a regiAo maia
atrasada daquela Estado em decorrência da prOpria evoluçAo hiatórlca de aua
economia. Ocupa 60% do terrttório e ê habitada por aproximadamente 20% da
população galicha. Sua economia ti fortemente agnil1a. voltada para a crlllÇlo de
gado nos pampas e para 8 plantaçlo extensiva de arroz. A área apresenta os
m.is fracos indíces 8oclo-econõm;cos do Rio Gmnde do Sul. prinCJplllmente se
comparados com as sua. demaiS regiões.

O Rio Grande do Sul. no entanto. foi consIderado pelo
Relatório de DesenVOlVimento Humano. publicadO pela ONU em 1996. o Estado
brasileiro com melhor aUBlidade de vida. Essa condusao fOI pcssiveJ por rnek) do
cálculo do IDH - Indlce de Desenvolvimento Humano. que leva em conaideraçio
indicadores como expectativa de vida, -.coIaridadtt e renda p« capita. O IOH

atrlbuldo ao Rio Grande dO Sul foi de 0.671. consldera<lo de alto desenvoMmento
humano li bem acima do IDH medido para o Brasil Que foi da 0.797. Por outro
lado. tOdos os nove Estados da regilo nordestina &TIo exatamente os nove
Estados com os mais baDCOS indicadores de desenvolvimento humano.

Um dos maiores mêrttos do IDH é que ele nlo leva em
consideração somente ..peetos economlcos do deaenvolvimento. mas combina
três indicadoras diferentes para obter exatamente o ~ue I~ para se
conhecer o nível de de••nvoMmento de uma regilo. Anim. embora o Rio

Grande do Sul nilo pO$llua a melhor expactativa de vida. <Ie escolarid_ e a
melhor renda per captta brasileira. O seu IDH é o malhor do Bl1IlIll. lISO a1gnttlca
Que. bem ou mal. os gaúchos sio oa que melhor dividem antna aua populaçlo os
beneflCios do deunvolvimento.

Assim. sendo o Rio Grande do Sul um daa Estados mala
ricoa da Fedtlf8ç1o e que apresenta methor 1eaenvotvimamQ hum.no.
entendemos nlo ser justo que el.. receba. da ITHllIma forma que regIees bem

mala pobres e carantea. como o Nordeste e o Norte. benefídoa concadidM palo
Governo Federal numa tentativa <Ia~ de um Sério quadro ele penúna a
atraso.

Pobreza .. bols6es ele miséria existem por todo O País.
Todas BS regiões os possuem e pod....se dizer que toda unidade da _<;lo
também. QuandO o baIXO d......nvolvimento diz AlSpeito a mais de um~
brasileiro podemos considerar que O problema l!I regional " que cabe a Unllo

m- PARECER DA colllSSAo

A ComWo de Daaanvolvimento Urbano e Interior. em reunlIo onIniria
realizada hoje, REJEITOU. IJII8l1lmemanla. o Projeto de Lei rf' 1.406IQ9. nos lemIOlI
do~do reIalDr, Deputado CoIta FerreirL

EI1iveram prwentes oa SBn/lorM llepIladoa: Adolfo Marinho, COIla FanHa,
Dino FemandaI. or. Heleno, FranciIcD Garda, Guâvo FlUIl, In BImarlfi, 1'*10
Arruda, Joio e.taIo, Joio 1AIo, Joio MIndeI, JoI;a Tadeu MudaIen. JoI6 IndIo.
Márclo MaIos, Maria do c.nno Lara, Marinha Raupp. Mauro FIICUlY, NoItlelto
TabIelra. Rubens FUrWI, S'Iglo BlrcalIoI. S6rg1o NoYaiI, \Wson SentaI, zen
Rezende.

SIIIa da ComiIIIo, em 05 da abril da 2000.

PROJETO DE LEI
N! l.416-A, DE 1999

(Do Sr. Marcos CiDtra)
Proíbe adestinação de recursos ptilIicos para atMdades confessionais; tendo parecer da
Comissão de Finanças eTribulação, pela não im~iooção da matéria com aumento ou
diminu~o da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação fmanceira eorçamen1ária (relator. DEP. RICARDO BERZOINI),

(ÀS COMISSÓES DE fiNANÇAS ETRlBUTAÇÂO (ART. 54); EDE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇAEDE REDAÇAO· ART.24.1I) .

SUMÁRIO

I· Projeto Inicial

11· Na Comissão de FlII8nças eTriluIaçáo:

-termo de recebimento de emendas
•parecer do relator
•parecer da Comissão
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o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1": - Aca prQibida a destlnaçllo de nteUl1IOS p(lbIlcos da
União. dos Estados, do Distrito Federal 8 dos Municlploa para atlvidlldH
estrílBmente confellSionais.

Parágrafo 1°: A prolbiçlo de que trata o caput~ artigo
apllca-se a qualquer forma de sul»ldio ou privl6gio a entldadeB que
tenham por fim lI1ivldadea eatrIIamente confIIlsslonIIi, reualvadlI a
hlpõleae prevista na allnea "b" do Inciao VI do ArtIgo 150 da ConstltulçIo
Fedeml.

Parágrafo 20: Ficam ressalvadas da prolbIçAo de que tnrta o
eeput <leste artigo .. aç6e8 da enlllnO e usla1Ancla aoclal que tanham
por objeto o 1Ilendlmento à poputaçAo em geral, vedada qualcll*'
dlscrlmlnação ou privilégio.

Parágrafo 3": Na hlpótaae de dHllnaçllo ele recuraoa,
empréstlmo ou ceuIo de bens ou HrVlçoa p(IbIiooa parll as a~ ele
canttar confessional promovidas por qualquer cultO, 1Ica obrigado o poder
concedente I! oferecer o mesmo tnrtamanto aos demal& cultoll.

Art. 2" • EatIllel entra em vigor na data de sua publlcaçlo.

Art. 3" - Revogam·se as dlsposiçO!IlI em contrilrlo.

JUSTIFICACÃO

Dentre os principies que norteiam a ConstItuiçao FecIeral,
estAo a liberdade de contlciêncla e de crença e o 1rlltamento laonOlnico
entre os iguais. O Brasil camcteriza.&e atualmente pela mulli;llícldade ele
cuIIos. invariavelrr-ltfl é dallClltO como um pais tolerante quanto aos
aspectos sociais. raciais e religiosos e tem dentre os ._ objltIIYO&
foodarnentals. descritos no Artigo 3". Inciso IV. dI! carta Magna,
'promover o bem de todos. sem preconceitos de orlgam, raça, aaxo, cor.
idade e quaisquer outras fonnas de dtscrlminaçllo", jA que todos. ainda
de acordo com a Con"tituiçao Federal. no artigo 5°, ""Ao iguais perante a
lei "em distinção de qualquer natureza".

A fundaçlo da Repídllica Federativa do Brasil assentou-ae
no principio basilar da separaçAo absoluta entnl • Igl1lja e o Estado. O
Estado - Ialcista - reconhece" rwsponaabllIdad que tem para com os

valores rellglOSOll e llfirmlI que o dInIito ii IberdecIe TlIligloea , um direito
inerente à pessoa. Portanto, a IlbenIade de conscIIncla, da expreuIo e
doi crença é. antas de mas nada, um dlnrito natural - e 010 apenas um
dirwlito eMl, POllitivo, reconhecido pelo Estado.

Assim, tomando por base os principlos constttuclonais da
liberdade de consciência e da cmnc;a, da 19ualdllde, da proibiçlo de
qualquer forma de dlsc:riminaçAo ou privilégio. e ainda ou prlncipatmenta
levando-se em consicJeraçAo a ext.nsa gama óe cuItolI l'IIligloaa.
existentes no Brallll, estamos propondo por rMio daNe projetO de leI.
cuja idéia original foi apresentada na Iegitllatura pesaada pelo entAo
deputado MaI'CO& VInicius de Campos, que 010 ~fa~
governamentais a detanninadu enIIdades em detrlmen1Io de outras.

ErrtencIemo& que a fonte ou 8 causa principal da intolerlnda
religiosa, que almejamos MO ee Instale em nouo pais. encon_ na
imposiçAo elltatal ou no privilégio de uma determinada ltlllllllo, Quando o
Estado acolhe. oficialmllnte ou nAc, uma relillil.o ou culto, 0lllta11MlllW
ocorrerá o inevitãvel conflito entre o interesse pUblico e li esfera privada
e individual do cídadlo.

Na nona opiniAo, o Estlldo está llbIIoIutamente impedido ele
imiscuir-se 0"5 convicçOes religiosas de seus cidadADIS, atullndo corno
fator limitador em favor deata ou daquela rallgílo ou deste ou daquele
cuito.

Dai o proj9l:O de lei agora apresentado, que cinge-te WlIca e
exclUSIVamente às atividades confessjonals, não afetando as demais
atividlldes das instituições - como. por exemplo. ali de caráter
filantrópico ou social.

Regilltre-ae, por fim e oporturllunente, que a isençAo
constiludonal que veda iI Unilo, 80s Estados. 10 DiI1I1lo Fedfiral e t08
Municlpios instituir Impostos sobre templOll de qualquer culto nAo é e
nem poderia ser afIltada pela preeente propcsltura.

LEGISLACÃO CITADA A:\'EXADA PELA
COORDE.'iACÃO DE ESTt:DOS LEGISLATIVO;; - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

··· ···················..··..···..··· ····TiTüLO..i······· .
DOS PRINcípIOS FUNDAMENTAIS

Art. 3· Constituem objetivos fundamentais da República Federativa
do Bruil:

IV • promove!" o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça.
sexo, cor, idade e quaisquer outras fonnas de discriminaçlo. •

TÍTULou
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

An. S· Todos sAo igullis perante a lei. sem distinção de qualquer
lllItIIreza, garanllndo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabílídade do direito à vida, à liberdade. à igualdade., à segurança e á
propriedade. nos termos seguintes:

TiTL"LOVI
DA TRIBL'TAÇÃO E DO ORÇAMEN'TO

CAPíTh"LOI
DO SISTE!l.l'>" TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seçio 11
nu Lillitaç6es do Poder de Tribullr

An. ISO. Sem prejuizo de oUlras garantias as~~guradas ao
CCIlIlIbuÍDte. evedado aUnião. aos Estados. ao Distrito Federal e aos
Muoidpios:

VI • instituir impostos sobre:

b) templos de qualquer culto;

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 1.416199

Nos termos do ar!. 119, J. do Regimento Interno da CêmarI dos
DeputadOS, OSr. PrllSldtnle delermÍllOlJ aabert1Jra 8civ~ na Ordem do Dia daS
Comiuóll de prazo pn apresentaçêo de emendas. a pllrt1r de 18110199, por cinco
seae6es. Esgotado o prazo. nAo forlltll recebidas emendas ao projeto.

Sala das SessOes, em de

, ------
,,·?(0.~~<
Deputae1QjiUliWi Cliilia

(PL-5P)

de 1999

Sala da Comissão, em 26 de oulIbro de 1999.
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I. RELATÓRIO

O Projcto de L~i em cpigrate. de autoria do Dcputado Marcos Cínn pretel1dc
.:srabelecer proibição li destinação de recUlSOS publicos da União. dos Esrndos. do Distrito
Federal ~ dos Municípios para ati~;dades cstritamcnte contessionais sob qualquer lorma de
subsidio ou privilégio a entidades que tenham por tim atividades estritamente
confessionais. ressalvada a hipêtese prevista na alínea "b~ do Inciso VI do Artigo 1SO da
Const"tuição Fedem!.

AProposição. estabelece. ainda. que ficam ressalVlllas da proibição do caput do ar!.
I' as ações dc ensino e assistência social que lenham por objelO o alCndimento 11 popuJaçio
~ geral. I'CIlada qualquer discriminaçio ou privilégio. e na hipótese da destinaçto de
rccuIJOS. emprestimo ou ccssio de bens ou .serviços públicos para as ações de CUÍler
.:oniessionaL o poder concedemc deverá oferecer o mesmo uaramenro aos demais cultos.

Remetido li Comissio de Finanças e Tributação. nenhuma emenda 'oi apre!ellrada
ao projeto.

~. VOTO DO RELATOR

,) projeto em analise. t~m por <'Íljeti\'o. estabelecer proibição a .:esunaçio de
recursos públicos da L·nião. dos Estados. do Distrito Federal e dos ~luniclpios pata
Jtil'irizJes CSlriramcnte contcssionais soÍl qualquer ionna de sUÍlsidio cu F:lliiégio a
entiiWes que tenham por tim atividades esllÍtamenle confessionais. ressalvada ~ hipólCSe
pte\1.03 na alínea -b- do Inciso "1 do Artigo 150 da Constituição FedcmI.

Ccmpete li Comissão de Finanças e TributaÇão. apreciar a proposta quantO 11 sua
3dcquacão financeira e orçamentária. confotllle prevêem os artigos j~. IX. "h" e ~3. n. do
RCiÍl!lento Interno da Càmaza dos Depurados.

Analisando o projeto aprescntado. conclui-se que o mesmo não tem rcpcreu!Sio
.iirel: ou indirelll nos Orçamentos da t.:niao. uma \'ez que 11 ptetenslo da proposiçio nIo
aiter:J ~ remra e nem a despesa da L'nião. :-leste caso. não causando nenhum impacro
crç:unenWio etinanceiro.

?elas razões expostas. somos pela mio implicação do Projeto de Lei n' !A16. de
1999. ~m aumento cu diminuição da receita ou da despesa publiC<lS. ;:ào cabendo
pronunciamento quanto à adequação tinanceira eorçamentâria.

Sala da Comissão. em la de fevereiro de 2000.

C A~
Deputado 1Uca1lió Ife i

Relator

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comísslio de Finanças e Tribulação, em reunião ordinária realizada hoje,
concluiu. unanimemente, pela não implicação da lTllltéria com aumento ou diminuiçio
da receita ou da despesa públicas, não cabendo prooonciamento quanto ã
lidequaçAo financeira e orçamentária do projeto de Lei rf' 1.416199, nos lermos do
JlIlFIlCe1' do relator, Deputado Ricardo BeIZOini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Manoel castro, Presidente;
GatIo Vteira, Iberê Ferreira e Antonio Cambraia, Viee-Pesldems; Custódio Mallos.
José Mllitlo. 5ampaio Oória, Silvio TllmIS. Veda ClUSiui, AntOnio José Mola, EdinllO
Bez, José AIeksandro, José Priante. MI~on Monti. Pedro Novais, Jorge Khouy, José
Ronaldo. Lael Varella, Mussa Oemes, Roberto Brant, CarIiIO Mem, João Paulo, José
,Pimentel, Ricardo Berzcini, Wandeltey Martins. Or. Evilislo. Marcos einlra. Pe<ko

Eugênio. Anivaldo Vale, Juquinha, Ricardo FelTllÇO, AnI6nio do Valle, Frencisco
Garcia, Paudemey Avelino eHerculano Anghinelli.

sala da Comissão, em 5 de abril de 2000.

~J'
Deputado MANOEL CASTRO

Presidente

PROJETO DE.LEI
N~ 1.436-A, DE 1999

(Dl) Sr. Ediron Andrino)

DIspõe~ arnanWinç!o de e1eVllllOres em edKk:Ios públicos ou de uso coletivo e<lã outras
provldênclaS; tendo parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
MInorias pela aprovação (relator: DEP. PAULO BAlTAZAR).

(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIEt{TE E MINORIAS; DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E-,INTERIOR; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) • ART.24,1I)

SUMÁRIO

I•Projeto Inicial

11 • Na ComIssão de Defesa do Consumidor, Meio Amblente eMinortas:
•teono de recebimento de emendas
•parecer do relator
•parecer da Comissão

AlI. I' Esia lei estIIbdecc ngtlIS pm a~ de e!evadlm

.ados em cdilicios píbliem ou de uso colclivo,

§I' AinslalAçjo de e1evadotes deve atender ao que detenninam 15

1IOnnas. especificações e~ da Associação Brasileira de NolII\3S Têcnic!s •
ABNT. devidamente registndas 110 InstiUm Nlcillllli de Nonnali7ação e MetmIo~ •

INMETRO.

§ 2" Leis municipais podelio estabelecer exigências mais rigorosas
do que as fixadas pela presente ki. Jl8l& a matIIll.OIIÇIo de elevadores_

An. 2" Todo elevador des1inadD ao tranSPOrte de pessoas. inmlado
em ecliflcío público ou de uso coletivo. deve ser submetido a pelo menos urna ICVisllo ge-raI
aCldl.ano.

§1' Na n:visio gemi a que se refere o capar deste &J!ÍSO. dcvcIio
ser inspeCíOl1&Ôo5. 00 minimo. os seguiJms i=s: '

I - cabos de aço de tmçio. respectivas """""ões;

11 • SISte1l1U de frena&em • puada:
m- JIlOIXlI'eS. demais dispositivos de t:raÇio;

TV - sistemas de alimemaçio .Iétri~

V - chaves, lias. fusi....is. quadros de acionamento. demais

componentes eli:tricos;
VI - condiçllcs de COOSOIVIÇlo e segumnça da cohioc;
VII - funcionamento dos siSlemas de s_ça de abertura e

VIII - eSll'lltUtBS de IixaçID e S1JSlOII1lOÇ!D;
IX - funcionamento elos .istemosde aUlomaçlo e sinaJizaçio;

X - S1Ibslituiçio de compo_ e peças essenciais pa:a a
segurança dos U51IÍri05 do elevador. de acordo com a vide Util indicada pelos respectivos
fabriC8IIWS.

§ 2" A ICVisllo geraJ devcni ser supervisionada por responsá....l
técnico. fonnado em EnjC1lbaria Mecãnica, Jeaalmeme babl1itado jUllto ao respectivo
Conselho Regional de Enpbaria. Arc\uitetune Agtonomia- CREA.

§ 3' Ao final da Tevis!o gemi. deverá ser emitido laIldo técnico, o
qual seti reBistrado no CREA, com a correspondente &JIOtaçio de responsabilidade técnica.

An. 3" Os proprietãrios ou responsáveis pelo edilicio sào obrigados

a providenciar todos os reparos e substituições de COIIlpollCnte5 e JlC>aS telacionados no
laúdo tecnico a que se refere o § :;e do artigo anterior e considerndos. pelo responsãvel
tecnico. """,o essencWs' segurança do c1evodor.

Parõgrúo único. O llIo cumprimento do que dispõe o capar deste
anieo implicaJá na imediata intudiçJo do elevador.
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Ar!. If' o. _ de~ de elevadores deveria ser

....... - c-...~de~ArqmtmneAgronomia.
_. i r 'Ilotodt Jllll'~ NIQWco devidame",c habilitado.

Ar!. "No_do~_~dodelcumpi_
...........-IIi.........ciYII.~pelosdulosdel.. de<:ormlIes:

1 r • JIlIlIlrieIirio OU 1lIIpIIlIIivcI pelo edilleio. caso ".;, lCIIho. SIdo

..-prIcIo.~""'."2".3""'1ei;

n • O ......... l6I:Dleo t, .-do bower•• C1nJl'1'SO conttaW:la
,.,anoa-•..--._-=.--.............. impericia.

AlI. ". SIo -....a~ pera implememaçio e
-.,..;~._. I 101:

1 eivIl.. ..............poder;

n~ de bombeiros estaduais e do DistritoF_;
m•••...,. municipais de fiJcaIizIçIo clt obtas _ pomns.

Ar!. '1"0 Poder Executivo estabelecorá OI~ necessários
.-..-,.....IIi.

Ar!. .. !tia~ emra em vilOr na daza de ... publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

MuiIaI lJaItdW do ceuudas pela falta ou deficiencia na

llWI1lIellÇIo de elevadores. EIlIbora eueroeiais ftCII edi!lc:ioe de múltiplos pavimemos.

"'-veas' DeJli.-:iod&ate......... _equipomelstoo. que llOCaSi1am deri_
revís&o perió4íc&. com a subotituiçio ele compclfttilllCS como cabos de aço c simmu de

'mlapm e de COIl1IDIe clt poradu.

Vírios probJmw; podem ocomr com os -1eYado<u. tm

õecontnc.. da faba de mamne.".". cntnl os quais dcslacalnoo:

- nlCO de fUlII1ID. doi cabos de aço que '11J>CXWII • mçlo da cabine.
_ionando ati mesmo queda livre Ó!S1a;

- da....... doi m""'.... com rilCOS de pmalisa<;to do

•~ tlllliIIemu UI:IIllátic:a& ele pmda, com as cabiDes

......nlwiI·· I t .., 0lllI ritco ele queda dos lISlIÍl'iOS nos poços:

•~..~ de scpmmça de abemua e·fechamento
......... riIoaf .......... !lOS poços e de~ qllllldo do
fIIiIIIIMa._pIlIIII:

- ..... _ CItloI e fios. quadros de commdo e ouIn>S

: I I SeliaicoI, -IÍICII, ilIcâIivc, de incCndio.

~ _ de peaou em poços de e1evadons, tàn

... ".... - .. - - DOI 5ÍIUlIIlaS de ua_ .lJlllIWico du
jIIlIIÍa...........JIfllIcIIc. "1IIIIneme, xidenfes &aiJ. •

A SlUÇIo pncíria de _ Jl"IIIcIe quantidade de c1e-:"&dores. em
..... llnIil '--- • __pila l*tIIidIde de uma nonna geI1I que estabeleça

ailirioI. \IRlcc~ lIIÍIIÍIIlO5 para •~ deaaes oquipamell105. dos quais se
..........., 1llÍ1lIies. braIiltinls. Mo ttmos dúvida de que esta e uma lllIIéria
de ftla\-..__ JlOn" JlIKd&CflIlIidem-e1 de nossa ~u1açio.

Etabon a lbcaIiDçIo da illSll1"'o e da manUlCllÇio de ellMllom
-.. _ afctot _ MllnicíJlíos, tnUcIos _ P ..... ..xlipde'" ~.JlIlIlIR.a

~~_ .... :M.lIi"""",o"""cl ••__....
pila lJIIiIo. li .. lleMIft a _ ... E-*a e MWlicipiN lqisIar til Ir/C.

... _ 1OlIlt lIiIáo l1IIlII1Itico a lt._bilidldc por ... IO---..
_ ~_........o_dopll1l&Mt,...delci.

AI*l""__ o aplÍO doi nabla ~,.. o

.. '. I . ,apa1Il5uPsMllIpRMII;Io~_laSiCiaM.

MLEGJSLACÃO crrADAANEXADA !'ELA
COOIDENACÃO DE:E5TUDOS LEGISLATIVOS_ CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASn.
19l1ll

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

TITuLam
na 0rganiz0çI0 do Estado

.....,. .
CAPÍTULorr

DaUDiIo
...........................................................................................................................................

Art. 24 - COIDpCIC li Unilo, aos Estados e ao Distrito F~ legi~lar
COIlcorrcntemente sobre:

I - direito m'butàrio, financeiro, pc:nitenciirio. CCOIlÔmicO e urbanístico;
TI - orçammlO;
m.jun!a'l comercims;
IV - custas dos serviços forenses;
V - proàuçIo c COOJUmO;
VI - fi«estas, caça, pe5l:a, fauna, conservaçlo da natureza. defesa do solo e

dos nctIlI06 naturais, proIeçIo do meio ambienle e controle da poluiçAo;
VII - pro!CÇAo ao patrimônio histórico, cultural, artístico. turístico e

paiaqistico;

VIII • responsabilidade por dlltlo ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor llltistíco, estético, histórico, turístico e paisogistico;

IX - educaJ;1o. cu1tura, ensino _desporto;

X - aiaçIo, fimcioDamallO e processo do juizado de pequenas C3USa5;
XI· procedimentos emmatéria~;
XII - previd!ncia social, proleç!o e defesa da saúde:
XIII - auist!nciajurídica e defensoria pública;
XIV -~ e integtaçlo'social das JlC."soas ponadoras de deficiência;
XV -proleÇio à infIncía e ijuvenmde;
XVI -lqaIlÍZaçIo, pnmtias, direitos e deveres das policias civis.

§ 1° No imbito da legislaçllo concorrente, a competência da Uniio limitaT
se-á • estabelecer normas gcnIÍS•

§ 2° A competência da UniAo pllTlllegislar sobre noon.. gerais nfto exclui a
compet!ncia suplementar dos Estados.

§ 3° Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exerccrio a
competi:ncia leJis1aliva plena, para asendt:r a suas peculiaridades.

§ 4' A mpervcsuéncia de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia
da lei eatadual, no que lhe for contnirio.

...••.••••••.••....•......................-_ ! .

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E ~.INORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.436199

Nos termos do Art. 119. caput. I, do Rlllimerrlo
Iolomo da CllmBra dos Deputados. o Sr. PreSidente da Comissio
deI.mlInou a abertura e dlvulg8ÇAo. l1lI Ordem do Dia da. Comissões. de
prazo para recobimento de emenda0 (5 sessOe.). no periodo de 29/11199 a·
06112199. Findo o prazo. nio foram recebIdas emenda•.

Sala da Comi.são. em 07 de dezembro de 1999

~.
Aurendlon AranJoa de Almeida

Secietárto
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_ O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado EdJ~on Andrino, propõe regras gerais para a manutenção
de elevadores Instalados em edificios públicos ou de uso coletivo.

O projeto estabelece que a instalação de
elevadores deve atender as normas da Associação Brasileira de
Normas :écnlcas - ABNT e do Instituto Nacional de Normalização e
Metrologia - lNMETRO, bem como especifica os componentes do
elevador ~~e devem sofrer revisão geral, a cada ano, sob a
respon~ablhdade de um engenheiro mecânico, habilitado pelo
respectIVo Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia - CREA
que, ao final da revisão, emitirá um laudo técnico. '

. De acordo com a proposição, o proprietário ou
responsavel pelo edifício fica obrigado a providenciar os reparos
indicados no laudo técnico, sob pena da imediata interdição do
elevador.

