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1 - ATA DA W sESSÃo DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA, DA
5()lI LEGISLATURA, EM 7 DE MAIO DE 1996

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
1/1- Leitura do Expediente

OFíCIOS
Nº 285/96 - Do Senhor Deputado Mi

chel Temer, Líder do Bloco Parlamentar
(PMDB/PSD/PSLlPSC/PMN), comunicando
que o Deputado Ivo Mainardi passa a integrar
a Comissão Especial destinada a apreciar a
PEC n2 41/95. 12643

Nº 384/96 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do Bloco Parlamentar (PPB/PL), indi
cando o Deputado Silvernani Santos para ocupar
a vaga de Vice-Líder anteriormente ocupada pelo
Deputado Francisco Dornelles ,. 12643

Nº 245/96 - Da Senhora Deputada Sandra
Starling, Líder do PL, indicando os Deputados do
PT que integrarão a COlTlissão Mista de Inquérito
destinada a investigar e apurar as denúncias
contidas na revista Veja do dia 30-8-95................ 12643

N2 84/96 - Do Senhor Deputado IIdemar
Kussler, Vice-Presidente, no exercício da presi
dência da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, requerendo, que o' PL 'n2-
1.635/96 seja apensado ao PL nº 1.543/96. 12643

Nº 155/96 - Dq .Senhc;>r D!3Pl,ltado Francis~ _
co Dornelles, comunicando' seu afástàmentci do
mandato parlamentar, para tomar posse no cargo
de Ministro de Estado -da Il)dústrja, do Comércio,
e do Turismo. 12644

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Lima Netto, reque
rendo a apensação do PL nº 1.821/96 ao PL n2

1.724/96................................................................. 12644
- Do Senhor Deputado Osvaldo Biolchi, re

querendo a apensàção do PL nº 1.639/96 ao PL
nº 1.724/96. 12646

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei Complementar nº 172-B, de
1993 (Do Poder Executivo) - Mensagem nº
824/93 - Institui o Fundo de Reestruturação,
Reaparelhamento, Modernização e Manutenção
das Atividades da Polícia Federal - FUNREPOL,
e dá outras providências; tendo pareceres: da

Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação,
com substitutivo; da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo;
e da Comissão .de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste e do substitutivo da Comissão de Finanças
e Tributação e pela rejeição do substitutivo da
Comissão de Defesa Nacional. Pareceres às
emendas oferecidas em Plenário: da Comissão
de Defesa Nacional, pela aprovação; da Comis
são de Finanças e Tributação pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela apro
vação das Emendas de nºs 4, 5 e 10, pela rejei
ção das de n2s 6, 7, 8 e 9; e pela incompetência
da Comissão para apreciar as de nºs 1, 2 e 3; e
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridicidade, téc-·
nica legislativa e, no mérito, pela áprovação das
Emendas de nºs 5 e 10; pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,pelli
aprovação, com subemendas, das Emendas de
nºs 1, 2 e 3 e pela prejudicialidade das de nºs 4,
6,7,8 e 9 : ~ ,12646

Projeto de Lei nº 753-A, de 1995 (Do Sr.
José Coimbra) - Inclui a categoria de transporta~

dor. autônolTlQ.escolar nas hipóteses de isenção
do IPI na aquisição de veículo de transporte e de
passageiro, acrescentando inciso V ao art. 1º dil
Lei ri2 8.989, de 24 de' fevereiro de 1985; tendo
parecer da Comissão de Finanças e Tributação,
pela. inadequação fina!,!ceira e orçamentária e,
no 'mérito, pela rejeição deste e' do de nº
1.202195 apensado................................................ 12671

. .. Projeto de Lei nº'1.086-B, d,e, 1,99~ (Do po
áér'Executivo) - Comissão de Relações Extério-'
res - Altera dispositivo da Lei nº 2.180, de 5 de
fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal
Marítimo................................................................. 12673

Projeto de Lei nº 1.309-A, de 1995 (Do Sr.
Sylvio Lopes) - Dispõe sobre o uso das faixas de
domínio público que margeiam as rodovias para
culturas de ciclo anual. 12677

Projeto de Lei n2 1.636-A, de 1989 (Do Se
nado Federal) - PLS nº 114/82 - Dispõe sobre li
cença especial para a empregada adotante de
menor de 2 (dois) anos; tendo pareceres: da Co
missão de Seguridade Social e Família, pela
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aprovação com Substitutivo deste e os Projetos
de Lei n!1s 306191,1.037/91,2.557/92,3.416/92 e
4.016193, apensados e, pela rejeição do de nQ

2.894/92, com votos em separado dos Srs
Eduardo Jorge e Clóvis Assis; e, da Comissão e
Constituição e Justiça e de Redação, pel in
constitucionalidade deste, dos de n!1s 3 191,
1.037/91, 2.557/92 e 2.894/92, 3.41 /92 e
4.016193, apensados e do Substitutivo a Comis-
são de Seguridade Social e Família"0'" .

Projeto de Lei nQ 1.724-A, dEVÍ996 (Do Po
der Executivo) - Mensagem n!1z57/96 - Dispõe
sobre o contrato de trabalho por prazo determina
do e dá outras providência~. Pendente de pare
ceres das Comissões de trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; de Finanças e Tributa
ção; e de Constituiçãc;>'e Justiça e de Redação....

Projeto de L9(n12 3.403-D, de 1992 (Do Se
nado Federal) -;F'LS n!1 297/91 - Dá prioridade
de atendimen~(là clientela que especifica, e dá
outras proviçJências, tendo pareceres: da Comis-

'são de ~Ção e Transportes, pela aprovação,
com ellJénda, da Comissão de Seguridade Social
e Família, pela aprovação, com emendas, da Co
misSão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te/e' Minorias, pela aprovação, com substitutivo,
contra o voto em separado do Sr. Albérico Filho;
e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação; pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, da emenda da Comis
são de Viação e Transportes, das emendas da
Comissão de Seguridade Social e Família e do
substitutivo da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, com subemenda.

Projeto de Lei nQ 4.556-G, de 1989 (Do Sr.
Elias Murad e outros 11) - Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei nQ 4.556-E, de 1989, que
dispõe sobre as restrições ao uso e à propagan
da de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas,
nos termos do § 412 do art. 220 da Constituição
Federal, tendo pareceres das Comissões de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
e de Seguridade Social e Famma, pela aprovação
e da Comissão de Constituição' e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica Legislativa, com subemenda de'redação.

IV - Pequeno Expediente'
LAEL VARELLA - Supressão das pro

postas apresentadas pelo Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra de adoção
do rito sumário nas desapropriações e proibi
ção de liminar nos processos de reintegração
de posse .

IVO MAINARDI - Sentimentos dominantes
no meio rural com a posse do novo Ministro da
Agricultura, Senador Arlindo Porto ..

12680

12692

12712

12722

12729

12729

SANDRO MABEL - Admiração pelo traba
lho desenvolvido pela ex-Ministra Dorothéa Wer
neck à frente do Ministério da Indústria, do Co
mércio e do Turismo. Excelência da reportagem
da revista Exame sobre possibilidades de cresci-
mento do BrasiL .

ADHEMAR DE BARROS FILHO - Editorial
Ensino ruim e elitista, publicado no jornal Folha
deS. Paulo .

PAULO FEIJ6 - Inconveniência da anun
ciada desconstitucionalização da Polícia Ferro
viária Federal. Urgente regulamentação do art.
144 da Constituição FederaL .

CLAÚDIO CAJADO - Reabertura do Banco
Econômico S.A. sob a denominação do Banco
Excel Econômico. Punição dos responsáveis pela
quebra do Banco Econômico SA .

IVAN VALENTE - Demissão de servidores
públicos pelo Governo do Estado de São Paulo...

GONZAGA PATRIOTA - Pronunciamento
da Deputada Rosa Barros, na Assembléia Legis
lativa de Pemambuco, sobre municipalização da
cobrança do Imposto Territorial Rural-ITR. .

• NILSON GIBSON - Indício de ocorrência
de fraudes na construção da Barragem de Belo
Jardim, Município de Belo Jardim, Estado de Per-
nambuco. Anúncio da reativação das obras .

ESTHER GROSSI - Equívocos da política
educacional brasileira .

ROBERTO PAULlNO - Transcurso do 882

aniversário de fundaçãp do jornal O Norte, do
Estado da Paraíba. Concessão, pela Assembléia
Legislativa do Estado, do título Cidadão Paraiba
no ao jornalista Paulo Cabral, Presidente dos
Diários Associados '"

NILMÁRIO MIRANDA - Desapropriação,
para fins de reforma agrária, da fazenda Serra
Acima/PoçãeslBarriguda, Município de Buritis,
Estado de Minas Gerais .

LEONEL PAVAN - Obrigatoriedade de re
cadastramento qüinqüenal dos empregados por
tadores de Carteira de Trabalho e Previdência
Socia!. .

EXPEDITO JÚNIOR - Concessão de iso
nomia salarial entre os servidores da Câmara dos
Deputados e do Senado FederaL .

JOSÉ' GENOíNO - Exigência de análise
não-preconceituosa dos fatos históricos informa-
dores da Guerrilha do Araguai. :.

JAIR BOLSONARO - .Descumprimento,
pelo Ministro da Aeronáutica, de portaria do Mi
nistério da Saúde proibitiva, no âmbito do serviço
público, da exigência de teste para detecção do
vírus de imunodeficiência adquirida tanto nos
exames pré-admissionais, quanto nos exames
periódicos de saúde .

12729

12730

12730

12731

12732.

12733

12735

12736

12737

12737

12738

12739 .

12739

12740
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DOMINGOS DUTRA - Desapropriação da
Fazenda Barriguda, Município de Buritis, Estado
de Minas Gerais. 12741

VALDIR COLATTO - Empenho do Con-
gresso Nacional na apreciação das medidas pro-
visórias................................................................... 12742

ERALDO TRINDADE - Relevância da cria
ção de áreas de livre comércio nas regiões me
nos desenvolvidas do País. Votos de confiança
na ação do Ministro Francisco Dornelles à frente
do Pasta da Indústria, do Comércio e do Turismo. 12743

OSCAR ANDRADE - Morosidade da Pro
curadoria do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA - na adoção de provi
dências junto à Justiça Federal para a imissão de
posse de terras destinadas ao assentamento de
famílias de trabalhadores rurais nos Municípios
de Campo Novo de Rondônia e Ouro Preto
Doeste, Estado de Rondônia, e Buritis, Estado
de Minas Gerais. 12744

PAULO BORNHAUSEN - Urgente redefini
ção dos critérios de distribuição dos recursos
destinados aos diferentes níveis de ensino no
País, com vistas à eliminação do caráter elitista
da educação nacionaL................... 12744

JOÃO COSER - Repúdio à política gover
namental em relação ao salário mínimo e aos di-
reitos trabalhistas. 12745

HÉLIO ROSAS - Realização de reunião da
bancada paulista com a finalidade do estabeleci
mento de formas de combate à imagem negativa
do Estado de São Paulo reinante no Congresso
Nacional. Necessidade de conclusão da eclusa
de Jupiá, no Estado de São Paulo........................ 12746

JOÃO THOMÉ MESTRINHO - Maior aten-
ção do Governo Femando Henrique Cardoso
para com a área social. :........................... 12747

CECI CUNHA - Medidas do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal em benefício dos agricultores do
Projeto ltiúba, implantado pela Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF - no Município de Porto Real do Co-
légio, Estado de Alagoas ~.............. 12747

JOÃO MENDES - Transcurso do Dia Inter
nacional doTrabalho - 1l! de maio. Nomeação do
Deputado Francisco Dornelles para o Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo. Comb<;l.~
tEl à violêncià 'no Rio de Janeiro através da estru-
turação do setor social. 12748

EUR[PEDES MIRANDA - Recuperação,.
pelo Govemo Federal, da. BR-429, trecho Presiden-
te MédicilCosta Marques, no Estado de Rondônia. . 12750 .

ARNALDO FARIADE SÁ - Repúdio ao ín
dice de reajuste do valor do salário mínimo~dâs

pensões e aposentadorias pagas pelo INsS........ 12750

ALBÉRICO CORDEIRO - Encaminhamen
to ao Ministério da Saúde das reportagens Ver
bas de Municípios financia a corrupção e Prefeito
denuncia cobrança de prõpina, publicados no jor-
~al Gazeta de Alagoas. •.•••••••.••••.••••••••••••••••.•••••.•• 12751

AGNELO QUEIROZ - Resposta a acusa-
ções do Deputado Distrital César Lacerda contra
o orador....... 12752

CHICO VIGILANTE - Manifestação promo
vida pelo sindicato dos funcionários da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRA-
PA, na Esplana<;ia dos Ministérios......................... 12753

LEÔNIDAS CRISTINO - Precariedade das
rodovias do Estado do Ceará. 12753

ADÃO PRETTO. - Urgente liberação do
crédito de manutenção familiar destinado ao
atendimento de pequenos agricultores gaúchos
atingidos pela seca. 12753

PAULO PAIM - Matérias veiculadas na re
vista Veja com relação ao uso abusivo do institu
to da medida provisória e nos jomal O Globo e
Correio Braziliense sobre o reajuste do salário
mínimo. 12753

GERVÁSIO OLlVEIRA'- Visita da Srll Da
nielle Miterrand ao Estado do Amapá. Revogação
do decreto presidencial permissivo de contest
ação das demarcações de reservas indígenas.
Prática de fisiologismo pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso....... 12757

B. SÁ - Programa de Melhoria Habitacional
implantado pelo Ministério da Saúde em áreas
rurais para combate à doença de Chagas. 12758

CONFÚCIO MOURA - Participação des
prezível do Estado de Rondônia na absorção de
incentivos e aplicação de investimentos da Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM.................................................................. 12759

MARCIO FORTES - Homenagem ao Pre
sidente da Fifa, João Havelange, pelo transcurso
do seu 80º aniversário. Apoio à realização das
Olimpíadas de 2004 no Brasil. .12760

CLÁUDIO CHAVES - Transcurso do Dia
do Oftalmologista - 7 de maio. Desativaç~~
agência do Banco da Amazônia S.A. n(}"Municí-
pio amazonense de Eirunepé ~ ;................... 12760

EFRAIM MORAIS - Traoseurso do 88!! ani':
versário de fundação do jomâl O Norte. ••• 12760

MARIA VALADÃÓ - Problernática do con
sumo de drogasnô País. Atuação da Polícia Fe
deral nocombate ao narcotráfico no Estado de
Goiás;.:................................................................... 12761

EDSON QUEIROZ - Resposta às críticas
do Presidente Fernando Henrique Cardoso aos
partidos oposicionistas. .. 12761

LUIZ BUAIZ - Despropósito da medida pro-
visória sobre reajuste do salário mínimo............... 12762
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CORAUCI SOBRINHO - Dificuldades das
pequenas e médias empresas na atual conjuntu-
ra econômica do País.. 12763

EULER RIBEIRO - Medidas do Ministério
Extraordinário de Política Fundiária em benefício
de trabalhadores rurais sem terra no Município
de Apuí, Estado do Amazonas.............................. 12763

PAULO ROCHA - Envolvimento de latifun
diários no massacre de trabalhadores rurais sem
terra no Município de Eldorado dos Carajás, Es-
tado do Pará. 12764

NELSON MARQUEZELLI - Determinação,
pelo Presidente da República, de urgência no en
caminhamento da securitização das dívidas dos
agricultores. . 12764

DAVI ALVES SILVA - Extensão da rede de
energia elétrica ao Distrito de Vale Verde, Municí
pio de São Raimundo das Mangabeiras, Estado
do Maranhiio................ 12765

CUNHA BUENO - Anúncio de apresenta
ção de requerimento de informações ao Ministé
rio da Saúde sobre a aquisição de preservativos
anticoncepcionais pelo Govemo FederaL............. 12765

JORGE TADEU MUDALEN - Empenho
das autoridades governamentais brasileira e ja
ponesa na adequação dos dekasseguis ao mer-
cado de trabalho japonês. 12766

FERNANDO ZUPPO - Racionalização do
Sistema Tributário Nacional. 12768

JOSÉ CARLOS LACERDA - Contrarieda
de à proposta inserida no substitutivo ao projeto
de reforma administrativa, referente à proibição
dos servidores da área de segurança pública de
se organizarem em sindicatos ,..,........... 12768

ARTHUR VIRGíLIO - Esclarecimentos sobre
o Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM. ...... 12769

V - Grande Expediente
ELlSEU RESENDE - Apreensões da popu

lação brasileira quanto à demora das reformas
para sustentação definitiva do Plano Real. Natu
reza crucificante das âncoras econômicas usa-
das pelo Govemo FederaL.................................... 12m

RICARDO HERÁCLlO - Criação de meca
nismo de financiamento e incentivo fiscais para o
desenvolvimento do turismo no País. Relatório do
Deputado Ricardo Barros a propósito de proposta
de emenda à Constituição apresentada pelo ora-
dor sobre a matéria. 12nS

CARLOS APOLlNÁRIO (Pela ordem) -
Nota à imprensa Mesa da Câmara decide ama-
nhã destino de Chedid, do Gabinete do 22 Vice
Presidente desta Casa, Deputado Beto Mansur... ' 12780

PRESIDENTE (Maurício Campos) - Realiza-
ção de sessão conjunta dia 8 de maio às 19 horas. : 12781

WILSON CAMPOS (Pela ordem) - Interfe-
rência do Ministro Francisco Domelles, da Pasta

da Indústria, do Comércio e do Turismo, na con
tenção do aumento abusivo do preço da gasolina
aditivada. Insignificância do reajuste do valor do
salário mínimo. Urgente punição dos responsá
veis pelas mortes de doentes renais do Município
de Caruaru, Estado de Pernambuco. Apoio à in
denização dos familiares das vítimas. Apelo à
Comissão de Orçamento para alocação de recur
sos no Orçamento Geral da União destinados à
conclusão de obras no Estado. 12781

ADYLSON MOTTA (Pela ordem) - Artigo O
inimigo público, de autoria do Presidente do Tri
bunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, sobre a reforma do serviço público. .... .... .... ... 12783

ALBERTO GOLDMANN (Pela ordem) 
Constituição de Comissão Especial para exame
da Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de
1995, relativa aos planos de saúde....................... 12783

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
ao Deputado Alberto Goldman.............................. 12784

CARLOS APOLlNÁRIO (Pela ordem) 
Questionamento à Presidência sobre envio, pelo
Deputado Beto Mansur, Corregedor da Câmara dos
Deputados, de nota à imprensa acerca do julga-
mento do Deputado Marquinho Chedid pela Casa. . 12784

PRESIDENTE· (Luís Eduardo) - Resposta
ao Deputado Carlos Apolinário.............................. 12784

VI - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,

em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 41-C, de 1991, que dá nova reda-
ção ao § 42 do art. 18 da Constituição Federal. .... 12787

Enceramento da discussão.
NICIAS RIBEIRO (Pela ordem) - Cumpri

mento, pela Mesa Diretora, do rito processual na
tramitação da PEC nº 41-e, de 1991. Convoca
ção dos Parlamentares ao Plenário para a vota-
ção nominal. 12787

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
ao Deputado Nicias Ribeiro.... .•.. 12787

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
da matéria. 12787

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do NICIAS RIBEIRO.............................................. 12787

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AYR
TON XEREZ, LUCIANO ZICA, SILVIO ABREU,
SÉRGIO MIRANDA, MICHEL TEMER, INOCÊN
CIO OLIVEIRA, JOFRAN FREJAT, PEDRO VA
LADARES, LUCIANO ZICA, AYRTON XEREZ,
WOLNEY QUEIROZ, LUCIANO ZICA, INOCÊN
CIO OLIVEIRA, GERSON PERES, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, LUCIANO ZICA, GERSON PERES,
AYRTON XEREZ, GERSON PERES, LUCIANO
ZICA, PEDRO VALADARES, AYRTON XEREZ,
LUCIANO ZICA...................................................... 12788
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do NICIAS RIBEIRO .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WOL
NEY QUEIROZ, AYRTON XEREZ, SIMARA EL
LERY, GERSON PERES, LUCIANO ZICA, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, AYRTON XEREZ, NICIAS
RIBEIRO, LUCIANO ZICA, AYRTON XEREZ, SI
MARA ELLERY, INOCÊNCIO OLIVEIRA, NICIAS
RIBEIRO, DOMINGOS DUTRA, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, AYRTON XEREZ,
GERSON PERES, DOMINGOS DUTRA, NICIAS
RIBEIRO, SIMARA ELLERY, DOMINGOS DU
TRA, AYRTON XEREZ, SIMARA ELLERY, NI
CIAS RIBEIRO, AYRTON XEREZ, GERSON PE
RES, LUCIANO ZICA, GERSON PERES, EDI
NHO ARAÚJO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, NICIAS
RIBEIRO, AYRTON XEREZ, SIMARA ELLERY,
NICIAS RIBEIRO, SOCORRO GOMES .

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
mento da votação .

Aprovação da proposta .
Votação da redação final .
Aprovada .
Encaminhamento da matéria ao Senado

Federal .
Usou da palavra pela ordem para retifica

ção de voto o Sr. Deputado CONFÚCIO MOURA.
SOCORRO GOMES (Pela ordem) - Demo

ra na apreciação, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, de recurso ao Plenário
contra decisão da Presidência sobre a questão
de ordem formulada pelo orador .

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
à Deputada Socorro Gomes ..

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 233-B, de 1995, que modifica o
art. 34 e o Capítulo 11I, Seção I, da Constituição
Federal, e o art. 60 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias :

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ARACELY DE
PAULA, PINHEIRO LANDIM, LIMA NETTO ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do FRANCiSCO SILVA : : :.:... --

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GILNEY VIANA ~ :.

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados IVAN VALENTE, GER
SON PERES, PADRE ROQUE, MARISA SER
RANO, ESTHER GROSSI, OSVALDO BIOLCHI.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento de encerramento da discussão
da Proposta da Emenda à Constituição nº 233-B,
de 1995 .

12789

12789

12791
12791
12795
12796

12796

12796

12796

12796

12796

12796

12797

12797

12797

12802

Aprovação do requerimento. 12803
Usou da palavra pela ordem a srª Deputa-

da SANDRA STARLlNG........................................ 12803
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação

de requerimento de adiamento da apreciação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 233, de
1995, por duas sessões. 12803

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AYR
TON XEREZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SANDRA
STARLlNG, SÉRGIO MIRANDA, SILVIO
ABREU, ODELMO LEÃO, AYRTON XEREZ,
UBALDINO JÚNIOR, MICHEL TEMER, INOCÊN-
CIO OLIVEIRA, AYRTON XEREZ. 12803

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
do requerimento...... 12804

SANDRA STARLlNG (Pela ordem) - Pedi-
do de verificação de votação. 12804

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deferimen-
to do pedido formulado pela Deputada Sandra
Starling. 12804

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados L1ND
BERG FARIAS, AYRTON XEREZ, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, SILVIO ABREU, ELIAS ABRAHÃO,
GERSON PERES, UBALDINO JÚNIOR, SAN
DRA STARLlNG, SIMARA ELLERY, L1NDBERG
FARIAS, INOCÊNCIO OLIVEIRA.......................... 12804

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES. ..... 12805

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados GER
SON PERES, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, AYRTON XEREZ, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, GERSON PERES, SANDRA STARLlNG,
EDINHO ARAÚJO, SIMARA ELLERY, AYRTON
XEREZ, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO OLIVEI-
RA, WOLNEY QUEIROZ, SIMARA ELLERY........ 12805

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ANTÔNIO AURELIANO. 12805

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados GER-
SON PERES, L1NDBERG FARIAS....................... 12805

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
mento da votação. 12805

Rejeição do requerimento. 12805
Usou da palavra pela ordem, para registro

-de voto, o Sr. Deputado RÉGIS DE OLlVEIRA..... 12810
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação

de requerimento de adiamento de apreciação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 233-B, de

-1995, por uma sessão. 12810
Aprovado...................................................... 12810
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de

requerimento de urgência para apreciação do Pro
jeto de Lei nº 1287, de 1995, que dispõe sobre a
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exploração do serviço móvel celular sobre teleco- rência dos requerimentos constantes da Ordem
municações por satélites e dá outras providên- do Dia para a sessão do dia 8 de maio................. 12818
cias......................................................................... 12810 Apresentaram proposições os Srs. Deputa-

Usaram da palavra para orientação das dos ELlSEU PADILHA, LUCIANO ZlCA, PAULO
respectivas bancadas os Srs. Deputados SAN- PAIM, JOSÉ JORGE, VALDOMIRO MEGER,
DRA STARLlNG, SÉRGIO MIRANDA, SILVIO SÉRGIO CARNEIRO PAULO ROCHA CIRO
ABREU, ODELMO LEÃO, AYRTON XEREZ, JU- NOGUEIRA GONzAGA PATRIOTA MIGUEL
RANDYR PAIXÃO, INOC~NCIO OLIVEIRA, BE- ROSSETIO E OUTROS PAULO 'GOUVÊA
NITO GAMA, ODELMO LEÃO, UBALDINO JÚ- LEONEL PAVAN, NÁRCIO RODRIGUES, CU~
NIOR" PEDRO VALADARES, AYRTON XEREZ, NHA BUENO, ANTONIO DO VALE, NELSON
LUCIANO ZICA, WOLNEY QUEIROZ, INOC~N- MARCHEZAN, SOCORRO GOMES, PEDRO
CIO OLIVEIRA, AYRTON XEREZ, INOC~NCIO CORRÊA" HUGO BIEHL, DELFIM NETIO, JAR-
OLNEIRA, MARIA ELVIRA, LUCIANO ZICA, BAS UMA E OUTROS LUIZ FERNANDO CHI-
ODELMO LEÃO. 12810 CÃO BRíGIDO, MENDONÇA FILHO :........ 12818

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- VII - Encerramento
do MAURO LOPES. 12812 2-ATOS DO PRESIDENTE

Usaram da palavra para orientação das a) Exoneração: Antônio Pedro Santos Ca-
respectivas bangadas, os Srs. Deputados LUCIA- navezes, George Humberto Pereira, Helena Silva
NO ZICA, JO~E ANIBAL, WOLNEY QUEIROZ, Braga, Virgínia Maria de Moraes Mesquita. 12849
ODELMO LEAO, MARIA EL~IRA, BENITO b) Nomeação _ Tomar Sem Efeito' Haroldo
GAMA, AYRTON XEREZ, INOCENCIO OLlVEI- . .
RA EDINHO ARAÚJO INOCt:NCIO OLIVEIRA da Costa Amonm. 12849

AYRTON XEREZ : : 12812 Ec) No~ea~o~Antô~io ~Ube~~ L~iz d~Sil-
Usou da palavra pela ordem, para retifica- va, stela ans momer ~ Ivel~a,. u~

ção de voto, o Sr. Deputado OSVALDO COÊ- Leme ~achado, Marcos Antônio Cordloll, Sueli
LHO. Usou da palavra para orientação da banca- Aparecida Bellato............................................ 12849
da o Sr. Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA. 12813 d) Designação Por Acesso: Haroldo Mar-

PEDRO VALADARES (Pela ordem) _ Des- ques Perei~, Maria ~ Fáti~ Fernandes Melo,
cumprimento, por Parlamentares, do inciso XIV Rosana Mana MesqUita Rodngues....................... 12850
do art. 73 do Regimento Interno da Casa, sobre o e) Designação: José Francisco Bemaeles... 12851
uso do fumo no recinto do plenário....................... 12813 COMISSÕES_

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- 3 - REDISTRIBUIÇAO DE PROJETOS
tados WOLNEY QUEIROZ, SANDRA STARLlNG.. 12813 a) Comissão de Economia, Indústria e Co-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- mércio, nll 2, em 7-5-96. 12852
mento da votação. 12813 4 - MESA

Aprovação do requerimento. 12813 5 - LíDERES E VICE-LíDERES
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Transfe- 6 - COMISSÕES

Ata da 66f! Sessão, em 7 de maio de 1996
Presidência dos 8rs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente; Wilson

Campos, 1º Secretário; Maurício Campos, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno,

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Wilson Campos
Benedito Domingos
Luiz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Luciano Castro 
PSDB; Luís Barbosa - Bloco - PPB.