NõCãso de acidente com o elevador causado pelo
descumprimento da lei, serão responsabilizados o proprietário ou
responsável pelo edifício. Serão igualmente responsabilizados o
responsável técnico e a empresa de manutenção, quando for
constatada omissão, negligência ou imperícia.

A proposição estabelece a competência das leis
mUniCipaIS para determinar exigancias mais rigorosas relativas à
manutenção de elevadores, bem como define a defesa civil, o corpo
de bombeiros e os órgãos municipais de fiscalização de obras e
posturas como os responsáveis peja implementação e fiscalização do
cumprimento da lei.

O projeto em an$lise não recebeu emendas, no
prazo regimental.

11 - VOTO 00 RELATOR

Inúmeros acidentes têm sido creditados-á ausência
de manutenção ou à manutenção inadequada de elevadores. Muitos
desses acidentes têm sido fatais.

São relativamente comuns os acidentes
decorrentes do não funcionamento do sistema de segurança das
portas, como por exemplo, pessoa abrir a porta do elevador sem que
ele esteja naquele pavimento, devido a uma falha no sistema de
travamento, causando a queda da pessoa no poço.

Outros defeitos constantes são a parada do
elevador fora do nlvel, provocando tropeções e quedas com
conseqOências graves, e o movimento do elevador com a porta
aberta, resultando no esmagamento do usuário.

Casos de rompimento de cabos de tração, falhas
nos motores e quadros de controle, entre outros, são comuns em boa
parte dos elevadores que equipam nossos prédios, até o rompimento
de fundos de cabinas já ocorreram, por absoluta falta de manutenção
desses equipamentos.

--<:m· nosso entendimento, ao obrigar os
responsáveis pejo elevador a realizar uma revisão criteriosa, ao
menos uma vez por ano, a proposição regula a matéria de forma
equilibrada e diminui consideravelmente os riscos do usuário.

Pelas razões acima, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nO 1.436, de 1999.

Sala da Comissão, em 01de vno..'\(,D de 2000.

/~
DeputadoP~LTAZAR

(~Ei1~'
-'-

111· PARECER DA COMISSÃO

AComissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU unanimemente o
Projeto de Lei n° t,436/1999, nos termos do parecer do relator, Deputado Paulo
Baltazar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados, Salatiel
Carvalho, Presidente, Pedro Biltencourt e Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes,
Márcio Bitlar, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi, José Borba. Luiz Bittencourt,
Ricardo Izar, Expedito Júnior, Luciano Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Ben·Hur
Ferreira, João Magno, Fernando Gabeira, Femando Zuppo, Regis Cavalcante,
Aloízio· Santos, Duílio Pisaneschi, Maria Abadia, Francisco Silva, Pedro
Pedrossian, João Paulo, Marcos Afonso, Fernando Coruja eInácio Arruda.

PROJETO DE LEI
N~ 1.498-A, DE 1999

(Do Sr. Alberto Fraga)

Estabelece regras gerais para a aquisição de viaturas policiais operacionais; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração. e Serviço Público pela rejeição (relator: DEP.
AVENZOAR ARRUDA). .

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; ~E
RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
(ART, 54); EDE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54) • ART, 24, 11)

SUMÁRIO

I· Projeto Inicial

11 •Na Comissão de Trabalho, de Administração eServiço Público:
• termo de recebimento de emendas
". parecer do Relator
• parecei dá Comissão

OCongresso Nacional de1:\Cla:

Art.. 10 Para a aqqisi~ de viaturas policiais operacionais, de uso
ostensivo, aUnião, OEstado ou oDistrito Federal deverão ob~rvar osse~s
critérios mínimos no processo licimtório, quanto às caracterisllcas dos velculos
automotores:

I. reforço no sistema de suspensão;
II •sistema de freios tipo ABS;
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m•blindagem especial;
IV - vidros tanperados refurç8dos;
v - siJlema de SCi1J1'11191 (alr bag) para o motoriJta e pusaaeiro;
VI - sistema de trava de portu traHiru.

ParáBrafo Único • Aos vck:ulos operaciooIis dos Col\Xl5 de Bombeiros
exigir-sc-â a obIervUcia dos ilIcisos 1. n e V.

Art. 2" Aplicam os critérios mínimos do arti.ao anterior aos veículos
utilizados exclusivamente em atividades de policiamento.

Art. 3" Esta Lei entra em viaor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICATIVA

Visa o JrCSCIIte projeto de lei estabelecer critérios m!Dimos PIO a
aquiliÇio de veiculos que se destiDeIn llO SClVÍ90 de policiamcl1to. Tais cri*ios
visam dar maior amparo aos profissionais de segurança pública, vez que, por
questl5es de melhor preço, a AdmílIistraçJo lIlIIitu _ adquin vefculos que
nio sIo apropriados para a atividade de poIiciameDto.

Entretanto. o policial necessita de melhores CODdiÇÕeS de segurança para
o exercício de sua atividade. Um wiculo que aumente sua segurança é essencial
para a prestaçlo de bons servi90s para a popu1açIo. AssIm, o projeto procura
tornar obriBJllório, para a aquisiçIo de viaIIns policiais operaciOOlis, aIauns
itens de segmança dos modernos veículos. A medida é salutar. tanto pua o
profissional de seaunmça p(ib1ica como para a popuJaçIo em .,ral.

Diante dos argumentos apmentados e da importiIIçia da lIIItéria solicito
aos colegas parIamen1ares apoio para a sua aprovaçSo.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 1.48l1111

Nos tennoI dO ar!. 119, caput, I • 11°, dO RegimenIa Interno de
CIirnertI dos Deputados, o Sr. PreIIidenW cIelerminoY • .tleltura - • cI1wIglIçIo ....

Ordem dO Dia dai Cllmia6e8 - de prazo ....~ de emenda, a I*llr
de 04110199, por cinco SM&6M. EIQ(Udo o prazo nIo 1Ioram~__
ao Projeto.

Sala da C<>misslo, em 11 de 0lIlubr0 dei....

I - RELATÓRIO

o Projeto de Lei n" 1.498. de 1999. visa'a estabelecer crilCrios minimos de
segurança pllIll a aquisiçllo de veiculos que se <lesl/nem ao serviço de policilllllCtlto
~ ao Corpo de Bombeiros. seja pela Unilo. Estados ou Distrito F~dcral.

Assim. propõe que os veiculos comprados tenham. obrigaroriamente. reforço no
sistema de suspensão. sistema de freios tipo ABS. blindagem especial. vidros
temperados retilrçados. sistema de segurança tipo C/ir bag para o motorislh ~

pllS5ageiro e sistema de travas de portas trnseiras.

Esgotado o prazo regimental para apresentação de emendas ao projeto. nenhuma
lili teccbida.

Cabe-nos agora. na Comissllo de Trabalho. de Administração e Serviço Público.
analisar o mérito da proposição. confonne disposto no an. 32. inciso XIII. do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o rcllllório.

11 - VOTO DO RELATOR

Com o projeto de lei sob comento. pretende o nobre autor melhorar a segurança
dos policiais e bombeiros em serviço. obrigando a administração a adquirir
veiculos que contenham mccMismos destinados á sua proteção.

Ocorre ~ue a Lei n" 8.666/93. que dispõe sobre licitações e contratoS
administrativos. jli contém disposilivos que permitem li administraÇão pública'
~pecificar todos os itens que julgue necessários para a aqUisição dos citados
veiculos.

Desta forma. nllo entendemos benéfico para a adrninisll'llÇão especificar. em lei.
CMal:lCristicas de um veiculo que venha a ser comprado. as quais podem inclusive
se modificar com o pllS5ar do tempo e os avanços tecnol6gicos. que conferem cada
vez mais segurança aos veiculos automotores.

Adernais. nem todas as opc~s policiais e dos bombeiros necessitam de
veículos com as características descOlas no projeto ~. ao se tomar obrigatórii a,
sua exigencia. correriamos o risco de elevar os preços dos veículos e reduz," a
concorrência. . ~

Assim, diante de todo o exposto. s6 nos resta votar pela REJElÇÃO. no mérito.
do Projeto de Lei nO 1.498. de 1999.

. • Q.tl /t~! !{..L (. t:·

S.....C_... ~.- ''''/'' r ""000,

/»
DepuladoAV . /. RRUDA

/!
,I

PARECER DA COMISSÃO

A COJnlIllO clt Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunllo llfá(n*fI ralll.IIcII hOje, REJEITOU, unanimemente. o Projeto de Lei n"
1.<1181II, llOI *'II1llI do pwICII' do Relator, Deputado Avenzoar Arruda.

!IllYtrIlII prIIII'IIII 0I1Il1hores Deputados:
JMlr ArInteI, PrtIldtnta; Nilton Capixaba, Medeiros e FraneilCO

8IIvII, VlcH"l'ItldlnlH: ....VIIlZOIr AmlclI, S..., Eduardo Campos, Herculano
Ang/llnltll, JIlr MIM!lL/tUI, JOI6 CIrloI VIlllrB, José Múcio Monteiro, Júlio
Delgado, Lairll Rondo, l.uclIno Cutro,~ Vicente, Paulo Paim, Paulo
Rocha, Pedro C6lso, PIlâll CorrtI, Plàrtl H«vy, Ricardo Berros, Ricardo Rlque,
Vanessa Grazziotin, Vivaldo 1lIIboIa • WlllOn BI'8llI. tltularea; Edinho Bu e JOM
MililIo, auplenllls.

Sala da ComillAo, em 05 dIlllbril de 2000.

\
II r'
\I ,C) I

J':_~
\Presidente
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PROJETO DE LEI
N~ 1.574·A, DE 1999
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

, " J

Dá denominação aviaduto na rodovia Presidente Dutra; tendo parecer da Comissão de Viação
eTransportes pela aprovação (relator. Dep. DufLlO PISANESCHI),

(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO ETRANSPORTES; EDE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO (ART. 54) • ART.24, 11)

SUMÁRIO

I· Projeto Inicial

11· Na Comissão de Viação eTransportes:

•tenno de recebimento de emendas
•parecer do relator
•parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Passa a denominar-se ''S§o 'Bento" o viaduto constnlido
pelo DNER, no Km 198 da Rodovia Presidente Dutra.. na divisa dos
municipios paulistas de Arojá e Santa Isabel. '

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

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa
Esta proposição de denominar oficialmente de "Silo Bcnto" o

viaduto construido no km 198 da Rodovia Presidente Dutra, na divisa dos

municipios de Arujá e Santa Isabel., vem expressar o reconhecimento das

comunidades locais aos serviços beneficentes prestados á região pela ordem

beneditina.

A presente proposição foi apresentada. inicialmente. em 1.992. e

tramitou nesta Casa sob o nlimero de PL 3.357/92.

Apesar do projeto de lei ter sido aprovado. por unanimidade. na

Comissão de Educação. Cultura e Desporto. a Comissão de ConstilUição.

Justiça e Redação entendeu, à época. que a iniciativa da proposição deveria

ser do Poder Executivo. e. por esse motivo, declarou a sua prejudicialidade
junto à Mesa Diretora que a arquivou nos tennos do artigo I~4'. parágrafo

segundo. do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
" ,

Foi encaminhada. posterionnente. uma Indicação ao Mimstério

dos Transportes (Indicação n' 1.373/99\ sugerindo a denommação de "São

Bepto" ao viaduto existente na Rodovia Presidente Dutra. e a resposta enviada

pelo Senhor Ministro dos Transpones é de que. de acordo com a Lei n'

6.682. de '17 de agosto de 1979. a "lei especial" para implementar sugestões

dessa natUreza poderia. ser instiruida mediante proposição de iniciativa do

próprio Legislativo. contonne o Oficio n" 731/GMlMT. que se encontra em

anexo.

Vale ressaltar que a LeI n" o.Ml. que dispõe sobre a

denominação de vias e estaÇÕes terminais do Plano Nacional de Viação.

detertnina em seu art. :!" que mediante wna lei especial uma obra-de.arte

poderá ter. supletivamente. a designação de nome de pessoa falecida que haja

prestado relevante serviço li Nação. ou li humanidade. Além de não haver

quaisquer empecillios quanto à iniciativa da proposição. o nome de São

Bento atende. pois, a todos, OS requisitos exigidos pela citada lei para a

designação do viaduto em quesrAo.
Sala das Sessões. em de agosto de 1999

·/-fí(#l
DePuta'ov.~1\ )

AVISO NI"1"3)' IGMIMT

eno.nia.ól.:<.dejunho de 1999.

Sanhor Ministro.

Reporto-me ao OfIcio nO 94 • Casa Civil. de 31 de março de 1999. pelo
qual Vossa ExClllincia encaminha cópia do Oficio PSiRI n' 207. de 22 de março de
1999, acompanhado da Inclicação n' 1.373. de 1999. de autoria do Deputado
Valdemar Costa NIOlO, sugerindo a denominação de "Viaduto São eonto· ao viaduto
exiGIeme na Rodovia Praaidenle Dutra. na diviJa dos Municípios de ANjá e Santa
Isabel. no ESllldo de São Paulo. .

Na oportunidade, informo a Vossa Excelincia que o mencionado viaduto.
localizada no km 198 da BR-l 161SP ainda nio possui denomlnllÇio. Cassa forma. de

acorda com a estatlelecldo na Lo! nO 6.682. da 'Zl de agaslo de 1979. cópia anexa. a
proposição poderá sar efetivada através de lei especial. cujo projelo poderá ser
apresentado pelo próprio panamentar proponente.

A Sua ExceItncia o Senhar
CLóVIS Dl! BARROS CARVAUtO
Mlnilllro de Estado Chefe da Casa Civil da Presldincla da República
Paláeio do Plana~o

Bnuilfa· DF

LEGtSLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORllENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI

LEI N° 6.682. DE 27 DE AGOSTO DE 1979.

DISPÚE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE
VIAS E ESTAÇÕES TERMlNAlS DO
PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO. E DÁ
Ol{fRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° As estaÇÕes terminais. obras de arte ou u-echos de via do Sistema
Nacional de Trlll1Spone teria a denominaçlo das localidades em que se encontrem,
cruzem ou interliguem. consoante a nomenclatura estabeleCIda pelo Plano
Nacional de Viação.

§ único - Na execução do disposto neste arti80 será ouvido. previamente.
em cada caso. o órgão administrativo competente.
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Art. 2° Mediante lei egpecial, e observada a regra estabelecida no anigo
antenor. uma lffitação ICllllinal. obra de arte ou trecho de via poderá ter.
suplell~amente. a designação de wn fato histórico ou de llOme de pessoa falecida
que haja r 'srado relevante serviço 11 nação ou 11 humanidade.

Art. 3° Silo m8lUuIas as denominações de estações terminais, obnl!l de
arte e trechos de via aprovadas por lei.

Art. 4' O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90
(noventa) dias. estabelecendo. inclusive, o inicio de sua execução.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na da1a de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposiçlles em contrário.

LEI N° 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973,

APROVA O PLANO NACIONAL DE VIAçÃO. E
DÀ OUTRAS PROVID~NCIAS.

An. I" Fica aprovado o Plano NaelOnal de Viação (PNV) de que trata o
an. 8'. item XI. da Constituição Federal. representado e descnto
complementarmente no documento anexo comendo as seguintes seções:

\. Conceltuaçio Geral. Sistema Nacional de Viação.

2. Sistema RodoVlàrio Nacional:

2. J conceituaçiO;

2.2 nomenclatura e relaçio descritiva das rodovias do Sistema Rodoviirio
Federal integrantes do Plano Nociona1 de Viaçio.

3. Sistema Ferroviàrio Nacional':

3.1 conceiroação:

3.2 nomenclarnra e relação descritiva das fctrOvias integrantes do Pllllo
'JnclOnal de Viação.

4. Sistema Pormàrio NacIonal:

4. J concolroaçlo:

4.2 relaçio descritiva dos portos marítimos, ftuvi81s e ll1CUS!res do P11110
Nacional de Vi~.

5. Sistema HidrovilÍrÍo Nacional:

5.1 conceituação;

5.2 relaçio descritiva das vias navegàvels interiores do Plano Nacional de
Viação

6. Sistema Aeroviàrio Naeio!1&l:

6.1 conceituação;
6.2 relaçio descritiva dos aeródromos do Plano Nacionll de Víaçio.

§ l° Os sistemas mencionados MS seçõ~ 2. 3, 4, 5 e 6 citadas. englobmn
as respectivas redes construidos e prevista!.

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

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ND 1.574/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abertura, •

divulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para

apresentaçlio de emendas, a partir de 16/11/99. por cinco sessaas.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projato.

Sala da Comisslo, em 23 de novembro de 1999

.---... "

..~; -'---
Ruy binar Prudêncio da Silva

Secretario

1-RELATÓRIO

Este projeto pretende denominar o viaduto conltrUldo no

qull6metro 1llll da nxIovia Presid.nta Dutra. na diviIlI ltI'lft 0& municlpioa de
Arujá e Santa Isabel, 'Vl8duto Sio Bento'. pelo reconhecil1l8llto da
comunidades locaiS 805 serviços benefic:ente& pres1ados à regiio pela ordem

benllditin..

Durante o prazo regirnental. !lio foram apreeentadas

emendas.

É o re!al6rio.

11 • VOTO DO RELATOR

Em 1992, o Projeto de Lei nO 3.357192, contendo UINI

propoata Mmel~ ao projelD atuei em epigraftl, tramiIDU PlIla Clmara doa
c.putadoe e foi aprovado. por unanlmidadll, pela Comísdo de Educaçlo,
Cultura e Desporto. Entretanto, este projeto foi pnljucliclldo, pois 8quela época

vigorava o lII1tendimento que a iniclaliva da proposiçiO dependia do Poder
ex.cutivo. Por _ motivO, a Comisslo Ôll ConstilUiçIo, Justiça e da RlIdaçIo,

junto à Mesa Dl1lllora, arquivou aquele projeto de IIli 110& termos do ar!. 184, § 2".
do Regimento interno.

Recentemente. em 1999. a CAmara dos 0lIpuIad0e

enceminhou a lndleaçio nD 1.373199 !lO Ministro dolI TllInsporta.~ •
denominllÇAo cl1ada para o mesmo viaduto. O Ministro dos TratlSllOftea, no

entanto. respondeu • Casa que O próprio PodIIr Legilllativo poderia aprcwr uma
la; especial para Implementar llUgH1&lS dessa natureza. conforme o act. 2" de
Lei rf' 6.M2, de 27 de egOlllD de 1979, Plano Nacional de' Viaç6o;'confomIIl o

texto a MgIIir:

-Art. 2" Madlanta lti MDtClt!, • oilHrwdI a ....
_belecJda no afflgo anlelior. uma~ lwminal, olHa de ou
tnKIho de via podeR tal; aupletivamlltlá!, a dMiflllaçio de um ida l*t6dco
ou de _ de PMSOII falecida que h.. ptMfado ,..,."le HIYI90 • naçto
ou li hutltll1lI.x.....

Por esta razIo, nIo podeni haver queilquer~

quanto à~ eIlIlxnda pelo nobre LIepUtado Valdemar Coata N8'o. que
pretende, ÔllllS8 forma, homenagear o nome Ôll 510 Bento. um dOI untolI de

maior importlncia reiigioaa no B....i1, Cl.\ia biogllllia dispensa elogia-, e • tradlçio
humenfatica do trabalho beneficente prestado plSIa ordem beneditillll em QllM8

todo o Pais.

ciante do exposto. volamos para a aprovaçio do ProjeIo de
Lei nD 1574199

Sala da Comissão, em ~H: Ôll \'_-.-_.;.. ..'"~ de 2000.

~Deputado Duillo ~n8Sêiíi

Relator

li' • PARECER DA COMISSÃO

A Comisslio de Vlaçio e Transportes. llm reunllo
ordinária reali%ada hoje. aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO 1.574199, notI
termos do parecer do relator. Deputado Duilio Pisaneschi.

Estiveram presentes os seguintes Deputado.:
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Barbosa Neto - Presidente, Chiquinho Feitosa e Pedro
Fernandes - Vice-Presidentes, Aloizio Santos, Chico da Princesa, Dullio
Pisaneschi. Feu Rosa. Mário Negromonte, Pedro Chaves, Roberto Rocha, Romeu
Queiroz. Sérgio Barros, Sérgio Reis, Alberto Mourão. Domiciano Cabral. Eunlcio
Oliveira. João Henrique, José Chaves, Waldir Schmidt, Eliseu Resende. IIdefonço
Cordeiro, Neuton Lima. Raimundo Colombo, Carlos Santana. Damião Feliciano.
Fernando Marroni. Marcos Afonso, Teima de Souza. Albérico Filho, Almir Sá,
Glycon Terra Pinto, Philemon.. R.çx!rigues, Raimundo Santos, Eujácio Simlles.
Edinho Araújo. Carlos Dunga. Paulo Braga, Luiz Sérgio e Olimpio Pires.

Sala da Comissão. em 5de abril d~ÓOO
..F.

../ -;,' '.; " ,/
-----r7/ ..
~t'~

Deputado BARBOSA NETO
. ~",&idente

·PROJETO DE LEI N" 1.621-A, DE 1999
(DO SR. GILBERTO KASSAS)

Dispõe sobre a IdentíficaçAO dos alimentos oferecidos aO consumo nos eslabeleclme~ que
espec!fica; tendo parecer da ComIssão da Defesa do Con&UmldoI, Meio Amblente eMInori8ll
pela aprovação (relator. DEP. PEDRO PEDROSSIAN).

(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE EMINORIAS; E DE
CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE R~.OAÇÃO (ART.54) • ART. 24, 11)

'Projeto inicíslpubJ/cBdo /lO OCO de 14110199

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

SUMÁRIQ

•lermo de recebimento de emenda.
-parecer do relator
-parecer da Comissão
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE'E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.621199

Nos termos do Art. 119. caput, I. do Reglm.nto
Intemo da Câmara doe Deputados, o Sr. Pr....ident... da ComI.do
delsrminou a abertura e dlvulgaçllo. na Ordem do Dia das ComlA6ea. de
prezo para recebimento de emandaa (5 ....sslles). no perlado ele 12111189*
19111199. Esgotado o Pr8z0. nAo foram apresentadas emendas !lO projeIo.

I·RELATÓRIO

o Projeto de Lei nO 1.6121, de 1999, de autoria do ilustre
Deputado Gilberto Kassab. determina que os estabelecimentos que servem

refeições pelo sistema de auto-serviço sejam obrigados a idenli1icar OS principais
ingredient~ que comoõem os produtosof~ao consumo.

Define auto-serviço altllO 'aquele em que os alimentos ficam
expostos à escolha do próprio consumidor que se abastece sem a medição de
funcionário para ordenação do pedido'.

Estabelece, ainda, que o cumprimento do disposto na lei é
condição para conceder-se o alvará de funciOnamento e que o descumprimento

sujeita oinfrator apenalidades que vão da adveII6ncia até acassação do alvará de
funcionamento.

Detennina que a lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 60 (sessenta dias) acontar de sua publicação.

O projeto não recebeu emendas e cabe-nos. nesta Comissão
de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias. analisar a questão no que

. tange à defesa do consumidor eàs relações de consumo.

,,- VOTO DO RELATOR

Em conseqüência da velocidade exigida pela sistema social
em que vivemos. nosso tempo é cada vez mais precioso e exíguo. Nesse contexto
proliferam o número de baras, restaurantes e lanchonetes que.ofenecem refeições
pelo sistema de auto-serviço,

Nestes estabelecimentos o COIIIUmidor choga, serve sua
refeição. come e vai embora, Muitas vezes s6 fala com o caixa para pel'!Juntar o
preço a pagar. isto é. não teve nenhuma informação &lllml a CllIllIlO!ição daquilo
que está consumindo.

A proposta sob comento nos P!I"IC8 intlIntUaiIle. embora crie
uma exigência a mais para concessão do alvará de funcionamen1O. Assim sendo.
mesmo utilizando-se um cardápio geral. os interessados em saber o que estão
consumido terão acesso às informações necessárias sobre os alimentos postos a
lua disposição, Outrossim, será útil. também. pera a própria fiscalização de saúde
que. em uma vistoria de rotina. poderá comparer o prometido no cardápio com o
ofertado ao consumo.

Diante do exposto somos pela aprov~o do Projeto de Lei nO
1.621. de 1999.

\

Sala da Comissão. em \5 de ("I.),,'i.~Ç de 2000.

Sala da ComisaAo. em 22 de novembro de 1999.

.4t//I.:-- J .
Aureni!ton~8 d~eida

.• , SecreláriC(

~
/ (

/--..:"--~
. " _ Peíl~

?-;:-- .•
•~ ator~
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••PARECER DACOIIS8ÃO

A~ de DerIsa do C<nu'nidDr, Meio Almienle
e MinoIlII, em lIltIllil onWria rIIIizIdI hcie, APROVOU INliInII'I*I6e o
Projeto de Lei ~ 1.62111999, nos termos do pn:er do relator, DepliIKlo Pedro
Peci'oBIian.

Estiveram presentes os 8erl1ores 0eplJIad0s, Sa/aIiel
Cavalho, PresideIle, Pedro Biltencol.rt e Artindo Chinaglia, VK:e-Presidentes,
Mircio Bittar, Ricarte de Freitas, Rávio Derzi, Joeé Boiba, Luiz BitlllllOOUrt,
Ricardo lza', ExpedHo JIilior, Luciano Pizzatlo, Ronaldo Vasconcellos, Ben-Hur
F8fI8ira, João Magno, Femando Gabeira, FEllTI8lllo Zuppo, Regis Cava!clK1ls,
Aloízio 'Santos, Dui!io Pisaneechi, Maria Abadia, Francisco SiIvll, Peào
Pedrossian, JoAo PU, Marcos Afonso, FemII'ldo~ eInácio Arruda.

PROJETO DE LEI
ri! 1.694-A, DE 1999

(Da Sra. I.uiu El'lIIdinl)

Dispõe sOOre aob!l\IatOriEKla de cardáplo em Método Braile nos restauran'ss, bares e
lardmem; tenOO p819C8r da Comssio de Defesa do CooslJnijor, Mekl Antiente eMmiaS
pela~ (relator. DEP, EXPEDITO JÚNIOR), ~.

{ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO MtlIENTE EMIOORlAS; DE
SEGURIDADE SOCIAl. EFAMílIA; EDE CONSTlTUlÇÂO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO
(ART. 54) •ART, 24, 11)

SUMÁRIO

I· ProjelolniclaJ

11· Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente eMinorias:
, tenno de receblmento de emendas
•parecer do relatlr
•parecer da Comissão

o COIIaresso Nacional decreta:

Art. I· Ficam os restauramos, bares < lanchon<t<s obrigados a t<fOrn
pelo metIOS OI (um) excmplarde cardápio <m Método Braille:

Art. 2" O lIio cumprimento do disposto no artigo anterior implicui
em IIIlIllade 100 (cem) UFIR's.

Pat:ígrafo único. Em cuo de reincidmcia senI duplicado o valor da
multa aplicada anteriormente.

An. 3D Esta lei entrará em vigor no pralO de 180 (cento e oitellta) díu
a _ da data de sua publieaç:lo.

JUSTIFICAÇÃO

A CoMituiçio Federal ao ddermímr, em seu att. S·, inciso XIV que "é
uscaurado a todos o acesso li. infomtllÇlo e ~guardado o sigilo da fomo qlIIlIdo
necessário ao exercicio profissional" e em seu art. 24·, inciso XIV que compele a
Unilo estabelecer normas gerais sole a proteylo das pessoas pooadoru de
deficiencia deixa claro a oportllnidadc da itúcialiva que ora apreseotaJno&.

Reconhecer o direito a plena cidadania dos portadores de deficiencia visual é
.um de_ que nos obrip a legislar sobre quesl&ls que se 'Parentemenle simples 110,
na~. fundamentais no COlidiano da vida desses bra<ileiros.

Assim, obrigannos que restaumlte$, bares e lanchonetes ofereçam aos
portadores de deflCiincia visual condições igualitárias de atendimento é um alo de
resne;ln < de solidariedade que, temos certeza. irá contar com o apoio dos nobres
,... ,,'!Ita Casa.

Sala das Sessões. em/t f."t fN

DepufáClã tuiza Erondina
- UderdoPSB

LWlSLACÁO CJTADAANEXADA rELA
COORDDõACA.O DI: ES11JDOS LEGISLA.TIVOS- CeDI

CONSTITUIÇAo
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍruLOl
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

• •••••••••••••••~ : h ••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. S· Todos sIo iguais penmte a lei. sem distinçio de qualquer
naroteza. ganntindo-se aos brasileiros e aos estnlllgeíros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito li vida. à liberdade.. á igualdade. á segurança e à
propriedade. nos lennos seguintes:

XlV - é 8S5egurado a todos o acesse li. informação e resguar~ilo
da fonle. quando necessário ao exercício profissional:
.....................................................................................................................................

Tí1ULO \11
Da Organizaç!/> do Estado

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

CAPÍruLO 11
DaUnilo

..............................................................................- .

Art. 24. Compele li Uni!o, aos Estados c ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
..............................................................................................................................- .

XlV - prOle~o e integraçio-social das pessoas ponadoras de deficiência:
............................ , , .
..........................................., " .
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS'

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.694/99

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão
detenmnou a abertura e divulgação, na O, dem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no periodo de 29/11/99 a
06112199. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 07 de dezembro de 1999

I
~·\·,r '>-..

Aurenilton Ar nke Almeida
Secretário

I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei nO 1.694. de 1999, de autoria da ilustre
Deputada Luiza Erundlna. determina que restaurantes, bares e lanchonetes sejam

J:l5 a manterem. no mínimo. um exemplar de cardápio em Braile.

Estabelece multa de 100 (cem) UFIR's em caso de
descumpnmento do disposto na lei, dupltcando-se o valor em caso de reincidêneia.

O projeto não recebeu emendas e cabe-nos. nesta Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio AmbIente e Minorias. analisar a questão no que
lange a defesa do consumidor e as relações de consumo.

" - VOTO DO RELATOR

o orojeto sob comento é de suma importaneia para um parcela
de nossa população Que. por deficiência inata ou adquirida. não dispõe do sentido

da visão, limitando sua capacidade de atuar na vida corrente.

A invenção do método Braile significa para as pessoas com
deficiência visual algo tão importante quanto a escrita para todos nós. Obviamente, o
método Braile deve ser utIlizado de forma ostensiva para atender os que ceIe

necessrtam e não ser desperdíçada esta signrficativa criação.

Ricardo Izar, Expedito Júnior, Lucianp Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Ben-Hur
Ferreira, João Magno, Femando Gabeira, Femando Zuppo, Regis Cavalcante,
Aloízio 'Santos, Duílio Pisaneschi, Maria Abadia, Francisco Silva, Pedro
Pedrossian, João Paulo, Marcos Afonso, Fernando Coruja e Inácio Arruda.

Deputado SALATlEL VA HD (PMDB-PE)
Pr si ente

PROJETO DE LEI
N21.748-A, DE 1999

(Do Superior Tribunal Militar)
MENSAGEM~ 1199

Extingue a 5' e a 6' AudRorias da 1" Circunscrição Judiciária Militar, extingue cargos da
Magistratura e do Quadro Permanente das AudRorias da Justiça Militar da União e dã outras
providéncias; tendo parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, pela
aprovação (Relator. DEP. ALDO REBELO).

(ÀS COMiSSÕeS DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, 11))

SUMÁRIO

1- Projeto Inicial

11- Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
- termo de recebimento de emendas

parecer do relator
parecer da Comissão

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art- 1·. Ficam extintas, com f\mdamento no artigo 96, inciso lI,
alíneas "b" e "c", da Constituio;âo Federnl:

I - a S· Auditoria da l- Circtmscrição Judiciária Militar;

Estiveram presentes os Senhores Deputados. Salatiel
Carvalho, Presidente, Pedro Bittenccurt e Arlindo Chlnagiia. Vice-Presielentes,
Mãrcio Bittar, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi, José Borba, Luiz Bittencourt,

Em respeito a Igualdade ae direitos estabelecida em nossa
Constituição e aproveitando a jã existente e cnattva invenção do método Braile,

somos pela aprovação do Projeto de Lei nO 1.694. de 1999.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU unanimemente . o
Projeto de Lei nO 1.694/1999, nos termos do parecer do relator, Deputado expedito
Júnior.

Sala da Comissão, em,(..q~ ~:--r-<_·i \(J

\~:I~~\\' .'
Deputa0 " ' . ',~~Júnior

a or

111- PARECER DA COMISSÃO

de 2000.

n - a 6' Auditoria da I' Circunscriç40 Judiciária Militar;

m - 02 (dois) cargos de J"uiz-Auditor e 02 (dois) cargos de .Juiz
Auditor Substinno, coustm1tes da 10taçà<J das Auditorias ora
extintas;

IV - 13 (<reze) cargos de Técnico Judiciário e 01 (um) cargo de
Auxiliar Judiciário do Quadro Permancatc das Auditorias da
JustiçaMili=.

. Art.. 2- • A allnea "a'\ do artigo 11.. da Lei nO 8.457 de 04 de
setembro de 1992, passa. a vigorar com a seguinte reda.çl!O:

"art.!! .
a) a primeira: 4 (quatro) Auditorias: "(NR)

Art. 3 11t• Os magistrados ocupantes dos cargos a. que se refere o art.
r', inciso m.. desta Lei, serão postoS em. disponibili~ ':001 remt.Dl:craçI.o
integral. até seu obrigatório aproveitamento em cargos .d!ntlCOS, respe.tada a
garmttia de ínamoVJ.'bilidade.

Art. 4·, O Quadro da MagistranJra de Primeira Instância da Justiça
MilitM é o previsto no Anexo I desta Lei.

Art- ~, Ficam ttanSÍeridos pera o QUlIdro p~cnte da
Secretaria do Superior Tn'bunal Militar, 02 (duas) F~~ CotmSslODAdas. de
Dinotor-de-Sccretllria, FC-09, 02 (duas) Funções COIIIl5':lonadas de SupervISor
I FC-04 e 02 (duas) Funções Comissionadas de Auxilillr. FC-oZ, do Quadro
Permanente das Auditorias da Justiça Militar, criadas pela Lei nO 6.889. de li
de dezembro de.1980 e transfonnadas pela Lei nO 9.421, de 24 de dezembro de

1996.



14688 Quinta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

MAGISTRATURA CIVIL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR -CARGOS DE CARREffiA

N' DE CARGOS DENOMlNACAO N" DE CARGOS
01 Juiz..AuditorCorreaedor 01
20 JUÍ7.~Auditor 18
20 Juiz·Auditor Substituto 18
·1~·';''''''''''<''TOTA:.u.~~~7, .." ..J,;""

Parágrafo úoic:o. As FUDÇÕcs Comissiooadas nivel FC-09 tIansferidas na
fOIIl1li deste artigo, sema transformadas em 02 (duas) fimÇÕes de Assessor da
Presidência, conservando a mesma narureza e o mesmo padrão de vencimentos.

Art. 6". Os processos em andamcoto nas Auditorias ora extintas
serio redistribuídos às demais AudilOrias da I' Circunscrição Judiciária Militar,
observadas as nonnas legais vigentes.

Art. '". O acervo das Auditorias ora extintas ser;{ tran<ferido para a
Diretoria do Foro e Auditorias remanescentes da I" CirCllDScriçio Judiciária
Militar, por Ato do Presidente do Superior TribUllll1 Militar.

Art. 8", É flll:U1llldo ao Superior TnôUllll1 Militar traosfOIlllDl"
funções comissionadas. b= como alterar suas denominações, desde que disso
nlIo resulte acréscimo de despesa.

Art. 9". As despesas dccormnes da aplicação desta Lei., correrio à
conta das dotações orçameurárias consignadas à Justiça Militar da União.

(Art. 40 da Lei n'

DENOMINA AO
Juiz-Audrtor Corregedor
Juiz~Auditor

Julz-Audilor Subctituto
I_O"

ANEXO I

,de de de 1999)

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçãO. LEGISLACÃO CITADA ANEXADA l"ELA
COORDENAÇÃO DE EST1JJ)OS UGlSLAnvos - CeDI

Bras.lia·DF, de de 1999; 178" da Independência e 112" da República

JUSTIFICAÇÃO

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

O projeto de lei ora apresentado rem por objetivo extinguir a S' e
a 6' Auditorias da I' Cir=cnç40 Judicüiria Militar, Conseqllenremcnle,
elCringuir dois cargos de Juiz-Auditor e dois de Juiz-Auditor Substintto da
carreira da Magistratura da Justiça Militar. Além do mais, ptopOr medidas
decorrentes dessa extiD~. quer na área de pessoal, quer na área de mareria.l.

O projeto em foco obedece ao mandamento expresso no BIt. 96.
inciso lI, aliueas "b" e "c" da COl1SlÍll/Íção Federal.

Periodicamente, a Justiça Militar da U~ promove estudos
visando ao seu maior aperfeiçOamento. procurando tomar_, estr\llUl'Blmente.
mais ágil e menos onerosa

E ao buscar sua maior efici!ncia, eficácia e efetividade, deparou
se com a possibilidade de propor O seu redimensiooamcn1o, como forma de

otimizar o serviço judiciário e reduzir custos operaciorWs. Tal constatação
nlio intimidou este Tnbunal, muito pelo contrário.

A I' CirCUDScrição Judiciária Militar é composta por seis
Auditorias. para uma àrea de jurisdição que abrange os Estados do Rio de
Janeiro e Espírito Santo. Com a proposta ora apresentada, os quatro Juizos
remanescentes receberão as ambuiçôos daqueles ames e:dstentes e estarlio
aptos a continuar cumprindo suas funções judicames de modo eficaz e com
economia de meios.

Propõe-se, conseqflentemente, a extinÇ!D de qUlllro cargos da
magistrlllIlra de I' Intláncia, dois .~ .Juiz-Audítor e dois de Juiz-Auditor
Substituto. Assegura-sc, porém, MS respectivos titulares, O direito de
pemumecerem em dispOllibüidadc. com relmmeraç!o integral, até o
aprovcitamcoto obrigatório em vaga destinada ao prccnchimemo de claro em
Auditoria da mesma CírCllllSCriç!o onde eram lotados ou em outta
Circunscrição Judiciária Militar, caso assim o desejem. O respeito às garantias
constitucionais da magistratura - vitliliciedade, inamOVIbilidade e
ú:redutibilidade de vencimCl1tOS - estará assim resguardado.

Propõe-se. ainda, a extinção de 13 (treze) cargos de Técnico
Judiciário e OI (um) cargo de Auxiliar Judiciário do Quadro Permanente das
Auditorias da Justiça Militar, com a conseqüente economia de meios.

As FWlç!les Comissionadas de Diretor-de-Secretaria, Supervisor I
e Auxiliar serão traIISferidas para o Quadro Permanente da Secretaria do
Superior Tnbunal Militar. por Ato de seu Presidente. Tal medida não trara
aumento de despesa aos cofres públicos.

Importa ressaltar qUe a atua1 Administração do Superior Tnbunal
Militar vem, num processo gradativo, davolvcndo às Forças Armadas de
origem os militares requisitados. As funções ora transferidas para o STM tem
por objetivo suprir as lacunas existeD.tes ou a existir com a restituição dos
militares acima referida.

Finalmente, como corolário da extinção em comento, propÕe-se.
ainda, a redis1nbuição dos feitos em andatncn10 nas S' e 6' Auditorias da I'
Círcunscriçlo Judiciária Militar, para as demais remanescentes da mesma
CírcunscriÇllD Judiciària Militar e do acervo, dentre estas e a Diretoria do Foro
da I' CJM.

TiTULo IV
Da Qrganizaçlio dos Poderes

CAPÍTULO!
Do Poder Legislativo

Seçlon
Du Atriblliçfits de Coau-D Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Naciooal, com a sanção do Presidente da
República, nlio exigida esta para Oespecificado nO$ artigos 49. 51 e S2, dispor sobre
todas as matérias de competência da Unillo, especi3lmente sobre:

x - criação, trllDSformação e extinção de cargos, empregos e ftmçôes
públicas:

XI • criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;

SeçloVDI
Do Processo Legislativo

Snbseçliom
nas Leis

Art. 61. A iniciatíVll das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Cãmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional. ao Presidlmte da Rcpilblica, ao Supremo Tnounal Federal. aos
Tnbunai5 Superiores. ao Procurador-Geral da Repilblica e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.

§ JO São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

! - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annad>!s;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, ftmções ou empregos públicos na administraçlo direta
e mnarquíca ou aumento de sua remuneração;

b) organízaçio administrativa e judiciária, matéria lrlbutária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administraçio dos TcttilÓrios; .

c) servidores püblicos da Unillo e Tenitórios, seu regime juridico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

• .A/lua "cH com r~daçdo dodape1a E1Mnda Comlltueio'IDJ nO 18. de 05/02'1998.

d} orgaoizaçlo do Ministério Público e da Defensoria Pública da Uuillo,
bem como normas gcms para a orgauizaçlio do Ministério Público e da Defensoria
Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criaçIo. es!TUturIlçIo e Il1nbuiçllcs dos Ministérios e órgios da
administração públiea;

f) militares das' Forças Armadas, seu regime juridico, provimento de=0$. promOÇÕes, estabilidade. remuneraçlio. reforma e transfer!Dcia para a
reserva.

" Allnea "J"ocrucidtJ pola Emenda CalUtllUCionaI li' 18. lU 05/0211998.
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§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do
Presidente da Reptiblica, do Supremo Tnounal Federal e dos Tribunais Superiores
terão inicio na Câmara dos Deputados.

§ 1° O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação
de projetos de sua iniciativa.

§ 2° Se, nO caso do parâgrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco
dias, sobre a proposição, Será esta inclUÍda na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos demais assuotos, para que se ultime a votação.

§ 3° A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos
DepUtados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágIafo anterior.

§ 4° Os prazos do § 2° não co= nos periodos de recesso do Congresso
Nacional, nem se aplicam aos projeros de código.

TiTULo IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULom
Do Poder Judiciário

SeçAo I
Disposiçlles Gerais

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

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos uibunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internOS, com
observância das nonnas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo

sobre a competência e o fimcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juizos que lhes
forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de C3Ireira
da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e titulos, obedecido
o disposto no an. 169, parágrnfo único, os cargos necessários à administração da
Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos
juizes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

II - ao Supremo Tnounal Federal. aos Tnllunais Superiores e aos TnllUllaÍS
de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no an. 169:

a) a alteraç:lo do número de membros dos 1nllunais inferiares;

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneraçào dos seus serviços
auxiliares e dos juizos que lhes forem vinculados, bem como a flX8çâo do subsidio
de seus membros e dos juizes. inclusive dos tribunais inferiores, onde houver,
ressalvado o disposto no art. 48, XV.

• Alínea com redaçli.o dada pela Emenda ConstItUcional nO 19. de ().I·06 '1998.

c) a criação ou elttinção dos ttibunals inferiores;

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

m- aos TnbUllaÍS de Justiçajulgar os juízes estaduais e do Distrito Federal
e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de
responsabilidade. ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

LEI N° 8.457, DE 4 DE SETEMBRO DE 1992.

ORGANIZA A JUSTIÇA MJLITAR DA UNIÃo E
REGULA O FUNCIONAMENTO DE SEUS
SERVIÇOS AUXIT.IARES.

PARTE I
Da Estrutura da Justiça Militar da União

TITULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 10 São órgãos da Justiça Militar:

I - o Superior Tnbunal Militar;
Il - a Auditoria de Correição;

m-os Conselhos de Justiça;

IV - os Juízes-Auditores e os Juízes-Auditores Substitutos.

TITULO IV
Dos Órgãos de Primerra Instância da Justiça Militar

CAPÍTULo I
Das Disposições Preliminares

Art. 11. A cada Circunscrição Judiciária Militar corresponde uma
Auditoria, excetuadas as primeiras. segunda, terceira e décima primeira, que terão:

a) a primeira; seis Auditorias;

b) a terceira: trés Auditorias;

c) a segunda e a décima primeira: duas Auditorias.

§ 1° Nas Circunscrições com mais de uma Auditoria, essas são designadas
por ordem numérica.

§ 2° As Auditorias têm jurisdição mista, cabendo-Ihes conhecer dos feitos
relativos à Marinha, Exército·e Aeronáutica.

§ 3° Nas Circunscrições em que !;louvor mais de uma Auditoria e sedes
coincidentes, a distribuição dos feitos cabe 80 Juiz-Auditor mais antigo.

§ 40 Nas circunscrições em que houver mais de uma Auditoria com sede na
mesm;1 cidade, a distribuição dos feitos relativos a crimes militares, quaodo
indiciados somente civis, faz-se, indistintamente, entre as Auditorias, pelo Juíz
Auditor mais :mtigo.
.............................................................................-•........•....••................................- .

cAPiTULon
Da Auditoria de Correição

Seção Única
Da Composiçto ~ Competênoia

Art. 12. A Auditoria de Correição é exercida pelo Juíz-Auditor
Corregedor, com jurisdição em todo o território nacional.

LEI K? e.889, DE 11 DE DEZEMERO DE 1980

Dl:JPÓf! !>obre t; cn~C'jo t! e:l::Jr.r:f1o ri.:!
C3r~os dos Quaàros Perm:l:lellte5 aDS S~·

cret':!IrlD5 do SUrUrHJl" Tribun:!l !\Ulit:Jr t."
du Auc:itOrloiJ$ da Justiça .\[jjjLar. e d:l ou
eras providénciDs.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA. faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. l~ Ficam criados ou extintos cargos. nos Qu::tdros Perma·
nentes das Secretarias do Superior Tribunal :Milir.ar e das .':I.udir.orias
da Justiça. ?\.lilitar. de acordo com os anexos I t! Il desta Lei.' respecti·
V"amente•

§ l~ Os cargos de provimento efetivo Dra cria.dos serão distri·
buidos por Ato do Presidente do Tribunal pelas classes e referências
das respectivas Categorias Funcionais. de acordo com a lotação fixada.
observados os critérios legais vieentes.

§ 2~ O provimento dos cargos de que trata este artigo far·se-á na
forma prevista no artigo 97t parágrafos 1t;t e 2t;t I da Constituir;ao Fede
ral. observado o limite estabelecido na legislaçãO vigente para progres·
são e ascensão funcionais.

§ S? Os cargos criados em decorrência da e::ctinção de outros terão
o provÍInento condicionado à vacância dos que lhes deram origem.

Art. 2! Ficam criados ou extintos, nos Quadros Permanentes das
Secretarias do Superior Tribunal Militar e dns Auditorias da Justiça
Militar. as funções integrantes da Categoria de Direção e Assistência
Intermediária do Grupo do mesmo nome, constante. t'espectivamente.
dos An""o5 UI e IV desta Lei.

rUt. 3~ Os atuais car~os em comissão de Diretor de Secretaria do
Grupo·Direção e Assessoramento Superiores. do QUlldrO Permanente
das Seeretarias das Auditorias da Justiça ~1:ilitar. sâo reclassificado!
no níveL STM-])AS-1Dl.2.

Art. 4~ (VETADO).
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Art. 5~ As despesas decorrentes da aplicaç40 desta Lei correrAo â
con'ta das recursos orcamentários prôprios da Justiça Militar.

Art. e~ Esta Lei êntrará em vigor na data. de sua publicação.
Art. 7~ Revogam-se as disposições em contrArio.
Erasmo.. em 11 de dezembro de 1980: 159! da Independência e 92!

da R.pú blica.

25.10.99. por cinco sessões. Esgotado o prazo. não forem apresentadas emendas
ao proJeto.

Sala da Comissão. em 3 de novembro de 1999

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabirn .-'.bf...lckel

, \ .. \ \ ... \.-....... 1-

•._ c...\C'-'-<""'A<-'
Walb,a Lóra
Secretária

LEI N° 9.421, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

An. 3· Os VIlores de vencimento dos cargos das carreiras judiciárias sio
os consumtes do Anexo n.

An. 10 Ficam criadas as carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico
Judiciário c Analista Judiciário. nos Quadros de Pessoal do Poder Judici:irio da
União c do Distrito Federlll e Territórios. na forma estabelecida nesta Lei.

Na forma prevista nos lIItigos 48, inciso X. 61. 64 e 96, inciso n.
allneas ub" e "cn da CllDStituiçlo Federal, tenho a hoDn de enc:aminhar a Vossa
Exce1!ncia o incluso projeto de lei que "extbtple a 5" e a 6" AlIdltDriu da 1"

CRIA AS CARREIRAS DOS SERVIDORES
DO PODER JUDIClÁRlO, FlXA OS VALORES
DE SUA, REMUNERAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

o Projeto dc Lei n' 1.748, de 1999, de autoria do Superior Tribunal Militar,
objetiva. cXünguir a 5'J. e a 61l Auditorias da III CiccllrlS'criçJo Judiciária Militar. Em
eonseqüéncia.. ficaria extintos dois cArgos de Juíz~Auditor e dois de Juiz-Auditor
Subsntuto da carreira da Magistratura da Justiça Militar, ficando os ocupantes
dt'sses cargos em disponibilidade remunerada até seu mtegral aproveitamento ~m

cargos idênticos. respeitada. a garantia da. inamovibilidade.

Da mesma. forma propõe a extinção de treze c:zrgos de técnico judiciário e
um cargo de auxiliar Judiciário do Quadro Petmanente das Auditorias da Justiça
Militar. penencernes às citadas Auditorias.

Como com;;eqüência. busca.se alterar a Lei n° 8.457, de 04 de setembro de
1992. que "organiza d. Justiça Militar da Uni~ e regula o funcion:unento dc seus
SCl'V1ÇO$ auxiliares'" especificamente seu artigo 11. para estabelecer a reduçlo
prevista do nilmero de Auditorias da la Circunscriçlo Judiciária, que passa de s~ís

p1lI'3 quatro.

Dc acordo com a proposi~o, ficam transferidas para a Secretaria do
Superior Tribunal Militar duas Funções Comissionadas de Diretor de Secretaria.
duas Funções Connssionadas de Supervisor [ e duas Funções Comissionadas de
Auxiliar.

As transferências propostaS. segundo a Mensagem envia.da., objetivam supnr
lacunas em =~ da devolução aos 6rg~s de origem de militares requisitAdos.
medida que cstá sendo adotada gradativamente pcla atual administra~o do Superior
Tribunal Militar.

De acordo com a Justificação da matéria. a proposta ora em exsme é fruto de
estudos promovidos peIa Justiça Militar da Unilo e objetiva o aperfeiçoamento dc
sua estrutura., buscando tomá..la mais ágil e menos onerosa.

Segundo ainda a JUstificaçlo, "a l' Ci,cullJ<riç/fo JudicúírÍll M1litIlI i
CD11IpDsta ptlr sl!i~ auditori#. para UIlUt áma de jurisdiçãD qUi! abrang8 os Enados

l-RELATÓRIO

Brasília.DF, 13 de setembro de 1999.

Senhor Presidente,

MENSAGEM N" 001- PRES

An. 2° As carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista
Judiciário são conmtuidas dos cargos de provimento efetivo, dc mesma
<!eno1tlÍlUl.ÇãO, estruturados em Classes e Padrões, nas diversas areas de atividade,
conforme o Anexo I.