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco - PPB; Gervásio Oli
veira - PSB; Valdenor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - Bloco - PPB; Antônio Bra
sil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães - Bloco
- PPB; Gerson Peres - Bloco - PPB; Hilário
Coimbra - Bloco - PTB; Mario Martins - Bloco 
PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha 
PT; Paulo Titan - Bloco - PMDB; Socorro Go
mes - PCdoB.
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Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB; Arthur Virgflio 
PSOB; Átila Lins - Bloco - PFL; Cláudio Chaves 
Bloco - PFL; Euler Ribeiro - Bloco - PMDB; João
Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB; Paudemey Ave
Iino - Bloco - PPB.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB; Eurípe
des Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PPB;
Oscar Andrade - Bloco - PMDB; Silvernani santos 
Bloco-PPB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Chicão Brígida 
Bloco - PMDB; Osmir Uma - Bloco - PFL; Zila Be
zerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB; Darci Coelho 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Freire
Júnior - Bloco - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB;
Melquíades Neto - Bloco - PMN; Paulo Mourão 
PSDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; Domin
gos Dutra - PT; Jayme Santana - PSDB; Magn.o Ba
celar - Bloco - P.FL; Márcia Marinho - PSDB; Nan
Souza - Bloco - PSL; Pedro Novais - Bloco 
PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio dos
Santos - Bloco - PFL; Edson Queiroz - Bloco 
PPB; Edson Silva - PSDB; José Unhares - - Bloco
- PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristina 
PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco 
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Fei
já - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda
- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhaes 
Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Bloco
- PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB; Heráclito For
tes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Paes
Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci-

priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire
Rosado - Bloco - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Armando Abflio
- Bloco - PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Eni
valdo Ribeiro - Bloco - PPB; Gilvan Freire - Bloco 
PMDB; Ivandro Cunha Uma - Bloco - PMDB; José
Luiz Clerot - Bloco ,.. PMDB; Roberto Paulino - Blo
co-PMDB.

Pernambuco

Ar tônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - PSB; Inocêncio Oliveira
- Bloco - PFL; João Colaço - PSB; José Jorge 
Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL;
Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa
- Bloco - PPB; Ricardo Heráclio - PSB; Roberto
Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhaes - Bloco 
PFL; Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; Sérgio Guerra
- PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB; Wolney
Queiroz - PDT.

.Alagoas

Ben~dito de Ura - Blóco - PFL; .céci Cunha 
PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr Andra
de - Bloco - PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Blo
co - PFL; Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB; Mar.
cela Déda - PT; Pedro Valadares - PSB; Wilson Cu
nha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - BlocÇ>
- PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beta Lelis '
PSB; Cláudio Cajado - Bloco - PFL; Domingos
Leonelli - PSDB; Félix Mendonça - Bloco - PTB;
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima
- PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; João Almeida 
Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL;
Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco
- PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Me
drado - Bloco - PPB; Mário Negromonte - PSDB;
Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Prisco Viana 
Bloco - PPB; Sérgio Carneiro - PDT; Simara EUe
ry - Bloco - PMDB; Ursicino Queiroz - Bloco 
PFL.
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Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle 
Bloco - PMDB; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de
Castro - PSDB; Edson Soares - PSDB; Elias Murad
- PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta - Bloco 
PL; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo Ro
drigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
- Bloco - PPB; Jair Siqueira - Bloco - PPB; José
Rezende - Bloco - PPB; José Santana de Vascon
cellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL;
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Marcos
Lima - Bloco - PMDB; Mário de Oliveira - Bloco 
PPB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Newton Cardoso 
Bloco - PMDB; Nilrnário Miranda - PT; Odelmo
Leão - Bloco - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Pau
lo Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues 
Bloco - PTB; Romel Anízio - Bloco - PPB; Sandra
Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sér
gio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco 
PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Zaire Rezende - Bloco 
PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; João Co
ser - PT; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano 
Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto
Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Cidinha Campos - PDT;
Francisco Silva - Bloco - PPB; Jair Bolsonaro - Blo
co - PPB; João Mendes - Bloco - PPB; José Carlos
Coutinho - Bloco - PFL; José Carlos Lacerda 
PSDB; José Egydio - Bloco - PL; Laura Carneiro 
Bloco - PFL; Lima Netto - Bloco - PFL; Márcio For
tes - PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira 
PDT; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - Bloco
- PPB; Simão Sessim - PSDB; Sylvio Lopes 
PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB;
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Celso Russo
manno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL;
Cunha Lima - Bloco - PPB; Edinho Araújo - Bloco -

PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fernando Zuppo 
PDT; Hélio Bicudo - PT; Ivan Valente - PT; Jair Me
neguelli - PT; Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB;
José Aníbal - PSDB; José Coimbra - Bloco - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; Juran
dyr Paixão - Bloco - PMDB; Luciano Zica - PT; Luiz
Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Maurí
cio Najar - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco 
PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Pedro
Yves - Bloco - PMDB; Régis de Oliveira - Bloco 
PFL; Ushitaro Kamia - Bloco - PPB; Vadão Gomes
- Bloco - PPB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB;
Wagner Salustiano - Bloco - PPB; Welson Gaspari
ni - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - Blo
co - PTB; Rogério Silva - Bloco - PFL.

Distrito Federal

Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - Bloco 
PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - Bloco 
PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco
- PMDB; Maria Valadão - Bloco - PFL; Nair Xavier
Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco 
PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Cane
do - Bloco - PL; Roberto Balestra - Bloco - PPB;
Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - Blo
co - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi 
Bloco - PPB; Marisa Serrano - Bloco - PMDB; Sau
lo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Basnio Villani
- Bloco - PPB; Chico da Princesa - Bloco - PTB;
Dilceu $perafico - Bloco - PPB; Hermes Parcianello
- Bloco - PMDB; José Borba - Bloco - PTB; José
Janene - .Bloco - PPB; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Maurício Requião - Bloco - PMDB; Odílio Balbinotti
- Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Cordeiro 
Bloco - PTB.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Blo
co - PPB; João Pizzolatti - Bloco - PPB; José
Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Mário Cavallazzi
- Bloco - PPB; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL;
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Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Valdir Colatto - Bloco
-PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - Bloco - PPB; Augusto Nardes
- Bloco - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Pe
rondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padilha - Bloco 
PMDB; Esther Grossi - PT; Fetter Junior - Bloco 
PPB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi 
Bloco - PMDB; Jarbas Lima - Bloco - PPB; Mat
heus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson
Marchezan - PSDB; Paulo Paim - PT; Wilson Bran
co - Bloco - PMDB; Wilson Cignachi - Bloco 
PMDB; Veda Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
307 Senhores 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.

11- LEITURA DA ATA

O SR. LAEL VARELLA, seNindo como 2º se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem obseNações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. WILSON CAMPOS, 1º Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do
Bloco Parlamentar (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN),
nos seguintes termos:

OF/GAB/lINº 285

Brasília, 6 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a VÇ>ssa Excelência que o Deputado

Ivo Mainardi passa a integrar, na qualidade de Titu
lar, a Comissão Especial destinada a apreciar a Pro
posta de Emenda à Constituição nll 41/95, que, dá
nova redação ao § 42 do art. 18 da Constituição Fe
deral, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Mlche'-
Temer, Líder do Bloco PMDBlPSDIPSlJPSCIPMN.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
Bloco Parlamentar PPBIPL, nos seguintes ter
mos:

OFfclO Nll 384/96

Brasília, 7 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Bloco PPB/PL, o Deputado Silvernani Santos
para ocupar a vaga de vice-líder anteriormente ocu
pada pelo Deputado Francisco Dornelles.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão lí
der do Bloco PPB/PL.

Defiro.
Em 7-5-96. - Ronaldo Perim, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Da Srl Deputada Sandra Starling, Líder do
PT, nos seguintes termos:

OFfclO Nº 245/PT

Brasília, 6 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar os Deputados Paulo Rocha e Al
cides Modesto para integrarem como titular e su
plente, respectivamente, a Comissão Mista de In
quérito destinada a investigar e apurar as denúncias
contidas na revista Veja do dia 30 de agosto de
1995, sobre o trabalho de crianças e adolescentes
no Brasil.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputada sandra
Starling, Líder do PT.

Do Sr. Deputado IIdemar Kussler, Vice-Pre
sidente no exercício da Presidência da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
nos seguintes termos:

OFfclO Nº 84/96

Brasília, 22 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno,

requeiro a V. Ex!! a apensação do Projeto de Lei nº
1.635/96 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que con
cede abono de falta ao trabalho a estudante em dias
de provas escolares ou prestação de exame vestibu
lar ao Projeto de Lei nº 1.54;3/96 - do Sr. Nilson Gib
son - que dispõe sobre o abono de faltas ao traba
lho em virtude de prestação de exames escolares,
por se tratarem de matérias correlatas.



Convoque-se o respectivo suplente.
Em 7-5-96. - Ronaldo Perim 1li Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Defiro. Apense-se oPL nQ1.635/96 ao
PL nQ1.543/96. Oficie-se ao Requerente.

Em 7-5-96. - Luís Eduardo, Presiden-

PROJETO DE LEI Nº 1.821, DE 1996
- -(Do Sr. Lima Netto)

Dispõe sobre o contrato de trabalho
por prazo determinado e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As convenções e os acordos coletivos

de trabalho poderão instituir contrato de trabalho por
prazo determinado, de que cogita o art. 443 da Con-

Do Sr. Deputado Lima Netto, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 142 do Regimento

Interno, apensação do PL nQ 1.821/96, de minha au
toria, em anexo ao PL nº 1.724/96, do Poder Execu
tivo, os quais Dispõem sobre o contrato de trabalho
por prazo determinado e dá outras providências.

Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - De
putado Lima Neto.

Defiro. Apense-se ao PL nQ1.724/96 o
PL nQ 1.821/96. Oficie-se ao Requerente.

Em 7-5-96. - Luís Eduardo, Presiden-

REQUERIMENTOS

te.
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Atenciosamente. - Deputado IIdemar Kussler, solidação das Leis de Trabalho - CLT, independente
Vice-Presidente no exercício da Presidência. das condições estabelecidas em seu § 22 , em qual

quer atividade desenvolvida pela empresa, para ad
missões que representam acréscimo no número de
empregados da empresa ou estabelecimento.

Parágrafo único. As partes estabelecerão, no
instrumento decorrente da negociação coletiva, a in
denização para as hipóteses de rescisão antecipada
do contrato de que trata este artigo, por iniciativa do
empregador ou do empregado, não se aplicando o
disposto nos arts. 479 e 480 da CLT.

Art. 22 As contribuições destinadas ao Serviço
Social da Indústria, SESI; Serviço Social do Comér
cio - SESC; Serviço Nacional de Aprendizagem In
dustrial- SENAI; Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC; Serviço Nacional de Aprendi
zagem do Transporte - SENAT; Serviço Social do
Transporte - SEST; Serviço Brasileiro de Apoio Às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN
CRA, bem como a contribuição ao Instituto Nacional
de Seguridade Social, a cargo do empregador, ao
salário-educação e para financiamento do seguro de
acidentes do trabalho, ficam reduzidas, a dez por
cento de seu valor devido em 111 de janeiro de 1996,
nos contratos previstos no artigo anterior, enquanto
vigorarem como contrato e prazo.

§ 1Q A Alíquota da contribuição para o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de que
trata a Lei nQ8.036, de 11 de maio de 1990, nos
contratos previstos no artigo anterior, é fixada em
dois por cento.

§ 2QAs partes podem estabelecer, no instru
mento que decorrer da negociação coletiva, a obri
gação do empregador efetuar, sem prejuízo do
disposto no parágrafo anterior, depósitos mensais
vinculados, a favor do empregado em estabeleci
mentos bancários, com periodicidade determinada
de saque.

Art. 311 O número de empregados contratados
nos termos desta Lei observará o limite estabelecido
na convenção ou acordo coletivo, não podendo ul
trapassar a vinte por cento do quadro de pessoal da
empresa!

0/ Afi 42 As reduções previstas no art. 2Qserã6
"Válidas desde que o contrato de trabalho por praiq
determinado esteja amparado em convenção ou
acordo coletivo conforme previsto no art. 1Q, e, sub
sistirão enquanto o empregador mantiver o acrésci
mo do quadro de empregados e a respectiva folha~'

de salário for superior àquela imediatamente anterior
à primeira contratação de que trata esta Lei. .

te.
Do Sr. Deputado Francisco Dornelles, nos

seguintes termos:

OFíCIO NQ 155
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estarei me

afastando do exercício do mandato a partir do dia 7
de maio de 1996, quando tomarei posse no cargo de
Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.

Por oportuno, faço opção pela remuneração de
Deputado Federal nos termos do art. 56, § 311, da
Constituição Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de admiração e apreço.

Atenciosamente, - Deputado Francisco Dor
nelles.



Como demonstrado na exposição de motivos,
encaminhada pelo ExmQ Ministro do Trabalho ao
Presidente da República, as reduções se aplicam a
vagas novas e serão mantidas somente enquanto a
folha. -de- salários continuar majorada. Dessa forma,
não existe justificativa para exclusão da contribuição
previdenciária. Aliás, a inclusão da redução da con
tribuição previdenciária, a cargo do empregador,
permitirá reduzir o custo do trabalho em mais de
18%. Isso possibilitará, ainda mais, a criação de no
vos empregos, significando, novos contribuintes.

O administrativo fixando o fim da redução em
28 de fevereiro de 1997, estava em contrapartida
com o art. 42 que mantém a redução enquanto o em
pregador mantiver o quadro de empregados e a res-
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Art. 51! As empresas que admitirem pessoal au- rias, não prevendo qualquer alternativa para o caso
rnentando o seu quadro de e pregados, terão prefe- do sindicato recusar-se à negociação. Como não se
rência na obtenção de recur os no âmbito dos pro- pode esperar que todas as diretorias de sindicatos
gramas executados pelos e tabelecimentos federais terão sempre o bom senso e o discernimento neces-
de crédito, especialmente 'unto ao Banco Nacional sário para contratar com as empresas é possível ou
de Desenvolvimento EcorJÔmico e Social- BNDES. até provável, que, determinadas empresas se vejam

Art. 61! O art. 59 dá Consolidação das Leis do prejudicadas frente às suas concorrentes, nacionais
Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação: e internacionais, face a possíveis posturas mera-

Art 5
0/ A d - I d b Ih mente políticas de alguma entidade sindical.

. 'f uraçao norma o tra a o .
poderá sei acrescida de horas suplementa- Destarte, para eVlt~r ~ue alguma ~m~resa .te-
res, desfie que não seja ultrapassado o Iimi- nha qu~ recorrer às demls~oes, ou se veja Impedld~
te máx(mo, individual, de dez horas diárias de ~eahzar qualquer qu~ntl~ade de horas .extraord~-
e, Ps* empresa, de 208 horas extraordiná- n~.nas~pela ~ecusa do Sindicato em negoc!ar ~ flexl-
ria~i multiplicado pelo número de emprega- blhzaçao da Jor~ada ou ~ ~rabalho .extraordmárlo, to~-
q6s no período de um ano, sem prejuízo do n~-se ~ecessáno um ml.mmo de h~erdade. n~ adml-
disposto no art. 61. mstraçao, sem qualquer mterferênCla dos Sindicatos.

§ 11! A hora suplementar terá remune- É importante ressaltar que a legislação hoje vi-
ração superior em 50% à hora normal. gente permite o trabalho de até 10 horas diárias ou

§ 21! Poderá ser dispensado o acrésci- 60 horas semanais que se efetivadas durante as 52
mo de salário se o excesso de horas em um semanas do ano alcançariam 832 horas extras por
dia for compensado pela correspondente di- ano, equivalente a 37% das horas normais.
minuição em outro dia, de maneira que a jor- Assim como os sindicatos podem praticar abu-
nada normal não exceda, no período de um sos na utilização do atual texto do projeto, também
ano, ao limite de 2.288 horas ou à média de as empresas, se totalmente livres, poderiam tomar
44 horas,semanais. atitudes semelhantes; por isso mesmo, o legislador

§ 31! A duração normal de trabalho deve fixar um limite, que somente poderia ser ultra-
poderá ultrapassar aos limites, determi- passado, aí sim, com a total concordância do sindi

cato dos trabalhadores.
nados no caput do presente artigo, median-

o te convenção ou acordo-coletivo de trabalho, Assim, justifico o presente projeto como neces-
que deverão, obrigatoriamente, prever o pe- sário a corrigir algumas distorções do Projeto do
ríodo máximo para a compensação e o valor Executivo nº 1.724/96.
da remuneração das horas extraordinárias Art. 11! Permaneceu inalterado.
excedentes. Art. 2º Foi incluída a redução da contribuição

ao INSS e eliminada a data relativa ao fim do perío
do de redução das alíquotas em 28 de fevereiro de
1997.

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O Projeto de Lei nQ 1.724/96, que dispõe con
trato temporário, flexibilização de jornada e horas
extraordinárias, deve ser apoiado por ser de grande
mérito, ao visar, primordialmente, facilitar e conse
qüentemente estimular a contratação de novos em
pregados.

Entretanto alguns pontos merecem modifica
ção, seja para evitar futuras dúvidas de interpreta
ç~o com as previsíveis ações trabalhistas, ou porque
trazem inovação que pode acarretar dificuldades na
rotina da administração empresarial. Com efeito, o
texto original do projeto exige sempre o acordo com
os sindicatos dos trabalhadores"para flexibilizaÇão'
da jornada e para o trabalhb em horas extraordiná-



12646 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

pectiva folha salarial em valor superior àquele do
mês anterior à primeira contratação. A manutenção
da data, fixada em período muito próximo, desesti
mulará as contratações.

Como este projeto, a redução de alíquota vigo
rará pelo prazo mínimo de 2 anos, que é o período
máximo de contrato a prazo, conforme o art. 445 da
CLT, que continuará vigorando. Assim mesmo, des
de que mantido o acréscimo de pessoal e do valor
da folha de pagamento, o que não trará qualquer
prejuízo para as entidades mencionadas.

Art. 32 Permanece inalterado.
Art. 42 Eliminou-se o registro no Sindicato, des

de que o contrato esteja amparado em convenção
ou acordo coletivo.

Art. 52 O presente projeto privilegia a conces
são de financiamentos a todas as empresas que au
mentarem o número do quadro de seus empregados
e não apenas aquelas que contratarem sob a nova
forma.

Se o importante é aumentar o número de em
pregos, criando novos postos de trabalho, devem
ser privilegiadas todas que agirem dessa forma.

Art. 62 Foi modificado o caput do art. 59 e tam
bém o § 12 - que não havia sido trocado pelo projeto
original - e o § 22 e criado um § 32

A Constituição de 1988 reduziu a jornada se
manal de 48 horas para 44 horas normais de traba
lho.

O limite máximo de 208 horas extraordinárias
anuais, previsto aqui, permite que sejam feitas ape
nas a média de 4 horas extras ou o total de 48 horas
semanais, sem negociação com o sindicato. Isso é o
mínimo necessário para que qualquer empresa te
nha um pouco de liberdade ou sua administração ro
tineira.

Ressalte-se que esse limite, representa uma
redução no poder diretivo atualmente permitido às
empresas. Com efeito, enquanto o limite legal atual
é de 832 horas extras por ano, equivalente a 37%
das horas normais, o novo limite eqüivale a 9% das
horas normais, conforme se verifica o § 22 •

o atual § 12 do art. 59, da CLT, está incompatí
vel com a Constituição Federal e por isso se propõe
sua adequação, determinando que o percentual de
horas extras seja de 50%.

A mudança de redação do § 22, visa apenas,
explicitar o número de horas normais que poderão
ser trabalhadas no período de 1 ano, adequando-o à
nova redação do caput.

A criação do § 32 , tem por objetivo estimular a
negociação coletiva e permitir que, em casos espe
ciais as empresas possam ultrapassar os estreitos li
mites fixados no caput. Nessa hipótese os acordos
ou convenções deverão também fixar novo percen
tual para as horas extras excedentes.

Sala das Sessões, de de 1996. - Deputado
Lima Netto.

Do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a apensa

ção ao Projeto de Lei n2 1.639/96, de minha autoria,
do PL n2 1.724/96, que dispõe sobre o contrato de
trabalho por prazo determinado.

Sala das Sessões, 18 de abril de 1996. - De
putado Osvaldo Biolchi.

Defiro. Apense-se ao Projeto de Lei n2

1.724/96 o Projeto de Lei nQ 1.639/96. Ofi
cie-se ao Requerente.

Em 7-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 172-B, DE 199j

(Do Poder Exefutivo)
MENSAGEM Nl! 824/93

Institui o fundo de Reestruturação, Reaparelham....to, Modernização • Manutenção das
Atividades da Polícia federal· fUNREPOL, e dá outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação, com substitutivo; da Comissão de
finanças e Tributação, pela adequação nnancelra • orçamentária e, no mérito, pela
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aprovaçio, com substitutivo; I da Comlssio di Constltulçio I JusUça I di Redaçio, pela
constltuclonaUdadl, jurldlcldadl, técnica Ieglslatlva I, no m«tto, pela aprovaçio d_ I
do substltuUvo di Comlsslo de Flnlnçl5 e Trlbutlçio e pela rejelçio do 'substltutlvo di
Comlssio di Dof..a Nacional. PARECERES As EMENDAS OFERECIDAS EM PLENARIO:
da Comissão di Dof..a Nacional, pela aprovaçio; da Comlssio di finanças I Trlbutaçio,
pell Idequaçio nnaneolra e orçamentárll I, no mérito, pelo aprovaçio das emendas di
n's 4, 5 118; pela rejelçio dls de n's 6,7,8 I 9; I pelllneompltinclo do Comlssio pora
ilpreclar as di n's 1, 2 13; e da Comlssio di Constllulçio I Justiça I di ftedação, pela
constltuclonllldadl, jurldlcldldl, técnica Ieglslatlvo I, no mirlto, pell aprovação das
emendas di n's 5 I 10; pela eonstltuclonalldodl, jurldlcldadl, técnIca 1-als1atlv. I, no
mérito, pela aprovação, com subOlllendas, das OIIIOIIdas d. n's 1, 2 I 3 I pela
preludlelllldad. das di n's 4, 6, 7, • I 9 •

(PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' In-A, DE 1993, EMENDADO EM
PLENÁRIO, A Ql'E SE REFEREM OS PARECERES)

v - doIçlles de orpnismos ÓU entidades nacionais e CSlrIllJeUu;

VI .. recuaos advindos da aJienaçlo dos bens InÓvm e inIcIveis do acavo
peiaIoniaI do FUNREPOL: .

VU .. !lUde COllClInOI pIIbIicoI JlII& O inpwo na Caneira PaIIclII PedInI:

vm - l'CCIInOS decormIleI de coalnlOl e conve.tiol ceIelndoI pela PoIfcla FcdenI:

IX - lUIS. mulW e emolumentos consumes do anuo desIa Lei.

An. 3' As inCraçlíes conswadas por inobservlncia de qualaq1ler du IiIlllÇOlt
dIaimiIIadu no anuo dealI Lei lCII1'CW'Io mu1la de dez ":!JeS o valor da !lUClll emaI-.

PadpIIo l1nIc:o. No CUO de reincIdelIcIa. o valor di mll!l& prev\IlO no......
lIli&O..eJevado do dobro 10 qufnluplo.

An. ". As receitas destinadas 10 FUNREPOL serIo recolhidu 10 Banco do lIrIIIiI
SoA.. llJII conta apecIaJ.1Ob o liMo "Fundo de Reesa1Ilançio.1leapIre1haJlleDlo. MocIcnIIzaçIIII
~1eIlÇIo du Atividades da Polfcia Fedenl - FUNREPOL·, l conq e onIeIII di SecntaIIa di
PoIfcla Federal.

An. ,. O Poder Eucutivo rep1amellwt CSllI Lei Comp1emeaulr no ....di ...

SUMÁRIO
An. 6" EIlI Lei COlIIp1ememar encra em viJOl' na data de sua pIIllIlcaçio.

An. ,. Revo,am-.., as disposiçlles em conrmio.

I • Projeto Iniciai

TABELA DE TAXAS, MULTAS E EMOLUMENTOS

" • Na Comissão de Defesa'Naclonal:
• parecer do Relator
• substitutivo oferecido pelo Relator
• parecer da Comissão
• substitutivo adotado pela Comissão

(~. 2-, IX da t.-l •• ,de 1"3)

25 - Autorização para .alda de veiculos do PaIs ..

01 - Viltoria de local para 9uarda de .r..... e IIlUniçOeI
.-pr•••• da .egurança privada .••.....•.•.•....•..

02 - Vi.toria de veiculol .apeciaia d. transporte de
yalor•••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••

14 - Expediçlo dll Ca:tcira dE. VigilantE ......••.•••••.

15 - Vi.toria ele av6ncia. bancaria .

l' - Ixpediçlo d. Certificado de Vist.oria eln agtncia.
bancAr i .

17 - Exptitdiçlo d. Porte rederal d. ArIR. • ••••••••••••••

11 - Expediçlo de .egunda via de Poru- Federal de
ArN .

li - hnovaçlo de Port.e Federal de Arma .