Parágrafo único. As alnÕuições dos cargos, observadas as arcas de
anvidade, serão descritas em regulamento.

Cin:ulUeriçio Judiciária Mililllr, e:rtiJIgue cargos da Magistratura e do
Quadro Permanente da. Auditorias da Jnstiça Militar da Uniio e dá outras
providências."

Informando que o presente projeto mereceu aprovação do Plenário do
Superior Tn111ma! Militar na Sessão Administrativa de 10 de setembro de 1999,
cncmço o especial intetesse de Vossa Excel~ncia no sentido de adotar
providências para que a sua tr:mrit.açiIo seja conduzida em regime de urgência.

É importante ressalw, por oportuno, que O projeto em questão não
trará aumento de despesas aos cofres públicos.

Valho-me do ensejo 'Para renovar a Vossa Excelência expressões de
elevada estima e consideraçilo.

-- //./;.. <:Lj «.#......~,...
Tea Bri& do Ar CABLOS DE ALMEIDA BAPTISTA

Mínistro-Presidente do SLM

do Rio de Janeiro e Espíríto Santo. CO//f a proposta ora apresentada, os quatro
Juízes remanescentes reuberão as atribuições daqueles ames existetlles e estarão
aptos a cOllrillua, cumprindo suas funções judicantes de //fodo eficaz e com
economía de fflt1ias".

Cumpre ressaltar ainda que as meàidas proposras foram aprovadas no
Plenáno do SUpenor Tribunal Militar. na sessão admmisrralÍva realizada em 10 de
setembro deste ano.

A proposição em causa foi distribuída a esta Comissão. que. nos termos da
alinea "g" do inciso Xl do art. 32 do Regimento Interno, se incumbirà de examinar e
proferir parecer sobre o seu mórito. Caberá em seguida à Comissão de Constituição
e Justiça e de Reàação pronunciar.se sobre a constitucionalidade, ajuridicidade e a
técnica legisbtiva da proposição.

:'-Iesta Comissão, foi aberto o prazo regimental de cinco sessões para o
recebimento de emendas. o que não ocorreu.

Excelentíssimo SCll1tor
Dr. MIchel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Congresso Nacional
~

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

ll- VOTO DO RELATOR

A proposiç30 em exame, remetida a esta Casa com fundamento no 3rt. 96.
inciso lI, alineas "b" e "c, da Constituição Federal, resulta de estUdos promovidos
pela Justiça Militar da União. buscando o aperfeiçoamento de sua estrutura
funcional, como bem fundamentou sua Exposição de Motivos.

Nesse sentido. pronunciamo-nos favoravelmente àsua aprovação.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Sala da Comissão, em1Jde novembro de 1999

PROJETO DE LEI N"1.748199

Nos termos do art. 119. caput. I. e § 1" do RegImento Interno da
Câmara dos Deputados. o Sr PreSidente deterrmnou a abertura - e dlvulgaçãa na
Ordem do Dia das ComIssões· de prazo para apresentação de emendas. a partir de

N \.....iv \ ... " )\},j...." \J'

DEPurADO ALDO REBELO
Relator
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111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, oProjeto de Lei nO
1.748199, do Superior Tribunsl Militar, nos termos do parecer do relator.
Deputado Aldo Rebelo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Villorio Medicli
• Presidente em exercicio, Paulo Delgado, Neiva Moreira - Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Pannunzio, Amon Bezerra, Clovis Volpi, Coconel Garcia, José
Teles, Augusto Franco, Celso Giglio, Joao Castelo, José Carlos Elias, Nelson
Otoch, Alberto Fraga, De Velasco, Mário de Oliveira, Paulo Kobayashi, Synval
Guazzellí, Antonio Feijão, Edison Andrino, Gessivaldo (saias, Jorge Pinheiro,
Aroldo Cedraz, Átila Lins, Cláudio Cajado, Francisco Rodrigues, Joaquim
Francisco, José Lourenço, José Thomaz Nonô. Leur Lamento, Werner Wanderer,
Nilmário Miranda, Virgílio Guimarães, Waldomiro Fiocavante, Eduardo Jorge.
Aldir Cabral, Cunha Bueno, Haroldo Lima, Jair Bolsonaro, Wellinton Fagundes,
Airton Dipp, Aldo Rebelo, Pedro Valadares, Sérgio Reis, João Herrmann Neto e
Roberto Argenta.

Sala da Comissão, em 5 de abril de 2000

,-..

~"'-\.}"""""'I'l... /'"
'....:/Óeputado Viltorio Medioli

Presidente em exercicio

PROJETO DE LEI
N! 1.756·A, DE 1999

(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Obriga aimpressão nas embalagens de pláslico do nome ou s~la do ~ástico do qual são
confeccionadas; tendo parecer da Comissão de Economia, Indústria e~rcio pela
aprovação (relator: DEP, PAULO OCTÁVIO),

(ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; DE DEFESA DO
CONSU~IDOR, MEIO AMBIENTE EMINORIAS; EDE CONSTITUiÇÃO EJUSTIÇA EDE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I· Projeto Inicial

o Congresso NaCional decreta:

An. 1<> ESta lei obriga a impressão MS embalagens de plãstico do

nOme ou sigla do plãsuco do qual são confeccionadas.

An.. 2° Ficam OS fabricantes de embalagens de plástico obrigados a

ImprimIr. no corpo da. embaiagem e de forma legivel.. o nome ou a sigla do tipo de

plástico do quaJ as embalagens são confeccionadas. cOlÚonne nomenclatura

estabelecida por norma técnica brasileira aprovada pelo órgão competente de

metrologia, nonnalização e qualidade industrial .

Parágrafo único. Os fabric:ant:es têm o pRZO de um ano a contar da

data <le publicação <!esla lei pII1ll adapwcm-se às normas nela previstas.

Art. 3' A in~ a es1a lei sujeita a multa no v:>lor de RS 0,10 (<Iez

centavos) por embalagem e demais penalid:ules Pfl'VÍ5t1JS na Lei n' 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998.

Ar!. 4° Esta lei entta. em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAC..\O

D..de a sua pnmeira produção, em 1862. o plãsnco ..em ocupando

espaço cada vez m:illor na fabricação de bens de consumo. destacando-se a sua grande

panicipação como componenle de embalagens. Segundo dados do Compromisso

Empresarial pam êl Reciclagem - CEMPRE •• o Brasil consome 1.8 rntlhão de: toneladas

de plástico por ano. das quais. 350 mil toneladas são despejadas nas aterros samtáriQS.

Devido ã sua lema c dificil <legmdação em ,_os, o que gora grandes problemas em

relação ao gerenCIamento dos residuos s6lidos urbanos. o plâsnco e consIderado um dos

Vtli5es do meio mnbiCIlte.

Alem da questão ambiental. t:Unbém em tennos ~conÕm1COS o

.lcspcrdício não se justifica.. uma vez que o 'Plástico pode ser rl!:?rocessado~ gcr:mdo

novos anefaras pl:isucos e eneTg1a.. Com a. utilização de plâsnco reclclado.~

economizar até 50-/0 de cnet'g1a.

No entanto. a reciclagem do material plástico a.t\l.lllmente atinge

apenas 15% da quantidade que ê consumida em nos!;o Pais. O CreSC:Unento do mett:ado

depende de vários fatores. entre os quais a amplíação da. coleta seJetIva.. que gat'2l:lte

ofc:n:.a de material reciclável de melhor qualidade ao evitar que este se: contanJine ao ser

misturado com Outr'O$ residuos. e o desenvolvimemo de equipurncmos e tecnologias

mais modernas de reprocc:ssamcmo.

Um outro importante fittor pua. o aumento não apenas da quantidade

de plásnco recicla.do~mas tambetn da sua qualidade, e a sepamç.io das diversas resinas~

pois elàstem sete diferemes familias de plásn=, que muital; v=s não são ço",JllIlfveis

quimicamente entre si. Ou seja., a mistura de alguns tipos pode r=1tar em mmeriais

defeituosos. de baixa qualidade e sem as especificações técnicas nec:C$SáriJIs pata

retotn>l' ã produção como matéri.-prima. Os vários tipos de poU;"eros pteeisam ser

.Jd=tifieados e sepamdos p:ua tceichql;cm. Algumas resinas são de fãcil iàeDlifieaçlo

visual mas. na maioria das vozes.• seleçio del'lástlcos c feira l"'!" observal;ão da cor da

chama.. da fumaça e do odor do rm.terial dummc a queima.

A unliução de slmbolos padronIzados faclhta a identific:1Ção e a

separação das embalagens c. portamo. contribui para o apnmoramento da rCClc(agcm.

Devemos ressaltar, a propósito. que o",ste nonna tccmca brasileira (NERo 9.633, <le

1986. da AsSOCiaçãO Brasileira de Nonnas Técnicas - ABl'n") que classi.fica os diversos

plásticos existentes (mai:'õ de ceml~ associando siglas a alguns des.l>eS ma.teriai:s~ o que

f.lcilita a Impressio na embalagem. A identificação do plástico utilizado na embala.ge:m

c recomendada pelo CEMPRE e já c adOlada por alguns fabricantes, o que demonstrll

sua viabilidade. Propomos, então, tomar obrigatôria a impressão.. na embalagem... do

nome ou da sigla do plástico do qual a embalagem foi confeccionada.

Pelo c:<postO, contamos com a rápida aprovação do projeto de lei que

OR submetemos â apreci~ção dos ilustres Parlament:Jres.

11· Na Comissão de Economia, Indústria eComércio:
•termo de recebimento de emendas
•parecer do relator
•parecer da Comissão

de 1999.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.nl

LEI N° 9.605, DE i2 DE FEVEREIRO DE i998.

DiSPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAlS E
ADMINISTRATNAS DERlVADAS DE
CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO
AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

oPRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULo i
DiSPOSIÇÕES GERAiS

An. iO. (VETADO)

An. 2". Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes
previslos nesta Le~ incide nas penas a estes cominadJIs, na medida da sua
culpabilidade. bem como o diretor. o admll11S1Tador. o membro de conselho e de
órgão técniCO. o auditor. o gereme. o preposto ou mandatáno de pessoa Juridica. que,
sabendo da conduca comlnosa de outrem. deixar de impedir a sua pránca.. quando
podia agD" para evitá~la.

An. 3" As pessoas jundicas serão responsabilizadas adminisU1lliva, civil e
penalmente conforme o dispOSto nesta Lei. nos casos em que a infração seja cometida
por decisão de seu representante legal ou contratual. ou de seu órgão colegiado. no
mteresse ou beneficio da sua entidade.

Paragrafo único. A responsabilidade das pesSC3S jurídicas não exclui a das
pessoas fisicas. autoras. co-autoras ou participes do mesmo faro.

An. 4" Poderá ser descollSlder:tda a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for obstàculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do
meIo ambiente.

Art. 5" (VETADO)

CAPÍTL'LO li
DA APLICAÇÃO DA PENA

Art. 6". Para imposição e gradação da penalidade. a autoridade competente
observará:

I - a graVidade do fato. tendo em vista os mOllVos da infração e suas
conseqúêncms para a saúde publica e para o meio ambiente:

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 1.756/99

Nos termos do art. 119, caput. I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 30111/99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao proJeto.

Sala da Comissão, em 7de dezembro de 1999.

í

I - RELATÓRIO

() ProJ~to d~ l.~t n.l 1 "56' QQ. de 3utOnD. do nobre Deputado Bispo Rodngues.

obriga. a lmpressão nas embalagens de plãsnco do nome ou 51g1a do plãstico do qual são

~ont'ecclOna.das O nn. 2° preconlztJ. que ticam 05 t3.bncantes de ~mb3.1agens de plasttco

obngados a imprimir. no corpo da embalagem ~ de forma fegweL o nome ou a sigla do tipo

de plástICO do qual as t::mbaiagens são confeCCionadas. conforme nomenclatUra estabelecIda

por norma técn1ci1 brasl!(!ITa aprovada pelo õrgão competente de meuologta. nonnalização e

qualidade mdusrna1. O paragrafo umco d~ste disposinvo, por seu turno. esnpuIa o prazo de

um ano, contado da publicação da lei, para qUI: os fahncantes se adaptem ás nomes nela

preVIstas, Já o aft 3" espcclfica que a inrração ã lei 'i\lieita a multa no ... alor de RS 0.10 oor

embalagem e demais penalidades prlMstas na Lei n" 9.605. de 12/02198. devendo-se

Interpretar esta. redação, a nosso juizo. como o mandamento de que os mfratores á. lei esta.r.lo

slljeltos as mencionadas pe:nahdades.

Em sua .1usnticação. o Ilustre autor ressalta a bl'fande parncipação do plástiCO

l:omo cúmpon~nlt: d~ embJ.lageru, :\ponta. porem, os problemJs causados ao meio ambiente

pelo lenta e dlficil deb'11ldação nos aterros samumo, das :350 mil toneladas de plástico la

despejadas a cada ano. Além da questlo amblen..!. o insigne Pnrlamentar chama a atenção

para u desperdlclO assoclado a este refugo. J:l que o plastico pode ser reprocessado.

~conomízando--se atê SO"Ó de energia.

Nas palavras do eminente autor. no entanto. a reCIclagem do material plãstlCO

abrange 'penas 15% d. quantidade consumida no Pais. Denrre os aspectos que podenam

favorecer o aumento da quantidade e da quahdade do plásnco reclclado. o nobre Parlamentar

destaca a separação das dIVersas resmas uttlízadas na fabncação do material plástiCO ongma!.

dado qut:: i1 mistura de matC:T1as~pnmas diferentes pode resultar em matenals defeituosos. Eis

porque. de acordo com I,) lnSl!;"11e Deputado. ú processo de reclclagem sena. apnmorado pela

ldo;:nuticaç:i.o o:: ~~paraçau das ~mbalag~ns plasucas a p:lnlr da uuhzação d~ slmbolos

padromzados.

o ProJ"'o de LeI n' ! 75699 fOI dislnbuldo em 28.'09!99. pela ordem. as

Cor:1l'.-:neo:: d~ EcorC'mltl. lndue,trla c ComercIO. de Od~5~ .lo Consumidor. ).1elO Ambleme ~

Mmorlas ~ de CünstttU1çdo ~ JustIça ~ de-Redo.ç:io. em regIme de tramltaçáo ordmãria.

éncammh:ldú \J proJeto r!rn I..:IJ J. Comtssuo de EconomIa. Indusma e ComercIo ~m u5 \1 99.

fomo~ honrados. em 1Sfll·Q9, com a missão de relata-lo >Jão ~e apresentaram emendas a

propo';lçio at~ 11 línal do príllo regImental para lanla d~sun3do. r:m U6. 12,99.

Cabe·nos, agora.. nesta ComIssão de Economia. IndUstnil e ComerelO.

:lpreClólf :l m:uena quanto :lO mento. nos aspectos J.tmentes .is atnbmções do Colegiado. nos

termos do art 32. VI. do Regimento Interno desta C:lSa.

I:. o relatano,

11 - VOTO DO RELATOR

A propoSição em leia atib'llra-se·nos plenamente opol1una. De fato. os rumos

da nova economia globalizada apontam para o c.mmho do aumento da eficiência e da

produnvldade Neste senndo. 11 utllização de t~cmcas que ~e baseiem na conservação

energéuc.'l e na preservaçào do melO ambiente surge como alternatlva pteferenctal.

~specialmente para os paises em desenvolvimento.

Assim. do ponto-de-vIsta do mento econômico. objeto da atuaÇio deste

r:'oJegtado. nada t~mos a· opor a presente imcmnva. Cremos que as modificações nos

processos prodUtivos necessanas para a adoção das medidas preoomzadas pelo projeto sob

~xame serão de pequena monta. amda mais que Já. adotadas por alguns fabricantes, corno

mdicado pelo nobre autor. De todo modo. os custos eventualmente mcorridos revelar-sc·ão.

l,;t::rtamenre~ Inferiores aos enonnes bt.:neficios sociais. ::unblent31s e econômicos que resultarão

da 'Presente IntClativa.
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Por todos estes motivos. \'otamos pela aprovação do Projeto de lei

n' 1.756. de 1999

ÊlJ \oto. salvo melhor JUIZO.

Art. 2- Esta Lei entra em vigor J?l data. de SIm publica.ção.

Senado Federal. em .::?P de outubro de 1999

Sala ,la Comissão. em ~/ d;/-?".L"~ r

/~ I !

~u I

de 2000

~:e.- ~~~d:7Senador '0 carlos M: es
" Pn:sidente

111 - PARECER DA COMISSÃO

/.. )L--"

Deputada PAULO 'VIO

/ Relator

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE J:STU1)()S LEGISLAm'os -CtDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em

reunião ordinária realizada hoje, APROVOU unanimemente o Projeto de
Lei nO 1.756/99, nos termos do parecer do Relator, Deputado Paulo

Octávio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João Pizzolatti e

Paulo Octávio - Vice-Presidentes: Alex Canziam, Ana Catarina, Antônio
Cambraia, Antônio do Valle. Clementino Coelho. Edison Andrino. Emerson
Kapaz, Gerson Gabrielli, Jairo Carneiro, João Caldas, José Machado. Júlio
Redecker, Jurandil Juarez, Lídia Quinan, Luiz Mainardi, Maria Abadia.
Múcio Sá, Ricardo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina e

Rubens Bueno.

Sala da Comissão, em 5 de abril de 2000.

~P ~~ -..:...

~~c::::;: ----
Deputado ENIO 8ACCI

Presidente

PROJETO DE LEI
N!~ 1.916·A, DE 1999

(Do Senado FederaQ

Acrescenta §3º ao art. 643 da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo Decreto·Lei
nº 5.452, de 12 de maio de 1943; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público pela aprovação (relator: DEP. PEDRO CORRÊA).

(AS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

1- Projeto Inleial

11- Na Comissão de Trabalho, de Administração eServiço Público:
• termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
• parecer da Comissão

oCongRSlO NllcioDal demra:

Art. l' OaJt. 643 da Consolidaçio das Leis do Trabalho (Cm. aprovada pelo
DeereIOoLei n' 5.452. de ]' de maio de 1943. passa avigcnr =ido do seguinte §3':

"§ 3' As questões ref=tes ao excrcicio da profISSão de CilIl'C1Of de
imóveis. quando resultantes de contralDS de presuç10 de sa'Viços
autônomos regidos pela Lei Civil ou Commial. serão dirimidas pela justiça
~um..

1ÍTULOIV
Da Qrgmrização dos Pode~

CAPÍTULo 1
Do Poder Legislativo

Sc~oVlI1

'Do Processo Legisbtivo

Sobseçlo m
Das Leis

...................................................................................................................................._.
An. 65. O projeto de lei oprovado por uma Casa será re,isto pela outra,

em wn só turno de discussão" volaÇlo. " enviado ;; SlInçllo OU promulgaçllo. se 11

Casa revisam o aprovar. ou lIl'qUivado. se o Tejellar.

Parágrafo imico. Sendo o projeto emendallo. voltará à Casa iniciadora.
..........................................._ ••••••••••••••• •••••••••••••• _ u ••••

............................................................................................................._ _.- _ .

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETD-LEI N' 5.452, DE 1 DE MAIO DE 1943.

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

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

TÍTULOVIll
Da Justiça do Trabalho

CAPíTULO I
Introdução

An. 643.' Os dissídios. oriundos das relações entre empregados C

empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços. em
atividades reguladas na legislaç!o social, .orIo dirimidos pela Justiça do Trabalho.
de acordo com o pteSellte Título'e na fonna estabelecida pelo processo judiciário do
trabalho. .

0Art, 6-IJcom,..,/QçilododJzpdaLfi"·7,494.,tkJ7'061986.

§ 10 (Revogado pela Lei nO 3.807, de 26/0811960).

, § 2° As queStões refr:rcntês ààcidentes do trabalho COIIlÍDuam sujeitas à
justiça onlinária, na fonna do D= nO 24.637, de lO de julho de 1934. e
legislação subseqüente.

Art. 644 - Siloó~ da Justiça do Ttabalho:
o A.rt. 6-1-1 comr<dDt;ilo dadapeloD<cnlo-l<ln·9.797. de 09 091946.

a) o Tnbunal Superior do Trabalho;

b) os Tnbtmais Regionais do Trabalho:

c) as Juntas de COIIcillaç!o e Julgamento ou os Jldzo$ de Direito.
...._ ~ .
. _ , _ _ - _ _ .
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SINOPSE
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IDDITmCAÇÃO
NUMERO NA. OJUGEM: PLS 001h1~ PR.O.JI:TO DI: LEI fSF}
OllGÃ.ODI:OR1GEM:SE'NADOnDERAL ..... Im
SENADO ': PLS eD1I3 I""=A S~=~=:"=UTlGOU3'::;D~5452.DEOIDEMAlO
D~ 1M3.QUE fAPllOVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DOTIlAlIALBO".

DESrACBO INICIAL
{SF) COM. CONSTrrUIÇÃO 1:.rusT1CA (CCJ)

ULTlMAAÇÃO .
RMCD ltJ:METIDO ACAMARA DOS DEPUTADOS

13 lO "" (Im MESADIIlrl"OItA
DUPACROAcAMARADOsnaPUTADOS..
DSFI..orAG

ENCAMINlIADO A:
(SFJ SUBSI:C. cooRD. Ll:GISLAnvA (SF) (SSCLS) EM 13 10 1_

TI<AM1TAcÃO
..... 1'" (SI') PltOTOCOLO LEGtsLAnvO lSFl (l'LEG)

ESTE P.ROCESSO CONTI:M" (QUATRO) FOLHAS N1JMnlADAS E
IUlllRlCADAS.

N e.c 1,., (SF) PLENAJUO (PLEN)
LEI'l1lRA.

K" 1", (SP') MESA DlllI:TORA
n:rspA..CHO A cc (DEClSÃO TERMINA.TIVA), ONDE PODERA
RECEIlER EMENDAS PELO PItAZO DZ 8.5 (CINCO) DIAS T1I'ElS
Al'OS SUA l"VlILIcAÇÃO li: DlSt'RIBVIÇÃO DI AVVLSOS.
DSF _7 94 FAC 1447 E 7......

..... ,"' (SF) SUllSECllJO"AJIlADECOMlSllÔI>J
~CAMINBADOA CCJ.

05 05 "" (SF) COM. CONSTlTVIÇÁO E JUsTlÇA (CCI)
Rl!:LATORlIltN JDFJ:1llION naDl-

.... 1.., (SF) COM. C01'ISTITll1ÇÀO I:nJSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA KLO ULATOIt, SDI n7FEIlSON' rEltES. COM MJmJTA
DI': r.AJUI:CD PELA APJlOvAÇÃO COM A EMENDA Ol-CAS. ESTANDO A
MATElUAEMCONDlçOnDJ:SElt.JNCLUJDANAPAUTADEJlEUNIÃO
DA coMISSÃO.

n 09 'lB9 (SF) coM. coN'STIT"lllÇÃO E .JUS'nÇA (CCJ)
Ao. cOMISSÃO APROVA POJl UNANINIJ)ADEDO PARECER DO llEL.A.TOIlo
SEN.n:nrEIIaON pl!JtES, COM A DfENDA 1 QUI: ANESENT....

22 "" 1", (SP') COM. COHS'lT1UlÇÀO E nJSTIÇA (CCI) .
~A.SSCLS.

21 "" 1", (SF) StllISEc. COORD. LEClSLATIVA (SF) (S$CLS)
ANI:XEI LEGlSLAcÃO CJTADA NO PARU:Elt. n.s. 13 E ...

21 "" "" (SP') SUlISEC.COORD.Ll:CIlILATIVA (SF) (S$CLS)
EHCAMINJlADO AOrLDIAlUO rARA LDTlIRA DO PAJlECEJL

0110 I'" (SF) rLENAlUO (!'l.n")

LErn.lltA PAR.ECElt 1S3-CCJ. FAVOIlAVELAO PROJETO. COM A
E.M..E.f\l"'DA 1 - CAS. DE ItEDACÃO.

COMiSSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBUCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.916/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regimento Interno da
Cámara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões· de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 09/12199, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não
foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, em 16 de dezembro de 1999.

!L.~ /,.C.<k' r,

fi;r'nêlia Ribeiro Correia dem
Secretária

nSFDI1D PAG2",1 AU464.
01101", (SI') PLENARJO (PLI'l\r")

u:rruRA OF.I!'. DE ''''. DO I'RI:SIDEIo"TE DA CCJ.
COMUNlCM'DO A APROVAÇÃO DO I'KOJETO. SENDO ABEJlTO o I"IL\Z
DE 15 (CINCO) DlA.S l1TEB JtARA.lN'l'ER.t05U;Ã.O DE REC11R5O.
roR UM DEClMO DA COMrOSlCÃO DA CI\.SA I'ARA QUE A M.A1"EIUA
SEJA SUBMETIDA AO 'LENAlUO.
DSF0210'AG2"15.

.. 11 "" ($F) SVBSEC. COORD. LEG1SLATlVA (SF) (SSCL!ll
PRAZO rAltA 1NTEJU'OSICÃO DI: UCI!UO: 05 10 A 11 11".

11111",(Sn~COORD. UGISLATlVA 15Fl(SSCLSl
ENCAMJ1lf'JIADO AO PLENAMO.

lJ lO "" (SF) I'U:NAlUO lPUN)
COMllNlCAÇÃO PUSlDENCIA n:RMlNO PRAZO SEM lNTl'JtPOSlCÃo
DE ucuao.nEVlSTO I'lOAltT.'l.PARACJlAFOTEllCl1JlO.DO

13l1::;~,:'m.n-~COMOOFISFN" !:Q95/7í

Oficio n' 100;3 (SF) Bruília. em.20 de outubro de 1999.