20 - Ixpecliçlo da Regiatro Fedaral d. Arma .

21 - J:xpecliçlo de .egunda vi_ d. Regist.ro Federal
d. aE'JIA .

22 - Jlac.d.lt.ra..nto Nacional de Armas ..

23 - Il:xpediçlo cle Alvar6 de Funcionamentc. ç1e empre.a.
que fabrica~, transporta. e comercial1um produt.ol
conerelado' .

22

17

250

10

500

500

175

17'
li

22

100

50

135

17'

100

17'
175

150

300

440

300

300

110

34

1.000

d. produto.. para "tr.i'llport~.............. - .24 - Autorizaçlo
controlados

03 - .bpldlçlo de Cer'lUcaclo de Slgurança de locel
~. guarda de arul • JlUniç6e1 ••••••••••••••••••

04 - IxpediçAo de Certificado de Vistoria de veiculol
de transport.. d. valor.. . •..•••...•...•..•...•••.

OS - hnovaçl.o d. Certificado d. Segurança d. local
~r. guarda d. ar auniç6es .

O, - MftOvaçlo de Cerficado de Vist.oria de veiculas de
t.rauport.. de valor.s .

07 - Aut.oria.çlo para co-pr. de arru.s, JIlUn1ç6es,
.xplosivos • apet.rechol de recarga .

OI.. - Aut.oriaaçlo para transporte de .rlUS, IlUniçOlls;
explolivo. e apet.recho. de recarqa .

OI - Alt.eraçlo de At.ol Constitut.ivos .

10' - "Aut.oriaaçlo p.ra .uelança de lIO<1e10 de uniforM •••

11 - Mgistro de Certificado de rOrNiçlo ri.
Vig.Llant.e .

12 - Ixpediçlo de alvar' de funciona_nto de e.pr•••
de ••gurança privada .

13 - IxpediçAo de .lv.r' de funciona..nto de e.cola cle
foraaçlo de vigilantes .

VI - r!a ComIssão de Defesa NacIonal:
• parecer do R,'lator
• parecer da c~inlssão

An. I' Fica instituldo. no 1mbilo do Minisrmo da Jusliça. o FWIdo de
-..euraçlo. ReapanolhamenlO. Modemluçào e Manurençlo das Atividades da Polfcia fedenl
.. F1JNIlEPOL, a ser Fído pela Secretaria de Policia Federal.

An. 2' Constituem receita do FUNREPOL:

1 .. WIIS. mulw e emolumenlOS de imilflÇlo:

fi .. WlIS. mulw e emolumenlOs que venham a ser instituldos. CIU dec:orrtncia di
aIIvldade policial federal:

m -recunos provenlenres da transl'ct!nl:ia de OUllllS fundos;

IV .. rendimentos de aplicaçlo do próprio Fundo:

111 • Na Comissão de Finanças e Tributação:
• parecer do Relator
• subemendas ao substitutivo da Comissão de Defesa Nacional (02)
• parecer reformulado do Relator
• substitutivo oferecido pelo Relator
• parecer da Comissão
• substitutivo ~dotado pela Comissão

IV • Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
• par.cer do Relator
• par.cer da Comissão

VIII • Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- parecer do Relator
• subemendas oferecidas pelo Relator (3)
• parecer da Comissão
• subemendas adotadas pela Comissão (3)

V· EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO (10)

i
VII • Na Comlssãó de Finanças e Tributação:

• parecer do Relator
• parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Pro'tlliçào de aoronaVf!'15

27 - Proteção de e~arcaçõe. • .•••..•••••.•..•••••••...

28 - Expedição de Pas.. de Ent.rada e Saida de
eearcaçõo15 .•••••.••••••••.•••••••••.••••••.••.••

29 - Caclas'traraen'to de aeronaves. e eJnbarcações .•••••..•

30 - Expedição dQ Carce1ra de Estrangeiro
Pronte1.riço .

31 - Expediçio de Carteira de E:;tranc;eiro pAra Livre
Circulaçõo •.•.••••••••.••.•••••••••.•••••••••••••

100

1.670

90

60

35

lUIEXO ;. EXPOSIçAo DE MO:rIVOS DO KIMIS:rEIlIO DA .nIS:rIÇA
M. ~77 DE 25 I 10 I 93

1. S,intese do probl... ou da situ.ção que r.ela.. proYiditlci•• ;

':ri.acÃo a. um. Funào aUl:.obnanci.avel de5t.i.nado ao re&ca
relh&rnento ~a Policia Feaerai no comoate dõ cr.1me orqan:.zaao, . ao
t.rifico de arogas e ao com:raDando.

2. Soluçõ... proTJ.d.nci•• con,tid.s DO .to noraat.1To ou n. _dld.a
proposta:

MENSAGEM N° 824 DE OS DE NOVEMBRO DE 1993
DO PODER EXECUTIVO Ins'tituiÇ,ão do Fundo de Rest.rut.uraçio, Reaparelhamento,

Moderni.zação e Hanut.ençâo das At.,lvi,daoes da Pol.lc1.a Federa: - FUN
REPDL.

3. Alt..m.ti.... existentes as ..,lidas ou atos propol't.os;

NoIIOIDIOI dallliao 61 da C.-lDIíçIo FederII._'_-.;Iodo
v.-. E=IeDciII. ...."poabodo de E.pooIçIo de Moti_ da__de _ do

]1IIliça. o leXlO da pmJeto de Iol qoe "Ill1lllUí o Faodo de R.eauumrIçIo. ......-.
Modorlli%IçIo • M.--ao cIU Alividldel da Polícia FederII - FUNREPOL • clt __
pnMdencias".

____NA_OO_n·· f

,. CustOI:

de novalli:lro de 1993.

. Nio na..

I I
5. Ila.õ•• que justifica. • urg*nci.:

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSIMIN" 477 DE 25 DE OUTUBRO DE 1993. DO SENHOR
• MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Cr~SQ tinanceira na Poll:aa Federal .

Excelen'tissimo 5-enhor PresJ.oent.lil' aa R.pliblica.
,. IMpact.o lobre o _.10 &llbiea.t••

Tenho ia honra de 5ubme'ter d elevada considerAcio de Vos
•• Excellmci.a o i.ncluso projeto ae lei complementar que inSti.'tui o Fun"
do d. Reest.rut.uraçio, Rcaparelhament.c, :-toderni,zacão 9 Manut.ençio d••
Ativi,dAàes da Polic.1. Federal ... F'UNREPOL e dA. ou'tras providencias.

Nào ná.

7. S1a.'t.••• do parec:er do órgÃo juridico:

A Sua ExceIeocia o 5enbor
Depulldo WILSON CAMPOS=SecreWio da C1mara dos DeputadosT&.DF.

Pelo prO&Seguimen'to aa propo51.::âo. r-------

...,..--- j' /.
1 ,', ,..... , /

/ ., :~:.--~: /

TARclsIOCARLOSDE~
MirriJlro de Estado CheCe; I'Ien'o. da Casa Civil da

l'rosicIenc>a da República

de noveni>ro de 1993.Bru1lia.

Senhor Primeiro 5ecroúrio.

Enc:amiDho a .... secmaria a MensaI"Jll do Excele.lIssimo 5enbor Prosideme da

RepolbIica. acomponbAda de Expooiçlo de MOlivos da Sonbot MiníIlrD de Eaado da ]lIIIiça.

re1aIiva a projeto de lei que "lnstiwi o Fundo de Reesuuwraçlo. Reaporellwnento. ModemizaçIo·
e MamllençIo du Atividades da Polfcia Fedml - FUNREPOl.. dt 0U1IU provid!:lciu".

AlOllCiosamenle.

Aviso.· ~.5Õ2 -SUPARIC.Civil.

2-. O Cepartam.entc Cie PolJ.c ~4 Federa':' enfrenta hoje uma d.••
maiores dificuldAdes de suo!. Ol.st.orl.â, s~ndC,l d c:::.se financei.ra o que
mai.& ref.:e3.tl seu d.esenvolvJ.r.lent.o, COrtl rep~rcu5.ã::. nega.:'J.vA na rnstitui
çã~ que desempi!nna, no cenarl.O nacl.ona';', :eievar.-;e ml.S5.Bo.

3. h cri.açà:> ao Funào au:,o'::l.nancl.avlt';' tem por excl:.U5l.V4 f:.
nalidaae prover estia Inst.l.'tul.cáo com recursolS ql.l~ lne prOplCl.arào rea
parelhament.o aaeçuado, .:le forma d .exerclir o Qiet.;,vo COIftDatlt ao c~.lme

organizado, pr1.r:'cJ.palment.1i! ao t.rat.Lc;., '.Jo!: o:'ogal 'i' o!.O contrabando.

4. A pertinb.ci.a dos cri,m,l.noaos cons:'1.tui uma ameaça cons
r.ant. para a soc1.edade e uno desafio à pol teia Feaeral que, desaparelha
... " e desprovi.da ae IM!l.OS :.écnJ,.cos e reCU~SO!5 fu:.anCe.Lr05, .stA tolhiàa
,..llrA coib1.r ta1.S ações, enquarr'to a SOC19aade fico!. exposta à inc\1r~ào

dos d.li:lqii~nt:.ez.

S. A Ci.rcunscr1.ção CId Po.:..l~':'a. Feaerã':' aorange t.oCio (,j t.err,i
tOri.o naci::mal ~ muJ.'toZi. local.s são conl'5l.d&raao~ .:..nosp.lt.os, insalubres e
d. dif1ci: "C'l!!:SSO, comprOll'leumd.o o result.ado operac1.anal, fatoares que,
por ,;i .ó, exigem equipamentos modernos.

6. AlI fontes de receitas que constit.:Jirào o FUJlUPOL decor
rerão do resulr.aao d(115 operações polic.1~U.5 fi: do! ser..... iços prestaào.,
lIem 6nulI, para os coÍres publicos.

7. A criaçio do FUIIIlI:POL e5:'.6 Artparada no artiqo 167, inci
ao IX, da Cons'titui.ção Federal e nos modernos conc.itos dé administra
çAo p\1blica. E15t.A experiência estA senoo usada. h.i anos, pela p~llcia

nor't••tler1.cana qUi:, nc. seu segment.ÇJ a;s comoat.'i: a.. Groga.. , 9arant.e a
manutençào oaB operaçOes repressl.vas a&rave. dos recursol ori.unool da
própri.a at.lvidade.

8. SequraJnent.e o FUNREPOL prOplC.lara à policia judi.ci.ária
da Uniio condições t.écnJ.cas para alcancar plenament.e as ati'\."i.dades-fin.
outorgaà... pela ConStl.t.u1çào.

Respe.L';'Jsament.e-

.. ~. - -/" --:::;
- MAURICIO cOIllltÃ

~~in.l.st.ro de Est.ad,o aa Justiça ,
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PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

I- RELATORlO

o Projeto de Lei em epigrafe tem por objetivo instiruir. no
âmbito do M"mistério da Justiça, o Fundo de Reestrururação, Reaparelhamento,
Modernização e Manutenção das Atividades da Policia Federal - FUNREPOL, a
ser gerido pela Secretaria de Policia Federal.

Em sua Exposição de MolÍvos ao Exmo. Sr. Presidente da
República, o Exmo. Sr. Ministro da Justiça. Dr. Maurício Correa. afirma que a
instituiçio do Fundo da Policia Federal tem "por exclusiva finalidade prover esta
Instituição com recursos que lhe propiciarão reaparelhamento adequado, de
fonna a exercer o efetivo combate ao crime organizado, principalmente ao tráfico
de drogas e ao contrabando".

Encerrado o prazo regimental nenhuma emenda foi
IJnSClltada ao Projeto.

Cabe a esta Comissão de Defesa Nacional manifestar-se
quanto ao mérito da proposição, nos termos do art. 32, inciso V, do Regimento
Interno.

11- VOTO DO RELATOR

Preliminarmente, cabe-nos destacar que esta Relatoria não
iR manifestar-se quanto à adequação da instiruição de um Fundo como
instnJmento para arrecadação de recursos para a Policia Federal. Tampouco
disconcremos sobre os aspectos jurídicos inerentes à legislaçio tributária - CO)lIO

a observância do principio da estrita legalidade tributària, a clara definiçio da
bae de cálculo e das hipóteses de incidc!ncia tributària etc. Em momento
oportuno, as doutas Comissões de Finanças e Tributação e de Constiruiçio e
Justiça e de Redação irão fazê-Io com maior pertinc!ncia e em consonância'com
11 disposições regimentais da Casa.

Nossa avaliação deste Projeto de Lei Complementar nO
172193 ili prioritariamente avaliar os reflexos, em termos operacionais, da

instituíçio de uma fonte própria de recursos para a Policia Federal.

É de conhecimento público que a partir da promulgaçio da
Carta Política de 1988 houve um aumento considemvel dos encargos atribuidos à

Polícia Federal. Concomitantemente, observou-se, em' âmbito mundial. o
c:n:scimento das atividades do crime organizado, em especial o contrabando e o
tráfico e comercialização ilegal de substàncias entorpecentes.

À ampliação de missões con~titucionais e ao aumento do
nivel de criminalidade, infelizmente, não foi contraposto um aumento de recursos
orçamentários para este órgão federal de segurança pública.

Conseqüencia imediata desta imprevisão foi a paulatina
reduçio da capacidade operacional da Policia Federal que, defrontando-se com
crim~sos que dispõe de fonte incalculável de recursos, não sujeitas a nenhum
trãmite buroclitico, e que procuram dia-a-dia aperfeiçoar seus métodos de
atuaçio, na busca de burlarem as tentativas governamentais de enfrentá-los, ve·se
em dificuldades permanentes para alcançar sucesso em sua empreitada.

A inslÍtuição do FUNREPOL é, sem dúvida alguma, uma
iniciativa das mais meritórias, desde sua genese, pelo objetivo a que se destina: o
de resolver os problemas cruciais de capacitação operacional - material e de
investimentos em recursos humanos - que afetam o funcionamento da Policia
Federal.

A análise do Projeto. porém. nos indica que a redação
proposta apresenta alguns óbices que, se não forem removidos, impedirio a
consecução da finalidade pretendida. .ti{

Começaríamos pela denominação do Fundo.

Assim, o art. 1° ao definir o nome do Fundo como Fundo
de Reestruturação, Reaparelbamento, Modernização e Manutençio das
Atividades da Polícia Federal. dá a entender que os recursos a serem arrecadados
podem ser utilizados não para a operacionalização da Polícia Federal no exercício
de suas atribuições constitucionais, mas para cobrir deficic!ncias no repasse de
recursos orçamentàrios, por parte da União, que tem a responsabilidade, nos
termos do inciso XlV do art. 21, de manter esse órgão federaI de segurança
pública. Portanto, nossa primeira sugestão seria definir o FUNREPOL como:
Fundo para Reaparelhamento e Operacionalizaçio do Atividadel-fim da
Policia Federal. A modificaçio proposta incidiria no texto do caput do art. 1° e
na ementa da proposição.

Ainda, nessa linha de raciocínio, seria interessante instituir
o Fundo no âmbito do Departamento de Polícia Federal, e não no âmbito do
Ministério da Justiça, e, além disso, criar-se um Conselho Gestor, composto pelo
Diretor-GeraI do Departamento de Polícia Federal, o qual presidiria o Conselho,
e pelos dirigentes dos quatro setores das atividades-fim do Departamento da
Polícia Federal, para administrá-lo. Isso permitiria, de plano, desvincular os
recursos do Fundo da receita orçamentária repassada pela União, ficando o
controle da prestação de COntas dos gastos custeados pelo Fundo a cargo da S'
lnspetoria Geral de Controle Externo do TCU, cuja destinação especifica é
examinar as prestações de contas de todos os Fundos Federais. Além disso, o
conhecimento pessoal que detc!m o Diretor-Geral e os dirigentes centrais dos
setores voltados para as atividades-fim da PF permitiria uma melhor seleção de
prioridades e de destinações para a aplicação dos recursos auferidos.

Com as modificações propostas, teriamos para a ementa e
para o ar!. 1° do Projeto as redações que se seguem:

Institui o Fundo para Reaparelhamento e
Operacionalização das Atividades-fim da
Polícia Federal - FUNREPOL, e dá outras
providencias.

Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Departamento de
Policia Federal, o FUNREPOL - Fundo para
Reaparelhamento e O~racionalizaçio das Atividades
fim da Polícia Federal. a.
§ 1· A administração dos recunos do F.ndo fleari a
cargo de um Conselho Gestor, composto pelo Direto...
Geral do Departamento de Policia Federal e pelos
dirigentes centrais dos setores responsáveis peIaa
atividades-fim do Departamento ele Polícia FederaL

§ 2· O Diretor-Geral do Departamento de Policia
Federal presidirá o Conselho Gestor.".

Em relação ao art. 2°, que elenca os fatos geradores de
recursos para o FUNREPOL, caberia algumas modificações.

A primeira seria o acréscimo de um novo mCISO que
contemple o repasse dos recursos oriundos de leilões de bens ou valores
apreendidos pela Polícia Federal, após o perdimento judicial ou admínistrativo
dos mesmos pelos respectivos proprietàrios. Com iSM>, se estará permitindo o
ressarcimento dos gastos efetuados pela Polícia Federal nas operações realizadas
para a apreensão desses bens. Na redação deste inciso que estamos sugerindo, a
qual apresentaremos a seguir, tivemos o cuidado de definir, claramente, que a
Polícia Federal tem revertidos, para o FUNREPOL, os recursos obtidos com a
alienação dos bens apreendidos por este órgão policial quando no exercicio de
suas atribuições específicas. Este cuidado teve o objetivo de evitar que houvesse
superposição de competências ou apropriação de receitas, em relaçio à Receita
Federal. Com isso, fica esclarecido que continuam a Receita Federal fazendo jus
aos recursos obtidos com o leilão da mercadoria que apreender, quando do
desempenho de suas funções legais. Este seria o inciso IX, renumerando-se o
atual inciso IX para inciso X.
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Assim, teríamos para o art. 2" da proposiçio a redaçio que

Assim, propomos para o art. e seU parágrafo único o

No texto do atual inciso IX cumpre retirar as expressões
"mÚltas e emolumentos", uma vez que o Anexo ao projeto de lei contém apenas
hipóteses de incidência de bibutos, no caso, taxas pelo exercicio do Poder de
Polícia, nio havendQprevisão de nenhuma multa ou de serviços que tenham
ernolwnentos por contrapartida financeira.

Corno o fundo destina-se a operacionalizar' as atividades
fim da Policia Federal seria de todo recomendável que fosse introduzido no
Prójeto um artigo definindo prioridades para a utilização dos recúrsos do Fundo.

Neste aspecto, avulta de importância a questlo do custeio
do deslocamento e manutençio dos policiais em operações. Atualmente, a Policia
Federal ressenle-se de falta de recursos para apoiar adequadamente seus agentes
no exercicio de suas missões constitucionais. Ao garantir-se, legalmente, a
provido desses recursos, at avés de um novo art. 5°, se estará conbibuindo, sem
dúvida 31guma, para a melhoria operacional do órgão, o que é. em sintese, a
prilpria ruIo de ser da instituiçlo do Fundo ora proposto. Nas avaliações
imemlIs da própria Policia Federal um f"QIIl/llff de quarenta por cento da receita
citimidI deve lteIIdcr a essas necessidades.

Em liecQrrCncia dos dois novos arts. propostos, os atuais
&rti. 5", '6" e'" pus&r!I a ser, respectivamente, arts. .,., 8" e 9".

Por fim, cabe a esta Comissão analisar as hipóteses de
exen:icio do poder de polícia do Estado, previstas no Anexo a esta Lei, as quais
-jam a cobfança de taxas, verificando se a execução das mesmas sio de
COIl1peI!ncia da Polícia Federal.

Nosso art. 6" teria a redaçlo que apresentamos a seguir:

" Art. 6" As receitas destinadas ao FUNREPOL serio
recolhidas ao Banco, do Brasil S.A., em conta especial,
sob o título "Fundo para o Reaparelhamento e
Operacionallzaçio das Atividades-fim da Policia
Federal - FUNREPOL", à conta e ordem do
Depar'tamento de Polici. Federll.".

o novo art. ~" teria a redaçio abaixo proposta:

• ArL 5" No pllno anuII de destinaçlo de recul'lOl do
FUNREPOL, el.bor.do pelo Conselho Gestor no
segundo semestre dei exercieio anterior, deverá ser
alocado, no minimo, quarenta por cento da reuilltolll
para o custeio das despesas com deslocamento e
mlDlltençio de policiais em oper.ç6es ofll:iais
reilcionadas às atividades-fim da Policia FederaL".1lJl

Em relaçio ao texto do art. 4°, que passa a ser art. 6" em
ruIo da iDserçIo dos dois novos arts. 4" e 5", é necessário alterar-se p texto,
subItituiDdo-se a expressio "Secretaria de Policia Federal" pela expressio
"DépIrumento'e1e Policia Federal". Fundamenta esta mudança as modificações
promovidas no art. 1° da proposiçio. '

J;lt.
I . taxas, multas e emolumentos de imigraçio;

11 - taxas, multas e emolumenlO$ que venIwn a ser
instituidos, em decorrência da atividade policial 'federal;
III - recursos provenientes da lrIIIJferência de outros
fundos;
IV • rendimentos de aplicaçio do próprio Fundo;
V - doações de or8lJ!ismos ou entidades nacionais e
estrangeiras;
VI • recursos advindos da alienaçlo dos bens móveis e
imóveis do acervo patrimonial do FUNREPOL;
VII - taxa dé' concursos públicos para o ingresso na
Carreira Policial Federal;
VIII - recursos decorrentes de contralO$ e convênios
celebrados pela Policia Federal;
IX - recunos oriundos dos 1el1lies, realizados ou
llItorizadOl pelo Conselho Gestor, de bens 011 vaIonI
IpreeadidOS pela Polícia Federal, durante o eurcldo
de 51115 atribuições apeclfll:U, ap6s o perdI"-lO
judicill ou Idministrltivo dos mesmos peIoI _
proprietários ou possuidores;
X • lixas consllntes do lnexo a esll LeI.".

"Art. 2° Constituem receita do FUNREPOL:

se segue:

o art. 3" merece correções em sua redaçIo, a fim de tomar

poIIIvel o atíngimento de seus objetivos. Em ,es~ncil, o que pretende o art. 3" é
aplicar D1UIII aos sujeitos passivos das' atividades discriminadas no Anexo
qumdo, durante o exercício das mesmas, pela Policia Federal, sejam constatadas
~ A nova redaçio propos~ b~ tomar, mais clara a definiçio
cIeSII ÍIIllmÇIO. Deve, ainda, ser eliminada a expressio "ou emolumento", IUDI

wz,quc o anexo conlém apenas hipóte~' 'de incidência de taxas. Em relaçio ao
JllriIrafo lÍI1Íco ao artigo, defendemos que seja incluída a expresSio
"~vamente;' após a expressio "elevado", retirando da esfera do poder
~ da Adminístraçio a fixação do índice que irá multiplicar o valor
bMico da multa.

" Art. 3" As infraç6es conslllldas, qJlllldo do exercldo.
pela Policia Federal, das ativilla4es discriminldas 1IO

, Anexo a esll lei, acarretaria aOl responsáveis pelas
Irregullridades multa. jJe dez· vezes o vllor da
correspondente taxa. JMf •

Parágrafo único. Nos casos de reincidência, o valor da
multa previsto no capui'deste' 'artigO 'será elevado,
sucàIlvamellte) do'dobro ao quintuplo.".

Em conseqüência do novo inciso IX inserido no art. '1', faz.
10 aeeessário a inserçlo no teXto do PrójelO de um nóvo art. 4", abibuindo 10

, DIpKtamento ele Políc:ia Federal competência para autorizar ou prDIIIO\Itr; direti
au iDditetamente, o leiJio desses bens.

Preliminarmente, cabe discorrermos, embora nio seja
lIlItéria temática desta Comisslo de Defesa Nacional, sobre alguns conceitos
doutrinários relativos à bibutIÇio. Tais conceitos são relevantes para a análise
que tereinos que desenvolver em relação à competência da Policia Federal para
seisujeito atiVO da capacidade bibutária ora delegada pela União.

Cumpre ressaltar constituir-se o Projeto de Lei
Complementar n° 172 um exemplo de parafiscalidade. Parajiscalidade é a
attibuiçio mediante lei, da capacidade bibutária ativa, feita, pela pessoa polftica
compeIeIIte,. à pessoa pública ou privada, a qual passa a dispor do produto
lII'fCCIdado para uso próprio.

Teriamos; enfio:

" Art. 4" Compete ao Departamento de Polldl Federal
autorizar a ·""Ilzaçio ou promover, direta GIl

indiretamente, em hasta públiu, o leilio dos beu dê
que tra.. o inciao IX do 111, ,~. desta LeI, 1p6s o
perdimento j!ldiGi!,1 ou admin'~.rativo dos mesmos, énI
favor di Policia, federal.". ;,

Assim, a União, pessoa JlIllftica competente para instituir
Iax~ de serviço e taxa de polícia, decorrentes da eJC:ecução de atividades dentro de
llII esfera de responsabilidade (art. 144, § I", da CF/88; art. 16, I, da Lei n"
1.4901'92 e art. lI, do Decreto nO 761/93), delega ao FUNREPOL, por meio de
lei (art. '1' combinado com o art. 4°, do PLC n" 172), a capacidade bibutária ativa,
pua que este utilize o produtfll~adado para a consecução de suas atividades
(m I", do PLC n" 172193). jIff. .,
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Em relação a esta delegação da capacidade tributária atiw,
temos ressalvas no tocante aos números 7, 8, 15,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ·27 e
29 do Anexo. A critica que fazemos diz respeito à competência da Policia Federal
para receber a delegação da capacidade tributária ativa em relaçio a estas
hipóteses de incidência, uma vez que a execução das atividades elencadas
competem, legalmente, a outros órgãos da União - ao Ministério do Exército.
quanto aos números 7, 8. 20. 21. 22. 23 e 24; ao Ministêrio da Aeronáutica, o nO
26; ao Ministério da Marinha, nO 27; aos Ministérios da Aeronáutica e da
Marinha, quanto ao nO 29; ao Banco Central. nO 15 e à Secretaria da Receita
Federal. nO 25. Em conseqüência, estes incisos devem ser suprimidos ·do Anexo
ao PLC n° 172193.

Temos, também. outras considerações quanto aos text05 de

algumas hipóteses constantes do anexo, os quais não espelham, com correção, a
real atividade desenvolvida pela Polícia Federal.