Seohor Primoiro-Secretirio.

I • RELATÓRIO

O presente Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
0°1.916, de 1999, oriundo da aprovação do Projeta de lei do Senado, nD 203, de
1999, ora submetido ao exame desta Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Púbiico (CTASP). desta Câmara dos Deputados, que tem por finalidade
determinar que as questões referentes ao exercício da profissão de corretor de
imóveiS, quando resultantes de contrato de prestação de serviços autãnomos.
regidos pela Lei Civil ou Comercial sejam dirimidas pela Justiça Comum.

Ao projeto não foram apresentadas emendas.

Encaminho • Vossa ExccIlncia, • fim de ser submetido à revíiIo
da Cimara dos DepuIIdo<, l1lXI torIDO< do art.~ da Coartituiçlo Federal, o Projõiõde
Loi do Senado n' 203, de 1999, COIlStllntO dos autógrafos em anexo, quo"acrosconta § 3° ao
ar!. 643 da ConJ<>lidlçlo das Lois do Trabolho (CLT), aprovada pelo DocIe1o-Loi nO 5.452,
de l°dcmaíodc 1943".

Ateneiosamonto< /)

!J / J-~
S<lÓlíalír CUlos Patrocínio

pr.un.eiroLsecretirio, em exerc:i.cic

A Sua Exeeléncia o Senhor
Dcpuwlo Ubiratan Azuior
Primeiro-Secretário da CImara dos Deputados
vpII.

ÉQ relat6rio.

A legislação que ora se pretende complementar, silencia

quanto à situação jurídica dos corretores de imóveis autônomos e, distanciando
se do raciocínio lógico dá margem a interpretações dúbias e introduz um clima de
incerteza e insegurança jurídicas: gerando um conflito de jurisdição, ora cabendo
a Justiça Comum, ora a Justiça do Trabalho dirimir à dúvidas oriundas do
contrato de prestação de serviço do corretor de imóveis autónomo regido pelo

Código Civil.

Este Projeto de lei no 1.916. de 1999, vêm preencher esta
lacuna, definindo de uma vez para sempre, que cabe à Justiça Comum dirimir
todos os con1\itos, resultantes dos Contratos de Prestação de Serviços de

Corretores Autãnomos.
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n'
1.916, de 1999, no que diz respefto 90 mérito.

Sala da Comlasio, em '2.. dar de 1999 .

o CODlI'nlO NodoDoI decreta:

Art. 1- JDcluaase no item 4.2.- R.e1Içlo Desc:ritiva dos POftOS MIIÍtÍIDOC, Flavilis e
l..acumeI, hlqrmroo elo """'"' do PIIDo'NICiomI ele V""'" aprovado pela Lei n" 5.917, <fé 10e1e_ ele 1973, o PcnolloDacloRlacho, com...... cIeIcriçio:

"4.2 • RdaçIo Da<:ririva doo POlt05 MaritimoI, Flulliais e !..aeuIImI
elo Plaoo Nacioaal de Vbdo.

• --_.......__ I _ _ . ....- _..__..._ ..__.

~~ DENOMINAÇAO UF L.OCA.LlZJl,ÇAO

I) ~'i ~ "-

\úJJV:~
Deputado P RO CORRêA

R alor

PARECER DA COMISSÃO

A Comisslo de Trabalho, de Adminislraçllo e Serviço Públioo, em
reunilio CIltfinálie realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei ri'
1.916199, nos termos do pII8CIIl'do Relator, Deputada Pedra Conie,

ES =':==cIo

Estiveram presentes os lIlll1horeS Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nmon Capixaba. Medeiros e Franclaeo

Silve, VlOIl-Pl'8Iiclentes; AVfJfTZ.OfJI: AmJd8, Babá,. Edualda campos, Herculano
Anghlnelti, Jair Mlnlguelll, JoIé CII10ll Vllira, José M(icio Monteiro, Júlio
Delgado. Leire RosadO, LucillllO Castro, Marcus VICllIlle. Paulo Paim, Paulo
Rocha, Pedro Catso, Pedro Corr6e, Pedro Hervy, Ricardo Barros, Ricardo RiqulJ,
V8IllISIlI Grazziolin, Vivaldo BIIIbosa eWilson Braga, titulares; Edinho Bez e José

Mllillo, suplentes. Sela <Ia CominA0. em 05 de IIbrII de 2Õoo.

PROJETO DE LEI NO 1.91g.~ DE 1999
(DO SENADO FEDERAl)

PLSNº4W99

Ahera aredação da L~ n2 5.917, de 10 de setembro de 1973, para incluir oPoIto Barra do
.Riacho na relação descritiva dos portos marítimos, fluviais elacustres do Plano Nacional de
Viação, de que trata oitet)14,2; lendo parecer da Comissão de Viação eTransportes pe~

aprovação (relator. DEP. AIRTON CASCAVEL),

(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO ETRANSPORTES; EDE CONSTITUiÇÃO EJUSnçA EDE
REDAÇÃO (ART, 54)· ART. 24, 11)

LEGISLACÃ.O crrADA ANE.XADA 'ELA
COORDEXAcAo Dl: ESro1lO5 Ll:GlSlATIVOS- C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTuLO IV
Da Organizaç!o dos Poderes

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

Seçio VIII
Do P....._ LepslatiYo

SublCÇlo m
Das Leis

Art. 65. O projelo de lei aprovado por uma CllSa será revislo pela OUll'll,
em um só turno de discussão e votaÇão. e enviado à sonção ou promulgação, se a
Casa revisora o aproVllI. ou arquivado. se o rejeitai. .

Porágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.

LEI N°S.917.DE 10 DE SETEMBRO DE 1973.

APROVA0 PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO. E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO

ANEXO IV
Sistema Portllárlo NacloDaI

4. SISTEMA PORTUÁRIO NACIONAL:

4.1 - ConceilUaçlo;
4.1.0 .. O Sistema Ponuàrio Nacional é constilUido pelo ""njunto de porms

marítimos. fluviais e lacustres do Pais e compn:cnde:
a) infra-csuuwra pormma. que abrange a rede de portos existcnies ou a

COllStnlir no PlI!s, incluindo suas ÍIJSla18ÇÕCS e acessórios complementares;
b) estrutura operacional abrangendo o .CODjumO das atividades e meios

cstaWs, que possibiIíiam o uso adequado dos portos.
4.1.1 .. SIo considerados no P1lIIlo Nacional de ViaçIo os poltOS do

Sistema Portuário Nacional COlISlIIIllCS da RelaçAo Descritiva4.2 diante.
4.2 - RcIaçIo descritiva dos portos M.oritimos. Fluvill!s e l.al::us= do

Plono Nacional de Viação.

SUMÁRIO

I· Pro~to In~ial

11· Na Comissão de Viação eTransportes:
•termo da recebinanto de emendas
"parecer do relator
"parecer da Comissão

N. DE ORDEM
LOCALlZAçAO

DENOM!NAçAO llF
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Manaus ..
Negro

2 Itacoatiara ....•.....•.••.
Amazonas

3 l?arintins •.••...•.•.•....•
Amazonas

4 Tapuruquara ..

AM Rio

Rio

Rio

Rio

;o.çu
40 Natal ..•...•.....••.•..••.

?otengi
41. Cabede~o _

?araiba
42 Reci!e ..............••.•••

Estuâ~~o dos Rios

RN

PB

l?E

Rio

Rio

Negro
5

Purus
6

?urus

Lábrea ••...•......•..•..•.

Boca do Acre

::ir\1nepê ..

Rio

Rio

Rio

Capibaribe e

Beber:cbe
43 Petrolina ....•...•••......

sa.o Franc.isco
44 Te~~~~: de S~ape .

~ce~~o A~1ãn~~~o,

PE Rio

8 Hu.mai-cá .........•.•.....•.
Maàeira

9 ':'aba'C:.nga "" .
Amazonas

10 Coari ..
Solime5es

11 Coàa]ás .••...•...••••..•••
Salimões

12 Óbiàos ..•....••••••••••••.
Amazonas

:3 Santaré:n ..
Tapajós

14 Breves ..
áe Brsves

15 Belém .........•.•...•...•.
Guamá

16 :ta~tuba ..
Tapajós

17 Porto V~t6ria .
Xingu

18 Altamira .•.••.••...••••••.
Xingu

19 Tucurui ..
Tocantins

20 Marabá .......••.••••.•.•..
Tocantins

21 Conceiç~o do Araguaia .....

Aragua.~.s

22 Ba~xio ~o Espadar~e

Oceano At:ãn~~==,

Litoral ào Estado do

23 Macapá ................••..
Amazona.s

24 SAo Lu~=-Itaqui .
de 53.0 Marcos

2S Carolina .
Tocantins

26 Imperat"::.z .........••..•..
Tocantins

2'7 ?c=~o ==ancc .
':oc02.n't:.~s

28 Bar=a cc Coraa .
MearJ..m

29 Caxias _ .
!~api.curu

30 l?i:1aaré-~i=:....-n .
Pindaré

31 Alto Parnaiba ..•.•.•••..•.
Parna.:iba

32 Santa F:'~omena .•••..••. _ •.
Parnaiba

33 Luis Co:r:re~a .
:ga.,raçu

34 Te:esina .
!?arnaiba

35 pa~naiba .
?a:z:naiba

36 Flor::.ano •..•...........•..
?a.rna.i..ba

37 For-caleza. .
~nseada de Mucur~pe

38 Te~nal Saline~rc áe AIeia
Branca (Termisa) .....•.•..

Oceano Atlãntico,

~itoral do Estado do

Grande do Norte
39 Macau •...............•.••.

AM

AM

l?A

?A

PA

PA

PA

l?A

PA

PA

PA

?A

Al?

MA

MA

MA

?I

eE

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Pará
Rio

Baia

Rio

Rio

Rio

Rio

RJ.O

R:co

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

?ernarnbuco
45 Mac&:cÓ .........•.....•..•.

Enseada àe Jaraguá
46 Penedo ..•.•..•....•.•...•.

Silo Franc:csco
47 Aracaju ..•....••..•.•••.•.

Serg:cpe

48 ?ropriá ..
São ~ranc~sco

49 Sal~ ador - Ara.tu ..
áe Todos os

Santos
50 Camp:cnho .......••..•.••••.

de Maraú
51 Ilhéus - Malhado ..•••..•••

do Malhaâo
52 Juazeiro •••••••••••.••••••

SAo =ranc:.sco
53 Barreiras & • & .

Grance
54 Vitória - Tubarilo ••.....••

Santa Maria
55 Forno

Enseada dos Anjos

56 Niterói &

áa G:.Jananara
57 Sepetiba ..........•...•...

âe Sepe't:iba
5e Angra dos Reis .••.........

àa Ilha Grande
59 Campos ..•.......•••..•....

Paraiba do Sul
60 Rio de Janeiro ..

da Guanaba.ra
61 Silo Sebastiilo ..•.....•....

de Silo

Sebasti:l.o

~s~~er:.~ de Sa~~os

63 ?=es~den~e Ep~tác~o .
Paran.ã

64 _~t:=ni.r..a .
de ?aranag-.;.á

65 ?ar..naguá .•...•....•.....•
de ?aranaq'.Já

66 Fo::: do Iguaçu .
:guaç::

67 Por::> Henàes . ~ .
Paraná

68 Guai:::a ....•.•.............
Paraná

69 S!o :rancisco de Sul ••..•.
sao F~ancisco

Sul
70 ItaJai .

It/ljai-Açu
71 I.nha'Cornírim .

Oceano At~~nt~co,

Litoral do ~stado de

Catarina
72 Imbi,ouba ••....••..••.•....

Enseada de :mbituba

AL

AL

SE

SE

BA

BA

BA

BA

ES

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

GB

Sl?

S?

S?

PR

PR

PR

PR

l?R

SC

se

SC

se

de

Rio

Rio

Rio

Baia

Baia

Ponta

Rio

Rio

Rio

Baia.

Baia

Baia

Rio

Baia

CanAl

Rio

Baía.

Baia

Rio

Rio

Rio

Rio

do

Rio

Santa
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Boa Vis!:a

Ca.choeira

Caracarai

SlIo Jerónimo •..••••••••.••

0906 1999 (SF) PROTOCOLO LEGISLA.TIVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO COSTE.'l 05 (CCiCOl FOLHAS l\"UMERADAS E
RUBRICADAS.

09 06 1!199 (SF> PLENARJO (PLE"1
LEtTú-aA•.

0906 1999 (SF) MESA. DDU;TORA
DESPA.CHO A eI (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA. RECEBER
EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. APOS pUBLICADO E
DISTRJBUlDO EM A\Ü'LSOS,
DSF 10 O, PAC 14US E 1"-'6.

10061999 (SF) SUBSECRETAlUADECOMISSÓES
ENCA.M!J''RADO A CL PARA EXA!'otE.

1006 1999 (SF) COM. SER"COS DE ~FRA~ESTRtrrURA(Cl)
• RELATOllSENPAL""LOHARTUNG.

19 OI 1999 (SF) COM. SERVIÇOS DE mFltA..ESTR.IJTURA (el)
DEVOLVIDO PELO SE?' PA1)LO BAltTONG. COM MINUTA DE PARECER
pEJ...A APROVAÇÃO DO PR.O.JETO COM UMA~~ASUPRESSIVA.
ESTANDO EM CONDIÇOES DE SI:R JNCLtJIDA NA PAUTA. DE REt."'!'~O
DA. COMmSÃ.O.

02 o, I"" (SF) COM. SER\'1ÇOS DE INFRA-ESTRllTllRA (C1)
A COMISSÃO APROVA o PAltECER DO RELATOR. SENPAULO
RAJlTUNG, COM l..':\1A EME!'(J)A StlPRESSIVA I • C!. QUE OFElU;CE.
ASSINANDO o PAlU:CER SEM VOTO O SEN GERSON CAMATA.

01 O, I""" (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRllTllRA (CI)
ENCAMINBADO AO SAC...

0209' 1," (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSOES pERMANENTES
ENCAJ\fINIiADO A SSCLS.

06 09 I""" (SF) stlUEC. COOR», LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI LEGISLACÃO CITADA. NO PARECER DA. CL FLS. 14117.

01 09 1999 (SF) SUBSEC. COOR». LEGJSLATIVA. (SF) CSSCLS)

ANEXADO or. SI' '791. DO PJlE5[J)El\"TE DO SENADO. soucrrANDO
ADEQUACÃO DAMA..-xAA LCP-.n.s. lL

.. 191_ (SF) SVllSJ:C.COORD.LEGISLATIVA(SF) (SSC1S)
l:NCAMINJlADO AO GAIIlNETZ DO 5EN :PA1JLO IlAIlTUNG.

2719 1_ (SF) StJJISI:C. COORD.l.EGl5LATIVA (SF) (5SCLS)

RECEBEMOS DO GABINETE DO SE.fI\l PAt•.'LO HARTUNG. o OFlClo
1131GSPBm, DE' DO CORRENTE. COM ADENDO AO PAJlECEItPLSH4021",
DA,CI.

27091_ (SFI SVJI5Ec. COORD. UGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAl\ONlL\DOAOII'LENAlUOPARALElTtlRADOPARECERDACL

30 09 "" (SF) PLENAlUO (J'LEN) .
ItlOOLE1TVJlAPARECDl7~S.C1. FAVORAVEL COM A EMENDA
)·CL
DSFOIIOPAG2SII1A25aL

30091", (SF)l'LENAlUO (PLEN)
1_LElTllRA OF. K'7. DI: 1_.DO PRl:SIDEND: DA Cl.
COMUNICANDO A A:PROVAÇÁO DO PROJETO. SENDO ABJ:ItTO O:P'RAZO
DE os (C1NCO) DlAS Ul'EIlI: PAlIA INTERP05Il;ÃO DE RJ:ctlJlSO,
POR UM rlECJMO DA COllO'OSlÇÃO DA CAlIA, PARA QUE A MATERJA
SEoJA APREClADAPELO PLENARlO.
DSF 01 I. PAG 25M3 E 1SM4.

01101_ (SF)SUlISEC.COORD.LEGlSLATlVA(SF)(SSCLS) •
PRAZO PARA INTI:JU'OSIÇÃODE RECURSO: Oof lO A .10".

1110 I'" (SI') StlllSU:. COOR». LÉClSLATlVA (lIF) (SSCLS)
ENCAMINBADO AO PI.ENAllKl.

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

LagOa

Rio

Canal

Lagoa

Rio

AC

MT

RS

MT

RS

RR

MT

RR

RO

RO

as

as

RS

RS

RS

RS

SC

RS

RS

CruzeJ.ro do Sul .••.••••...

Rio Branco •••..••..•.••.•.

85
Juruá.

86'
Branco

87
Branco

88 Porto Velho ...•••.•••••..••
Madeil'''

89 Guajará-Mirim ••..•••...••.
Mamoré

90 Mato Grosso .••.•••••••.•••
Guaporé

91 Porto Murti~ho .
Paraguai

92 Manga ••••••••••.••••••.••.
Paraguai

93 Corumbá •••••••••••••••••••

73 :"aguna
de Santo

Antonio
74 Port:o Alegre •.••..••..••..

Guaiba
75 Pelotas .............•.•...

de SlIo Gonçalo
76 Rio Grande ........•.•...•.

dos Patos
77 Rio Pardo ..

Jacui
78

Jacui
79

Jacui
80 Marian'te ....•.•. : ...• ; ••••

Taquarl.
81 Estrela •••••...•.••.••••••

Taquari
82 Sâo Bor-ja .

Uruguai
83 Santa Vitória do Palmar .•.

lüriJn
84

Acre

MT

GO

GO

GO

1!íisilia, em ':;0 de oUlUbro d. 1999.

Seohor PrimeirJ>.SecreWio,

1110 1'" (5)') PLENAJUO (PLEN)
COMlJNlCAÇÃO I'RESlIlENCIA.TEIlMINO nAZO SEM INTEItI'OSIÇ'ÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91, PARACRAFO TERCEIIlO. DO
REGIMENTO lNTDNo.

11101", (SF)MESADJRETORA.
DESI'ACROACAMARADOSDEPlTlADOS,
DI' 12 11 PAG 27Z:Wi.

11101", (sFl SUBSECRETARIA DO EXl'EIIIENTE (5l)(SSEXP)
IIOIUCEIllDONESTl:OaGÃO.DlIIDEOtmlUODElm.

1110"" (SFl SUIlSECRJ:TARlADO EXPEDIENTE(SF)(SSEXP)
ENCAMINIlADOA~~AllAItEVl5ÃOD05AU'I'OGItAJ'05.

13 I' I", (SF) stlIISEC. COOR!). LEGISLATIVA lSFl (SSCLS)
nocJ:DIDAA~ODOlAl1roGIl.UO&,n&J'.

13 10 ,... (SF) SUIISEC. COORD. LEGISLA'IJVA lSFl (S5CLS)

1310I:'~~ss:urADOS COMO OFISFN" JJ;pb/'5

Oficio n'IC!OG (SFl

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

Rio

GO

GO

MT

MG

Paraguai
94 Cáceres •••.•••.••••••••..•

Paraguai
95 Cuiabá •......•.......•..•.

Cuiabá
96 Miracema do Norte ••....•••

Tocantins
91 Porto Nacional ..

Tocant:'ns
98 Couto Magalhlles .•••.••••••

Araguaia .
99 Aruanll ••••••••••••••••••••

Araguaia
100 Aragarc;as ••.••••••••••••••
Araguaia .
101 J?irapora ••...•••••..•.•.••
Slo "l'anc;isco

:;'02 CorumOa1:aó.. • • • • • • • . • . . • • • • SP
Piracicaba
.... riem i~.::l:.;jdo pela Zei _.> 6.631;, da l6/0411979.

Porto de Tefé AM
Solimões
." Item '::!cluido pela Lei nO 6.671, de D4/0711979.

SINOPSE

lDE.~'TIFICAC;ÃO
NUMEI\O NA OIllGEM: PU •.,UI'" raon;ro DE LEI (SP1
ORGÃODEORIGEP.t;SENADOFEDERAL • otN.",
SENADO ; PLS 004t2. Im

A",,.OIl SENADOR.: GEUOS C\..'dATA PMDB ES
EMl:.l\lTA ~CLUJ o PO.TO BARaA DO JUACSO. NO ESTADO DO Ul'DUTO SA."'TO (Dl. N

RELAÇÃODESCIUTIVADOSMllTOSMAll1TlMos.fLlMAISELACl:nnsoo
PLANO NACIONAL DE VlAc;.l.o.

OESPACHOINICIAL .
(Sfl COM. SEIlVlC;OS DE "''FItA-ESTIlun..... (CI)

L'LTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO ACA.'llAllA DOS DUllTAIlOS
13 lO U" (Sfl SUIISECIlETAmA DO EXl'ZIlIn.'TE lSllIlSWl

105 RJ:CEIIIDO NESTE DIlGÃO. EM 13 DE OUIUllllO DE .",.

ENCAMIlo"lJADO '"
(m SfJBUCIlETAIlJA DO EXPEDmm: (5F)(SSEXP) DI UIII'"