Além dosjà citados itens n'" 7, 8, 15.23,24.25. 26..27·e
29, que defendemos devam ser suprimidos, são pertinentes correções nos textos
dos itens n'" I, 2, 9, 10, 12, 13, 16, 20 e a supressão dos itens. n~ 3, ,4 e 22.
Analisaremos cada um dos itens. a seguir.

01 - Vistoria de local para guarda de ánnas e munições de empresas
de segurança privada

A descrição correta da atividade é "Vistoria para
concessio de certificado de segurança de local para guarda de armas e
munições de empresas de segurança privad.". O Certificado é condiçio
essenci.1 para a concessão de Autorização para funcionamento de Empresas de
Segurança Privada e de Empresa de Cursos de Formação de Vigilantes.·N.
execução da atividade de vistoria, uma equipe de três membros da Policia Federal
- um Delegado da Pollcia Federal, um Perito Criminal Federal e um funcionírio
- após inspecionar in loco a empresa., emite Parecer conclusivo, aprovando; ou
não, as instalações e o local de guarda de armas e munições. Este Parecer é
imprescindível para a concessão do Certificado de Segurança. A exe..ução .desta
atividade impõe sempre gastos de combustivel e. no caso da empresa ter suas
instalações situadas fora do município, hà, também, pagamento de diãriaS aQs
policiais. Esta atividade engloba a prevista no item 03 do anexo, pOr isso
sugerimos a alteração do y~!or da taxa para 1000 (mil) UFIR e, em contrapartida.,
a supressão do item 03. illt.

02 - Vistoria de veiculos especiais de transporte de valores

, Para melhor definição da atividade exercida caberia alterar
o texto do item 02 para "Vistori. para concessio do certificado de veiculo
especi.1 de tr.nsporte de valores". Trata-se de exercicio de poder de polícia
semelhante ao desenvolvido quando da execução da atividade prevista no item
OI, porém voltado para a inspeção de veiculos de transporte de valores. Impõe
igualmente deslocamento de uma equipe da Policia Federal. Este item engloba a
atividade prevista no item 04, razão pela qual sugerimos a supressão do item 04 e
a conseqüente elevação do valor da taxa do item 02 para 400 (quatrocentas)

UFIR.

03 - Expedição de Certificado de Segurança de local para guarda de
anuas e munições

Sugerimos a supressão deste item pelos motivo~ expostos
quando analisamos o item OI.

Sugerimos, em razão do exposto no item OI, que o ildll
tenha por redaçio: "Vistoria para renovação de concessão de certific.do ele
segurança de local para guarda de armas e munições de empresas de
sepr.nça priv.da". O valor da taxa sugerida no projeto original era a metade do
valor cobrado pela vistoria inicial. Como alteramos este valor de 880 para 1000
UFIR, mantendo a coerência original do projet<> é necessário que se eleve esta
taxa de 440 (quatrocentas e quarenta) para 500 (quinhentas) UFIR. .

06 - Renovação de Certificado de Vistoria de veiculas de transporte
deva/ores

Segundo o mesmo raciocinio já apresentado no item
anterior. o texto proposto para o itq,l,1, é "Vistoria para renovação de concessÀo
do certificado de veiculo especi.1 de transporte de v.lores" e o valor da taXa,

de 200 (dllUlltas) UFIR.

07 • Autorização para compra de armas, munições, explosivos é

petrechos de recarga

.Esta atividade, como já afirmamos anteriormente, insere-se
na competência do Ministério do Exército, portanto não deve constar deste
anexo. Há porém que se destacar que compete 11 Polícia Federal, através de SWI

Comíssio de Vistoria, instruir o processo de autorização de compra de lII111M.

munições e petrechos de recarga pelas empresas de segurança. Esta Comiss50,
após analisar o processo, encaminha Parecer conclusivo ao Departamento ele
Ordem Polltica e Social da Coordenação Central Policial (OOPS/CCP) que, por
sua vez, em caso de Parecer favoràve\, remete o processo ao Departamento ele
Assuntos de Segurança Pública (DEASP) para a concessão da autoriz:íç".
Assim, propomos I!ara o item 07 a seguinte redação: "Instrução de processlt
p.ra compra de .rm.s, munições e petrechos de rec.rga por empresas de
segur.nça priv.d.". Conservar-se-ia o mesmo valor de taxa.

08 • Autorização para transporte de armas, munições. explosivoj e
apetrechos de recarga

Como já explanamos, trata-se de atividade de competência
do Ministério do Exército. Cabe, no entanto, a mesma ressalva feita em relação
ao item 07, no que concerne 11 instrução de procçsso de transferência de armas.
munições e petrechos de recarga., das empresas de segurança privada. Propomos.
em conseqüência, a seguinte redação para o item: "Instrução de processo p.r.·
transferêncl. de .rm.s, munições e petrechos de rec.rga das empresas de
segur.nça priv.d.". O valor da taxa permanece inalterado. .

09 • Alteração de Atos Constitutivos

A redação mais correta para este item seria "Instrução di!

processo p.ra .Iter.ção de atos constitutivos de empresas de segura~.

privad.". A atividade guarda semelhança, em termos procedimentais, com as
previstas·nos itens 07 e 08. Também permanece inalterado o valor da taxa.

10 • Autorização para mudança de modelo de uniforme .Ju
Também aqui a melhor descrição da atividade é "Instrllçh

de processo p.ra .utorizaçio de mudança de modelo de uniforme". Permanece
o mesmo valor para a tax•.

11 • Registro de Certificado de Formação de Vigilante

Não há nenhuma ressalva ao item.

04 - Expedição de Certificado de Vistoria de
transporte de valores

veiculos de 12 • Expedição de alvará de funcionamento de empresa ele
segurança privada

Sugerimos a supressão deste item pelos motivos expostos
quando analisamos o item 02.

OS - Renovação de Certificado de Segurança de local para guarda
. de armas e munições

Deve ser mudado para "Instrução de processo p ...
concesaio de :tlv.rá de funcion.mento de empresa de segur.nça priv.d .
Como as atividades anteriores que envolvem a instrução de processo, é
desenvolvida pela ComisslÍo'de Vistoria da Policia Federal. O processo instruidd
segue para o Departamento de Ordem Política e Social da Coordenação Cenlrar·
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Polícial o qual, posterionnente, o encaminha para o DEASP para que seja
concedido o alvará de funcionamento. Conserva-se o mesmo valor de taxa.

13 - Expedição de alvará de funcionamento de escola ue fonnação
devigilantes

Valem as mesmas observações feitas anteJionnente: a
c,orreta descriçio da atividade é "Instrução de processo para concessio de
alvará de funcionamento de escola de formação de vigilantes". A taxa
permanece com ci valor de 500 (quinhentas) UFIR.

14 - Expedição de Carteira de Vigilante

Não há nenhuma ressalva ao item.

15 - Vistoria de agências bancárias

Este item deve ser suprimido por ser atribuição legal do
Banco Central.

16 - Expedição de Certificado de Vistoria em agências bancárias

Diferentemente da atividade prevista no item anterior, a
vistoria a que se refere este artigo diz respeito, exclusivamente, ao local de
guarda de annas e munições, na agência bancária. Esta vistoria. imprescindivel
pIO a coocessio de certificado de segurança em agência banc~a, é competênciai
exclusiva ela Polícia Federal. É necessário corrigir-se o texto 44, item que passaria
a ler. "VIstorla para eonc:euio de certificado de seaura'nça em aelacia
bancirla". Em relaçio ao valor da taxa não sugerimos alterações.

17 - Expediçio de Porte Federal de Anna

Nio há ressalvas ao item.

18· Expediçio de segunda via de Porte Federal de Arma

Nio há ressalvas ao item.

19 - Renovaçio de Porte Féderal de Anna

Nio há ressalvas ao item.

20· Expediçio de Registro Federal de Anna

Esta atividade não é de competência da Policia Federal,
compete 110 Ministério do Exército, devendo, portanto, ser suprimida. A atividade
desenvolvida pela Policia Federal é o registro da comunicação de roubo, furto ou
exuavio de armas. Sugerimos, em conseqliência, a substituiçio do texto deste
item pila "Rqistro da comunicaçio de roullo. furto ou extravio de anna",
reduziDdo o valor da taxa para 20 (vinte) UFIR.

21-.Expediçio de segunda via de Registro Federal de arma

Nio é atividade de competência da Policia Federal,
devendo o item ser suprimido. Como a expedição da primeira via do Registro
Feden1, é açio da esfera de competência. do Ministério do Exército.

22 • Recadastramento Nacional de Annas

Esta atividade não se situa na esfera de competência do
DcpIIrtamento de Policia Federal, é, também, do Ministério do Exército. Em
conscqiIência, propomos a supressão do item.

23 - ExpediçãO de Alvará de Funcionamento de empresas que
fabricam, transportam e comercializam produtos controlados

É atividade de competêr.~ia do Ministério do Exército.
Como os itens anteriores, deve ser suprimido. iif.

24 - Autorizaçio para transporte de produtos controlados

É, igualmente, atividade de competência do Ministério do
Exército. O item deve ser suprimido

25 - Autorizaçio para saida de veiculos do Pais

Esta autorização insere-se na competência da Secretaria da
Receita Federal, portanto este item deve ser suprimido do Anexo.

26 - Proteção de aeronaves

A proteçio de aeronaves está a cargo da Infraero e do
Ministério da Aeronáutica. Também deve ser suprimido o item.

27 - Proteção de embarcações

Atividade de competência da Capitania dos Portos e do
Ministério da Marinha. Assim como os itens anteriores deve ser suprimido.

28 - Expedição de Passe de Entrada e Saida de embarcações

NIo há ressalvas ao item.

29 - Cadastramento de aeronaves e embarcações

Competência dos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica.
Nio deve ser mantido o item no Anexo.

30 - Expediçio de Carteira de Estrangeiro Fronteiriço

NIo há restrições ao item.

31 - Expedição de Carteira de Estrangeiro para Livre Circulaçio

Nilo há restrições ao item. ~ •

Da análise desenvolvida, sugerimos para o anexo a
seguinte redação:

ANÉXO
(Ar!. 2". X da Lei n" • de

TABELA DE TAXAS

FATO GERADOR VALOR DA

TAXA

IUnlh

1I • VISTORIA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA

DE LOCAL PARA GUARDA DII: ARMAS I: MUNiÇÕES DE EMPRESAS DE

SEGURAJIICA PIUVADA 1000

11 • VISTORIA PARA COJIICl:SSÃo DO CERTIfiCADO DE VEicULO

I:SPI:CJAL DII: TRAl'ISPORTI: DII: VALORES 400

13- VISTORIA PARA RENOVAÇÃO 1111: CONCESSÃO 1111: CERTIFICADO

DI: SII:GURANÇA 111: LOCAL PARA GUARDA !li: ARMAS li: MUNiÇÕES

DI. I:MPllI.5AS DI. SEGURANÇA PIUVADA \ SOO

N - VISTORIA PARA RENOVAÇÃO DI. CONCESSÃO DO CERTD1CADO

DI. VEicuLO ISPECIAL IIE TRANSPORTE IIE VALORES 200

115 -INSTRUÇÃO 1111: PROCISSO PARA COMPRA 111: ARMAS. MUNlCÕIS

I. PJ:TRECHOS DI: IlI:CARGA POR EMPRESAS 111: SEGURANÇA

PlUVAIIA 176

" - INSTRUÇÃO DE PROCISSO PARA TRANSn:RtNCIA IIE ARMAS,

MllIUÇÓIS I: PETRlCHOS 111: RECARGA liAS EMPRESAS 111:

SEGURANCA PRIVAliA 100

17 • INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA ALTERAÇÃO DE ATOS

CONSTJTllTIVOS 111: EMPRESAS 111: SEGURANCA PRlVAIIA 176

OI - INSTRUÇÃO DI: PROCESSO PARA AUTORIZAÇÃO 111: MUDANÇA

DII: MODELO DI: UNIFORME 176

,,- REGISTRO DE CERTIFICADO DE FORMACÃO DE VIGILANTE 10
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1. - lNSTlWÇÃo DE PROCESSO PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE

F1lJIIClONAMENTO DE EMPllESA DE SEGURANCA PRIVADA 83S
11 - INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA CONCESSÃO DI ALVARÁ DE

F1lJIIC10NAMENTO DI: ESCOLA DE FORMAC'ÃO DI VIGILANTES SOO
12 - EXPEI>lrAo DE CARTEIRA DE VIGILANTE 34

13 - VISTORIA PARA CONCI:SSÃ~E CIRnnCADO DE SEGURANÇA

DI AGtNClA RAftcÁRlA • SOO
14 - EXPEOICÃO J)E"PORTE FEDERAL DE ARMA 176
15· IOO'ImICÃO DE SEGUNDA VIA DE PORTE FEDERAL DE ARMA 176

l' -RENOVACÃO DE PORTE FEDERAL DE ARMA 88

17 -1lIGJ!lTRO DA COMUNICAÇÃO DE ROUBO. FURTO OU J:XTJIAVlO

DI: ADIAS 20

1. - EXnDlrlo DI: PASSI: DI: ENTRADA E SAlDA DE EMIlARCACOIS 9

l'- EXPEDICÃO DI: CARTEIRA DE ESTRANGEIRO FRONTEIRICO 60

ZI - EXPEDIÇÃO DI: CARTEIRA DE ISTRANGIIRO PARA LIVRE 35
CDlCULArlo ,

r
EM FACE DO EXPOSTO. voto pela aprovaçio deste

Projeto de Lei nos tennos do Substitutivo em anexo.

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

~
Deputado WERNER WANDERER

Relator

WATO GERADOR

Sala da Comissio, em de

VALOaDA

TAXA

romo

de 1994.

v . doações de organismos ou entidades naçiooais e

VI • recursos advindos da alienação dos bens móveis e
imlMis do acervo patrimonial do FUNREPOL;

vn •~ de concursos públicos para o ingresso na
Caneúa Policial FedcraI; fIt.

VIU - recursos decorrentes de c:ontnltOS e COIIVl!Dios
c:dcbndos pela Polícia FedeBI;

IX - rec1I.... oriundos dlMl lelma, realizadIMI 011

allto~ pelo Couelho Geator. de bens ou valorea apnetldldos pàa
hIIda Federal, durante o exercício de suas atribuições especificai. apcSs o
JICI'lIl-to judieial ou administrativo dlMl m_ pelos .... proprietjriol ..
,..uIorea;

x . taUl constantes do anexo a esta LeI.

Art. 3° As inlraç6es constatad~ quando do eurdc:io.
pela Polícia Federal, das atividades diJeriminadas no Anexo a esta lei.
_rretarlo alMl respolllávek pelas irregulàridades multa de da v_ o'
YaIer da correspondente tau.

Parágrafo único. Nos ca_ de reincidência, o valor da
DJIl1ta previsto no caput deste artigo será elevado, sucessivamente,: do dobro ao
quíntuplo.

Art. 4" Compete ao Departamento de Policia Federal
utorizar a realizaçio ou promover, direta ou indiretalllente. em lIasta
p'b11ca. o leilio dlMl bens de que trata o inciso IX do art. 2" desta Lei. apcSs o
perdimento judicial ou adminístrativo dos mesmos, em ravor da Polícia
FederaL,

Art. 5" No plano anual de destinaçio de reeu.... do
FlJNREPOL. elaborado pelo Conselho Gestor no JellUndo semestre do
eurcicio anterior, deveri ler alocado, no mínimo, quarenta por eelIto da
reeeita total para o custeio das despesas com deslocamento e manutençJo de
potidais em operaçiies oficiais relacionadas às atividades-fim da PoIíeia
Federal,

O Congresso Nacional decreta:

, Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Departamento de
Polícia Federal, o FUNREPOL • Fundo para Reaparelhamento e
Operacia.nalizaçJo das Atividades-fim da Policia Federal.

Art. 6° As receitas destinadas ao FUNREPOL seria
recolhidas 80 Banco do Brasil S.A.. em conta especial, sob o titulo "Fundo para

'o Ráparelllamento e Operacionalizaçio das Atividades-fim da Policia
Federal- FUNREPOL", à conta c ordem do Departamento de Polida Federal.

Art. ,.i O Poder Executivo regulamentará esta Lei
CoaIplemenlar no prazo de lrínta días.

§ ." A administraçio dos recursos do FundO ficarj a
caJ'lO de um Conselho Geator, composto pelo Diretor-Geral do Departamento
de Polícia Federal e pelos dirigentes centrais dos setores resporidveis pelas IDa pnblícaçlo.
ativldades-fim do Departamento de Polícia Federal.

§ 2" O Diretor-Geral do Departamento de Polícia
Federal, presidir' o Conselho Gestor.

.k~ SO Esta Lei Complementar entra em vigor na data de

Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2" Constituem receita do FUNREPOL:

I - taxas, multas e emolumélltos de imigração;
, 11" taxas, multas e emolumentos que venham a ser

instituídos, em decorrência da atividade policial federal;

III • recursos provenientes da transferência de outros
fimdos;

IV - rendimentos de aplicação do próprio Fundo;

SaladaComissão.em i) de ",(I"

Deputado WERNER WANDERER
Relator

de 1994.
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ANEXO
(Art. 2", X da Lei n" , de

TABELA DE TAXAS

FATO GERADOR VALOR DA

TAXA

(UFIR)

OI - VISTORIA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA

DE LOCAL PARA GUARDA DE ARMAS E MUNiÇÕES DE EMPRESAS DE

SEGURANrA PRIVADA 1000

02 • VISTORIA PARA CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE VEicULO

ESPECIAL DE TRANSPORTE DE VALORES 400
OJ - VISTORIA PARA RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO DE CERTIFICADO

DE SEGURANÇA DE LOCAL PARA GUARDA DE ARMAS E MUNIÇÕES

DE EMPRESAS DE SEGURANrA PRIVADA 500

O~ - VISTORIA PARA RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO DO CERTIFICADO

DE VEiCULO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE VALORES 200
O~ • INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA COMPRA DE ARMAS. MUNiÇÕES

E PETRECHOS DE RECARGA POR EMPRESAS DE SEGtRA~ÇA

PRIVADA 176

06 - INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA TRANSFERÊ~CIA DE .ARMAS.

MUNiÇÕES E PETRECHOS DE RECARGA DAS EMPRESAS DE

SEGURANCA PRIVADA 100
07 - INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA ALTERAÇ..\O DE ATOS

CONSTITUTIVOS DE EMPRESAS DE SEGURANr.A PRIVADA 176

OI - INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA AtTORIUÇÃO DE MLDANÇA

DE MODELO DE UNIFORME 176

ll9 - REGISTRO DE CERTIFICADO DE FORMACÁo DE \'IGILANTE 10

\0 - INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE

FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE SEGURANCA PRIVADA 835
11 - INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE

FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE FORMAC..\O DE \"IGIL.A~TES 500
Iz.,;EXPEDlrÁO DE CARTEIRA DE VIGILANTE 34
IJ - VISTORIA PARA CONCESS. DE CERTIFICADO DE SEGtRANÇA

EM AGÊNCIA BANCÁRIA 500
I~ - EXPEDlCÃO DE PORTE FEDERAL DE ARMA 176

I~ - EXPEDICÃO DE SEGUNDA VIA DE PORTE FEDERAL DE ARMA 176

16 - RENOVACÃO DE PORTE FEDERAL DE ARMA 88

17 - REGISTRO DA COMUNICAÇÃO DE ROGBO. FtRTO OU EXTRAVIO

DE ARMAS 20

11- EXPEDICÃO DE PASSE DE ENTRADA E SAiDA DE EMBARc.ArÕES 9

I'· EXPEDirÃO DE CARTEIRA DE ESTRANGEIRO FRONTEIRICO 60

:IQ - EXPEDiÇÃO \. CARTEIRA DE ESTRANGEIRO PARA LIVRE 35
CIRCULACÃO •

III-PARECER DA COMISSÃO

A Comissio de Defesa Nacional, em reuniio ordinária
realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação com Substitutivo do
Projeto de Lei Complementar nO 172193, nos termos do puecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luciano Pizzatto - Presidente, Werner Wanderer,
Vice-Presidente, Osório Adriano, Alacid Nunes, Joio Fagundes, Roberto
Magalhies, Wilson Müller, José Thomé Mestrinho, Muco Penaforte, JOIé
Genoíno, Osvaldo Bender, Mau~icio Campos, Edmar Moreira, Valdenor
Guedes e Euler Ribeiro.

\
Sala da Comissio, ~m 23~deno:~mbro de 1994

L-.-- ./
~ Deputado LUCIANO pt~iro

Deputado WERNER WANDERER Presidente
Relator

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRlBUTAÇÃO

(. RELATÓRIO

o Poder Executivo submete i apreciaçio desla Casa o Projeto de

Lei Complementar em epigrafe que propõe a instituiçio do Fundo de Reestruturaçio.
Reaparelhamemo. ModernIzação " Manutenção das atividades da Policia Federal

FUNREPOL

Em E:<poslçào de Motivos ao E~mo Sr PreSidente dJ Rc::publica.

o Exmo. Sr, Ministro da Justiça. Dr MaUricio Corréa. Justifica a 1n5t1luiçio do Fundo da

Policia Federal. alegando que a aludida reserva rccnica orçamentária lem "por exclUSiva

finalidade prover esta Instituição com recursos que lhe propiciarão reaparelhamento

adequado. de follTUl a exercer o efetivo combate ao enme organizado. principalmente ao

trafego de drogas e ao contrabando"

o Projeto de. Lei Complementar n" 172. de \993. em seu anigo 2-.

discrimina os recursos orçamentários que darão autonomia financeira ao FUNREPOL. com

destaque para as novas laus (anexo ao artigo 1,"') relaCIOnadas ao desempenho da auvidadc

policial na orbita l"deral.

o Projeto de Lei. aprovado por unammidade peta Comlssào de

Defesa Nacional. foi alterado sensivelmente pelo subsmutlvo do nobre Deputado Werner

Wanderer. Relator daquela Comissão, Com o substitutivo. modificou..se. inclusíve. a

denominação do fundo para Fundo para Reaparelhamemo e Operacionalização das

atIvidades-fim, da Polic.a Federal (FUNREPOL).

n· VOTO DO RELATOR

Segundo a exposição de motivos do Ministro da Justiça

encaminhando o Projeto de Lei epigrafado. "o Depanamento de Policia Federal enfrenca

hoje uma das maiores dificuldades de sua historia. sendo a cnse financeira o que mais

refreia seu desenvolvimenro. com repercussão negauva na InsUluíção que desempenha. no

cenário nacional. relevante miSsão"

A despcno da nobre missão institUCional da Policia Federal. tal tàro

parece não sensibilizar as autondadcs federaiS da area orc;amentàna na liberaçào de verbas

em montante adequado ao desempenho eficaz da atiVidade: policial

A indispombilidade efetiva de recursos rinancclro5. ao mvel das

necessidades da Corporaçào Policial e no mnmento oponuno. conlnbui para tolhir as ações

da polícia na luta contra criminosos cada vez mais aparelhados. deixando a sociedade

exposta a inc;ursão dos delinquentes

AdemaiS. como deixa claro a refend.1 c.xposlção de motivos. ".1

clrcunscnção da PoliCia Fcderal abran'5e todo o [erntona náclonal c mUitos locaiS são

considerados mospnos. insalubres c de dificil olcesso. .;omprometenpo o resultado

operacional. farores que. por si 50. e:t1gem equipamentos modernos"

Essas dificuldades operaCionaiS eXigem por consequcncli tanto

investlmentos em eqUipamentos sofisticadas corno recursos c:<prc::sslv.os para a cobenura

financeira de deslocamentos frequentes de pessoal pejos diversos quadr:tntes do temrono

nacional. São aspectos especificas da operação poliCiai que eXigem agIlidade na liberação

de recursos. o que não ocorre nos casos de outros segmentos tradiCionaiS da admmistração

pública tederal.

Por esla r=lo. a cnação do FlJ1','REPOL con'lIlui em"· 3.a

operaCional acenada. mesmo que J. InStltUIÇá-O de t1.mdos conlabel5 venha ,,_ndo

deoeItimuIada 001 últilllOs tempos no governo federal. Na verdade, o FUNREPOL difere

da maioria lIas outro, fundos porque se mantem com re<:uf!OS gerados pela própria

atividade poli~. dio representando novos encargos para o Tesouro.

Mais que isto. a instituição do RTNREPOL se inspira em modelo

bem sucedido da experiência none-americana, oode a policia federal daquele pais. no
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segmento de combate às drogas, garante a manutençio das operações repressivas,

empregando recursos oriundos do exercício de sua própria atividade.

Por outro lado, quanto a adequação orçamentâria, a criaçlo do

Fundo nio contraria 05 dispositivos gerais que orientam a prâtica orçamen1.ári.a na esfera

federal, especialmente o Plano Plurianual, Lei nO 8.466/92, e as diretrizes orçamentârias.

estabelecidas na Lei nO 8.93 I, de 22 de setembro de 1994 Quanto a adequação

orçamentâria a Lei de Meios em vigor. a questão pode ser facilmente equacionada pela

abertura de um crédito especial, ja que se trata de fato novo, não previsivel li época em que

.. de" a elaboIação da proposta orçamentâria para o exercicio de 1995

A criação do FUNREPOL esta amparada no artigo 167, inciso IX

da Constituição Federal e não contraria o espirito do inciso IV do mesmo anigo, par não

vincular recursos originârios de impostos li sua finalidade.

SUBEMENDAS OFERECIDAS PELO RELATOR

N'I

Di·.. 10 inciso ~X do ano 2' do proje.o a ..guln.e redação:

IX - recursos oriundos dos leilõcs. realizados ou autorizados
peJo Conselho Gestor. d. bens. mercadorias ou valores
lpCftIIdidos pela Policia Federal, dumlte o exen:icio de suas
auibuiçõcs especilicas. após o perdimento judicial ou
administrativo doa mesmos pelos seus propnetârios ou
posIUidores."

Deputado'uAl;;;;b
~;~;-_.

Visando contribuir para o aperfeiçoamento do Substitutivo ao

Projeto de Lei Complementar n° 172193, proposto pelo ilustre Deputado Werner Wanderer

(Relator da Comissio de Defe.. Nacional), apresentamos subemendas ao mencionado

projeto de lei.

Estamos propondo acrescentar a expressão "MERCADOIUAS" no

inciso IX do artigo 2°, ficando o inciso com a seguinte redação

Sala da COlnissio. em i de . ,,<'. :.: ,. de 199~~

IX - recursos oriundos dos leilões, realizados ou autorizados
pelo Conselho Gestor. de bens, mercadorias ou valare:.>
apreendidos pela Policia Federal. durante o exerclcio de suas
atribuições especificas. após o perdimento judicial ou
administrativo dos mesmos pelos seus proprietanos ou seguinte redação:
possuidores. 11

N'Z

AcreSCentam-se ao ano 6' do projeto 05 parágrafos I' e 2' Com a

"Art.6" .

§ I' Os recursos dispomveis do FUNREPOL wjQ aplicados
na aquisição de tltulos teder3ls.

§ 2' Os saldos venficados ao tinal de cada exerclc'o
financeirO no FUNREPOL ,erão .ranstCridos automaticamente
para o exerclcio seguinte. a credito do relCrido Fundo."

A inclusão da expressão mercadorias tem por objetivo. além de

alripliar a Fonte de Recursos, ressarcir a Policia Federal das despesas decorrentes das

apreensões que realiza. Visa igualmente evitar discussões futur'as quanto a definiçào do que

sejam bens e mercadorias. pomo gerador de controverslu.

Convém anotar ainda que Dunas árgios que tambem têm il

íncumbincil. de proceder apreensõcs não sofreria qualquer prejuizo. haja vista o inciso IX

do anigo 2' do Projeto de Lei referir-se exclusivamente as ações da Policia Federal.

Devem tambem ser acrcscentados ao anigo 6- da Proposíçio 05

parágrafos I' e 2' com a seguinte redação:

Sala da Comissão. em -/ de .n;.(" de 199":,

"An.6° .......

§ I' Os recursos disponove.. do FUNREPOL serão aplicados
na aqulsiç:lo de tltulos lederalS.

§ 2' Os saldos verifi"'ldos ao final de cada exerClcici
financ..ro no FUNREPOL serio Iransleridos aUlornatlcame,"é
para o exerclclo seguinte. 3. credito do referido Fundo.· :

A inclusão dos paragrafos lem como finalidade refor~ a

autonomia orçamentária e financeira da Poli<:ia Federal na gesllo do FUNREPOL.

Diante do exposto. ~omos pela adequação otçamentaria t:

finance"a e pela aprovaçio do ProJelo de LeI Complemenlar n' In, de 1993. na lorma do

Substitutivo aprovado na Comis$io de Segurança NaCional. c "das subemendas aneXilS.

Deputado~~~
~tor

PARECER REFOR~ULADO

I • RELATÓRIO

O Poder Executivo submete à apreciação desta Casa o

Projcto de Lei Complementar em epigrafe que propõe a instilUiçio do Fundo de

ReesttUturação, Reaparelhamento, Modernização e Manutençào das atividades da

Policia Federal· FUNREPOL.

Deputado~A~~
~Ja;:;~~·

-Sala da ComISSão. em de ,.,.,.~~,:' de 199-,

Em Exposição!le Motivos ao Exmo Sr. Presidente da

República, o Exmo Sr. Ministro da Justiça, Or. Mauricio Coma, justifica a

insti~ção do Fundo da Policia Federal, alegando que a aludida reserva técnica

orçamentária t~m "por exclusiva finalidade prover esta InstilUiçio com recursos

que lhe propiciarão reaparelhamento adequado. de fonna a exercer o efetivo

combate ao crime organizado, principalmente ao tráfico de drogas e ao

contrabando".
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o Projeto de Lei Complementar nO 172, de 1993, em seu
artigo 2", discrimina 05 recursos orçamentários que dario autonomia financeira
ao FUNREPOL, com destaque para as novas taxas (anexo ao artigo 2")
relacionadas ao desempenho da atividade policial na órbita federal.

o Projeto de Lei, aprovado por unanimidade pela
Comissão de Defesa Nacional. na forma do substirutivo do Relator, nobre
Deputado Werner Wanderer. Com o substirutivo. modificou-se. inclusive, a
denominação do fundo pua Fundo para Reaparelhamento e Operacionalização
das atividades-fim da Policia federal (fUNREPOL).

n -VOTO DO RELATOR

Segundo a exposição de motivos do Ministro da Justiça
encaminhando o Projeto de Lei epigrafado. "o Depanamento de Policia federal
enfrenta hoje uma das maiores dificuldades de sua história. sendo a crise
financeira o que mais refreia seu desenvolvimento. com repercussão negativa na
Instituição que desempenha, no cenário nacional. relevante missio".

A despeito da nobI'e missão instirueional da Policia
Federal, tal fato parece nio sensibilizar as autoridades federais da área
orçamentária na liberação de verbas em montante adequado ao desempenho
eficaz da atividade policial.

A indisponibilidade efetiva de recursos financeiros, ao
nível das necessidades da Corporação Policial e no momento oporruno. contribui
pua tolber as ações da policia na luta contra criminosos cada vez mais
aparelhados, deixando a sociedade exposta à incursio dos delinqilentes.

Ademais, como deixa claro a referida exposição de
motivos, "a circunscrição da Policia Federal abrange todo o território nacional e
muitos locais são considerados inóspitos. insalubres e de díficil acesso.
comprometendo o resultado operacional. fatores que, por si SÓ,' exigem
equipamentos modernos".

Essas difict.ldades operacionais exigem por conseqüência
tanto Íl!vestimentos em equipamentos sofisticados como recursos expressivos
pua a cobertura fil1llllCeira de deslocamentos freqiientes de pessoal pelos diversos
quadrantes do território nacional. São aspectos especificos da operação policial
que exigem agilidade na liberação de rccurs<>s. o que nio ocorre nos casos de
outros segmentos tradicionais da administração pública federal.

Por esta razio, a criaçio do FUNREPOL conshrul
estratégia OperaciolllÜ acertada, mesmo que a instituição de fundos contábeis
venha sendo desestimulada nos últimos tempos no governo federal. Na verdade,
o F,UNREPOL difere da maioria dos outros fundos porque se mantém com
recursos gerados pela própria atividade policial, nio representando novos
encargos para o Tesouro.

. Mais que isto, a instiruição do fUNREPOL se inspira em
modelo bem s~edido da experiência norte-americana, onde a polícia federal
daquele país. njJ segmento de combate às drogas. garante a manutenção das

operações repressivas, empregando recursos oriundos do exercicio de sua própria
atividade.

Por outro lado, quanto à adequação orçamentária, a criação
do Fundo não contraria os dispositivos gerais que orientam a prática orçamentária
na esfera federal, especialmente o Plano Plurianual, Lei nO 8.466192, e as
dírctrizcs orçamentárias. estabelecidas na Lei nO 8.931, de 22 de setembro de
1994. Quanto á adequação orçamentária à Lei de Meios em vigor. a questio pode

ser fiIcilmcnte equacionada pela abertura de um crédito especial. já que se trila

de fa&o novo, não previsível à época em que se deu a elaboração da proposta
orçamentária para o exercício de 1995.

A criaçio do fUNREPOL está amparada no artigo 167,
iDciso IX da Constituição Federal. que condiciona a instituição de Fundos à
pmia lUtorizaçio legislativa, e, ainda, não contraria o espirito do inciso IV do
llICIIIIO utigo, por nIo vincular recursos originários de impostos à sua finalidade.

A anílise do Projeto de Lei, do Ministério da Justiça, e do
SubJIítutivo apresentado pela douta Comissão de Defesa Nacional, indica que a
redIçIo proposta em ambos os casos apresenta alguns óbices que, se não forem
removidos, impedirio a consecução da finalidade pretendida.

Neste sentido. entende-se que o caminho natural pua se
bIIIcar o aperfeiçpamento do Projeto de Lei n° 172193 é oferecer um substitutivo
netta Comissio, que dê ao Projeto de Lei um tratamento mais homogêneo entre
SUlSpates.

Examinando por partes o Projeto de Lei n° 172193. este
Relator tem entendimento idêntico ao da Comissão de Defesa Nacional no que
diz respeito à denominação do Fundo.

Desse modo, há pleno consentimento com o que dispõe o
puecer da mencionada Comissão sobre o assunto:

"Assim, o art. 1° ao definir o nome do Fundo como FundP
de Reestrururaçio, Reapan:lhamento, Modernização e Manutenção das
AtMdades ela Policia Federal, dá a entender que os recursos a serem atrceadados
podem ser utilizados não pua a operacionalização da Policia Federal no exercício
de suas atribuiçdes constirueionais, mas para cobrir deficiências no repuse de

recursos orçamentários, por parte da Uniio, que tem a responsabilidade, nos
tetIIIOS do inciso XIV do art. 21, de manter esse órgão federal de segurança

pública."
Nio obstante. propõe-se pequena alteraçio na

denominação do Fundo, mais precisamente na palavra "ReapareIhamento",
modificando-a pua "Aparelhamento". Com isto, oferece-se à idéia dtt Fundo
caráter de continuidade ao longo do tempo.

Portanto, o fUNREPOL passa a ser definido como Fundo
para Aparelhamento e Operacionalizaçio du Atividades-fim da PoI.icia
Federal. A alteração será feita no texto do caput do art. 1° e na ementa da

~.

Igualmente. há plena concordância com o parecer e o
Substitutivo da Comissão de OCfesa Nacional no sentido de instituir o Fundo no
imbito do Departamento de Policia Federal, e não na alçada do Ministério da
Justiça, e, além disso, criar-se um Conselho Gestor, composto pelo Diretor do
eep.tamento da Polícia Federal, que presidiria o Conselho, e pelos dirigenteS

dos quatro órgãos centrais, responsàveis pelas atividades-fim do Departanlento da

Policia Federal.

Com esta medida, há plena autonomia instirueional por
pIltC dos dirigentes da Polícia Federal pua promover a gestio dos recursos e
esrabelecer as prioridades a10cativas do Fundo.

Com as modificações propostas. a ementa e o art. 1° do

Projeto teriam as redaçÕC5 que se seguem:

"Institui o Fundo para Aparelhamento e
Operacionalizaçio das Atividades-tim da Polícia
Federal- FUNREPOL, e dá outras providências.

An. 1· Fica instituído, no âmbito do Departamento de
PoI.ícia Federal. o Fundo para Aparelhamento e
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Oper.cion.liuçio d.s Ativid.des-fim d. Polícia

Federal - FUNREPOL.

Há plena concordáncia com o parecer da ComíuIo de
Defesa NacÍOlla1 no que diz respeito' criaçio das seguintes WW:

Em relaçio ao 8ft. 2°, foram feitas substanciais mudanças

no texto original como no substitutivo.

Assim, restou promover-se a criação de outras taxas a

scmn cobradas pelo exercicio das atividades-fim da Policia Federal, que não

fÓrmncontempladas na Lei nO 9.017195.

1.000

1.000

200

1.000

ALIQUOTA
ESPECiFICA

(UF!Rl.
176

176

81

20
60

500

ESPECIFICAÇÃO DO FATO GERADOR

I Expediçio de porte federal de arma

H Expediçio de segunda vi. de porte fede....' de .rm.

m ReDov.çio de porte federal de .rma

IV RqistnI de comDnicação de roubo. furto ou extravio de arma

V Expediçio de c.rteira de estrangeiro fronteiriço

VI FiJcaI!z"ção de embarcações em viagem de curso internacional

VH Expedição de certificado de cadastramento e vistoria de
empresa de transporte maritimo internacional

VH Expediçio de certificado de cadastramento e vistoria de
I empresa de transporte .éreo intern.cional

IX Expedição de certirlcado de cadastramento e vistoria de
empresa de transporte terrestre intern.cional

X Expediçio de certificado de cadastramento de entidades
naciooais e estrangeiras que atu.m em adoções internacion.is
de criallças e .dolescentes

..An. 2° Ficam instituidas as taxas cujo fato gerador e

respectivas alíquotas. findas em Unidade Fiscal de

Referência (UFIR), estio relacionados neste artigo:

O artigo 3° do substitutivo desta Comissão promove as
modificações necessárias no art. 2° do Projeto de Lei, originário do Ministério da

Com as mudanças propostas por este relator. o artigo 2° do

Projeto de Lei nO 172193 terá a seguinte redação:

Parágrafo único. Os contribuintes das taxas são pessoas
fisicas e juridicas que demandarem os serviços a que se
refere cada uma das taxas,"

Ficám criadas, no substitutivo deste Relator. u taxas

cobradas pela espediçio e certificado de cadastramento e vistoria de empresa
di traIIIpDrte marítimo illtemacional; pela expedlçio de certiftcado de
adutra_to e vIatoria de empresa de transporte aéreo Internacional; pela

~ de certificado de cadastra_to e vistoria de empresa de
artiftcado de cadastramento e vistoria de empresa de transporte terreIUe

hIteraacloaal. cada uma delas com aIIquota fixada em 1.000 (mil) UFIR's.

Foi eliminada a taxa de espediçio de carteira de
eltratlpiro para livre circulaçio, por se tratar de doewncnto totalmente em

desuso, substituido pela carteira de estrangeiro fronteiriço, com finalidades
aaáIops.

Por último. fiça criada a tua de cadastn_to das
Clltid.des n.cion.is e estrangeiras que atuam em adoções intemacion.is de

crianças e adolescente brasileiros, com alíquota fixada em 200 (duzentas)

UFfR's. Os serviços a que se refere esta taxa estão amparados pelo art. 144, § 1°,
incisos I e IV da Constituição Fedcràl, que conferem à Policia Federal a

competência para apurar infrações. cuja prática tenha repercussão internacional e

exijam repressão uniforme. na condição de polícia judiciária exclusiva da União.

O valor da taxa, fixado em 200 PFIR's. se destina à cobertura de gastos com

cadastramento e inspeção das atividades das entidades abrangidas pelos serviços.

Os serviços a que se referem u taxas mencionadas estio
lIDIplIfIdos íguaImeme pelo art. 144, § 1°. III da Constituiçio Federal e. ainda,
pelo disposto nos artigos 22 a 2S da lei 6.815. de 19 de agosto de 1980, a1ter1c1a

pela Lei 6.964, de 9 de dezembro de 1981. que tratam da fiscalízaçio de
pauseiros do tráfego inte:maeional e da .. responsabilidade do agente

u.IpClrtIIdor. As a1íquow. fixadas. respectivamente. em 1.000 (mil) UFIR's se
jutificam por se tratar de atividade operacional'de elevado custo, que exige
cIalocamentos periódicos para vistoria das installÇõcs das empresas e dos seus

meios ele trIDsporte, além dos custos operacionais para o processamento e

IlNliuçio dos dados cadastrais das empresas.

ALÍQUOTA
UndFICA

(UJ1R)

176
176
li
20

FATO GERADOR

~ de pone federal de .rm.
~ de sepada via de porte federal de.1'IIIU

~ de porte federal de ......

....... de _uicaçie de I'OIIbo, furto ou extravio de-~ de eartein de atnDpiro fl'DDtelriço .

A tua de expediçio de paue de eatrada e saida de
.-barcaç6ea, com uma a1iquota de 9 (nove) UFIR's. contemplada no IlIbstitutivo

10 Projeto de Lei n° 172/93, da Comissio de Defesa NaciOnai, deve ser

SlIbstituícI. pela tua de fiscalizaçio de etllba~ em viapm de cuno
IaMruciouI, com uma a1iquota de soa (quinhentos) UFIR's. A expediçio do
rei:rido puse foi extinta pelo art. 12 do Decreto-lei nO 190, de 24 de fevereiro de
1967. Contudo, o serviço de fiscalízaçio de embarcações em viagem de cuno

Demacional é uma atribuiçio da policia fedetal prevista no art. 144, § se. mela
CClIISUtoiçio Federal. A aliquota de 500 UFIR's se justifica pelo e1ewdo
diJpâdio operacional para o exercicio da atividade policial no desempenbo desla
missio.

É preciso ressalvar que o Projeto de Lei ° 172193, bem

como o substitutivo apresentado pela Comissão de Defesa Nacional, fazem

meuçio is novas tIUS em seus respectivos anexos, sem no entanto, as instituírem

aO laIO 1cpI. Tal falha está sendo sanada no artigc ZO do IlIbstitutiw dale
ReIMar.

As taxas criadas pela Lei nO 9.017/95 passam a integrar o

elenco de receitas do FUNREPOL, conforme estabelece o anigo 3° do

substitutivo apresentado por este relator.

P.rá&r.fo único. A administr.çio. dos recursos do

Fundo ficará a cargo de um Conselho Gestor, composto

pelo Diretor do Dep.rtamento de Polícia Feder.I, que o

presidirá, e pelos dirigentes dos órgios centr.is

responsáveis pelas atividades-fim do Departamento de

Policia Federal."

Antes de mais nada, a Lei nO 9.017, de 30 de março de

1995, auavés de seu art. 17 e anexo, fez instituir a cobrança da maioria das taxas

que foram relacionadas como receita do FUNREPOL no Projeto de Lei nO

172/93.
A Lei nO 9.017/95 incorporou em seu anexo (8ft. 17) nada

menos que os treze primeiros itens arrolados como hipóteses de incidência de

IUU, no substitutivo apn:sent&do pela Comissão de Defesa Nacional e, ainda, o

item 22 • Recadastramento Nacional de Armas, constante do anexo ao Projeto de

Lr.i nO 172/93 do Ministério da Justiça.

Fica claro, pelo texto anterior, que desaparece assim o § 2°

cID art. 1° do Substitutivo da Comissão de Defesa Nacional. O seu conteúdo foi

p1eDamente absorvido no Parágrafo único do mencionado artigo.
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Justiça, como do substitutivo. da Comissão de Defesa Nacional. no que diz
respeito à especificação das receitas que constituirão o FUNREPOL.

No inciso I. do artigo 3°, do substitutivo desta Comissão,
foram especificadas as taxas e multas, criadas por outros institutos legais, que
passam a constituir receita do FUNREPOL. Não foram incluidos emolumentos
porque tais recursos são cobrados pelo Ministério das Relações Exteriores.

Foram retiradas as taxas e outras receitas a serem
instituidas no futuro (Inciso II do art. 2° do Projeto de Lei nO 172/93) como

rcc:unos do FUNREPOL. Entende-se que isto é incumbência do ato legal que
promover a instituição destas fontes de receita.

o inciso 11. no substitutivo deste Relator, relaciona como
recursos do FUNREPOL as taxas criadas pelo artigo 17 e anexo da Lei nO
9.017195.

Foi igualmente suprimido o inciso III do art. 2° do Projeto
de Lei n" 172193. Somente a legislação que tratar da criação de outros fundos é
que poderá deliberar pela transferência de parte de seus recursos para o
FUNREPOL.

v - recursos advindos da alienação dos bens móveis e
illlÓYeis do acervo patrimonial do FUNREPOL;

VI - receita proveniente da inscrição em concurso
ptÔblico para o ingresso na Carreira Policial Federal;

VII - recursos decorrentes de contratos e convênios
celebrados pela Policia Federal;

VIII - taxas criadas pelo arl. 2·, incisos I a X, desta

IX - multas decorrentes do disposto no arl. 4· desta

o art. 4° do substitutivo deste Relator aPerfeiçoa a redação
do art. 3° do Projeto de Lei 172193, mantendo-se a redação do parágrafo único
semelhante à proposta pelo substitutivo da Comis~o de Defesa Nacional.

No caput do artigo 4°, fazose menção ás multas cobradas
por inftações cometidas tanto no caso das taxas criadas por .esta Lei como pela
Lei nO 9.017195. A ínovaçio que se fez diz respeito oi redução de seu patamar de
lO (dez) vezes o valor correspondente à respectiva taxa para 5 (cinco) vezes.
Coosiderou-se mais razoável o novo patamar em função do disposto no parágrafo
único do artigo, que prevê acréscimo no valor da multa em caso. de reinci4ência.

Foram mantidos os incisos IV, V, VI, VII e VIII, do art. 20

do Projeto de Lei, mudando-se apenas a sua numeração. No caso especifico do seguinte redaçJo:
inciso VII promoveu-se pequena alteração em sua redação, sem contudo,
altem-Ihe o conteúdo. .

Foi suprimido o inciso IX do substitutivo da Comissão de
Defesa Nacional por se tratar de recursos próprios da Secretaria da Receita
FedaaI.

Foram acrescentados, no substitutivo deste Relator, os
incisos vm e IX do art. 3D

• O inciso VIII relaciona como receita do FUNREPOL
as tIDS criadas nesta lei. Por seu turno, o inciso IX discrimina como recursos do
FUNREPOL as multas decolTC1\tes das infrações constatadas na inobservância de
quaisquer das situações discriminadas no art. 2° desta Lei e no art. 17 (e seu
IIICXO) da Lei n" 9.017I9S. .

Assim, propõe-se para o ar!. 4° e seu parágrafo único a

"Art. 4' As infrações constatadas, quando do exercício,
pela Polleia Federal, das atividades especificadas no arl.
Z", incisos I a X, desta Lei, no art. 17 e anexo da lei n'
9.017, de 30 de março de 1995, acarretarão aos
responsáveis pelas irregularidades multa de cinco vezes
o valor da correspondente taxa.

Pará&nfo único. Nos casos de reincidência, o valor da
multa previsto no caput deste artigo será elevado,
sucessivamente, do dobro ao quíntuplo."

redação:
Em face destas alterações, o art. 3° passa a ter a seguinte

"Art. 3" Constituem receita do FUNREPOL:

I - taxas e multas cobradas pelos serviços de millraçio,
prestados pelo Departamento de Polícia Federal, ....im
discrillli.adas:

a) taxas pela expedição de documentos de viallem.
instituídas pelo artico 49 do Decreto n' 3.345, de 30 de
novembro de 1938 e atualizadas pela Portaria nO 94194-MJ,
de 13 de abril de 1994;

b) taxas constantes do Anuo 11 da tabela aprovada
pelo artillo 131 da Lei li' 6.815, de 19 de aloslo de 1980,
alterada pela Lei n· 6.964, de 09 de dezembro de 1981,
ahlalizada pelo Decreto-Leí n' 2.236.. de Z3 de janeiro de
1985 e pela Portaria n' 94194-MJ, de 13 de abril de 1994;

c) maltas previstas no artigo 125 da Lei n' 6.815, de 19
de alOlto de 1980, alterada pela Lei n· 6.964, de 09 de
dae.bro de 1981 e atualizada pela Portaria n' 236192-MJ,
de 29.desetembro de 1992; .

11 - taxas criadas pelo artigo 17, caput, c Anexo da Lei
li' 9.017, de 30 de março de 1995;

10· relldimentos de aplicaçãO do próprio Fundo;

IV -d~ de OrpIlÍlmOS' ou entidades nadonais e
estraqeiru:

Foi suprimido o art. 4° do substitutivo da Comissão de
Defesa Nacional, em face da supressão do inciso IX do art. 2° da proposição
apresentada por aquela Comissão.

o novo art. SO teria a redação abaixo proposta:

"Art. '5" No plano anual de destinaçio de recursos do
. FUNRrpOL, elabondo pelo Conselho Gestor, no
squndo semestre do exercício anterior, deverá ser
alocado, no mínimo, trinta por cento da receita total
para o custeio das despesas com deslocamento e

manutençio de policiais em operações ofieiais
relacionadas às atividades-fim da Policia Fedenl."

A modificação proposta diz respeito a redução de quarenta
para trinta por cento da receita total do FUNREPOL para o custeio de despesas
de deslocamento de policiais em· operações oficiais. Esta alteração oferece maior
flcxibilizaçãp na gestão dos recursos do Fundo.

Os artigos 6° e 7" do substitutivo proposto por este Relator
têm o objetivo de manter as principais fontes de receitas do FUNREPOL em
bises monetárias atualizadas. Assim, os dois artigos passam a ter a seguinre
redação:

"Art. 6" As taxas relacionadas nas alíneas "a" e "b" do
inciso I do art. 3· teria seus valores convertidos em
UFIR, no início da vigência desta lei.
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SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Institui o Fundo para Aparelhamento e
Operacionalizaçâo das Atividades·fim da Policia
Federal· FUNREPOL. e di outras providências.

;l)0 Lei 9.017195

835 Lei 9.017195

Substnuu\'o Ma" Rosem11lnn

Substitutivo Max Rosenmann

SubsutuUVQ Ma\;. Rosenmann

.14 Le.19.01719'

1.000 Lei 9.017195

176 Substilutivo Max Rooemnann

176 SublutUllvO Max RosenmlM

3t Substitutivo Ma. Rosenmann
22 Transformada para reglSU1l de

comuniClÇio de roubo ou c.u
de arma no Substitutivo Ma.
Rosenmann

Lei 9.017195

Transformada pua
fiseahzaçAo de embarcaÇ<les
eIlt Viagem de cuno
Inte!'l1aCional no Substitutivo
Max Rosenmann
SubslitulI\,'o Ma."\ RoscnrnaM

Substnuuvo Max Rosenmann

10- ExpcIliçio de alvará de funcionamento de .mp de
qurança privada ..

11- ExpcIliçio de alvara de func1onamento de cs<ola de
fonnaçio de villlanteS ..

12· E>pcdjçio de Cano.ra de VigilanlC .

13· V.-.a de aaencias bollCÍl1lS .

14. ~çiode !'orle Fedcnl de Arma ..

15· ExpcIliçio de segunda VIa de Pon. Federal de Arma ..

16 • RcIlovaç;Io de Porte Fedcnl de Arma ..
17· ExpcIliçio de regIStro Federal de Arma .

li • lUeadasuamcnto NlICIonal de Armas 17

19 • Ext*ÜÇlO de P.... de Entrada • Saída de
'-rcaÇ<les : ..

20· Expediçio de CarteIra de Estrang.iro Frontetr~ ...... 60

21· ExpcIliçio de ceroficado de cadaslramento e ",,,ma 1.000
de empresa de transporte maritimo internacionaL.....

22 • Expediçio de ceroficado de cadastramento e 1"'stona 1.000
dccmpresa de transpone aereo lOtcnmclOnó\l , ,.

23. Expediçio de ccruf1C3do de c:ldaslramCnlo c \'1510na 1.000
de empresa de tronspone rcrrCSlrC ImcrlUlClonai., .. "._

24 • ExpcIliçio de ceroficado de cadastramento de 200
CDtídadc:s nactOnais c estrangeuas que atuam em
adoções mtc:maclon:us de cnanças a adolescentes., ....

"Art. 8' As receitas destinadas ao FUNREPOL serio
recolhidas ao Banco do Brasil S.A., em conta especial,
sob o titulo "Fundo para o Aparelhamento e
Operacionalização da. Atividades·fim da Polícia
Federal • FUNREPOL", à conta e ordem do
Departamento de Policia Federal,"

"§ l' Os recursos disponíveis do FUNREPOL serio
aplicados na aquisiçio de títulos federais.