ntAMrrAÇÃO

EncamiJIho • Voaa ExceJiDcia, • fim de ser lI1bmmdo i. revliio
~~~~~~oom&~~~F~o~~
Lei 00 Senado n' 402, de 1999, CO!ISlIIDUl dos lUf6grafo5 em anexo. que ualJera. redaçiD~
Lei u' 5.917. de 10 de setembro de )973. p.... incluir o Porto Barra do Riacho na teIaçio
descritiv& dos portos nuuiámos, fluviais • W:ustn:s do Plano NlCÍoDll! de Viação, de que
lI'aI&oitelll4.:Z.fl•

Senador Nabor Jiinior
p,r1.meiro-Secratár10 r em exerc.i.cio

A Sua Excel&u:ia O Senbor
Depuwlo UbUatmAguiar
PrimeiIO-SecreWio da CImara dos DepuIados
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 1.919199

Nos tennos do 1rt.119, Clput, J, do RegImento Int.mo di

Clmara dos Deputados, o Sr. PrHldente determinou I abertura· e

dlvulglçio na Ordem do Dia dai Comin6el • de pl'lZO para

apre.entaçio de emenda., a partir de 28111199, por cinco .e••6II•.
Esgotado o prazo, nio foram recebida. emenda. ao projeto.

Sala da Comina0, em 3 de cIazllmbro de 1M

---, ......

\/ ~'--"',

Ruy oinll~ênclo da Silva
Sacmtárlo

I • Relatório

vem ••niU.. deItI ComiIaio o projetO de lei Im ~rgme,
qUI pretende incluir no il8m •.2 - RaI8çIo Deac:riliw da. Ponxls Marltimc&.
Fll'IiIII I LacuAw - inlegrar1W do anexo do Plano NacionIII de Viaçio.
lIllI'OYIdo pela ela Lei ri' 5.917, de 10 de lItImIllo ele 1973, O POl1O Barra do
RiIcho, localizado no 0CNn0 Atltntic:o. /ilIorII1 do Eádo do Elplrilo santa.

Originirio do Senado FIdIraI, ondIfai~ pelo lluIn
Benad01' G*aon Cllmata, • propoIiçio 11m por ftnalldllde, segundo •
JUIIiIIcIIçio do AJ.ks, poulbüitar ••locaçIo de~ !*li irlveIlIrnImoS no
nIferido porto, QUI • especiallzado no menUlllio e amberque de fardoI de
calu1oH.

11 - Voto do Relator

Ao contrário do que ac:onllICeU em ClUlI'OS EItadoI lia
FecIlKaçio. onde o Govemo Federal deu .mplo apoio • conllUUÇlo de
Inllalaç6ft portuériaII, o Estado do Espimo Santo nlo tem recebido
invNIimentoa federais "... ,_ desde • décade de 70. Como I'II8UltIIdo,
ltl!nOS a utul'llÇ6o dei inatalaç6es IllásIentes, o qUI comprcmr.. toda •
perapectiva de d_nvoIvimento econOmic:o do Estado.

E o qUI acontece com o Terminal Portuário d. Barra do
Riacho. localizado no município ele Araeruz. Implantado l'lO& .nos 70, o terminal
é npeclalizado na mcportaçio ele CIluioae. aendo o maior do Brasil com tal
vocaçIo. A falta de Investimentos pera m.lhorill e ampliaçlo do referido
terminal comprofMtl tollrem.-i11l a exp~"o _ .civldadft econ6mical na
regilo, C01'M reIIe><I:* negativo& na capecldlde de~ode emprago " rMIda.

Como bem obIervou o RIIatar no S-do Faderal, a inclUlio
ele um porto em programaa ou pIanoa oftcIaia, anuais ou p1urillllUaill, • condíçio
béaica para a alocaçlo de ..c:uraoa federaia. viundo • rull%açio ele
investimentos _ lTlHIIlO porto.

Anim. o projeto de lei em exame nlo ~nt8. por ai, a
apIicaçlo de recuraoa no POItO da Barra do RIacho, mas apallU atancIe a
condlçlo para que MA apllcaçlo VlIIlha a aer vlabiliuda no futuro, ao inclui-lo
na Relaçio Deacritiva doa Pera Marftirnoa. Fuviais • I.acuatrea. integrante do
anexo do Plano Nacion.1 de VI8Çio.

sem maia. naquilo que compete a eala Comiuio analiaar.
somos pela apl'OVllÇio q~nto ao mWIto do PL 1.91S1199.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto • Presidente. Chiquinho Feitosa e Pedro

Fernandes • Vice-Presidentes,' Aloizio Santos, Chico da Princesa, Dumo
Pisaneschi, Feu Rosa, Mário Negromonte, Pedro Chaves, Roberto Rocha, Romeu
Queiroz, Sélgio Barros, Sérgio Reis, Alberto Mourão. Domiciano Cabral, Eunicio
Oliveira, Joio Henrique. José Chaves, Waldir Schmldt. Eliseu Resende, Ildefonço
Cordeiro. Neuton Lima, Raimundo Colombo, carlos Santana, Damião Felíciano.
Fernando Marronl, Marcos Afonso, Teima de Souza. Alberico FUho, Almir Sé,
Glycon Terra Pinto, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos, Eujácio Simões,
Edinho Araújo, Carlos Dunga, Paulo Braga, Luiz Sérgio eOlímpio Pires.

CO,1a da Comissão, em 5de abril.de 2000

DlputadoBARBOSA NETO
Presidente

*PROJETO DE LEI tf 4,908-A, DE 1999
(DO SR, NELSON IAAOCHEZAN)

Alera alei ~ 1.283, de 18 de dezent.ro de 1950, aHerada ré lei ~ 7.889, de 23 m
00t'9l1'Jlx'0 00 1989,~ 1DSp5e sOOre~o iOOuslrB esanffária <11_00 •
aninaLl

, e~ ootras~; tM:lo • da Coo1issão 00 Eccmria, 1_e
Cot'nérOOpeiaplO'iBÇáo(_:DEP,m&.CATARlNA),

(ÀS ea.tSSéEs DE ECOOOMIA, INDúsTRIA ECOMÉRCIO; DE AGRICULTURA E
POlÍltA RURAl.; EDE CONSTITUIÇÃO EJJSTlÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54)· ART. 24,
I~

PARECER DA cOMISSÃo DE ECONOM~ INDúsTRIAECOMÉRCIO

Slla da Com_o em 14 de~ de 19811.

r,c::: ". /
Deputado AIR'I"ON CASCAv.EL...... -'

/

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Conúdo d. \Illrylo • Tranapotlea, em r1!lInlto
ordinária l'BIIIizada hojll••provou unanlrnemlnte o Projeto de Lei n" 1.91919ll, nDI
temlOI do panlCll( do relator, Deputado Airton CaacavIll.

SUMÁRIO'

·.de~deerreroas
•parecerda reIakra
•parecer da Canissáo
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REQÚERIMENTO

SCIlhor Presidente,

Nos tennos do art. IaS, panlgrafo úoico, do Regimento Intmlo

da Ciowa dos Deputados, requeiro a Vossa Ela:c1ência o desarquiwmcnto dos

projetos de le~ a seguir relacionados, que sao de minha autoria:

PL nO 742195 Di.lpile sobre o pan:clamento de débítol com a previdencia social c o
FGT.S: ..lÍIedillllle retenção de parcelA do fundo de participaçlo doi
mumc.p'os

PL 0° 916/95 Altera O Dccrcto-Lei 1166, de 15 de abril de 1971, que "dispõe sobre
cnquadruncnto e colllribuíç!o sindicall1lra1".

PL nO 1327195 Introduz dispositivo na Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, que "cria o
Programa Naciooalde~, e dáoutru provicU!!lCÍU".

PL DO 1382195 &tIbelece diretrizes para. deIconcenu.çlo industrial.

PL 0°1509196 Dispõe sobre o Plano Plurianual pua aTriticu1lura Nacional.

PL nO 1522/96 Autoriza as pessoas flsicas a deduzirem do imposto de renda dt'lido, o
VIl!or de doaÇÕC! .. inBlilttiÇÕC! de CllJino superior públicas.

PL nO 2663/96 Concede estlmulos à constituição de novas entidades fecltadu de
previdência privada.

"ir. 0°2860197 Dá nova~ 10 artigo quarto da Lei 0.° 9.427, de 26 de Dezembro de
1996, que iDSliIlli a Ag6nci. Naciooal d. Erl«ilia 2létrica -~
diocipllia o "'llÍ'D" da oooc...Oes d. serviços públicos de """'Bla elétrica
• dá outru provid&lciu.

PL 0° 2S851!17 Acrcscema dilpOsitivoa à ~ 0.° 8.436, de 25 de junho de 1992, que
institucionaliza o Programade Crédito Educativo para estudantes carentes.

PL 0° 2966197 Altera o artigo quinto da Lei IL° 8.436, de 25 de junho de 1992, quo
instilUCionali2a o Programa d. Crédito Educativo para estudantes carent...

PL 0° 3203/!/7 _loco Progmna de Desenvolvimento da RosiJo da Fronteira Sul o dá
outru provid!nciaa.

PL 0° 3414191 A1lona alInea "b" do incito XiV do artigo quarto da Lei n.° 4.595, de 31 do
dezembro do 1964. que displlo oab... a poIftica o u inotitulçoos rnonetáriu,
bancúiu e crodltJciu, cria o ConsoI1to Monetário NoclDnú o dá oulrU
providên<:ias.

PL 0° 3439/97 Dispõe sobro ajornada o as condições dolrobalbo dos Nutricionistas.

PL 0° 3660197 DispIlc sobre a roguIamontoçlo das profissões de Enólogo e 2oolécnico.

PL n° 48591!18 Modifica o Anexo m da Lei 0.° 9.472, do 16 do julho do 1997. quo
eatabcloco 08 valor... da TlIXll do Fiscalizaylo da lnstaIaçID por EttaçID,
ollcrado pelllLei 0.°9.691, de 12 de julho de 1998.

PL 0° 48711!18 Prçnoga a vigEncia do art. 1° da Lei n° 9.493, do 10 do setembro de 1997,
que CXlnccde isonç!o do Imposto sobro Produto. Indultrializados - IPI na
aquisiçlo de equipamentoJ., máquinu. aparelhos e instrUmentos
relacionados no 5CU anexo.

PL 0° 4908199 Allonl a Lei 0.. 1.283, d. 1950, alterada pela Lei 0.° 7.889, d. 1989, quo
dillplle oobro ioopeçlo induJtrial o sanitária dos produlDs do onsclO animal,
• dá outras provid&lcias.

TERMO DE' RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.908199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, osenhor Presidente determinou aabertura •

edivulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para

apresentação de emendas, apartir de 16/06199, por cinco sessões.

Esgotado oprazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 23 de junho de 1999.

}1
JOSÉ U~BfRTO DE ALMEIDA

?T~cretário

lo RELATÓRIO

oprojeto de lei em tela visa aatteração da legislação que
dispõe sobre aiMpeçáo industrial esanitária dos produtos de origem animal, no
sen1\do de ampliar a abrangência da competência de fiscalização a nível

municipal.

ALei 1.283, de 18 de dezembro de 1950, alterada pela Lei

7.889, de 23 de novembro de 1989, estabelece acompetência do Ministério da

Agricultura para realizar fiscalizaçáo em estabelecimentos, por ela especificados,
que façam comércio interestadual ou internacional. Quando ocomércio realizado
por tais estabelecimentos for intennunicipal, acitada Lei 1ixa competência de

fiscalização para as Secretarias de Agricultura dos Estados, da Distrito Federal e
dosTenitórlos: Às Secretarias ou Departamentos de Agricuttura dos Municí~os é
conferida competência restrita aos estabelecimentos que realizem comércio
municipal. No caso de casas atacadistas eestabelecimentos varepstas, são
responsáveis pela nscalização os órgãos de saúde pública dos Estados, do

Distrito Federal edos Territórios.
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o presente projeto de Lei introduz aigumas modificações
que penmitem às Secretaries ou D&pBrtamentos de Agricultura dos Municfpios
ampliarem a realização de fisoahzação para os casos de comércio intermunicipal.

Pal"lll os estabelecimentos atacadistas e varejistas o projeto estende a
pollllibilidacle de fiscalização aos órgios de saúde pública municipais.

A competência municipal para flscalização no que tange ao
comércto intermunicipal, no entanto, somente poderá _ exercida quando a Lei

Municipal criar S<Kviço de Inspeção Municipal (SIM) e cumprir as l1OI1TIlIlI

higiinico-sanitárias que garantam a qualidade do produto. assim como de Il8l.IS

critérios mínimos diferenciados por ramo de atividade. estabelecidos por
regulamento federai. no que respeita às construções, instalações e

eqUipamentos. E!Ita competência será supervisionada pelos Estados. DilItrito
Fecienll e Territórios e eXllfCIda por estes quando o MUnicípio nia possuir o SIM.

Não foram apresentadas emendas no âmbito da Comissão,
dentro do prazo regimental

11. VOTO DO RELATOR

A alternção da legislação referente à Inspeção indulltríal e

sanitária dos produtos de origem animal, n8' forma proposta pelo projeto em
anjIilI8, vem ao encontro dos objetivos de descentralização de compet6ncias
administrativas, quando estas signifiquem simplificação de procedimentos e

aumento da eficáCIa no controla por parte do poder público.

De fato, a competência da fiscalizaçllo de produtos de
origem animal realizada a nlvel Municipal, conforme a ahuallegisjaçio. mosIrJI-sa

problenulltics quando um produto, considerado apto para consumo. perde esta

qualidade ao transpor os limites territoriais do ente federado. Há claro dezperdício

de recul'llOS, uma vez que. do ponto de vi8la da saúde pública, nAo há ramável

justificativa para que um produto. considerado apto para consumo em um

Municfpio. nAo o seja em outros. De outra parte, há dupla destinação de rec:uI'llOS,
por parte do poder público. para a mesma finalidade.

Além disso. a regulamentação estadual quanto às

construções, equipamentos e instalações dos estabeleCImentos, em geral. implle

limitações ao surgimento de novas agroindústrias de pequano porte e à produçio
artesanal. devido ao seu carátar geral e adequado a IllItabefecimentos de médío
e grande porte. Esta restrição não necessariamente contribui para a melhoria da

qualidade dos produtos, multo mais relacionada à qualificação dos mesmos e aos
critérios de higíene e limpeza adotados.

Por outro lado, a dllllC8ntralização da Inspeção industrial e

sanitária de produtos de origem aOlmal, no caIO do comércio intermunicipal, traria
o beneficio da maior adequação às caraeterislicas peculiares da cada Município.

sem que se perdesse o sentido mais abrang~te dos objetivos de proteçlo do

consumidor e das garantias de qualidade, uma vez que a legislaçio prev6
regulamentação faderal a ser respllltada e submissão eo controle da esfera

8lltadUBI. Os ganhos diretos estariam na possibiüdade de desenvolvimllllto e

ineerçlo formlll de uma série de pequenas inchlstrías, hoje pertencentes a um

comércio cfandellÜno crescente, este sim à margem da interferência fiscallmt6ria

do setor público.

A inidativa, portanto. corroborada por demandas de uma

série de Munialpios, racionaliza a ação da inspeção, raduz seus custos pela

eliminação de dupla alocação de recursos para a mesma finalidade e atua no
lIBlltldo da reduzir entraves burocráticos ao funCIonamento de agroindústrias de

pequeno porte. sem que. por este motivo. se comprometa a quaiidade da

fiscalização.

• Por estes razoos. votamos pela aprovação do Projato de

lei n· <4.908. de 1999.

saladaco~1999

.~

.Deputada IWA CATARINA ALVES

ReMara

PROJETO DE J.EI N° 4.908, DE 1999

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comiasão ele Economia. Indústria e Comércio. em
reuniAo ordin4r\a realizada hoje, APROVOU unanimemente o Projalo de
Lei nO 4.908199. nos termos do parecer da Relatora, Deputada Ana

Catarlna.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio BlICCi - Presidente; Joilo Sampaio. Jo6o Pjzzollltti e

Paulo OctáVio • VICe-Presidentes; Alex CanZiani. Ana Catarina, AntOnio
Cambraia, AntOnio do Valle, Clementino Coelho, Edison Andrlno, Emerson
Kapaz, Gerson GabrieUi, Jairo Carneiro, João Caldas, José Machado, Júlio
Redecker. Jurandíl Juarez, Udia Quinan, Luiz Mainardi, Marla Abadia.

Múcio Sé. Ricardo FeITlIÇO, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina e
Rubena Bueno.

Sala da ComiasAo. em 5 de abril de 2000.

~ ~ ~....~cg~
Deputado ENIO BACCI

Presidente

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado Santos Filho, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

Distribuição n2 1/00

Em 5-4-2000
Ao Deputado ADAUTO PEREIRA
Mensagem nº 128/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 204, de 8 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária
Artística e Ecológica de Planalto a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Planalto,
Estado de Bahia",

Ao Deputado ALBÉRICO CORDEIRO

Mensagem nº 586/97 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 16 de maio de 1997, que
renova a concessão da Rádio Difusora Garíbaldí
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Garibaldi, Estado do
Rio Grande do Sul".
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Ao Deputado ALDIR CABRAL
Mensagem nº 242/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 17, de 28 de janeiro de
2000, que outorga permissão à Fundação Educativa
e Cultural Alto Paranaíba para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade serviço de ra
diodifusão sonora e freqüência modulada, com fins
exclusivamente, educativos, na cidade de Oliveira,
Estado de Minas Gerais:'

Ao Deputado ALMEIDA DE JESUS
Mensagem nº 1.802/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria 169, de 25 de outubro de
1999, que outorga permissão à Fundação Sara Nos
sa Terra para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás:'

Ao Deputado AGNALDO MUNIZ
Mensagem nº 695/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 25 de maio de 1999, que
renova a concessão da Radiodifusão Luzes da Ribal
ta Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste,
Estado de São Paulo."

Ao Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA
Mensagem nº 1.822199 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 30 de novembro de
1999, que outorga concessão à Fundação Padre Kol
be de Rádio e Televisão, para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão), com fins ex
clusivamente educativos, na localidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul".

Ao Deputado ANTÔNIO JOSÉ MOTA
Mensagem nº 225/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 230, de 24 de dezembro
de 1999, que outorga permissão à Fundação Educati
va de Rádio e Televisão Ouro Preto, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
Mensagem nº 1.677/99 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o

ato constante do Decreto de 4 de novembro de 1999,
que outorga concessão à Fundação Educativa e Cul
tural de Integração do Oeste de Minas, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), com fins exclusivamente educativas, na locali
dade de Formiga, Estado de Minas Gerais",

Ao Deputado AUGUSTO FRANCO
Mensagem nº 1.439/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 30 de setembro de 1999,
que renova a concessão outorgada à Rádio Santiago
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santiago, Estado do
Rio Grande do Sul".

Ao Deputado BABÁ

Mensagem nº 238/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 19, de 2 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária Liber
tense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três
anos, se direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Liberdade, Estado de
Minas Gerais".

Ao Deputado BISPO WANDERVAL

Mensagem nº 141/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 6, de 10 de janeiro de
2000, que autoriza a Associação Vale do Araguaia de
Desenvolvimento Artístico/Cultural - FM (Avada FM)
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Miguel de Araguaia, Estado de Goiás".

Ao Deputado CÉSAR BANDEIRA
Mensagem nº 1.400/97 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 14 de novembro de
1997, que renova a concessão da Fundação Educaci
onal União da Serra, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Marau,
Estado de Rio Grande do Sul."

Ao Deputado CORAUCI SOBRINHO
Mensagem nº 131/00 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 210, de 8 de dezembro
de 1999, que outorga permissão à Fundação Educa
cional Salesiana Dom Bosco a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Fortale
za, Estado do Ceará:'
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Ao Deputado DA. HÉLIO
Mensagem nº 1.800/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante nº 147 de 6 de setembro de 1999, que
outorga permissão à Fundação Rádio Educadora de
Bragança a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Bragança, Estado do Pará:'

Ao Deputado ELTON ROHNELT
Mensagem nº 801/97 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 266, de 7 de maio de 1997, que
renova a permissão outorgada à Rádio ltaparica FM
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Salvador, Estado da Bahia".

À Deputada ESTHER GROSSI
Mensagem nº 129/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 227, de 21 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Saí
de Kassis a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Macaubal, Estado de São Paulo".

Ao Deputado EURfpEDES MIRANDA
Mensagem nº 1.976/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nQ 197, de 26 de novembro
de 1999, que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social-Palestina
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Palestina, Estado de São Paulo".

Ao Deputado EVANDRO MILHOMEN
Mensagem nº 1.594/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nQ 63, de 7 de junho de
1999, que outorga permissão à Fundação Logos 
Edições, Jornalismo e Radiodifusão para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na locali
dadede Itatiba, Estado de São Paulo".

Ao Deputado FRANCISTONIO PINTO
Mensagem nQ 413/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 53 de 4 de fevereiro de
1997, que renova permissão à Rádio Regional Comu
nicação Ltda., originalmente outorgada à Organiza
ção Rádio Colorado Ltda., para explorar, sem direito

de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo".

Ao Deputado GESSIVALDO ISAfAS
Mensagem nº 1.068/97 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 22 de setembro de 1997,
que renova a concessão da Rádio Olin
da-Pernambuco Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Olinda,
Estado de Pernambuco".

Ao Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES
Mensagem nll 235/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nQ 24, de 2 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária Central
de Ritápolis, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na localidade de Ritápolis, Estado de Minas
Gerais".

Ao Deputado HERMES PARCIANELLO
Mensagem nº 231/00 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nQ 5, de 7 de janeiro de
2000, que outorga permissão à Fundação Padre Li
bério para executar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Pará de Minas, Estado de
Minas Gerais".

Ao Deputado IRIS SIMÕES
Mensagem nº 1.466/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 153, de 17 de setembro
de 1999, que renova a permissão outorgada à Brasí
lia Super Rádio FM Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Brasília, Distrito
Federal".

Mensagem nQ 226/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n!2 12, de 17 de janeiro de
2000, que outorga permissão à Fundação Véritas
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo".

Ao Deputado JOÃO ALMEIDA
Mensagem nQ 1.722/98 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de dezembro de



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 14703

1998, que renova a concessão outorgada à Rádio
Universo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Bernardo
do Campo, Estado de São Paulo".

Ao Deputado JOÃO GRANDÃO
Mensagem nº 116/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 224, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusãopara Desenvolvimento Social e Cultural
de Pedro Canário a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedro Canário, Estado do
Espírito Santo".

Ao Deputado JORGE COSTA

Mensagem nº 232/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 20, de 2 de fevereiro
de 2000, que autoriza a Associação Comunitária e
Cultural de Aparecida D'Oeste - SP, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Aparecida D'Oeste, Estado de São Paulo".

Mensagem nº 237/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 23, de 2 de fevereiro
de 2000, que autoriza a Associação Comunitária
Beneficente e Cultural Dona Joaquina de Pompeu a
executar, peJo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pompéu, Estado de Minas Gerais",

Ao Deputado JORGE PINHEIRO
Mensagem nº 47/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 201, de 6 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária e
Cultural de Poço das Trincheiras a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de Poço
das Trincheiras, Estado de Alagoas".

Ao Deputado JOSé ALEKSANDRO
Mensagem nº 142/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 7, de 10 de janeiro de
2000, que autoriza a Associação de Radiodifusão
Comunitária e Educativa de Cabeceira Grande, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cabeceira Grande, Estado de Minas
Gerais".

Ao Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

Mensagem nº 48/00 - do Poder Executivo 
que ·"submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 202, de 6 de dezem
bro de 1999, que autoriza a ASEARC - Associação
Sete-Lagoana de Entidades Assistenciais e Rádio
Comunitária a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Sete Lagoas, Estado
de Minas Gerais",

Ao Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ

Mensagem nº 234/00 - do Poder Executivo
- que "submete à apreciação do Congresso Naci
onal o ato constante da Portaria nº 25, de 2 de fe
vereiro de 2000, que autoriza a Associação Mam
ma Bianca a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Valparaíso, Estado
de São Paulo".

Ao Deputado JOSÉ ABREU

Mensagem nº 1.995/99 - do Poder Executivo
- que "submete à ~preciação do Congresso Nacio
nal o ato constante da Portaria n9 170, de 25 de ou
tubro de 1999, que outorga permissão à Fundação
Francisco Cambraia para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Itape
cerica, Estado de Minas Gerais",

Mensagem nº 117/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 218, de 17 de dezem
bro de 1999, que autoriza a Associação Comunitária
dos bairros do Município de Luz a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Luz, Estado de Minas Gerais".

. .

Ao Deputado JOSÉ DE PRIANTE
Mensagem nll 45/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nSl 199, de 6 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação da Rádio Comu
nitária Nova Lima FMa ..executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de Nova Lima, Esta-
do de Minas Gerais". '

Ao Deputado JOSÉ ROCHA
Mensagem nº 677/99 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o



14704 Quinta-feira 6 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

ato constante da Portaria nº 43, de 13 de abril de
1999, que renova a permissão outorgada à Rádio
Atlântida FM de Porto Alegre Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul",

Ao Deputado JÚLIO SEMEGHINI
Mensagem nº 118/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 221 , de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária a
Voz de Quissamã a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Quissamã, Estado do Rio
de Janeiro".

Ao Deputado L1NO ROSSI
Mensagem nº 241/97 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 14 de fevereiro de 1997,
que renova a concessão da Rádio Progresso de Ijuí
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ijuí, Estado do Rio
Grande do Sul".

Ao Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
Mensagem nº 1.676/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 4 de novembro de 1999,
que outorga concessão à Fundação Assistencial,
Educação e Cultural Áudio, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Francis
co Morato, Estado de São Paulo".

Projeto de Lei nº 1.070/95 - do Sr. IIdemar
Kussler- que "dispõe sobre crimes oriundos da divul
gação de material pornográfico através de computa
dores. (Apensados: PL nºs 1.654/96, 2.644/96,
3.268/97, 3.383/97, 3.498/97, 3.258/97, 3.692/97,
4.412/98, 235/99, 436/99, 631/99, 397/99, 398/99,
546/99,1.682/99, 1.713/99).

Ao Deputado LUIZ RIBEIRO

Mensagem nº 1.096/97 - do Poder Executivo
- que "submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante do Decreto de 24 de setembro
de 1997, que renova a concessão da Sociedade
Matogrossense Rádio Educadora Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Colider, Estado de Mato Grosso".

À Deputada LuíZA ERUNDINA

Mensagem nQ 1.821/99 - do Poder Executivo
- que "submete à apreciação do Congresso Nacio-

nal o ato constante do Decreto de 29 de novembro
de 1999, que outorga concessão à Fundação Uni
versidade Regional de Blumenau - FURB, para
executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens(televisão) com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina",

Ao Deputado MAGNO MALTA
Mensagem nº 143/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 8, de 10 de janeiro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária Só
cio-Cultural Hermes Fontes, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Boquim, Estado
de Sergipe".

Ao Deputado MALULY NETTO
Mensagem nº 1.819/99 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 2 de dezembro de 1999,
que outorga concessão à Fundação de Radiodifusão
Rodesindo Pavan, para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Balneário Cambo
riú, Estado de Santa Catarina".

Mensagem nº 46/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 200, de 6 de dezembro
de 1999, que autoriza a Radioclube Vida a executar,
pelo prazo de três anos sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Jussara, Estado de Goiás".

Ao Deputado MARÇAL FILHO
Mensagem nº 631/94 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de agosto de 1994, que
renova a concessão outorgada à Rádio Record de
Curitiba Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná".

Ao Deputado MARCELO BARBIERI
Mensagem nº 1.997/99 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 196, de 26 de novembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Centro a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na localidade de Girau do
Ponciano, Estado de Alagoas".

Ao Deputado MARCOS DE JESUS
Mensagem nº 1.106/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
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ato constante da Portaria nº 80, de 12 de julho de
1999, que renova a permissão outorgada à Rádio
Colonial FM Ltda., para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de São João Del Rei, Esta
do de Minas Gerais".

Ao Deputado MATTOS NASCIMENTO
Mensagem nº 1.479/98 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 24 de novembro de
1998, que renova a concessão da Rádio Auriflama de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Auriflama,
Estado de São Paulo".

Ao Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
Mensagem nº 120/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 208, de 8 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Fir
minense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Senador Firmi
no, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado NÁRCIO RORIGUES
Mensagem nº 1.491/98 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 24 de novembro de
1998, que renova a concessão outorgada àTV Bauru
Ltda., pra explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo".

Ao Deputado NELSON MARCHEZAN
Mensagem n º 233/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 22, de 2 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação e Movimento Comu
nitário Rádio Rainha da Paz FM de Irapuru a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ira
puru, Estado de São Paulo".

Ao Deputado NELSON MEURER
Mensagem nº 140/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 9, de 10 de janeiro de
2000, que autoriza a Associação Cultural e Comunitá
ria de Jaguariúna a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária de Jaguariúna, Estado de São Paulo".

Ao Deputado NELSON PELLEGRINO
Mensagem nº 1.945/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o

ato constante da Portaria nº 187, de 19 de novembro
de 1999, que outorga permissão à Fundação Padre
Kolbe de Rádio e Televisão, para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Atibaia,
Estado de São Paulo".

Ao Deputado NELSON PROENÇA

Mensagem nº 397/99 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 24 de março de 1999,
que renova a concessão da Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo".

Ao Deputado NEY LOPES

Mensagem nº 236/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 21, de 2 de fevereiro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária de Ra
diodifusão Vale da Eletrônica FM a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita
do Sapucaí, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado NILSON PINTO

Mensagem nº 121/00 - do Poder Executivo
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 205, de 8 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária
Cristalense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Cristais, Estado
de Minas Gerais".

Ao Deputado ODELMO LEÃO

Mensagem nº 1.801/99 - do Poder Executivo
- que "submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante da Portaria nº 168, de 25 de ou
tubro de 1999, que outorga permissão à Fundação
Joca Motta para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de União, Esta
do do Piaur'.

Ao Deputado OLIVEIRA FILHO
Mensagem nº 1.975/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 195, de 26 de novembro
de 1999, que autoriza a Associação Cultural Irmã EIi
za a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
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na localidade de Coronel Ezequiel, Estado do Rio
Grande do Norte".

Ao Deputado PAUDERNEY AVELlNO
Mensagem nº 1.820/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de novembro de
1999, que outorga concessão à Fundação Educativa
e Cultural Alto Paranaíba, para executar serviço de ra·
diodifusão de sons e imagens (televisão), com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Patos de Mi
nas, Estado de Minas Gerais",

Ao Deputado PAULO DELGADO
Mensagem nº 97/00 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nll 215, de 9 de dezembro
de 1999, que autoriza o Centro Assistencial e Comu
nitário da Bela Vista a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Boqueirão, Estado
da Paraíba".

Ao Deputado PAULO JOSÉ GOUVEA
Mensagem nll 122/00 - que "submete à apreci

ação do Congresso Nacional o ato constante da Por
taria nº 222, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza
a Associação Batataense Cultural- ABC a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Batatais, Estado de São Paulo".

AO Deputado PAULO MAGALHÃES

Mensagem nll 96/00 - do Poder Executivo 
que "Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 214, de 9 de dezem
bro de 1999, que autoriza a Associação Comunitária
cidade de Capelinha de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Capelinha, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado PAULO OCTÁVIO
Mensagem nº 45/97 - do Poder Executivo 

que "Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante de 7 de janeiro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Tupi ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná".

AO Deputado PEDRO CANEDO
Mensagem nll 1.996/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nll 193, de 26 de novembro
de 1999, que outorga permissão à Fundação Educa
cional e Cultural Pedrense, para executar, pelo prazo