§ 2" Os saldos verificados ao final de cada exercício
financeiro no FUNREPOL serio transferidos
automatícamente para o exercício seguinte, a crédito do
referido Fundo."

parágrafos:

Art. r No caSo de extinção da UFIR, as taxas e multaa
que constituem receita do FUNREPOL, relacionada.
nos artigos 2', 3" e 4" desta Lei, serio corrillida. pelo
mesmo índice utilizado pela Uniio para corriair seus
créditos tributários."

Desse modo. fica assim a redação do artigo e seus

Foram, no entanto. acrescentados dois parágrafos ao artigo
8°, com o objetivo de adequar o Projeto de Lei nO 172193 aos dispositivos gerais
que regulam a atividade financeira no âmbito da União.

o artigo 8° do substitutivo deste Relator acompanha a
redaçio dada ao artigo 6° do substitutivo da Comissão de Defesa Nacional,
substituindo-se igualmente a expressão "Secretaria de Policia Federal", no texto
original, pela expressão "Depanamento de Policia Federal", paIlI ficar coerente
com os termos do artigo 1° da proposição.

05 demais dispositivos são semelhantes ao Projeto
originário do Ministério da Justiça e ao substitutivo da Comissão de Segurança
Nacional.

o Congresso Nacional decreta:

Em face do exposto, somos pela adequação orçamentária e
fiDanceira do Projeto de Lei Complementar n° J72193 e, no mérito, pela sua
aprovaçio, na forma do Substitutivo anexo.

Art. 1° Fica instituido, no ãmbito do D.panamento d. Policia

Fed.ral, o F~ndo para Aparelhamento e Operacionalizaçâo das Atividad.s·fim da Policia
Federal· FUNREPOL.

Sala da Comissão, em 1-' de '''''''; '"de 1995

DePuta~~
Relator

Parágralb único. A administração dos recursos do Fundo ficará

a cargo de um Conselho Gestor, composto pelo Diretor do Depanamento de Policia

Federal, que o pr.sidirá, e pelos diri!!entes dos órgãos cemrais responsáveis pelas

atividades·fim do Depanamento d. Policia Federal.

Art. 2" Ficam .instituidas as tllXas cujo· fato gerador e respectivas
alíquotas, fixadas em Unidade Fiscal de R.ferência (UFIR), estâo relacionados neste
artigo:

N'
OI·

02·
03-

04.

05·

06-

07·

OI·
09·

ANEXO'

FATOGEllADOR

V.-.a de loaI pua guarda de armas e munIÇÕeS
....... de qurança prívada. ..

Vi..... de ..ieuIoc especiais de lranspone de valo...

RcIlovaç;Io de Cer1JJlcado de Segurança de local para
guarda de annas. munIÇÕeS .
RcIlovaç;Io de Certificado de Vistona de ve,culos de
llalIIpOlIC de "I .

AUlCInzaçla pua comp<a de armas. mumÇ<les.
explosivos e apetn:ehos de nxarp ..

A_zaçIa pua tral\lllOftC de armas. munlÇÓCS.
expIoavos • apetm:hos de reearp .

AilmlÇlo de alOS constitutivos ..

A~ pua mudança de modelo de umforme ..
Rqisuo de Ceniflcado de Formaçlo de Vigilant .

UFlR

8SO

300

+lO

150

176

100

176

176

10

SITUAÇÃO DA TAXA

Lei 9.017195

Lei 9.017195

leI 9.017195

Lei 9.017195

Lei 9.017195

Lei 9.017195

Lei 9.017195

Lei 9.017195

Lei 9.017195

.ESPECIFlCAÇ,\O DO FATO GERADOR

I Expedição de pane federal de arma

11 Expediçilo de segunda via de pane federal de anua

III Renovação de pane federal de arma

IV Registro de comunicação de roubo. funo ou extravio de anua
V Expedição de cart.ira de estrang.iro fronteiriço

VI Fiscalização de .mbarcações em viagem. de curso internacional

VII Expediçilo de c.nificado de cadastraln.nto e vistoria de .mpresa
de transpone mantimÇl internacional.

VIII Expedição de cenificado de cadastramento e vistoria de empresa
de transpone aéreo internaCIOnal

IX Expedição de cenificado de cadastramento e vistoria de empresa
de transprote terrestre internacional

ALÍQUOTA
ESPECÍFICA

{UFIR)

176

176

88

20

60

500

1.000

1.000

1.000
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X Expdição de ceniticado de cadastramento de entidades
nacionais e estrangeiras que atuam em adoções internacionais de
crianças e adolescentes 200

An. 7" No caso da extioçlo da UFIR, 15 taxas e multas que

constituem·receita do FUNREPOL. relacionadas nos anigos 2", 3" e 4' desta Lei,. seria

corrigidas pelo mesmo indice utilizado pela Uniio para corrigir seus creditas tributários.

Parágrafo único. Os contribuintes das taxas do pessoas fisü:a5

ou juridicas que demandarem 05 serviços a que se refere cada uma das taxas.

An. :;0 Constituem reCeita do FUNREPOL:

[ - taxas e muitaS cob~adas pelos serviços de migração, r>restados

pelo Depanamento de Policia Federal, assim discriminada"

a) taxas pela expediçio de documentos de viagem. irmituidas
pelo artigo 49 do Decreto nO 3.345, de 30 de novembro de 1938 e atualizadas pela

Portarian' 94194-MJ, de 13 de abril de 1994;

Art. 8" Ás receitas destinadas ao FUNREPOL serio recolhidas

ao Banco- do Brasil S.A.. em conta especial. sob o titulo "Fundo para ApareIlwne"l0 e

Operacionalização das Atividades-tim da Polícia Federal - FUNREPOL", à conta e

ordem do Departamento de Policia Fedetal.

§ I" 05 recursos disponíveis do FUNREPOL seria aplicados na
aquisiçio de titulos federais.

§ 2" Os saldos verificados ao final de cada exercicio financeiro

no FUNREPOL serio transferidos automaticamente para '0',exerci9Í~ seguime. a crédito
do relerido Fundo.

Complementar no prazo de trinta dias.

An. 10. Esta lei entra em vigor nadata de sua publicaçio.

b) taxas constantes do Anexo Il da tabela aprovada pelo artigo

131 da Lei n' 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada pela Lei n' 6.964, de 09 de

dezembro de 198[, atualizada pelo Decreto-Lei n' 2.236, de 23 de janeiro de 1985 e pela

Portaria nO 94194-MJ, de 13 de abril de 1994;

Art. 9" o Poder Executivo regulamentará esta Lei

c) multas previstas no artigo 125 da Lei n' 6.815, de 19 de

&gOSto de 1980, alterada pela Lei nO 6.964, de 09 de dezembro de 1981 e atualizada pela

Portaria n' 236192-MI, de 29 de setembro de 1992;

Il-taxas criadas pelo anigo 17, eaput, e Anexo da Lei n' 9.017,

de 30 de março de 1995;

III - rendimentos de aplicaçio doproptio Fundo;

IV - do8ções de organismos ou enridades nacionais e

V - recursos advindos da alienação dos bens móveis e imóveis
do acCvo patrimonial do FUNREPOL;

VI - receita proveniente da inscrição em concurso público para o

ingreuo na Carreira Policial Federal;

, VIl - recursos decorrentes de contratos e convênios celebrados

pela PoIiGia Federal;

. VIII • taxu criadas' pelo m. 2', incilolI a X, desu Lei;

IX • mUltas decorrentes do dispollo no m. 4' d_a Ui.

Art, 11 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comilsio, em ~o ae"""""de '1995

~
~~.

De tad MAX ROSENMANN

Relator

HI-PARECER DA COMISSÃO

. Â Comissão de Finanças e Tributaç!o, e. reunião
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente; (pela adeqliAç'io

financeira e orçal,ftentá,ria do Projeto de ..Lei ,ComplaJlentar nG

172/93 ai no mérito,. pel~ aprovaçao. com Sub8t.~t;u~ivo, no. termo.
do parecer reformulado.

Estiveram presentes 08 Senhores Deputados
Gon%aqa Mata, Presidente; Mussa OQ~s, MAx Rosenmann,
Vice-Presidentes; Edinho Bez, Hermes Parcianello, Homero Oquido,
Luis Roberto Ponte, Pedro Novais, Augusto Viveiro., Benito Gama,

Félix Mendonça, J"i~ Fernandes,. José Ca.rlos Vieira, Manoel
Castro, Roberto Brant, Basilio Villaní, Delfi. Netto, FrAncisco

Dornelles, Paulo Mourão, Antônio Kandir, Jackson Pereira, Yeda

CruBius, Celso Daniel,: Cohceiçãb Tavares, Fernando Torre., José

Fortunati, MArcia CibiliB Viana, 'JoSé Janene, !:ujAcio SiMl5as,
Jurandyr Paixio, Joio Pizzolatti, Hugo Lagranha, Arnaldo Kadeira,
Jorge Anders " Luiz Carlos Hauly,

Art. 4' As infrações constatadas, por inobIecviaci& de

qIlaisquer das 'situaÇÕel discriminadas no art. 2', incisos I a X, deIIa Lei. no m. 17 e

Anexo da Lei n' 9.017: de 30 de março 'de 1995, acarretarlo aos responsáveis pelu

irregularidws multa de cinco vezes o valor da correspondente Iaxa.

Parágrafo único. ' No. caso' de reincid«lcia. o valor da multa

previsto no eaput deste migo será elevado, sucessivamente. do dobro ao quintuplo.

Art. 5' No "pl~ anual de desrinaçlo de recursos do

FUNREPOL, cIaborado pelo Conselho Gestor, no s,CSUndo semestre do exercício

anterior, poderá ser alocado, no máximo. trinla por cento da receita lotai para o CUIleio

das despesas com deslocamento e manutenção de poIidai. em OperJÇÕCll oficiais

relal:ip~ ~ atividades-fim da PolidaF~.

·Art. 6' As t&XII reladonadas nas alineas "a" e "b" do inciso I do
ano 3' tetio seus valores convenidos em UFIR. no inicio,da vigência desta lei.

t

Sala da /: 'L
Comi são'I\~UN f tio de 1995.

~ ~ ,o, \ .
\ I " I.• " ..

utado NzÁGA~~
Pre.a id ..----
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT

In.titui o Fundo para Aparelhamento e

Operacionalização das Atividades·fim da Policia Federal •

FUNREPOL. e da outra. providência•.

oCongresso Nacional decreta.

Art. I· Fica in.tituido. no imbito do Departamento de Policia Federal.

o Fundo para Aparelhamento e Operacionalizaçio das Atividade.·fim da Policia Federal •

FUNREPOL.

Parágrafo único. A admini.tração do. recurso' do Fundo ficarà

a 'cargo de um Con..lho Ge"or, compo.to pelo Diretor do Oepanamento de Policia Federal,

que o presidirá. e pelo. dirigente. do. órgão. centrai. re.ponsávei. pelas atividades-fim do

DepartamenlO de Polícia Federal.

Art. 2° Ficam instituidas as taxas cujo fato gera40r e respectivu

alíquotas. fixadas em Unidade Fiscal de Referência (UFIR), e.tão relacionadqs~emigo:

c) multas previstas no artigo 125 da Lei o· 6.815. de 19 de agosto de

1980. alterada pela Lei n· 6.964. de 09 de dezembro de 1981 e atualizada pela Ponaria ~

236192·MJ. de 29 de ..tembro de 1992;

1\. taxas criadas pelo artigo 17. capai. e Anexo da Lei o· 9.017. de 30

de março de 1995;

111 • rendimeotos de aplicação do próprio Fundo;

IV • doações de Otganismos ou entidad.. nacionais e estrangeiras;

v • recursos advindos da alienação dos bens móvei. e imóYeiJ do

acervo patrimonial do FUNREPOL;

VI • receita proveniente da inscrição em concurso públíco para o

ingresso na Carreira Policial Federat

VII • recurso. decorrentes de contrato. e convênios ceIdlrados pe/I

Policia Federal;

VIII • taxas criada. pelo an 2', incisos I a X. desta Lei;

IX .. multas decorrentes do disposto no art, 4- desta Lei.

ESPECIFICAÇÃO DO FATO GERADOR

Expediçio de pone federal de arma

II Expediçio de segunda via de porte federal de arma

111 Renovaçio de porte federal de arma

IV Registro de comunicação de roubo, furto ou extravio de arma

V Expediçio de caneira de estrangeiro fronteiriço

VI Fiscalizaçio de embarcações em viagem de curso internacional

VII Expedição de cenificado de cadastramento e vi.toria de empresa

de transporte marítimo internacional

VIII Expediçio de cenificado de cadastramento e vi.toria de empresa

de transpol1c aereo internacional

IX Expedição de certificado de cada.tramento e vi.toria de empresa

de (ranaporte terre.tre internacional

X .Expediçio d! certificado de qdaatramento deentidades nacionail

~ estrangeiraS que atuam e,;, adoções inte,rnacionai. de crilllÇU e

adolescente.

ALíQUOTA

ESPECÍFICA

(UJIIR)

176

176

88

20

60

500

'1.000

1.000

1.000

200

Art. 4· A. infrações constatada•. por inobservincia de quailqllll' du

situações discriminadas no art. 2·. inciso. I a X, de.ta Lei, no an. 17 e~o da Lei o' 9.017,

de 30 de março de 1995, acarretaria ao. responsavei. pela. irregul17r' ~ha de cinco
vezes o valor da COI1'CJIlOndente taxa. i

Parigrafo único. Nos casos de reincid&lcia. o valot da ~lta

previSlo no cap,,' deste anigo ..ri elevado••uce.sivamenle. do dobro 10 qulntuplo.

Art. 5· No plano anual de de.tinaçio do recursol do F1JNREPOL,

elaborado pelo Conselho Geator. no segundo .emestre do «ercicio anterior. poderi ...

alocado, no móximo. lrinta por ceoto da receita tOlal para o custeio das despeau COIll

deslocamento e manutençio de policiai. em operações oficiai. relacionadas ia atividades-fim

da'P~I"i. Federal.

Art. 6· As tlXas relacionldas nl. llíneas "a' e 'b. do inciso I do ano 3·

terio seus valores convertido. em UFIR, no inicio di vigência desta lei.

Art. ,. No caso da extinçio da UFIR. as taxas e multas que COllIIÍtutnl

receiIa do FUNREPOL, relacionadas no. anigo. 2·, 3· e 4· de.ta lei. serão corrigidu pilo

mamo indíce utilizado pela Uniio para corrigir seu. credito. tribuârio•.

Par'grafo único. O. contribuinl.. das taxas do pesIOU Ilsicas e

. juridícu que demandarém o. Jetviço. a que .. refere cada uma da. taxu.

Art. 3· Conatituem receita do FUNREPOL:

I • taxa. e muha' cóbradas peló.·..rviços de mi~. prealados pelo

. Departamento de Policia Federal. as.im diScrímidada.:

a) taxa. pela expediçio de documento. de ~, inililiudu pelo'

anigo 49 do Decreto n· 3.345. de 30 de novembro de 1938 e atualijaofas pela Ponaria ~

94194·MJ. de 13 de abril de 1994;

Art. 8· A. receita. de.tinadas ao FUNREPOL ..rio recolhidas 10

Banco do Brasil S.A.. em conta especial, .ob o titulo 'Fundo para A1endimenlo e

Operacionalizaçio da. Atividade.·fim da Policia F~.ral • FUNREPOL-, i conta e ordet)l do

Departamento de Polícia Federal

,§, I· O. recurso. di.ponivei. do FUNREPOL ..rio apIicadOI

! ~ aquisição de título. federai•.

§ 2· Os saldo, verificado. ao final de cada exercício Ilnanceiro

no FUNREPOL sai,? transferidos automaticamente para o e:'(ercicio seguinte. a crédito do

referido Fundo.

b) taxas conatante. do Anexo II da tabela aprovada pelo aniao 131 da

Lei n· 6.815. de III de ago.to de 1980. alterada pela Lei n' .6.964. de 09 de dezembro da

1981. atualizada pelo Decrelo-Lei n· 2.236. de 23 de janeiro de 1985 • pela Portaria ~

• 94194·MJ. de 13 de abril de 1994;

pmo de trinta dias

Art. 9" O Poder Execui;.;o rCgUla~rnrá e.ta Lei Complementar 00

Art. 10."E.ta lei entra em vigor n. data de suo' publicaçio.
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An. 11. R....ogom-se as disposições em conlririO.

Sala da Comissio. em 17 de maio ele 1995.

do cumprido os ditames da Lei Maior, inexistindo quaisquer

óbices i. sua transformaçio em le1. O Projete;> de Lei Com

ple....ntu é, pois, censtitucional e jurídico.

ça Nacicnal (fls. 11/31) '" apr.ovou uma Emenda substitut!

A Comissão de Finanças e Tributação,

rejeitou o Substitutivo formulado pela Comissão de Se9ur~

.Q2 exposto, por considerar q~ o Projete

de Lei CQlIlplementar n9 172, de 1993, através da forma do

Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação respeita

a boa técnica l.9islativa~ contempla os requisitos esserr
/ I e-eiais de jurídicidad,!/ e/ constitucional, o~( voto

pela aprovação. /,/ / . // /

IJ.,;- 'o:-°t"o, ~ ,;,."., ~ '//
It·;~~~JJJy4~í/ - DEP\JT": NIp~GIBSOO IPMN-PE)

adequando ao aspecto financeiro e38 usgue 62) ,va lfls.

orçillleDtãrio

I. RELATORIO

o Poder Executivo enviou ao Congresso Naci2

nal ., projeto de Lei Complementar n9 172, de 1993 que prol'õa a

irun.:.i lUJ.ção da Fundo c.e Reestruturação, Reaparelhamento, Mo

dernização e Manutenção das atividades da Polícia Federal

PAREefR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSnçA E DE REDAÇÃO

II - varo DO RELATOR-

A criação do FéWREPOL está amparada

no Jrtigo 167, inciso IX, da Constituição Federal e nos ~

Sala di C

m-PARECER DA COMISSÃO

A Comis~lo de Constituiçfto e Justiça e de Re
caçlo, em reuni lo ordinária realizada hoje, opinou unanime
Mente pela constitucionalidade, juridicidáde, técnica legis
lativa e, no Mérito, pela aprovlçlo do Projeto de Lei Compl!
Mentar nQ 172/93 e do Substitutivo da Comisslo de Finanças e
Tributaçlo; e pela rejeiçlo do Substitutivo da Co.isslo de
Defesa Necional"nos,t.ermos do parecer do Relator,

EstiveraM presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhles - Presidente, Nesto~ Dua~te,

Valdenor Guedes e Zulaie Cobra. Vice-Presidentes, AntOnio
Geraldo, Benedito de Lira, éláudio Cajado, Jair Siqueira,
Pies Land~." V,icl!nt~ Cascione, Ary Kara, Edinho Araújo,
Ivandro Cunha Lima, Joio Natal, Jorge Wilson, José Luiz
Clerot, Régis de Olivei~a, Vicente Ar~uda, Adylson Motta,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana,
José' Genôíno', MlTcelo··D~dil, Coriolano Sales; Franclsco ·Ro
drigues, Matheus Sch.idt, Roland Lavigne, Alexandre Cáfdo
so, Nilson Gibson, Aldo Ar~nte~. Firo Nogueira, Jai~ Soares,
Jairo Azi, José Rezende, Alberto Goldman, Aloysio Nunes
Ferreira, Elias Abrahlo, Joio Thomé Mestrinho, Milton Temer,
Tildén Santiago, ·Alclone· A Milg~o·Bacelar e Séf9io
Arouca.

Seçura..mente o /dernàs concaitos de administração pública

A inic;iaUva obtew unânime aprovaçÃo

das COlIlissõ.s ~nc~i~U da, ~aUsar .0 IIérito da proposi

ção - COIUssÃO de Pefasa Nacional e COIIissão de Finanças ..

TributaçÃO, co.. apnsentaçãó ··de I!IIlenda Substitu't:Lva, vin
" I" - • o, _ .-,

do a matéria • eaU i::0189iado p~a pronunci.r-,e qunato i

admissibilidade •

A .atida •• apJ:e90 in..re-s. na COIIpe

té"cia leqiteranatto elo C'<lnqnreso Nacional CClll a .anção do

liRaident. da i1epübl1c. OI atenele a... pre••uposto. con!.

tttllciOllai. pua ••u trilait ... deliberação leqislativa, llstA!l

FUNR<;POL . propiciar';' ã Polícia Judiciária da União condições

técnicas para alcançar plenamente as atividades-fins o~to.!

gadas pela' constituição Federal.

emenàa

Encerrado'. o prazo reqimental nenhuma

fo.:i. apresentada ao P~r~jeto

~ o :r~latório •

A criaçÃo do Fundo autofinanciivel tem por

excl ..lno,a :inalidade prover esta Instituição com recursos que /

lhe i.~::oi?orciarão reaparelhamento adequado, de forma a: exercer

o ,'re:;j vo comba.te ao crime organiza.do, principalmente ao

trãi1t;a' de drogas e ao cdnt::rabando.



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDAS OFERECIDAS EM pLENAAIO 4

(

Quarta-feira 8 12663

1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 171. DE 1993
PROJETO SUBSTITIJTIVO - CFf

Artigo 3D
, I, "a~ - Suprima-se a expressA0: "e pela Portaria n° 94194 - MJ.

de 13 de abril de 1994~.

JUSTIFICATIVA

1. É contra a melhor técnica legislativa pretender trazer para o corpo de
wna lei referancia a mero ato administrativo.

2. Pela supressão.

;{(tj faül~'
Deputtefu Paes Landim

Viee-Líder do PFL

2

PROJETO DE UI COMPLEMENTAR N" 171. DE 1993
PROJETO SUBSTITUTIVO - CFf

Artigo 3°, I, "b" - Suprima-se a e.'Cpressão: "e pela Portaria nO 94194.- MJ.
de 13 de abril de 1994~.

JUSTIFICATIVA

I. É contra a melhor técnica legislativa pretender trazer para o corpo de
uma lei referência a mero ato administrativo.

2. Pela supres~i1o.

, Deputado PacsLandim
Vice-Líder do PFL

3

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 172, DE 1993
PROJETO SUBSTITUflVO - CFr

Artigo 3°, I. "c~ - Suprima-se a e~s~: "e pela Portar:ia n° 23,6192 ~. MJ. de. 29 de
setembro de 1992".

JUSTlFICAtrVA

1. É cOlitra a melhor ;ecnica legisiativa pret~ _ para o~ de
tunalei referência a lÍlerO aio·administrativo. . . . , . . " ,. .

2. Pela supressão.

N5J ?zfdJ
Deputado Paes Landim

Viee-Líder do PFL

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N"I71. DE 1993
PROJETO SUBSTITUTIVO - CFf

Artigo 4° - Substitua-se "mul!a de cinco vezes" por "multa de cem por cento~, e su
prima-se o § único.

JUSTIFICATIVA

1. A multa de cinco vezes o valor da ta.'Ca é evidentimente confiscatóriL

2. Viola a proposta, assim, o disposto no artigo 150, IV, da constituiçlo
BrasileirL

3. Merece alteração o dispositivo.

IIz,? tav-
Deputado Paes Landim

Vice-Líder do PFL

5

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 171. DE 1993
PROJETO SUBSTITlITIVO - CFf

Artigo 7" - Suprima-se esse dispositivo.

JUSTIFICATIVA

I. Com a supressão proposta, a,atuali2llÇilo das. taxas referidas no diJpQ
sitivo se dará naturalmente pela regra geral de atualização de tributos federais.

2. Nio há razio para determi!ulr-se uma regra especial de atualizaçIo
para as referidas taxas.

3. Suprima-se.

/ver; tu9-"
Deputado Paes Landim

Vice-Lid~ ~o PFL

6

PROJETO DE LEI COMPi.tMENTAR No 17Z.DE 1993
PROJETO SUBSTITUTIVO

APRESENTADO PELO RELATOR WERNER WANDERER

Suprima-se o inciso ndo artigo 2° do projeto em epígrafe.

• JuSTIFIéÀ'rlVA

1. li. instituiçio ~. taxa somente poJe ser realiZada pvl :éi.·

.. ..Ferir!- ~ princlpi?~ reserva le~ a previsão genérica de taxa, sem es
pecificaçJo em lei de seus elementos de determinação, corno base de cálculo i1lquota,
fato gerador eIlootribuintes. '

2. Pela supressio,

Xra.!at,
r

Depuiado'PaesLandiln .
. V~ce~Li'!.er do Pl;'L
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PROJETO DE LEI COMl'LEMENTAR N" 172, DE 1993
PROJETO SUBSTlTIITlVO

APRESENTADO PELO RELATOR WERNER WANDERER

Suprima-se o item 13 da tabela anexa ao Projeto em epígrafe.

JUSTIFICATIVA

I - A INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA QUE O PROJETO
PRETENDE INSTlTUm

1. Diz o art. 150, TI, da Constituição do Brasil:

"/\rt. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municípios:

(...omissis...)

TI - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distig
çãQ em razão de ocupação profissiogal ou função oor eles
exercida. independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos titulos ou direitos."

2. Veda, no entanto, o transcríto dispositivo constitucional, a cobrança de
tnbutos sem respeito à isonomia, em razão da atividade profissional exercida pelo
çontribuinte.

3. É, sob esse ângulo, indiscutivelmente, inconstitucional a taxa que o
projeto pretendeu criar no item 13 de sua tabela.

4. Por sua vez, o art. 145 da Constituição do Brasil, com a redação rece.
bida da Emenda Constitucional nO 1, atribui competência à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municipios, para instituir (inc)so II):

"taxas, em razão do exetcicio do poder de policia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos especí
ficos e divisíveis, prestados ao contnbuinte ou postos à sua
disposição."

5. Dispõe, ainda, o artigo 78 do Código Tn"butárío Nacional, com a reda.
ção dada pelo Ato Complementar 31/66:

"Art. 78 - Considera-se poder de policia atividade da admi
nistração pública que, limitando ou disciplinando direito, in
teresse ou liberdade, regula a prática do ato ou abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à segurança
à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e
do mercado, ao exercício de atividades econômicas depen
dentes da COIICessão ou autorização do Poder Público, à
tnlnquilidade pública ou ao direito à propriedade e aos direi
tos individuais ou coletivos".

6. No caso da pretendida taxa não se disciplina, nem se limita, direito,
interesse ou liberdade, nem se regula prática de atu ou abstenção de fato.

J 7.'NlIo seria cabível a exigência, de detenninados contn"buintes, de taxas,
a titulo de poder de policia, pelo exercício de atividades policiais que ao Estado in
cumbem e que interessem a toda comunidade, não devendo nem podendo ser lançadas
sobre(os ombros de um único setor ou de uma esfera particular da comunidade, como
se faz no caso daquela taxa.

8. Nesse sentido, há clara manifestação do Supremo Tnbunal Fede,-aI, em
acórdlIo unànime da Z' Turma, em 23.08.74, no RE 75.250-MG, relatado pelo Minis
tro Bilac Pinto, com a seguinte emenda:

"Inconstitucionalidade - Taxa de Expediente de Minas Ge
rais - Segurança e Fiscalização policial. É inconstitucional a
taxa de expediente cobradà'·a titulo de segurança e fiscaliza-

ção policial, e assim prevista na lei 4.492, de 1967, modifi
cada pela lei 4.747, de 1968, do Estado d~ Minas Gerais

(STf-Ac. unânime da 1:" T., de 23.08.74 - RE· 75.25O-MG
ReI. Min. Bilac Pinto - Dinamiza S/A - Corretora de Valores
Mobiliários e outras vs. Estado de Mil\2S Gemis - Advs.
Marco A. da Silva Guimarles e Cássio Magnani)."

Se nio se admite que os serviços genéricos de segurança po1icial sejam
tn"butados, por taxa, sob color de serviços de expediente, menos ainda pareced ad
missivel sc pmenda taxar diretamente os serviços genéricos de policia, que ao Esmdo
incmnbem e visam à garantia de toda COIIIIIIIidade.

9. Por outro lado, como toda a jurisprudência tranqUilamente estabelece e
no sentido do pacifico entendimento da doutrina, as exigências feitas a titulo de taxa
não podem exceder da repartição dos custos dos serviços. Não é o caso da taxa que o
referido Projeto pretende instituír.

10. Suponha-se que devesse ser entendida como taxa devida pela utiliza
çio, efetiva ou potencial, de serviços p' icos especificos ou divisiveis, aquelas ínsti
tuldas no Projeto.

Se assim fosse, e se sc entendesse admissível a exigência dessa taxa
como sendo pela utlli2llÇio de serviços públicos, seria de entender-se aplicável, nesse
caso, o disposto 110 art. 4' do Código Tnôutàrio Nacional, segundo o qual a natureza
jwidica específica do tnbuto é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes pois a denominação do tributo, quaisquer caracteristicas fonnais
adotadas pela lei ou peJa destinação legal do produto da arrecadação.

Sucede, entretanto, que tampouco poderia aquela taxa caracterízar-se
como taxa pela utilização de serviços específicos e divisiveis, porque, ao revés, os
serviços de vigilância são serviços genericamente prestados a toda a comunidade, in
divisiveis na utilização que delas fazem 05 cidadãos.

O transcrito ac6rdã~ unânime da 2' Tunna do Egrégio Supremo Tnbunal
Federal, no RE 75.250-MG, ilustra nitidamente essa indivisibilidade.

1\. O artigo 79, do CTN, especifica que os serviços públicos tributáveis
por taxas consideram-se:

"I - (omissis) .

II - especificos, quando possam ser destacados em unidades
antÔllOmas de intervenção, de utilidade ou de necessidade
públicas;

m- divisiveis. quando suscetiveis de ntilização, separada
mente, por parte de cada um dos scus usuários."

NIo é esse o caso dos serviços de segurança. Tais serviços são de utiliza
çIo coletiva e COOlUDl, genéricos e indivisiveis, insusceptiveis de utilização em separa
do.

12. Coloca-se a referida taxa, dessa fonna, à margem dos principios da
discriminação constitucional de rendas tributárias, opondo-se na verdade, a exigência,
diretamente, às normas dos artigos 77 e 79 do Código Tn"butàrio Nacional.

13. Por fim, destaque-se que, segundo o Banco Central (MAPA Vil DO
BACEN-FEVI95 • Posiçi!o em 20.02.95- Relação de Bancos, agências e postos) exis
tem, atualmente, 17.409 agências e 14.ll;l4 postos bancários no pais.

Isto totaliza 32.243 estabelecimentos sujeitos, cada um. por cada fiscali
zação. à CobrnnC3 de \.000 UFIR pela taxa prevista no item 13.

Se houvesse 2 certificados anuais. seriam cobrados. dos bancos,
32.243.000 de UFIR, ou, em UFIR de março de 1995 (R$ 0,7011), RS 22.766.782.30
(vinte e dois milhões. setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais
e trinta centavos).

reriamos um rísco enonnedé que, somente pelo item 13 da Tabela anexa
à MP, fosse cobrado dos bancos valor astronômico, muito distante dos custos efetivos
para a realização da fiscalizaçlIo.

14. Pela supressão.

lô~
~;ado Paes Landim

Vice-Líder do PFL
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 171, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Suprima-se o inciso fi do artigo 2· do projeto em epígrafe.

JUSTIFICATIVA

1. A imtituição de tau somente pode ser realizada por lei.

Feriria o principio da reserva legaI a previsão genérica de ta"Cll, sem es
pecificaçlo em lei de seus elementos de determinação, como base de cálculo, a1íquola,
fato J!eflldor e contribuintes.

2. Pela supressão.

/~,) fall~
Deputado Paes Landim

Vice-Líder do PFL

9

PRO.JETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 171, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Suprima-se o inciso IX do artigo 2· do projeto em 'epígrafe.

JUSTIFICATIVA

I- A INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA QUE O PROJETO
PRETENDE INSTITUIR

1. Diversas ta"CllS que o Projeto pretende instituir nlo poderiam ser admi-
lidas.

2. Diz o art. 150, lI, da Constituiçlo do Brasil:

"Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuime, é vedado à Unilo, aos Estados. ao Distrito Fe
deral e aos Municípios:

(...omissis...)

II -' instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente. proibida qualquer distin
cão em razão de ocupacão profissional ou funcão por eles
exercida independentemente da denominacão juridica dos
rendimentos. titulas ou direitos."

3. Veda, no entanto, o transcrito dispositivo constitucional, a cobrança de
tn"butos sem respeito à isonomia, em razão da atividade profissional exercida pelo
contribuinte. .

É. sob esse ângulo, indiscutivelmente, inconstitucional a ta"a que o proje
to pretendeu criar no item I5 de sua tabela.

4. Por SIIa vez, O art. 145 da Constituição do Brasil, com a redação rece
bida da Emenda Constitucional nO 1, atribui competência à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municipios, para instituir (inciso 11):

''taxas, em razãO do exercício do poder de policia ou pela
utilizaçlo, efetiva '011 potencial, de serviços públicos especi
ficas e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua
disposiçlo...

S. Dispõe, ainda, o artigo 78 do Código Tnbutário Nacional, com a reda
ção dada pelo Ato Complementai; ~II~:

"Art. 78 - Considera-se poder de policia atividade da admi·
nistração pública que, limitando ou disciplinando direito, iDo
teresse ou liberdade, regula a prática do ato ou abstaIçio de
fato. em razIo de interesse público concernente • seaurança
à higiene, à ordem. aos costumes, à disciplina da produçio e
do mercado, ao exercicio de atividades econômicas depeno
dentes da concessão ou autorização do Poder Públíco, •
tranquilidade pública ou ao direito à propriedade e aos direi.
tos individuais ou coletivos".

6. No caso das pre1endidas taxas não se disciplina, nem se limita, direito,
interesse ou liberdade, nem se regula prática de ato ou abstenção de fato. -

7. NIo seria cabivel a exigência, de determinados contribuintes, de taxas,
a título de poder de policia, pelo exercicio de atividades policiais que ao Estado in
cumbem e que interessem a toda comunidade, não devendo nem podendo ser lançadas
sobre os ombros de um único setor ou de uma esfera particular da comunidade, como
se faz no caso daquela ta"Cll.

8. Nesse sentido, há clara manifestação do Supremo Tribunal Federal. em
acórdão unânime da 2' Tunna, em 23.08.74, no RE 75.2S0-MG, relatada pelo Minis
tro Silac Pinto, com a seguinte emenda:

"Inconstitucionalidade - Taxa de Expediente de Minas Ge
rais - Segurança e Fiscalização policial. É inconstitucional a
taxa de expediente cobrada a titulo de segurança e fiscaliza
ção policial, e assim prevista na lei 4.492, de 1967, modifi
cada pela lei 4.747, de 1968, do Estado de Minas G" •
(STF-Ac. unãnime da 2' T., de 23.08.74 - RE - 7S.2SO-MG
ReI. Min. Bilac Pinto - Dinamiza S/A. - Corretora de Valores
Mobiliários e outras vs. Estado de Minas Gerais - Advs.
Marco A. da Silva Guimarães e CàssioM~)."

Se não se admite que os serviços genéricos de segurança policial sejam
tnbutados, por taxa, sob calor de serviços de expediente, menos ainda pareceri ad
missível se pretenda taxar diretamente os serviços genéricos de policia, que ao Estado
incmnbem e visam à garantia de toda comunidade.

9. Por outro lado, como toda a jurisprudência tnmquilarnente estabelece e
no sentido do pacífico entendimento da doutrina, as exigências feitas a titulo de taxa
não podem exceder da repartição dos custos dos serviços. Não é o caso da taxa IPI o
referido Projeto pretende instituir.

10. Suponha-se que devesse ser entendida como taxa devida pel. utiliza.
çllo, efetiva ou potencial, de serviços públicos especificas ou divisíveis, aquelas insti
tuidas no Projeto.

Se assim fosse, e se se entendesse admissivel a exigência dessas taxu
cama sendo pela utilização de serviços públicos, seria de entender-se aplicàvel., nesse
caso, o disposto no art. 4° do Código Tn"butário Nacional, segundo o qual a natureza
jurídica especifica do tributo é detenninada pelo fato gerador da respectiva obripçlo,
sendo irrelevantes pois a denominação do tributo, quaisquer características formai.
adotadas pela lei ou pela destinação legaI do produto da arrecadaçlo.

Sucede, entretanto, que tampouco poderiam aquelas taxas caracterizar-se
como tau pela utilização de serviços específicos e divisíveis, porque, ao revés, OS
serviços de vigilância são serviços genericamente prestados a toda a comlUlidade, in
divisíveis na utilização que delas fazem os cidadãos.

o transcrito acórdão unânime da 2' Tunna do Egrégio Supremo Tnbunal
Federal, no RE 75.250-MG, ilustra nitidamente essa indivisibilidade.

11. O artigo 79, do CTN, especifica que os serviços públicos tributáveis
por taxas consideram-se:

"r - (omissis) .

fi - específicos, quando possam ser destacados em lUlidades
autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade
públicas;

m. divisíveis..quando suscetíveis de utilização, separada
mente, por parte de cada um dos seus usu~os:'
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Nllo é esse o caso dos serviços de segurança. Tais serviços !lo de utiliza..
ção coletiva e commn, genericos e indivisiveis, insuscepriveis de utl1ízaçlo em sepua
do.

12. CoJocam-se as referidas taxas, dessa fonna, à margem dos principias
ela discriminaçlo constitucional de rendas ttibutárillS, opondo-se na vacIade. a m
pncia, diretamente, às nonnas dos artigos 77 e 79 do CódiSO Tn'butírio Nacional.

13. Por fim, destaque-se que, segundo o BlII1co Central (MAPA VII DO
BACEN-FEVI95 - Posiçllo em 20.02.95- Relaçio de Bancos, agências e postos) exis
tem, atualmente, 17.409 agências e 14.834 postos bancários nO país.

Isto totaliza 32.243 estabelecimentos sujeitos. cada um. por cada fiscali
zado. à cobrança de 1.000 UFIR. pela taxa prevista no item 15.

Se !wuyem 2 fiscaliz.acllg aJIUAjs. seriam cobrados. dos bIl/cos,
32.243.000 de UFIR, ou, em UFIR de março de 1995 (R$ 0,7011), R$ 22.766.782.30
(vinte e dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais
e trinta centavos).

Como nllo há regras para imposiçllo da cobrança, em tese, qualquer poli
ciaI federal que entrasse em uma agência bancária, poderia pretender afirmar que para
lá se dirigiu somente para "fiscalizar" o banco.

,Multiplicado o ni.mero de estabelecimentos financeiros, pelo enorme nú
mero de pollciois federais (cerca de 5.500), teríamos um risco enorme de que, por s0

mente um dos 14 ítens, da Tabela anexa à MP, fosse cobrado dos bancos valor astr0
nômico, muito distante 'fios custos efetivos para a realizaçllo da fiscalização.

14. Pela supressllo.

Deputado Paes Landim
Vice-Líder do PFL

10

- ....---------------------'1O 'u I' PLC N' 172-A/92

r,--_~__..:o..:e.:.pu::.t:.;'..:d..:o_o:::s:.;v",A=LDO=..:B;:::l.:.OL::C::.H;.::l ....1c~-~

r '0---- z(iJ.-- 10·-- 40~~- '0-'-'--- I

Sub5titl1a-s~ nl'3 eMenta, nas arts. 12, )D, caput e inciso
'V, sa, art. 82, caput e Si 151 e 2R··a expressJJo "Funrepol" por 'FlJ'WP01".

JUS T I F I, C A T I V A

0IPLC.172-A193 trata ~a instltuiçllQ de um Fundo ao qu:;~ se
denominou "Fundo de Reestruturliç!o, Reaparelhamento, ModeornizaçSo

~anutenç~1J das Atividades da ~olícia Federal - Funrepol".

O substitutivo :apro~ado pela Comissllo de Oefe$1 Nac:1?".Ql

Ifluda a denominação p.ara "Fundo par~ Reaparelhamento e Operaclon'lllzl3çi5
das a·tlvld:;des-flm d'3 Pol,!cia Federlil" e mantém a slgll3. M"Funrepolll'.

O substitutivo aprovado pela Comi5s~o de Finanç'3.!i e Tri

but.qç~o ;al ter;; ,:;; denominaç~o do Fundo: "Fundo parli Aparelhamento e CP!!.
r:acionaliz:;ç~o .das Ativldl1des-fim#da PolIcia Federal" e lII11ntém a sigla

"F'"unrepol" que já n~o traduz o nome do Fundo desde nllo o consider.IJ Pl1
r'J. "Reaparelhamento" e sim par=! uAparelhamento l:! Qperacionaliz:Jç50".

A Comiss~o de Constituição e' Justiça e de Red,lJç~o dá

parecer r;Jvonivel ao substitutiva dI) ComissJlo de Finanças e Tribut.:Jçl;o

que denomina o fundo iristitu!Cl~ de "Fundo p:ara ÂP13relhamento e Ope:;.
cianlilizaç~o das Ati'lid:::l.des_fim da Polícia Federlil - Fu """1 11 •

Dr;] u· ... ve2'; substitu!das nli denominliç30 as expre;sOes

"ReIlP.arelhamenta e Ree5truturllç~oll não há por que se manter fi síl::lba

"Re" na sigl:z. !-telha:" su.,s:ituf-h oor "Funapol" em que li siglli repre
se"'ra melhor .:1 nome do Funda.

513.1,:;; das Sessões, em 03 de outubro de 1995.

Deputado OSVALDO BIOLCHI

PTB/R5

_.. _-]

PARECERDA COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

I· RELATÓRIO

Indo a Plenário, o Projeto de Lei Complementar nO 172-A, de 1993,
recebeu as seguintes emendas:

l. Emenda n° I, do Deputado Paes Landim, propondo a supressllo, no .
art. 3°, I, "a", do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, da
expressllo "e pela Portaria n° 94/94 - MJ, de 13 de abril de 1994", em razão de
melhor técnica legislativa;

~. Emenda n° 2, do Deputado Paes Landim, propondo a supressão, no
art. 3°, I, "b", do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, da
expressão "e pela Portaria nO 94/94 - MJ, de 13 de abril de 1994", em razão de
melhor técnica legislativa;

3. Emenda n° 3, do Deputado Paes Landim, propondo a supressão, no
art. 3°, I, "c", do SUbstitutivo da Comissllo de Finanças e Tributaçllo, da
expressão "e pela Portaria nO 236/92 - MJ, de 29 de setembro de 1992", em razão
de melhor técnica legislativa;

4. Emenda n° 4, do Deputado Paes Landim, substituindo no caput do
art. 4°, do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, a expressão

"multa de cinco vezes" pela expressão ~multa de cem por cento" e suprimindo o
parágrafo único desse mesmo artigo, por entender que multa de cinco vezes tem
natureza confiseatória;

5. Emenda nO 5, do Deputado Paes Landim, suprimindo o art. 7", do
Substitutivo da Comisslo de Finanças e Tributaçio, defendendo que nio é

r;ecessário a definição de regra especifica para atua1izar as taxas do FUNREPOL,
devendo ser usada a regra geral de atualizaçllo dos tributos federais;

6. Emenda n° 6, do Deputado Paes Landim, suprimindo o inciso lI,
do art. 2°, do Substitutivo da Comissão de Defesa Nacional, com a justificativa de
que o texto do dispositivo fere o principio da reserva legal;

7. Emenda n° 7, do Deplltado Paes Landim, suprimindo o item 13
ela tabela anexa ao Substitutivo da Comissão de Defesa Nacional, afirmando que a
colmlnça de taxa por vistoria para concessão de certificado de segurança em
agência bancária é inconstitucional por ferir o principio da isonomia tributária;

8. Emenda nO 8, do Deputado Paes Landim, suprimirido o inciso 11,
dO art. 2", do Projeto de Lei Complementar n° In-A, de 1993, com ajustificativa
de que o texto do dispositivo fere oprincipio da reserva legal;

, 9. Emenda rf 9, do Deputado Paes Landim, suprimindo o inciso IX,
do art. 2", do Projeto de Lei Complementar nO in-A, de 1993, afinnando que as
taxas constáIl!eS da tabela anexa ao Projeto slo inconstitucionais por ferirem o
principio da isonomia tributária; .

10. Emenda nO lO, do Deputado Osvaldo Biolchi, que substitui na
ementa, nos arts. 1°; 3°, ClIput e inciso V; 5°; 8°, caput e §§ 1° e 2" a expressão
"FUNREPOL" pela expressão "FUNAPOL;', em razão da substituição ela
denominação do Ftrndo que passou de "Fundo para Reaparelhamento e
Operacionalização das Atividades·fim da Policia Federal" para "Fundo para
ApllIClhamento e Operacionalização das Atividades-ÍIm da Policia Federal".

É o relatório
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11· VOTO DO RELATOR

As Emendas de nO<' I, 2 e 3 abordam questões de técnica

legislativa e as Emendas de n"'- 4, 5, 6, 7, 8 e 9 tratam de matéria tributária,

especificamente sob o ângulo constitucional. Tais temas não estão contemplados

no campo temático da Comissão de Defesa Nacional, razão pela qual não caberia
a essa Relatoria manifestar·se sobre as mesmas.

Em relação à Emenda nO lO, em razão da mudança do nome

do Fundo, proposta no Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação,

parece·nos adequado que seja feita a substimição da expressão "FUNREPOL"
pela expressão "FUNAPOL".

EM FACE DO EXPOSTO, voto pela aprovação da
Emenda de nO lO, e, nos termos do ar!. 55, do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, deixo de me manifestar sobre as Emendas de n"'- I a 9.

Em seguida, a Comissão de Finanças e Tributação decidiu

favoravelmente pela aprovação do Projeto de Lei, na fonna do Substitutivo deste Relator,

que modificou sensivelmente o texto original ern:aminhado pelo Poder Executivo e o

Substitutivo do PLP n' 172-A., de 1993, adotado pela Comissão de Defesa Nacional.

Encerrando a sua tramitação pelas Comissões Pennanentes, a Comissão de Constituiçio e

Justiça e de Redação opinou unanimemente peja constitucionalidade, juridicidade, técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar epigrafado e do

Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, nos tennos do parecer do Relator,

nobre Deputado NILSON GIBSON.

Em Plenano, o Projeto de Lei Complementar n' 172-A., de 1993

recebeu dez emendas, fato que motivou o seu retorno a esta Comissão para a devida

apreciação quanto ao mérito e adequação orçamentana e financeira das emendas.

fi - VOTO DO RELATOR

Sala da Comissão, em de de 1995.

~
Deputado Werner Wanderer

Relator

m - PARECER DA COMISSÃO

. A Comissão de Defesa Nacional, em reunião
ordiniria realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprq?ação
das Emendas Oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei
Complementar n Q 172-A/93, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram p~esentes os Senhores Deputados:

Mauricio Campos Presidente, Arnaldo
Madeira, Marcelo Barbieri, Nelson Otoch, Luciano Pizz4tto,
João Thomê Mestrinho, Jair Bolsonaro, José Pinotti,. Werner
Wanderer, Jaime Martins, Firmo de' Castro, Aittônio Feijão,
Anivaldo Vale, Airton q.lpp,. Francisco. Rodrigues, José Genoíno
o Euripedes Miranda.

Sala da Comissão, em 14 de dezembrq de 1995

9
.'

~-'
D putado.MAU~

President-e

COMISSÃO 'DE FINANCAS 'E TRÍBUTACÃO

l-RELATÓRIO

O Poder Executivo submete a apreciação do Congresso NacioriaI o

Projeto de Lei Complementar em 'epigrafe que propõe a instituição 'do 'Fundo' de

R~ruturação, Reaparelhamento, Modemi~ação' e ~anutenção das atividades da Policia

Federal- FUNREPOL.

o FUNREPOL, de carac.teristica autofinanciàvel, foi criado com o

objetivo de prover a Polida Judici:Íria da União com meios financeiros própri~s q~e lhe

permitam reaparelhamento adequado às suas ~ecessidades operacionais, e~ ~spe~ial no ~ue
diz respeito ao eficiente combate ao crime organizado, ao trafego de drogas e ao
contrabando.

A criação do Fundo esta amparada no art. 167, inciso IX, da Carta

Magna e nos modernos conceitos de gestão da coisa publica..

o Projeto de Lei Complementar n' 172-i\, d. 1993. foi aprovado

pela Comissão de Defesa Nacional, na for~a do Subs;itutivo do Relator, ilustre Deputado

WERNER WANDERER.

Não há duvidas de que o Projeto de Lei Complementar n' 172-A.,

de 1993, trata de matéria das mais relevantes para a Policia Federal. no cumprimento de

sua missão institucional.

É importante ressaltar que as emendas oferecidas em Plenário 10

Projeto de Lei Complementar, em sua maioria de autoria do eminente Deputado PAES

LANDIM, tiveram como referência o texto original encaminhado pelo Poder Executivo, o

Substitutivo aprovado na Comissão de Defesa Nacional, bem como o Substitutivo adotado

pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Redação.

Não obstante, examinamos preferencialmente as emendas

oferecidas ao Substitutivo adotado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de

Constituição e Justiça e de Redação, uma vez que este Substitutivo modificou

consideravelmente os textos anteriores do PLP n' 172-A, de 1983.

As dez emendas de Plenano são examinw' em seguida:

EMENDAN'I

A Emenda n' I, da ·Iavra do nobre Deputado PAES LANDIM,

propõe suprimir a expressão "e peJa Portaria n" 94194-MJ, de 13 de abril de 1994", tIO.

art. 3' , I, "a" do' SUDsíIiútivo õo-l'rojelo de L~i Çomplementar nO 112-A, de 1993, adotado

pe\as Comissões de Finanças e Tributação - ~FT e de Constituição'e Justiça e de Redação

CCJR.
Neste caso, mesmo concordando com Osl~s da Emenda,

entendemos que a matéria é da alçada da CCJR, por se tratar de,émenda de redação.

EMENDAN"Z

A Emenda n' 2, de igual autoria, e de semelhante natureza, propõe

suprimir a expressão "e pela Portaria n" 94194-MJ, de 13 de abril de 1994," no art. 3',

I, "b" do Substitutivo do mencionado Projeto·de Lei aprovado pelas CFT e CCJR.

Da mesma foona, concordamos com a sugestão. mas entendemos
igúalÍnente que a matéria·é de competência da ctJR, por se tratar de emenda de redação,
em b~sca: da melhor lécniéalegislativa. . .

EMENDAN'3

De semelhante teor, e dá inesma autoria, a Emenda n' 3 propõe a

supressão do lexto "e peJa' Portaria n' 2'36/92-MJ, de 29 de selembro de 1992" no

Substitutivo aprovado pelas. CFT e CCJR.

Pelos motivos manifestos anteriormente. entendemos que a

Emenda n' 3 também Irala de matéria relacionada à competéncia da CCJR.
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EMENDAN·4

A Emenda n· 4, também do ilustre Deputado PAES LANDIM,

manda substituir a expressão: "multa de cinco vous" pela expressão: "multa de cem por
cento" no art. 4' do Substitutivo aprovado pelas CFT e CCJR, e, ainda, determina a
supressão do "parágrafo único" do mesmo artigo.

Acatamos integralmente a sugestão contida na Emenda n' 4. Não
há dúvidas de que os valores das infrações, fixados no caput do art. 4° e em seu parágrafo
único do Substitutivo do Projeto de Lei ComplemenlllJ n° 172-A, de 1993, adotado pelas

CFT e CCJR, assumem caracteristicas de fato confiscatárias, em /Iagrante prejuízo para os
usuirios dos serviços a que se referem as taxas mencionadas neste Projeto de Lei
Complementar. Por esta rulo, somos pela sua adequação orçamentária e financeira c, no
mérito, pela aprovação da Emenda nO 4.

EMENDAN°S

Esta emenda. da mesma autoria das anteriores. recomenda suprinúr

o ano 7' do Substitutivo do PLP n' 172-A, de 1993, adotado pela CFT e pela CCJR, que
trata da atualizaçio monetária das taxas c multas que constituem receita do FUNREPOL.

o nobre Deputado PAES LANDIM, autor da Emenda nO 5, uma
vez mais está correio em sua proposiçlo. De fato, a matéria é regulada em caráter geral

pela Unilo para todos os tributos federais. Não há. pois, necessidade do anigo 7', no texto
do Projeto de Lei cpigrafado, para disciplinar a matéria. Por este motivo. somos

favoráveis à adequação orçamentária da proposição. por entendermos que a matéria nlo
traz qualquer repercussão financeira para os cofres públicos. e, no mérito, pela aprovação
da Emenda nO 5.

EMENDAS N°S 6 e •

o emiMnte Deputado PAES LANDIM, nas Emendas nOs 6 e 8,

recomenda a supressão do inciso II do ano 2', ~anto do texto original do PLP Jf 172-A, de .

1993, encaminhado pelo Poder Executivo, como do substitutivo aprovado na Comissio de
Defesa Nacional, alegando que a instituiçio de taxas somente pode ser realizada por lei,
que especifique seus elementos de determinaçio como base de càlculo, alíquota, fãto

gerador e contribuinte.