de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Itápolis,
Estado de São Paulo".

Mensagem nº 126/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 219, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária
Estudantil da Zona Sul de Belo Horizonte a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado PEDRO IRUJO
Mensagem nº 50/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 211, de 8 de dezembro
de 1999, que outorga permissão à Fundação Educa
tiva e Cultural São Francisco para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusividade educativos, na cidade de Itaúna,
Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado PINHEIRO LANDIM
Mensagem nll 1.593/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 162, de 11 de outubro de
1999, que outorga permissão à Fundação Rádio FM
Educadora Itaguary Senhora da Conceição para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusividade educativos, na lo
calidade de Pontas de Pedras, Estado do Pará".

Ao Deputado RAFAEL GUERRA
Mensagem nº 93/00 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 206, de 8 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação de Difusão Cul
tural e Comunitária Ebenézer da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Paraguaçu Paulista,
Estado de São Paulo".

Ao Deputado RENATO SILVA
Mensagem nº 94/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 207, de 8 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação da Rádio Comu
nitária Redenção FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Redenção de Gur
guéia, Estado do Piaur'.
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Ao Deputado ROBÉRIO ARAÚJO
Mensagem nQ 51/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nQ 212, de 8 de dezembro
de 1999, que outorga permissão à Rádio Timbó Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, na locali
dade de Timbó, estado de Santa Catarina".

Ao Deputado SALVADOR ZIMBALDI

Mensagem nQ 1.647/99 - do Poder Executivo
- que "submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante do Decreto de 28 de outubro de
1999, que outorga concessão à Fundação Municipal
de Artes de Montenegro, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Montenegro, Esta
do do Rio Grande do Sul".

Ao Deputado SAMPAIO DÓRIA

Mensagem nº 115/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 226, de 17 de dezem
bro de 1999, que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão e TV de Jaboticatubas a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado SÉRGIO BARCELLOS

Mensagem nº 125/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 233, de 17 de de
zembro de 1999, que autoriza a Associação dos
Meios de Comunicação e Atividades Culturais e
Comunitárias de Rancharia a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Rancha
ria, Estado de São Paulo".

Ao Deputado SILAS CÂMARA
Mensagem nQ 49/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 203, de 6 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Far
roupilha - ASCOFAR a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul".

Ao Deputado VIC PIRES FRANCO
Mensagem nQ 1.432/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 28, de 18 de março de

1999, que renova a permissão outorgada à Rádio Di
fusora de São José do Rio Pardo Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo".

Ao Deputado VIVALDO BARBOSA
Mensagem nº 119/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nQ 217, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária e
Cultural Ipanemense a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Ipanema, Estado de
Minas Gerais".

Ao Deputado WAGNER SALUSTIANO
Mensagem nQ 1.591/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 160, de 22 de setem
bro de 1999, que outorga permissão à Fundação de
Serviços de Radiodifusão Educativa Shalom para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na localidade de Rondonópolis, Estado de
Mato Grosso".

Ao Deputado WALFRIDO MARES GUIA
Mensagem nQ 95/00 - do Poder Executivo - que

"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 213, de 9 de dezembro de
1999, que autoriza a Associação comunitária Pititinga
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte".

Ao Deputado WALTER PINHEIRO
Mensagem nQ 1.080/98 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 27 de agosto de 1998
que renova a concessão da Rádio A Tribuna de San
tos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Santos, Estado de
São Paulo".

Ao Deputado WELLlNTON FAGUNDES
Mensagem nº 124/00 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 216, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Bon
jardinense de Radiodifusão a executar, peJo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Bom Jardim de
Minas, Estado de Minas Gerais".
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Ao Deputado YVONILTON GONÇALVES

Mensagem nl! 123/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n2 220, de 17 de
dezembro de 1999, que autoriza a Associação
Comunitária Clube do Machadinho de Radiodifusão
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Lauro Müller, Estado de Santa
Catarina".

Ao Deputado ZAIRE REZENDE

Mensagem nll 127/00 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nl! 225, de 17 de
dezembro de 1999, que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária Itaperuçu - ARCI a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itaperuçu, Estado do Paraná". - Maria
Ivone do Espírito Santo, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado LUIZ ANTÓNIO FLEURY FILHO,
Presidente desta Comissão, fez a seguinte

Distribuição nl! 2/2000

Em 5-4-2000

Ao Deputado BETINHO ROSADO
Projeto de Lei nIl 2.238/99 - do Sr. Waldir Pires 

que "institui o Programa Permanente de Combate à
Seca - PROSECA".

Ao Deputado FERNANDO FERRO
Projeto de Lei nll 2.243/99 - da srª Míriam Reíd 

que "altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto
de 1997, especialmente no que refere àdistribuição
das parcelas dos valores devidos a título de royalties
excedentes e especiais, destinando-se aos mnicípios
para incentivar programas no setor pesqueiro".

Ao Deputado OLfMPIO PIRES
Projeto de Lei nll 2.250/99 - do Sr. Edinho Bez 

que "altera a redação do parágrafo único do art. 22 do
Decreto-Lei nll 227, de 28 de fevereiro de 1967, com a
redação dada pelo art. 11! da Lei nl! 9.827, de 27 de
agosto de 1999".

Ao Deputado FÉLIX MENDONÇA
Projeto de Lei nl! 2.253/99 - do Sr. Sérgio Novais

- que "acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "Dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de

serviços públicos previstos no art. 175 da Constitui
ção Federal, e dá outras providências".

Ao Deputado MOREIRA FERREIRA
Projeto de Lei nº 2.263/99 - do Sr. Clementino

Coelho e outros - que "institui o Plano Nacional de Hi
drovias e dá outras providências".

Ao Deputado L1NCOLN PORTELA
Projeto de Decreto Legislativo nº 398/2000 - do

Sr. Haroldo Lima - que ''veda a alienação de unidades
de refino de petróleo e de processamento de gás na
tural e de dutos de transportes de combustível da Pe
tróleo Brasileiro S. A - PETROBRAS".

Ao Deputado RENILDO LEAL
Projeto de Decreto Legislativo nQ 406/2000 - do

Sr. Haroldo Lima - que "proíbe a venda das ações da
Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS) em poder da
União que excedem o limite máximo para a manuten
ção do caráter estatal da empresa".

Ao Deputado PROFESSOR LUIZINHO
Projeto de Lei nl! 2.399/2000 - do Sr. Luciano

Pizzatto - que "acrescenta artigo à Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997".

Ao Deputado ANTÔNIO JORGE
Projeto de Lei nQ 2.430/2000 - do Sr. Clementi

no Coelho - que "acrescenta o artigo 14-A à Lei nQ

9.433, de 8 de janeiro de 1997, que "institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001 , de 13 de
março de 1990, que modificou a Lei nQ 7.990, de 28
de dezembro de 1989".

Sala da Comissão, de abril de 2000. - Lenival
da D. S. A. Lobo, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

O Deputado GERSON PERES, Presidente des
ta Comissão, fez a seguinte

Redistribuição nSl 2/2000

Em 5-4-2000

Ao Deputado GERALDO SIMÕES
Projeto de Lei nº 1.904-A/96 - do Sr. Nelson

Meurer - que "altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezem
bro de 1966, que regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá
outras providências",
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Ao Deputado XICO GRAZIANO

Projeto de Lei nº 4.169/98 - do Sr. Paulo Lima
- que "estabelece incentivos aos proprietários rura
is com mais de 1.000 (um mil) ha de área que con
tratem os serviços de agrônomo ou de veterinário".
(Apensado: PL nº 543/99)

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Moi
zes Lobo da Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY FILHO,
Presidente desta Comissão, fez a seguinte

Redistribuição n2 1/2000

Em 5-4-2000
Ao Deputado GILBERTO KASSAB
Projeto de Lei nº 3.861/97 - do Sr. Mário Ne

gromonte - que "acrescenta parágrafo ao art. 1º

da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, que dispõe
sobre a fixação dos níveis das tarifas para o servi
ço público de energia elétrica e dá outras providên
cias".

Ao Deputado PAULO FEIJÓ

. Projeto de Lei nº 663/99 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "altera o art. 12 da Lei n!2 8.001, de 13
de março de 1990, que "define os percentuais das
distribuição da compensação financeira de que
trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de ·1989, e
dá outras providências", constituindo fundo espe
cial para financiar pesquisa e fomentar a produção
de energia elétrica a partir da energia eólica e da
energia solar". (Apensados: PL n2s 692/99, 783/99
e 2.356/00)

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Leni
valda D. S. A. Lobo, Secretária.
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4° secretário:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de Secretário:
1D GIOVANNI QUEIROZ - POT - PA

2D LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

3D ZéGOMESDAROCHA-PMDB-GO

4° GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Lfder: INOC~NCIO OLIVEIRA

PPB
Llder: ODELMO LEAo

PTB
Llder: ROBERTO JEFFERSON

Vice-Udents:
Walfrido Mares Guia (1" Vice)
José Carlos Elias
Femando Gonçalves
Eduardo 5eabra

Vlce-Lfderes:
Pauderney Avelino (1° Vice)
Aldir Cabral
Aracely de Paula
Cesar Bandeira
Couraci Sobrinho
Eduardo Paes
José Lourenço
Maluly Neto
Marcondes Gadelha
Paes Landim
Paulo MagalhAes
Pedro Bittencourt
Ronaldo Caiado
Rubens FurJan
Ronaldo Vasconcellos

Abelardo Lupion
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Francisco Coelho

Lavoisier Maia
Luciano Castro
Manoel Castro

Ney Lopes
Paulo Octávio

Pedro Fernandes
Rubem Medina

Santos Filho
Werner Wanderer

Vilmar Rocha

joio Fassarella
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Vakleci Oliveira
Walter Pinheiro

Vlce-Llderes:
Gerson Peres
Fetter Jllnior
Nelson Meurer
Arnaldo Farias de SII
Rornel Anizio

JoIoPauJo
Marcos Rollm
Paulo Rocha

TeIma de Souza
Virgllio Gulmartes

Eurico Miranda
Hugo Blehl

Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

Celso Giglio
Caio Rieltl

IrIs Simões

PMDB
Llder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PSOB
Lider: AI:CIO NEVES

PT

Lkfar: JOSÉ GENOINO

POT'
Lidar: MIRO TEIXEIRA

Elton Rohnelt
Dardsío Perondi

J0s6 Antonio
Eduardo Campos

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Pompeu de Mattos

Bloco (PSB, PC do B)
Lider: LUIZA ERUNDINA

Vice-Ud8res:
Ronaldo Cezar Coelho
Duilio Pisaneschi
Ricardo Barros

Vice-Lrderes:
Aldo Rebelo
Haroklo Lima
Dr. Evilásio

Vic...Uderes:
Fernando Zuppo (1° Vice)
Dr. Hélio
Luiz Salomão
Enio Baca

PPS
Líder: JOÃO HERRMANN NETO

Vice-Lideres:
Regia Cavalcante Ivan Paixão

LIDERANÇA DO GOVERNO
L1der: ARNALDO MADEIRA

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Lider: VALDEMAR COSTA NETO

Vlc...Uderes:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
Cabo Júlio Paulo J0s6 GoUV6a
De Velasco

Geraldo Magela
JQAo Coser

Hélio Costa
Waldemlr Moka

Ricardo Rlque
Mendes Ribeiro Filho

João Henrique
Eunrclo Oliveira

Tetê Bezerra
Edinho Araujo

Maria Lúcia
Salatlel Carvalho
AntOnio do Valle
Confúcio Moura

Ricardo Izar

Aloysio Nunes Ferreira
Ricardo Ferraço

SebastiAo Madeira
Rommel Feijó

Romeu Queiroz
saulo Pedrosa

Vlc...Llderes:
Arlindo.Chinaglia
HenriQue Fontana

Vice-Lideres:
Cezar Schirmer
Milton Monti
Fernando Diniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Jorge Wilson
Euler Morais
Edinho Bez
Nelson Proença
João Mendes
Paulo Lima

Vice-Líderes:
Jutahy Júnior (1" VICe)
Zenaldo Coutinho
B.Sá
Nelson Otoch
Roberto Rocha
Welinton Fagundes
Silvio Torres



r DEPUTADOS EM EXERCícIO ---.

Roraima
Airton CascaveL ...•............ PPS
Alceste Almeida ....•....••••.•.. PMDB
Almir Sá PPB
El ton Rohnel t PFL
Francisco Rodrigues ...•..•...... PFL
Luciano Castro ......•....•...••. PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo ........•..•...••. PL

Amapá
Antonio Feijão PST
Badu Picanço .............•.....• PSDB
Dr. Benedito Dias ........•...•.. PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen .•••.••......... PSB
Fátima Pelaes •...•.•..•...••••.• PSDB
Jurandil Juarez ; PMDB
Sérgio Barcellos ......•..•...... PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Babá " PT
Deusdeth Pantoja .....••......... PFL
Elcione Barbalho PMDB
G~rson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT·
Jorge Costa PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson ...........•...... PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha ...•.......•........• PT
Raimundo Santos ....•............ PFL
Renildo Leal PTB
Valdir Ganzer ....•....•.......•. PT
vic Pires Franco .....••..••.••.. PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgíl io •...•.....•.•.... PSDB
Átila Lins PFL
Euler RibeirO PFL
Francisco Garcia •...•...••..•.•. PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara .......•............ PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz ............•...... PPS
Confúcio Moura PHDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade ...•••.•••...•...•• PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota .........•............. PPB
José Aleksandro .•..•.••••••••••• PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão '" PT
Sérgio Barros .•.....••.•..•..... PSDB
Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge ...............•... PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior .•...........•.•... PMDB
Igor Avelino •................... PHDB
João Ribeiro PFL
Kátia Abreu ........•.•.•.••..•.. PFL
Osvaldo Reis ....•....••.••••••.. PMDB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho ...•.............. PMDB
Antonio Joaquim Araújo ....•..... PPB
Cesar Bandeira PFL
costa Ferreira •......•...•.•.... PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury..•..........•....•. PFL
Neiva Moreíra PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Harinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais .............•...... PHDB
Remi Trinta .•............•...•.. PST
Roberto Rocha ............•...•.. PSDB
Sebastião Hadeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ,. PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia •........•...... PSDB
Antônio José Mota PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda '" PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcàntara PSDB
Manoel Salviano ...........•.•... PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch ...•.•.......••....• PSDB
Pinheiro Landim PHDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB



Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda ............•••.•• PSDB

Piauí
Átila Lira PSDB
B. Sá ....................•...... PSDB
Ciro Nogueira .............•..... PFL
Gessivaldo Isaias PMDB
Heráclito Fortes .......•......•• PFL
João Henrique .............••..•• PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina .....•......••.•.•.. PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves ......•... PMDB
Iberê Ferreira PPB
Lai re Rosado PMDB
Lavoisier Maia , .. PFL
Múcio sá ..•..•.........•.••...•• PMDB
Ney Lop.es PFL

Paraiha
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB
AvenZOaL" Arruda PT
Carlos Dunga .......••..•.•...... PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Antônio Gexdluo PFL
AL-mando Mon t ei ro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Edua rdo Campos PSB
Fernando Ferro ...............•.. PT
Gonzaga Patriota P3R
Inocêncin Oliveira , .. PFL
,Joáo ~olaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda , .. PFL
José Chaves ..•.................. PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar P::3L
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos riA ,Jesus PSDB
05v~ldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza .•.••.••••••••..... PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti •..•..•...... PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro. '" PTB
Augusto Farias •..••••.•....•...• PPB
Helenildo Ribeiro ••..••..•••.••. PSDB
João Caldas ............•........ PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz NonO PFL
Luiz Dantas PST
Olavo CalheirOs PMDB
Regis Cavalcante ••..•. ~_••. " PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro ......•..•.•..... PSC
Augusto Franco .........•...•.... PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge lüberto: PMDB
,Tosé Teles ................••.... PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis ...••...•...........• PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado ......•••.••.••.•. PFL
(:0 ri olana Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça ...........•...... PTB
Francistânio Pinto ......•....... PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB

- Geraldo Simões ................•. PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner .•................. PT
João Almeida ..••........••...... PSDB
João Leão PSDB
,Joniva 1 Lucas Junior ...••...•... PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto ••••....•........... PFL
Luiz
Moreira S. PART .
Manoel Castro ...........•......• PFL
Már ia Negromonte PSDB
NAlson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB



Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo ••••.......•......... PMDB
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Sq.ulo Pedrosa .••.•...........•.. PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Wal ter Pinheiro ......••••••••••. PT
Yvonilton Gonçalves ...•••..••... PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves .•.•.......•.•....... PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula •.•...•.••...... PFL
Bonifácio de Andrada .....••••.•• PSDB
Cabo Júl i o PL
Carlos Melles .•...•.....•....... PFL
Carlos Mosconi •................. PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro ......•••...•.•. PSDB
Edmar Moreíra PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende ....•............. PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado •................. PT
Glycon Terra Pinto ••.••••.•...•. PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel ...........•..•PPB
Jaime Martins .•..•...•.......... PFL
João Fassarella ..........•...... PT
João Magalhães •......•...•...... PMDB
João Magno .•..••......•.•....... PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado ......•..........•. PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela · PSL
Márcio Reinaldo Moreira ••....... PPB
Marcos Lima .....•••••...••..••.• PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira ....•........•...... PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado ••......••.•....... PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant. ..........•.••.... PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL

Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Si las BrasileirO .•...•.••••••••• PMDB
Virgílio Guimarães PT
Víttorio Medioli ..........•.•... PSDB
Walfrido Mares Guia •.•...•.••... PTB
Zaire Rezende .•.....•......•.... PMDB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Aloízio .Santos .•..•.•. '..•..••••. "PSDB .
Feu Rosa PSDB
João Coser •.•..•....•..•.•..••.• PT
José Carlos Elias ........•.••... PTB
Magno Mal ta ...•............•.... PTB
Marcus Vicente •• ; ....•..••.••••• PSDB
Max Mauro .•...••••••••••••.••.•• PTB
Ni 1ton Baiano PPB
Ricardo Ferraço .......•..•...... PSDB
Rita Camata ...........•....•...• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir CabraL .••................ PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho ....•.•.... PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz •.••.•...•...•....•. PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro ..........•..... PDT
Coronel Garcia ...............••. PSDB
Dino Fernandes PSDB
Or. Heleno ..•..•.........•...... PSDB
Eber Silva••••••.••••..••••••••. PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda ..••.•.....•••..•• PPB
Fernando Gabeira .........•...... PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva ......•••.•.•.••. P8T
I édio Rosa ..•..•.•••..•.••••••.• PMDB
Jair Bolsonaro ...........•.•.... PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes .............•....... PMDB
João Sampaio .•.•...............• PDT
Jorge Wilson.............•...... PMDB
José Carlos Coutinho .....•.....• PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo ....•............... PDT
Luiz Ribeiro ....•....•...•.....• PSDB
Luiz Sérgio PT
Marcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento •.•••..••••.••. PST
Mil ton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT



Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó ...•...•..•••••.•...• PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho ...........• PSDB
Rubem Medina ...••••..•.......... PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa .••.•••••••..••.• PDT
Wanderley Martins ...•........... PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão •....•............ PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante ...•..•....... PT
André Benassi ••.••.••••••••.•••• PSDB
Angela Guadagnin .....•......•... PT
Antonio Carlos Pannunzio ..•.•... PSDB
Antonio Kandir ........•.•.•..... P8DB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá ..•.....••••. PPB
Arnaldo Mél.deiL a ......•.......... PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval ..........•...... PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi •........•....•.••.. PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco ...•....•..•......•... PSL
Delfim Netto ...•................ PPB
Dr. Evilãsio PSB
Dr. Hélio ....••......•..•...•..• PDT
Duilio Pisaneschi ........•..•... PTB
Edinho Araújo ........•.......... PPs
Eduardo Jorge ........•.......... PT
Emerson Kapaz ...•............... PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab ......••••••.•... PFL
Iara Bernardi .•••.....•••••.•••• PT
Jair Meneguelli ......•.......... PT
João Herrmann Neto ...•.......... PPS
João Paulo .•.•..•....•........•. PT
Jorge Tadeu Mudalen .........•... PMDB
José de Abreu ........•......•... PTN
José Dirceu •••.......•......•... PT
José Genoíno PT
José índio PMDB
José Machado .•.......•.•....•... PT
José Roberto Batochio •.......... PDT
Julio Semeghini .............•... PSDB
Lamartine Posella ..•••••.••••••. PMDB
Luiz Antonio Fleury..•.......... PTB
Luiza Erundina .......•.......... PSB
Maluly Netto ....•.........•.•... PFL

Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros .........•..•...•••••.•. PFL
Michel Temer PMDB
Mil ton Monti. PMDB
Moreira Ferreira ••,••••.••••.•.•• PFL
Nelo Rodolfo •.••••.••••..••••.•• PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima •••••..•••••• ,•••••.•• PFL
Paulo Kobayashi .....•....•.•.... PSDB
Paulo Lima ..............•....... PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini .•••••.•••.•..•• PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma ••••••••••••••••••••• PFL
Rubens Furlan••••.•.•.•••••••••• PPS
Salvador Zimbaldi ~ PSDB
Sampaio D6ria ..•.....•. ," •••..•• PSDB
Silvio Torres ..•.•..•.••..•...•. PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto ••••••••••••• PL
Wagner Salustiano .........•.•.•. PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra .••.... ~ •...•••••.•• PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi •.......••••.•.••••••. PSDB
Osvaldo Sobrinho PSDB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas ....•••.••.... PSDB
Teté Bezerra ....•.•••..•...••••• PMDB
WeIinton Fagundes ...•........... PSDB
Wilson Santos ....•.••.•••••••••• PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ............•..... PCdoB
Alberto Fraga ....••.....••.•••.• PMDB
Geraldo Magela ......•......•..•• PT
Jorge Pinheiro ...........••..... PMDB
Maria Abadia •.•.••••••..•••••••• PSDB
Paulo octávio ••••••••••••••••••• PFL
Pedro Celso .............•....••. PT
Wigberto Tartuce ....•......••... PPB

Goiás
Barbosa Neto ............•....... PMDB
Euler Morais , .........•. PMDB
Geovan Freitas .••...••..•.•••••• PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha ..•....... : PSDB
Lidia Quinan•.••.•.•.••••••••..• PSDB
Lúcia Vânia .....•. ~ ........•.... PSDB
Luiz Bittencourt ............•... PMDB
Nair Xavier Lobo •••.•.•••••••••• PMDB
Norberto Teixeira .•••••.....••.. PMDB
Pedro Canedo•.......•.......••.• PSDB
Pedro Chaves •.......•...•.•••.•. PMDB



Pedro Wilson ..•................. PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caíado •.•••.••••••••.... PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira ..•............. PT
Flávio Derzi PMDB
J'oão Grandão ..•• ~ .....••...•.•.. PT
Marçal ·Filho •. 'o'••••••••••••••••• PMDB
Marisa Serrano .•................. PSDB
Nelson Trad PTB·
Pedro Pedrossian ............•.•. PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná '
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo. ' PFL
Airton Roveda ... ~ ••.....••...... PSDB
Alex Canziani. •. '..•.••.••..••... PSDB
Chico da Princesa ........•...... PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha ...•..••..•....••.... PT
Flávio Arns .............•....... PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello ..•.•.•..•.... PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra · PFL
,José Borba ...•••..•.•.••••...... PMDB
Jos~ Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto •.......•....•... PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos ................•... PT
Max Rosenmann .....•••.•...•....• PSDB
Moacir Micheletto :••..•........ PMDB
Nelson Meurer ~~ ; .. PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho ••••••••..•••.••.• PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque •••••••••••••.•••.••• PT
Renato Silva•.•••.•..••.••..• ; .. PSDB
Ricardo Barros ~.PPB

Rubens Bueno •••••.•.•.•••••.•... PPS
Santos Filho ..•...• ":'~; •.•.•.•..• PFL
Werner Wanderer ;; '. PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ..•..• PFL
Carlito Merss PT
Edinho Be z '. PMDB
Edison Andrino •...•...•..••..... PMDB
Fernando Coruj a ; PDT
Gervásio Silva ; PFL
Hugo Biehl.~ ..••..••..••.••..•.. PPB
João Matos: '............•.....•.. PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos' Vieira •.....•....... PFL

Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo .•..........•..• PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso ..............• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp ....•................ PDT
Alceu Collares •...•............. PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela .......•..... ' PTB
Cezar Schirmer .......•.......... PMDB
Darcísio Perondi ; PMDB·
Enio Bacci ........•...•••......• PDT
Esther Grossi .....••.•...•••..•• PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior .........•. ~ PPB
Germano Rigotto .••....•••....•.• PMDB
Henrique Fontana ~ PT
Júlio Redecker. PPB
Luis Carlos Heinze •••...••..•..• PPB
Luiz Mainardi .........•......... PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho .••......... PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi .•.•.•.•....•.••. PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos ......•.•.....•. PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst .•.•...•.•.•.•••..... PPB
Valdeci Oliveira •..••.••..••••.• PT
Waldir Schmidt .......••......... PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius ..•.•••.•...••...••• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PSOB, PTB)

1 vaga

Suplente~

Bloco (PSOB, PTB)

PFL
Arolde de Oliveira Adauto Pereira
Cesar Bandeira Elton Rohnelt
Corauci Sobrinho Francisco Coelho
José Carlos Aleluia Gerson Gabrielli
José Mendonça Bezerra Gilberto Kassab
José Rocha Ney Lopes
Maluly Netto Paulo Magalhães
Reginaldo Germano Paulo Octávio
Santos Alho Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco 1 vaga

PT
Marcos de Jesus (PSDB) Angela Guadagnin
Nelson Pellegrino Antonio Carlos Biscaia
Paulo José Gouvêa (PL) Babá
Pedro Irujo (PMOB) Esther Grossi
Pinheiro Landim (PMDB) João Grandão
Walter Pinheiro Paulo Delgado

PPB
Odelmo Leão José Janene
Oliveira Filho Nelson Meurer
Paudemey Avelino (PFL) Yvonilton Gonçalves
Robério Araújo (PL) 2 vagas
Wagner Salustiano

POT
Dr. Hélio Vivaldo Barbosa
Eurípedes Miranda 1 vaga

Aldir Cabral
Átila Ura

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Nelson Marchezan
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo lsaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
lris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador ZimbaIdi
Sílas Câmara

PV

President~: Santos Filho (PFL)
1Q Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2º Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3Q Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICASuplentes

Rubens Bueno

Eujácio Simões

Alberto Fraga
Armando Abílio

João Magalhães
Jurandil Juarez

Milton Monti
Pinheiro Landim

4 vagas

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
Vadão Gomes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

João Caldas (PL)
1 vaga

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelfi

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Enivaldo Ribeiro (PPB)

Félix Mendonça
Julio Semeghini

. Udia Quinan·
Luiz Ribeiro

Paulo Kobayashi
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

PT

POT

PPB

PPS

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

PFL

Anivaldo Vale
B: Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odílio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Igor Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Presidente: Gerson Pêres (PPB)
1Q Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3Q Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)



Bloco (PMDB, PST, PTN)

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Sala1;3-T
Telefones: 318-69061 ç908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
1ºVice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2º Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
3º Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Suplentes

Francisco Silva
, Remi Trinta

Silas Brasileiro .
2 vagas

Inácio Arruda

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Coruja

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

A/oízio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PFL

PPS

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

POT

Paulo Baltazar

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
1 vaga

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2º Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3º Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Bloco (PSOB, PTB)

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Femando Zuppo

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Ronaldo Vasconcellos

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Fernando Coruja Alceu CoJlares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

'Bispo Rodrigues
José Aleksandro

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paes Landim
Robson Tuma

Vic Pires Franco

João Henrique
Júlio Delgado

Mauro Benevides
. Nela Rodolfo

Pedro Irujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themístocles Sampaio

2 vaga

PFL

PPS

Dr. Evilásio
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
3 vagas

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Ro/and Lavigne
Vilmar Rocha

Evandro Milhomen
Luiza Erundina

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS
Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda'.
Waldir Pires

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson PeJlegrino
Professor Luizinho

Teima de Souza

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6929/6935

Edinho Araújo

Fax: 318-2146



Presidente: Marcos Rolim (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° Vice-Presidente: Miriam Reid (PDT)
3° Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Marcos Cintra

Jaime Martins
Laura Cameiro
Moroni Torgan

Roland Lavigne
Zila Bezerra

1 vaga

Augusto Nardes
1 vaga

Carfito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Biscaia
Femando Ferro

Pedro Wilson

PT

PT

POT

PFL

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

PPB
José Linhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

POT
Miriam Reid Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Porteia

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Marcia Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Presidente: Enio Bacci (PDT)
1° Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2° Vice-Presidente: João pjzzolatti (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

PFL

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Jairo Cameiro
Paulo OCtávio
Rubem Medina

Marcos Rollm
Nelson Pellegrino
Padre Roque

Enio Bacoi

João Pizzolattl
Júlio Redecker

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

João Caldas

A1merinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT) Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Suplentes

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Femandes
Zila Bezerra

1 vaga

Oanilo de Castro
Marcos de Jesus

Nilmário Miranda (PT)
Walter Pinheiro (PT)

2 vagas

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

PFL

Bloco (PSOB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

POT

PT

PPB
Edson Andrino (PMDB)
1 vaga

Gustavo Fruet
João Mendes
José índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Dr. Heleno
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José índio (PMDB)
12 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
22 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Ams
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho

4 vagas

Sérgio Novais (PSB) Cornélio Ribeiro

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (POT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072 /7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS



PPS

Lincoln Portela

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Palocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Pauderney Avelino
1 vaga'

Herculano Anghinetli
Luis Carlos Heinze

2 Vagas

PT

PFL

PPB

POT

Bloco (PL, PSL)

PPS

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant
1 vaga

Marcos Cintra

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Dr. Evilásio Eduardo Campos

José Mílitão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Vêda Crusius
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio José Mota Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Gastão Vieira Coriolano Sales
Germano Rigotto Luiz Dantas
José Aleksandro (PSL) 4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Miriam Reid

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serraglio

Rita Camata

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Lima

Raimundo Santos
Santos Filho

Fernando Marconi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Linhares

PT

PFL

POT

PPB

Clovis Volpi
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Feu Rosa

Lidia Quinan
Nelson Marchezan

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Bloco (PSB, PC do B)

Eurico Miranda
Renato Silva (PSDB)
1 vaga

Eber Silva

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

Agnelo Queiroz

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Rubens Bueno
Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-702417026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Suplentes

Gastão Vieira
Jorge Tadeu Mudalen

3 vagas

Dr. Heleno
João Almeida

João Leão
Josué Bengtson

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Eliseu Moura (PPB)
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
2 vagas

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
32 Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa

. João Magalhães
Mauro Benevides

Suplentes

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

lris Simões

Bloco (PSOB, PTB)

PPS

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Custódio Mattos

Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares



Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Suplentes

Amon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feij6
Saulo Pedrosa

2 vagas

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Dr. Hélio
1 vaga

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferrei ra
Ildefonço Cordeiro

Ivanio Guerra
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PT

PFL

POT

PP8

Alceu Collares
Serafim Venzon

Bloco (PSB,PC do B)
Djalma Paes
Jandira Feghali

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Bloco (PL, PSL)
Armando Abmo (PMDB)
PPS
Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carios Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Suplentes

Fax: 318-2137

Sérgio Novais

Dilceu Sperafico
1 vaga

1 vaga

Gilmar Machado
João Coser

João Magno

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Almeida de Jesus

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

POT

PFL

PPB

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Bloco (PL, PSL)

PPS

PFL
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Medeiros
Ivanio Guerra Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian 2 vagas

PT
Fernando Ferro Adão Pretto
Luiz Sérgio Iara Bernardi
Professor Luizinho Virgílio Guimarães

PPB
José Janene B. Sá (PSDB)
Vadão Gomes Ricardo Barros
Yvonilton Gonçalves Romel Anizio

POT
Olimpio Pires Airton Dipp

Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso Haroldo Lima

Bloco (PSOB, PTB)

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Batinho Rosado rPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena PinheIro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
12 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Lincoln Portela
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T·56 - Reunião: 4ªs feiras
Telefones: 318·6944/6946

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Valdemar Costa Neto

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Joaquim Brito
Marcos Rolim
Wellington Dias

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

1 vaga

Antônio Geraldo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma



Alceste Almeida
Anibal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

Miriam Reid
Olímpio Pires

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Pastor Valdeci Pajva (PSL)
Paulo Feijó

Ricarte de Freitas
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
1 vaga

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga
PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Comélio Ribeiro
Luis Eduardo

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Raimundo Colombo

Carlos Santana
Damião Feliciano (PMDB)
Fernando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunicio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

2 vagas

Arthur Virgílio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavigne

PT

PPB

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Herculano Anghinettl
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
1 vaga

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PST)
Titulares

Sadu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry

De Velasco

Jandira Feghali

Airton Cascavel

Bloco (PL,PSL)

PPS

Eujácio Simões

Bloco (PSB,PCdoB)

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas

Gonzaga Patriota

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
19 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
39 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB.PTB)

Edinho Araújo
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

Cabo Júlio

Suplentes

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Nilton Capixaba

Bloco PSDB,PTB

POT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PS'-)
Eduardo Campos (PSB)

A1oizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/ 6990/ 7004/ 7007

COMISSÃO DE VIAÇÂO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares



COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Robierio Araújo José Aleksandro

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
29 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
39 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares

Ayrton Xerez

Dr. Heleno (PSDB)

Silvio Torres
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuíno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Abelardo Lupíon
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
2 vagas

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

PPB

POT

PPS

PHS

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine PoseUa
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Cabo Júlio

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

A1dir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Airton Dipp
Neiva Moreira

João Herrmann Neto

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318·8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125

Suplentes

Agnaldo Muniz

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Luiz Fernando
1 vaga

1 vaga

Elton Rohnelt
Euler Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro

Sérgio Barcellos

Giovanni Queiroz

Igor Avelino
Mário De Oliveira

3 vagas

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Giglio
João Castelo

José Carlos Elias
Nelson Otoch
Ricardo Rique

PT

PFL

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Euripedes Miranda

PPS

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

POT

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
1 vaga

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Márcio Bittar
Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Sérgio Carvalho

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Secretária: Cily Montenegro
Local: ,Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
19 Vice-Presidente: ládio Rosa (PMDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
39 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

PMOB
Armando Abílio Gustavo Fruet
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Renato Vianna
1 vaga

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Amaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson lris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

De Velasco

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Raimundo Santos

Wilson Braga

Suplentes

PFL

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

João Caldas

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
151 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
251 Vice-Presidente: Antonio Palocei (PT)
31! Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMOB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Waldemir Moka
Luiz Bittencourt 2 vaga
Paulo' Lima

PSOB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Milítão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia . Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sílvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Palocci Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzoini João Fassarella
1 vaga Virgílio Guimarães

·PPB
Fetter Júnior . Eliseu Moura
João Pizzolatti ,Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSOB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

POT
Eurípedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Lacal: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Bloco PSB • PCdoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Marcos' Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)



Telefone: 318-7056

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Proposição: PEC 203195 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

Eber Silva (PDT)
Laura Cameiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Waldemir Moka
1 vaga

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Antonio Carlos Biscaia
Femando Ferro

Celso Russomanno
Nilton Baiano

PMOB

PSOB

PT

PPB

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

Confúcio Moura
3 vagas

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Márcio Matos
Padre Roque

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luís Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PFL

PMDB

PSDB

PT

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

6 vagas

Alberto Goldman
Femando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Albérico Cordeiro
José Antonio José Carlos Martinez

Magno Malta

Wanderley Martins

Paulo Baltazar

PTB

POT

Bloco PSB - pedoB

Renildo Leal

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PPB

PTB

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

lris Simóes
1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUIÇÃO N2 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ng 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

PDT
Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB - pedoB
Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL • PST· PMN - PSO • PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Vaidivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
311 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)



Titulares

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Suplentes

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Silas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
."rnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Colombo
Ursicino Queiroz Raimundo Santos
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMOB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chave!l
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Enivaldo Ribeiro Yvonilton Gonçalves
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N!! 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNicípIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1º Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Reiator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PST - PMN - PSO • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOs" À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

POT

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Presidente: Danilo de Castro (P8DB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Gilberto Kassab·
Paulo Braga

PFL
Antônio Jorge (PTB) Jorge Khoury

Jaime Martins José Lourenço

PFL
Corauci Sobrinho

Francisco Rodrigues



Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius

PMOB

PSOB

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

Couraucl Sobrinho
Gervésio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neutan Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano cabral
Gustavo Fruet
2 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PMOB

PSOB

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PT

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Femando

Rodrigo Maia
1 vaga

PT

PPB

PTB

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinetli

Márcio Reinaldo Moreira

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

PPB

PTB

4 vagas

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

POT
Enio Bacoi Pompeo de Mattos

Bloco PL - PST· PMN - PSO - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB - PCdoB

POT
Enio Bacoi Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB· PCdoB
José Antonio Djalma Paes

Bloco PL· PST • PMN - PSO - PSL
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)Sérgio MirandaDjalma Paes

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA A CONSTITUIÇAo N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALfNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 13195 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: A1ceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice·Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice·Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

TItulares

A1merlnda de Carvalho
Átila Lins

PFL

Titulares

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Suplentes
Alceste Almeida

Luiz Moreira 19or Avelino
Marcondes Gadelha Jorge Costa

PFL

PMOB

Suplentes

João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos
1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra



Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB Airton Cascavel (PPS)
PV

Regis Cavalcante (PPS)

PPB
Cunha Bueno Antonio Joaquim Araújo
João Pizzolatti Hugo Biehl
1 vaga Romel Anizio

PTB
Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

POT
Eber Silva Pompeo de Mattos

João Grandão
Padre Roque

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves Bloco PSB • PCdoB

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga
Josué Bengtson Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

Almeida de Jesus Remi Trinta

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

Renildo Leal

Or. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Antonio Feijão (PST)
B. Sá
Nicias Ribeiro

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

PFL

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

6 vagas

Suplentes

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
NIIaon Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimenta!
Waldir Pires

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landim

Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Celso Russomanno
2 vagas

Autor: Poder ExecutivoProposição: PL 634/75

PPB

PT

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PMOB

PSOB

PFL
Titulares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N2 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Suplentes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Evandro Milhomen

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

.Moreira Ferreira
Pa,ulo Marinho

Roland Lavigne

PT,.

PSOB

PMOB

Proposição: PEC 89/95

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Vanessa Grazziotin

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira



Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PTB
Caio Rlela

Fernando Gonçalves

Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê , Cobra

Sérgio Reis
3 vagas

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL

Bloco PSB - pedoB

José Antonio Aldo Rebelo

1 vaga
Airton Cascavel

Paulo Rocha
3 vagas

Luiz Carlos Heinze
Nelson Meurer

1 vaga

Neuton Lima (PFL)

Nelson Marquezelli
1 vaga

PT

PTB

POT

PPB
Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
João Pizzolatti

Adão Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

João Caldas José Carlos Elias
Josué Bengtson

Coriolano Sales (PMDB)

PPS

POT

Ayrton Xerêz

Lincoln Portela

José Roberto Batochio

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 1 vaga

Bloco PSB - pedoB

Inácio Arruda

Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
12 Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSOB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMOB)

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N9 7, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO
ART. 79 E REVOGA O ART. 233 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC N2 264, DE
1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU

SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

1 vaga

Suplentes

Custódio Mattos
Feu Rosa

Cezar Schirrner
Germano Rigotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Femando Gabeira (PV)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (?MOB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: BonifáCio de Andrada (PSOB)

Titulares

Suplentes PFL
Antônio Carlos Konder Reis

Ciro Nogueira Jaime Martins
José Carlos Vieira Laura Carneiro

Luciano Pizzatto Leur Lomanto
Mauro Fecury Paes Landim

Ney Lopes Paulo Magalhães
Raimundo Colombo Vilmar Rocha
Rodrigo Maia (PTB) .

PMOB

Darcísio Perondi Darcísio Perondi

Osmar Serraglio Edison Andrino
Elcione BarbalhoOsvaldo Biolchi
Luiz BittencourtThemfstocles Sampaio
Rita Camara2 vagas
Zaire Rezende

PSOB

Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão Bonifácio de Andrada

PFL

PMDB

PSOB

Titulares

Cleuber Cameiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Feu Rosa
Nelson Otoch

Ana Catarina
19or Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Silas Brasileiro
Zaire Rezende



Bloco PSB - pedoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Lincoln Portela João Caldas

Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga

PT

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

4 vagas

Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

PTB

'PDT

1 vaga

Fernando Zuppo

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PPB
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)
1 vaga

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco PL - PST - PMN - PSD· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N2 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

PFL

4 vagas

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

PT

PPB

PSDB

PMDB

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N!! 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Suplentes

3 vagas

Pedro Valadares

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1'vaga

Fernando Gonçalves
Magno Malta,

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PDT

PTB

PSDB

PMDB

Bloco PSB - PCdoB

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Femando Gabeira

Haroldo Lima

Neiva Moreira

Titulares

Proposição: Requerimento

Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

PT

PPB

Padre Roque
1 vaga

João Tota
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisaneschi
1 vaga

PTB

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas



Fernando Coruja
POT

1 vaga Eurípedes Miranda
POT

Wanderley Martins

Bloco PSB • PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN - PSD - PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL· PST - PMN • PSD· PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

secretária: Fátima Moreira
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2Il Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
SQ Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

Titulares Suplentes
PFL

Affonso Camargo Átila Lins
Antonio Féijã() (PST) Darci Coelho Gervásio Silva

Amon Bezerra Deusdeth Pantoja IIdefonço Cordeiro
Badu Picanço José Rocha José Mendonça Bezerra

Max Rosenmann Moreira Ferreira Pedro Pedrossian
Zenaldo Coutinho Paulo OCtávio 2 vagas

1 vaga Roberto Brant
PMDB

Antonio Carlos Biscaia Gessivaldo Isaias Hermes Parcianello
Carlos santana Jorge Alberto José índio

Fernando Marroni Júlio Delgado Osvaldo Reis
Wellington Dias Mattos Nascimento (PST) 3 vagas

Norberto Teixeira
Jair Bolsonaro Paulo Lima

2 vagas PSDB
Augusto Franco Alberto Goldman
Dr. Heleno I Carlos Batata

Roberto Jefferson João Almeida . Léo Alcântra

Proposição: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1Q Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
~ Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3Q Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 59 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho

Synval Guazelli
3 vagas

PT

PTB

PPB

.PFL

PSOB

PMDB

Proposição: PEC 151/95

Luiz Antonio Fleury

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Titulares

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino



Bloco PL - PST • P.MN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Nelson Otoch José Borba
Sérgio Carvalho Pedro Chaves

1 vaga 1 vaga

4 vagas
PSDB

Alberto Goldman
. Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó

Dr. Benedito Dias
Romeu Queiroz

Roberto Balestra
Sílvio Torres

Vadão Gomes PT
Cartos Santana

Josué Bengtson
Pedro Celso
TeIma de Souza
Wellington Dias

Fernando Coruja PPB

Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PT
Fernando Ferro
João Paulo
Milton .Temer
Wellington Dias

PPB
Gerson Peres
Ibrahim Abi·Ackel
Luiz Fernando

PTB
Celso Giglio

PDT
José Roberto Batochio

Bloco PSB • PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Dumo Pisaneschi
PTB

Múcio Sá
Ricardo Izar

1 vaga

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Albérico Cordeiro

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Presidente: João Henrique (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

PDT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cláudio. Cajado .
Expedito Júnior '

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Wemer Wanderer

PV

PFL .

Bloco PSB· PCdoB
Jandira Feghali

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

. . DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS .
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Suplentes

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi

Regis Cavalcante

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim' Francisco
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PPS

Márcio Bittar

Proposição: PL 1.615/99

PMDB

PFL

Titulares

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique



Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

PFL

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Suplentes

Jutahy Júnior
Léo Alcântara

Uno Rossi
Marcus Vicente

Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Henrique Fontana
José Genoíno

2 vagas

José Carlos Coutinho
Nice Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Raimundo Colombo
Robson Tuma
Wilson Braga

Marçal Filho
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

PSOB

PMOB

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Titulares

Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Medeiros

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

Bloco PSB - PCdoB
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco PL • PST· PMN - PSO • PSL
Bispo Wanderval Robério Araújo

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTB
Iris Simões Reníldo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

Flávio Derzi
Gustavo Fruet

João Colaço

Almerinda de Carvalho
Átila Uns

José Carlos Vieira
Werner Wanderer

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Jandira Feghali

Darcísio Perondi
Luiz Bittencourt
Salatiel Carvalho

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Fernando Coruja

José Ronaldo
Neuton Uma

"Ney Lopes
Robson Tuma

Armando Monteiro
Darcísio Perondi

"Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio



PPB PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres Ary Kara Edmar Moreira
Hugo Biehl Romel Anízio Gerson Peres Jair Bolsonaro
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves Ibrahim Abi-Ackel Oliveira Filho

PTB PTB
Celso Giglio Silas Câmara Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Walfrido Mares Guia 1 vaga Roberto Jefferson José Carlos Martinez

PDT PDT
Eurípedes Miranda Fernando Coruja Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB - PCdoB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

PFL

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1º Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

4 vagas

João Tota
2 vagas

6 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Nauton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas'

PT

PPB

PSDB

PMDB

PPS

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB • PCdoB
Dr. Evilásio Jandira Feghali

Bloco PL - PST· PMN • PSD· PSL
Cabo Julio Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Arceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

1 vaga

Suplentes

José Pimentel
3 vagas

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PPS

PT

PSDB

PMDB

Alexandra Cardoso

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Márcio Bittar

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias



Bloco PSB· PCdoB
Paulo Baltazar 1 vaga

Bloco PL· psr· PMN • PSO • PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

1 vaga

Neiva Moreira

PTB

por
Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizlo

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Eber Silva

PPB
A1cione Athayde

Antonio Joaquim Araújo
Wagner Salustiano

PTB
Josué Bengtson

Walfrido Mares Guia
por

Femando Coruja

PV

José Antonio Sérgio Miranda
Bloco PL • PST • PMN - PSO - PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio

Femando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li, s/165-B
Telefone: 318·8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MfNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
12 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2ll Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB • PCdoB

Calo Riela
Si/as Câmara

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neutan Lima
Pedro Femandes

Wilson Braga

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo

2 vagas

Babá
Cartos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PT

PTB

PFL

PPB

PSOB

PMOB

Enlvaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

A1merinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronalclo Vasconcellos

Dlno Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Quelroz

Avenzoar Arruda
Jair Menaguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Barbosa Neto
Damião Felidano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Titulares Suplentes

PFL
Affonso Camargo A1merlnda de Carvalho
José Ronaldo Átila Lins
Paes Landim Costa Ferreira
Paulo Magalhães Gilberto Kassab
Roberto Brant Lael Varella
Ronaldo Calado Luis Barbosa
Vic Pires Franco Raimundo COlombo

PMOB
Armando Montelro Jorge Wilson
Cartos Dunga Júlio Delgado
Francistânio Pinto Múcio Sá
Mauro Benevides Waldir Schmidt
Osmar Serraglio 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Anivaldo Vale Bonifácio de Andrada
Antonio Carlos Pannunzlo Inaldo Leitão
Nelson Otoch João Almeida
Ricardo Ferraço João Castelo
Silvio Torres Jutahy Junior
Veda Crusius Luis Cartos Hauly

PT
Babá José Genoíno
João Paulo Marcelo Déda
José Machado Professor Luizlnho
José Pimentel Waldir Pires

PPS

Proposição: PEC 472·0197 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
111 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Márcio Bittar Airton cascavel
Secretário: FrarlCisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇAO NR 472-0, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)



Alceu Collares

Secretário: Cny Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-8
Telefone: 318·7056

PDT
Eurípedes Miranda

Bloco PSB • pedoB
Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco PL - PST • PMN • PSD • PSL
João Caldas De Velasco

Pedro Eugênio (PPS)

PV

Airton Cascavel (PPS)



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCD ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

..,-820001
geatlo • 02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Acheia 360J-I, to.ta ne 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando I assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
0200ô202902003-X·- Venda de Editais
02000202902004·8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006.04 - AI~ação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SfN° - BRASíLIA - DF -CEP 70165·900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Nlo será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores infonnaç6es pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administração
Econ6mica·FinanceiralCQntrole de Assinaturas, com José Leite. Ivanir Duane Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBlICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

R$ 5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

ISBN: 85-7365-ll88-5

R$ 2,20

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041·9

R$3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-077-X

R$1,10

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Infonnações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAçOES

TrTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-081-8

R$1.10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7385-073-7

R$2,20

LEI DE PROTEÇÃO A miMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7~75-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-73S5-Q68.0

R$ 9,90

RELATÓRIO SfNTESE DA CONFERêNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1

R$1.10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
I!MPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072·9

R$1,10

locais de venda: Mldla Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publlcacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAo

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLlCADOS-1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

ISBN: 85-7365-{)61-2

R$3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRIÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

••• POR GRUPOS ~IÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

RS10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365.064-8

R$5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.Q65-6

R$1,99

. ..
Locais de venda: M(dia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
InformaçOes: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (O~1) 31~65. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAçAO E INFORMAçAO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCACOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7365-057-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇAo
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1948

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO M~DICO : MANUAL DO
usuÁRIo

ISBN: 85-7365-054-0

DlstrlbulçJio gratuita

LEGISLAçAo BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5

R$5,OO

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de PublicaçOes. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

. COORDENAÇAODEPUBUCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -:- 1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999·2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85·7365-060-5 (v.2)

R$50,OO (2v.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5

R$ 5,00 .

GUIA TELEFONICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-069-9

R$1.32

RELATÓRIO DA IIJ CONfER!NCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InformaçOes:'Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedi@camara.gov.br



SENADO
'FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 344 PÁGINAS