Ao nosso _, os vicios apontados pelo ilustre Deputado foram

totalmente sanados no art. 2' e seu parágrafo único do Substitutivo do PLP n' 172-A, de
1993, adotado pelas Comissões de Finanças e Tributaçlo e de Constituiçio e Justiça e de
Redaçlo. Tanto é _dade, que O ano 2' deste Substitutivo nem sequer foi objeto de
emenda em Plenário. Deue modo, somos pela rejeiçio das Emendas nOs 6 e 8.

EMENDAN'7

o eminente Deputado PAES LANDIM, por meio da Émcnda nO 7,

propõe suprimir o item 13 da tabela anexa ao Substitutivo do Projeto de Lei Complementar

n° 172-A, de 1993, adotado na Comisslo de Defesa Nacional, apontando
inconstitucionalidade da taxa a que se refere o item 13 da referida tabela e que trata da

"vÍltoria para concessio de certmcado de squrança em lIconcia bancária".

A taxa a que se refere o item 13 da tabela anexa ao Substitutivo da

Comisslo de Defesa Nacional nlo mais consta da relaçlo das taxas criadas no art. 2' do

SubstitutivO do PLP n' 172-A, de 1993, adotado pell. CFT e pela CCJR. Ademais, como

afirmamos anteriormente, o ilustre Deputado PAES LANDIM nlo faz qnalquer ménçlo de
inconstitucionalidade às taxas COllJlantes do art. 2' do Substituiivo da CFT e da CCJR. Por

esta razlo, somos peI& rejciçio da Emenda nO 7.

Embora a matéria possa ser interpretada regimentalmente como da
competência da CCJR, entendemos que se trata de assunto igualmente superado no
processo de tramitaçio do PLP nO 172-A, de 1993, nesta C.... O art. 2' do Subltitutivo do

PLP, adotado peI& CFT c peI& CCJR, corrige o. vicios apontados na Emenda n' 9, ao

instituir e regulamclllar as novas taxas que, inclusive, alo foram objeto de questionamento
em Plenário quanto à sua constitucionalidade. Pelas razões expostas, somos pela rejeiçlo
da Emenda n' 9.

I:MENDAN'10

O eminente Deputado OSWALDO BIOLCHI sugere alterar a sigl&
do Fundo criado pelo PLP n' 172-A, de 199~, de "FUNREPOL" para "FUNAPOL",

em fàcc da modificação do titulo original de "Fundo de Rftstratllraçfo,
Rcaparelba""ento, Modemizaçlo e Manutençlo du Aiividades da Polícia Federal"

para "Fundo para Aparelbamento e Operacionalizaçlo du Atívidades-Fim da Polícia

Federal". promovida pelo Substitutivo adotado pela CFT c pela CCJR.

Procede a sugestlo do nobre Deputado OSWALDO BIOLeHI,

pois a sigl& "FUNAPOL" é mais compativel com o novo epiteto do Fundo a que se refere
O PLP n' 172-A, de 1993. Por esta razão, somos pela aprovação da Emenda n' lO, nlo
cabendo, no caso. exame quanto à sua adequaçio orçameOlària e financeira.

Em face do exposto. somos' pela adequaçio orçamentària c
fiJwIccira de todas as Emendas, c, no mérito, pela aprovação das Emendas nOs 4, 5 e lO, c

pela rejciçlo das Emendas n·.6, 7, 8 c 9.

O exame de mérito das Emendas nOs I, 2 e 3 é da competência da

CCJR.

.,J.-~,)

01' ,({Zffi
Sala da Comisslo, em de v de 1995

Deputado \ \~-
~~SENMANN -

m - PARECER DA COKIssio

A Collissão de Finanças e 'l.'ributaçlio, ell1 reunilio
ordinAria realizada hoje, opinou, unaniJlemente, pela adequaç/io
financeira e orçamentliria e, no Illérito, pela·aprovaçlio das

Eaendaa nOs 4, 5 e 10; pela rejeiçlio das de nOs 6, 7, 8 e 9; e

pela incompetência da Comissão para apreciar as de nQa 1, 2 e 3,
nos ter.os do parecer do relator.

Estiveram presentes 08 Senhores Deputados Delfia

Xatto, Prealdante; Francisco Dornelle8, Augusto Viveiros e Edinho
Bea, Vice-Presidentes; Benito Gama, Costa Ferreira, Manoel
Castro, Os6rio Adriano, Roberto Brant, Saulo Queiroz, Silvio

!Orre., Bliaeu Padilha,'HermeB 'Parcianelloi Jurandyr Paixlio, Xax

Ro.emaann, Pedro Ilovais, Ari Maqalhães, Bullio Villllni, Ilujlicio

SiJI6e., Fetter J1lnior, Antonio·Kandir , Fernando 'l.'orras, FirlllO de

Ca.tro, ~cio Fortes, Paulo Mourão, Yoda Crusius, celso Daniel,
Paulo Bernardo, Aldo Rebelo, Efraim MOraia, Hugo Laqranha,

Ge~no Riqotto, Paulo Ritzel e Franciaco Horta.

EMENDA N°9

A Emenda nO .9, de autoria tambélil do nobre Deputado PAES
LANDIM, propõe a supresalo do inciso IX do art. 2' do PLP n' 172-A, de 1993, na forma
original encaminhada pelo Poder Executivo. A alegaçio é de que há naquele incilO

inúmeras taxas que alo podcríam ser admitidas por evidente inconstitucionalidade.

de 1996.
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO

1- RELATÓRIO

o projeto em epigrafe foi encaminhado ao Congresso Nacional

pelo Poder Executivo com o objetivo de instituir o Fundo de Reestruturação,

Reaparelhamento, Modernização e Manutenção das Atividades da Policia Federal 

FUNREPOL.

O FUNREPOL, de caracteristica autofinanciável, foi criado com a

finalidade de prover a Policia Federal com meios financeiros que lhe propiciarão

reaparelhamento adequado ás suas necessidades operacionais, especialmente no que diz

respeito ao efetivo combate ao crime organizado, ao tráfego de drogas e ao contrabando.

A instituição do Fundo está amparada no art. 167, inciso IX, da

Constituição Federal e nos modernos preceitos da gestão pública.

Em sua tramitação na Comissão de Defesa Nacional, o Projeto de

Lei Complementar n° 172-AJ93 foi aprovado com Substitutivo. Em seguida, foi alvo de

um novo Substitutivo na Comissão de Finanças e Tributação, oportunidade em que se

modificou completamente as versões anteriores. . Encerrando a sua tramitação pelas

Comissões, o Substitutivo da CFT foi integralmente adotado pela Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação.

Em Plenário, o Projeto recebeu dez emendlt$, razão pela qual

retoma a esta Comissão para o devido exame quanto ao mérito, constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa destas emendas.

II - VOTO DO RELATOR

O projeto de lei complementar epigrafado é de grande importância

para a Policia Judiciária da União, motivo pelo qual entendemos que sua tramitação nesta

Casa se faça dentro da brevidade possivel.

As emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei

Complementar n° 172-A, de 1993 levaram em consideração o texto original do Poder

Executivo, o Substitutivo aprovado na Comissão de Defesa Nacional, bem como, o

Substitutivo adotado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça

e de Redação.

Não obstante, procuramos levar em conta especialmente as

emendas oferecidas em Plenário ao Substitutivo adotado pela Comissões de Finanças e

Tributação e .de Constituição e Justiça e Redação, tendo em vista que tanto. a versão

. original encaminhada pelo Poder Executivo como iJ Substitutivo aprovado na Comissão

de Defe.. Nacional foram modificados simsivelmente pelo Substitutivo adotado nas

comissões meneio'nadas.

As dez emendas de Plenário são examinadas em seguida:

EMENDA N°, 1

Esta emenda, de autoria do nobre Deputado Paes Landim, propõe

suprimir a expressão ~e pela Portaria n°. 94/94· MJ, de 13 de abril de 1994", no art. 3°,

I"a", do SubstitlJtivoao Projeto de Lei .Complementar nO li2-AJ93 adot;Wo pelas CFT c
CCnL .

Neste caso, acolhemos a emenda, acrescentando, no entanto. em

lugar da expressão anterior o seguinte texto: "na forma da legislação vigente".

EMENDA N' 2

Da mesma furma, e de igual autoria, a Emenda nO 2 propõe

suprimir a expressão "e'pela Portaria n° 94194· MJ, de 13 de abril de 1994", no art. 3°,

I, "b", do Substitutivo ao mencionado Projeto de Lei aprovado pelas CFT c CCJR

Da mesma maneira, acolhemos a sugestão. substituindo

expressão destacada pelo seguinte: "e por atos normativos complementares".

EMENDA 3

De semelhante teor e da mesma autoria, a Emenda n° 3 propõe

suprimir no art. 3°, I, "c" do Substitutivo adotado pelas CFT e CCJR a expressão "e pela

Portaria n' 236/92 - MJ, de 29 de setembro de 1992".

Entendemos que a emenda procede sob o ângulo de melhor técnica

legislativa, razão pela qual estamos propondo substituir a expressão destacada pelo

seguinte texto: "na forma da legislação vigente".

EMENDA N° 4

A Emenda n° 4, de autoria também do ilustre Deputado Paes

Landim, propõe substituir no art. 4° do Substitutivo adotado pelas CFT e CCJR a

expressão : "multa de cinc:o vezes" por "multa de c:em por cento". recomendando

também suprimir o parágrafo único do artigo mencionado.

Trata-se de matéria cujo mérito é da alçada da Comissão de

Finanças e Tributação.

EMENDAN" 5

Esta emenda, de autoria também do eminente Deputado Paes

LandIm, propõe suprimir o art. 7' do Substitutivo do PLP n° 172-A de 1993 adotado pela

CFT e pela CCJR que trata da atualização monetária das taxas e multas que constituem

receita do FUNREPOL.

Acatamos integralinente a emenda. tendo em vista que a matéria

deve ser de fato regulada pela União em caráter geral para todos os tributos federais.

EMENDAS N°. 6 E 8

o ilustre Deputado Paes Landim propõe suprimir o inciso 11 do art.

2° do texto original do PLP nO 172-A, de 1993, encam.inhado pelo Poder Executivo, e na

forma do Substitutivo do relator Deputado Werner Wanderer aprovado na Comissão de

Defesá Nacional,

Entendemos que os vícios apontados foram total!TI~nte sanados no

art. 2' e seu parágrafo único do Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n° 172-A, de

1993 adotado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição c Justiça c de

Redação, que, inclusive, nem foram objeto de emenda em Plenário. Desse modo, somos

pela inadmissibilidade e rejeição das Emendas nOs 6 e 8, por se tratar de matéria vencida na

tramitação do Projeto de Lei Complement.... nesta Casa,

EMENDAN' 7

Da mesma forma, p nobre deputado Paes Landim propõe suprimir

o item 13 da tabela anex~ ao Substitutivo",> Projeto de Lei Complementar n° 172-A, de

1993, de autoria do relator Deputado Werner Wanderer, e adotado na Comissão de Defesa

Nacional.

A. matéria de que trata a Emenda n° 7 foi abordada de modo

totalmente diferente no art..2° do Substitutivo do Projeto de Lei C~mplementar nO 172-A,

de 1993 adotado na CFT,e na CCnL A taxa a que se refere o item 13 da tabela anexa ao
Substitutivo adotado pelo Comissão de Def... Nacional nem sequer comta do ele;"'" do

taxas criadas no art. 2° do Substitutivo aprovado pelas Comissões de Finanças c Tributação

e de Constituição e Justiça e de Redação. Por esta razão, somos pela inadmissibilidade e

rejeição da Emende nO 7.

EMENDA N° 9

A Emenda nD 9, da .mesma autoria das anteriores, propõe suprimir

o inciso IX do art. 2° do Projeto de Lei Complementar n° 172, de 1993, no texto original
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encaminhado pelo Poder Executivo. O eminente Deputado Paes Landim manda suprimir o

inciso IX do art. 2' sobredito, alegando que há inúmeras taxas que não poderiam ser

admitidas por flagrante inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 172, DE 1993.

SUBSTITUTIVO" CFT

SUBEMENDA N° 3

In _PARECER DA COMISSAO

Art. 3-, I. "e" - Sub$titua~se a expressão: Me pela Portaria ne

23'/92 " MJ, de 29 de "lembro de 1992" pela expressão: "na forma da Iegislaçio

Ylpate'.

Deputado A

A Co~issão de Constituição e Justiça e de Re
daç!o, eM reuni!o ordinária realizada hoje, ao apreciar as
Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei Complemen
tar nO l72-A/9', opinou unanimemente pela constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apr~

vaç!o das Emendas de nOs 5 e 10; pela constitucionalidad~jH
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com subemendas, das Emendas de nOs I, 2 e , e pela prejudic!
alidade das de nOs 4, 6, 7, 8 e 9, nos termos do parecer do

Relator, Deputado Nilson Gibson.

Estivera~ presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira _ Presidente, Vicente
Cascione e Vicente Arruda - Vice-Presidentes, Ant~nio dos
Santos, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Nelson Trad, Paes
Landim, Régis de Oliveira, Rodrigues Palma, Vilmar Rocha, De
Velasco, Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, José Luiz Cle
rot, Robson Tu~a, Udson 8andeira, Adylson Motta, Darci Coe
lho, Gerson Peres, Jair Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende,
Almino Affonso, Oanilo de Castro, Edson Soares, Marconi Pe
rillo, Welson Gasparini, José Genoino, Luiz Mainardi, Mar
celo Oéda, Milton Mendes, Milton Temer, ~nio Bacci, Corio
lano ,sales, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes, Jair Soares,
Magno Bacelar, Ricardo Barros, Theodorico Ferraço, Elias
Abrah!o, Jair Bolsonaro, Luis Barbosa, celso Russomano,

Salvador Zimbaldi e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, em 25 de abril de 1996

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' ln·A; DE 1"3
SUBSTITUTIVO· CFT

SUBEMENDA N° 1

EMENDAN' 10

Acatamos a sugestão de alteração da sigla para FUNAPOL por

considerá-la mais ajustada de fato á nova denominação do Fundo.

Esta emenda trata de matena vencíqa na processo de tramitaçio

do PLP n' 172-A, de 1993 nesta Casa. Os VIcias de inconstitucionalidade das taxas

apontados no texto original do ·citado PLP, encaminhado pelo Poder Executivo, foram

totalmente sanados no art. 2' do Substitutivo adotado pela CFT e pcla CCJR. Tanto é

verdade que o nobre Deputado Paes Landim, autor da Emenda n' 9. não faz qualquer

menção de inconstitucionalidade às taxas criadas pelo art. 2' do Substitutivo me"oionado.

Assim sendo, somos pela inadmissibilidade e rejeição da Emc..da n' 9

O ilustre deputado Osvaldo Biolchi propõe alterar a sigla do Fundo

criado pelo Projeto de Lei Complementar n' 172-A, de 1993 de "FUNREPOL" para

"FUNAPOL"1 por entender que tal sigla retrata mais fielmente o novo epiteto do Fundo,

na venlo· do Substitutivo aprovado nas Comissões de Finanças e Tributação e de

Constituiçio e Justiça e de Redação. A denominação original "Fundo de Reestruturaçio,

Reaparelhamento. Modernização e Manutenção das Atividades da Polícia Federal" foi

alterada posterionnente pelo Substitutivo adotado pela CFT e pela CCJR para "Fundo para

Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Policia Federal."

Diante do exposto, somos pela admissibilidade e aprovação, JIO

mérito, das Emeodas de Plenário n's 5 e 10 e das Emendas n's I, 2 e 3, com as

Subemendaa anexas, referentes ao Su titutivo ao PLP n' 172-A, de 1993, adoudo pelas
Comissões de FII1ltlÇU e Tn"buta ae Constituiçio, Justiça e de Redaçio. Somos ainda
pela inadmiuibilldade das Emen .6, 7, 8 e 9.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 172, DE 1"3

SUBSTITUTIVO· CFT

SUBEMENDA N° 2

904 - MJ, de 13

co.ptementares".

SUBEMENOA NO 1 ADOTADA - CCJR

Substitua-se, na alínea Ila
ll do inciso I do Art.

'o da emenda nO I, a expressão "e pela Portaria nO 94/94-MJ,
de 13 de abril de 1994", peia expressão "na forma da legisla
ção vigente".

Sala

Deputado A
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CONGR.r:S50 NACIONAL DecR..E.TA:

SUBEMENDA NQ 2 ADOTADA - CCJR

Substitua-se, na alinea "b" do inciso I do Art.
3Q da emenda nQ 2, a expressão "e pela Portaria n.Q 94/94- MJ,
de 13 de abril de 1994" pela expressão "e por atos normativos
complementares".

Sala da Comissão, em 25 de abril de 1996

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTACAo, E DE CONSTITUI

CAO E JUSTICA E DE REDAçAO (ART. 54) - ART. 24, II)

(

O artigo l° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passa
a conter o inciso V, com a seguinte redação:

"Artigo l° ······ .

Deputado A

V • motorista profissional autônomo que, na data da
publicação desta lei exerça, compro~ente, ~ veículo de. sua propri~,
atividade de transporte escolar, na COIIdição de btu1ar de autorização, penmssão
ou concessão pelo poder competente e que o veículo se destine à utilização na
categoria de aluguel."

JUSTIFICATIVA
SUB EMENDA NO 3 ADOTADA - CCJR

Substitua-se, na alínea I'e" do inciso I do Art.
30 da emenda nO 3, a expressão "e pela Portaria nQ 236/92-MJ,
de 29 de setembro de 1992" pela expressão "na forma da legis
lação vigente".

Sala da Comissão, em

Presidente

PROJETO DE LEI N° 753-A, DE 1995
(Do Sr. José Coimbra)

Inclui a categoria de transportador autônomo escolar nas hipóteses de isenção
do IPI na aquisição de veículo de transporte e de passageiro, acrescentando
inciso V ao artigo 1° da Lei nO 8.989,de 24 de fevereiro de 1985; tendo parecer
da Comissão de Finanças e Tributação, pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição deste e do de nO 1.202/95 apensado.

(pROJETO DE N° 753, DE 1995, 1ENOO APENSADO O DE N° 1.202195, A
QUE SE REFERE O PARECER) .

suMÁRIO

I - projeto inicial

II - projeto apensado:
projeto de Lei nO 1.202195

1II- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
• parecer do relator
- parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 753, DE 1995
(Do Sr. José Coimbra)

Inclui a categoria de transportador autônomo escolar

nas hipóteses de isenção do IPI na aquisição de ve!c~

lo de transporte de passageiro, acrescentando inciso

V ao artigo 19 da Lei n9 8.989, de 24 de fevereiro de

1985.

Preliminarmentç

Diz a ementa da Lei nO 8.989/95, "verbis"; . . .
"Dispõe sobre a isenção do IPI na aqWSlção de automovelll pata

utiliza ão no transporte autônomo de p~sageiros. bem como por pessoas
POltaiOras de deficiência fisica e aos destinados 3D transporte escolar e dá

outras providências.
u

Como se vê. a categoria do "trans~e .esco~ ~
te contemplada no preâmbulo da lei, onde a intenCIO legtS é Dtallle:lpressameD . lapso neste

caracterizada, sendo licito pesumir • 3D inclw-Ia no contexto - mero ,
do que inclusio indevida naquele.

Mmt2
Esta iIaçio é válida porque, a figura do "transportador" escolar,

merece até prioridade em relação às demais beneficiadas n7ste :n0 legal.•
De fàto, comparativamente às demais categonas, e a que: rtlUDC dtw

condiçôes essenciais. não presentes naquelas uma vez que. de um lado. se~
de transporte coletivo de passageiros - uma necesidade para desafogar o. trânsItO,
notadamente nas imediações de escola, onde familiares, em carro parttcular ou
até tui, se acumulam em fila dupla - além do aspecto social. . .

Ademais, e principalmente, porque a isenção ora pleIteada attnge
vários objetivos pois beneficia, além do transportador, ~ menores - o que não
ocorre necessariamente llll-isenção incondicional e geDénca a todo motonsta de
taxi, que não repercute sempre a terceiros, como no exemplo acima - uma vez
que o transporte escolar protege o menor, da violSncia urbana. notadamente nos
grandes centros.

Portanto, o pr~j~Ío visa, reparar flagrante injustiça, decorrente de
oDÚssilo involUlária do legislador.

Sala das Sessões, [O ~?/(1 .r,/.:;" ç
i,

(li .

~.RA
.': ( J I \

\: ".
\

"LEGISLAÇl0 CITADA .-nEXADA PELA
COORDENAçAo DE ES1\JDOS LEGISLAllVOS.c.or

LEI NI 8.989. DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

DlspOe sobre isençlo do IlIpOsto
sobre Produtos Industrlalizados
(IPI) na aquisiçlo de autoll6Ydl
para utllizaçlo no transporta
autOnoao de passageiro., bu COa0
por pelso"as portadora. d.
:IetlcUncla !1aica I aos
destinados ao transporte escolar,
• di outras pro'fidtncia••

......................................................................................
Art. 1- Ficm isentos do Imposto sobre Produto.

Industrializados (IPI) os automóveis de oassaa.iro. de
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fabriC.çlo n.cional ele .U 127 HP de potlnci. brota (SAI).
quando .dquirido. Por:

I aotoristas profissionais que, na data da
publlcaçlo dasta Lei exerço. comprovaduente .. ve1culo de aua
propriedade ativiãacie de condut.or autOnow.o da p••••g.iro., na
condiçlo ele titular ele .utorizaclo, p.rai..lo ou conc•••ao do
podar conc.dent. • que de.tin.. o .utOll6val I utilizaçlo na
c.t.gori. d••lugu.l (tlllill

II - IIOtori.t.. profission.i••utIlDOllO. titul.re...
autorl:aclo, penai••la ou concalllslo para axploraçlo do Hn'1c;o
ele tran.port. individu.l d. p••••"'.iro. ltlxi). ~dido. ele
continuar exercendo •••• atividade _ virtude de deltrult;1o
"'*Pl.t.. furto ou roubo do veiculo, de.de que e1e.tina o
..ie:ulo .dquirido I utilizaçlo n. c.ta\lOri. ele .lugu.l (tui) ,

III cooper.tiv.. d. trab.lho que ..j_
perai..iOlliri.. ou c:onc...~onlri.. ele tr.nsport. póblic:o ele
p...."'airo.. n. c.t.gori. d. .lugu.l (tlxil. d.acIe que t.18
vaiculo. a. d.atin.. I utiliz.çlo ne.s••tividede,

IV - pel.O" qua, _ razla de aer. portador.. de
e1eficllncia fiaica, "'" po.... diri",ir autClll6veia c:oauna.

PROJETO DE LEI
N° 1.202, DE 1995

(Do Sr. Aldo Rebelo) v

Altera a Lei n9 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,~
"dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Indu!

tralizados (IPI) na aquisição de automóveis para utiliza
ção no transporte autônomo de passageiros, bem como por 

pesoas portadoras de deficiência física e aos destinados

ao transporte escolar, e dá outras providências".

o C......NICÍOIIIi decreta:

An. lO • A Lei rt 8.989. de 24 de I"m:rl:n de 1995. pISA I \'ipnar tom ...cpialcs
aIImçks:

I·IM1·· , .
......... , .

V • lIIOlOrislls proliuiaolis. 1Ul6aomo' utiium ..... vdetios P" lIlIIIpCl<I< escola"
ClOIIII'mS]IOIU pUblic• ...- de pasupiros. de.de .... oj>rdI:cida~Io 1JUlicip1l."

n . "An. 9' • EIIl Lei ... em YiJor ... data de .... publicaçlo.~ 1It 31 ele
dezeSIlIIro ele 1996."

An. r •o Poder E=ulivo~.dispo... DCJIl Lei em ........ diaL

An. 3" • EIIl Lei ...em.Dl data ele SUl JÚ'lÍCaçlo.

An. 4" ·1tcYOpm-H .. cIiIposiçGcs em cOlllririo.

JVSTJ1lJCAÇAO

Há lIIOI • Poder ED:culiYo YCII1 cOllCcdeodo I isalçlo do plplDCltO do ImpoIS.
soIIn ProcbAls lDcàIslriIIizaI (IPI) Da ..psiçlo de Dom6wis IH cbamadoI"luiISas".
AIIIIIlDcSIlI: \'Ípn I Lei rt 8.989>'JS.

Como •• disp<lsilivo. legais llJleri.......... Ui exclui d. beneftcio •• m.torisw
proftslÍODIÍS que .c dodicam i l1Mdzdc: do condoo>rc. de veículos destinado. lO trImpoitc cscola" •
lO lSlIUpon. coletivo url>1DO oIlemllivo do P"'''!"Í'.'' 1IrlVé. do lI1IIODICIvcis 1JIilitírio••

A dofici!Dc:ia do tnmportc colctiv. do pu.qeiros. pme;palmcutc DOS ccnlrO•
.n-'. éf~ pcrcepllYd. • I nec••sidade do supri.JI é tqente. o 1nn!pOfl. púbIic.
1IIlanaâYo. que llCDdc principllment< às comadu de blÍD rcuda é lIIIIl fOlDll concrell de
complemesllar ••miç. de tnDIponc coleliYo. além do praporciomr I imímeros mororiJW. empreco
e .... fOlllC elerenda~.

DlllICSIDlI fonna. JlI'l" que se eledic:... IOIrlIIJpOrIC escolar.
A isCllÇIo do IPI p.. llIl.móveis adquiridos com ..... finalidade•••cri um justo

......Icio prcllado à ..... 111GIOrÍIIU. que llIo lbn qusIqucr tipo do ÍIICCIlliV. liscll.

Com ell: objetivo. apresemo o Projclo de Lei acima. e espero cOllllr com • apoio
4as1lOln. pores JlI'lI aprovaçlo do mesmo.

Sob das ScSl6es. em

D~~~
PCdoB·SP

··LEG:SLAÇi.O CI:ADA ANEXADA PHA
COOR~E·'tl,t.'ÃCDE ESTuDOS LEG~S~ATfVOS·:"O: ..

LEI Nt 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Displle· sobre isençlo do. Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) na .quisiçlo de auto.t>veis

para utilizaclo no transporte
autOno.o de passaqeiroa, bem como
por pessoas portadoras de
deficillDcia f1liica e aos
destinados ao transporte escolar,
e di outras providlncias.

......................................................................................... ,. .
Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) os autolllÓveis de passageiros de
fabricaçlo nacional de até 127 HP de potincia bruta (5AE) ,
quando adquiridos por:

I motoristas profissionais que, na data da
publicaçlo desta Lei exercam comprovadamente em veiculo de sua
prcprieáade atividade de condutor autOnOJllO de passageiros, na
condiçlo de titular de autorizacão, permissão ou concesslo do
poder concedente e que destinem o aU1:om6vel à utilizacao na
cateqoria de aluquel (táxi);

11 - motoristas profissionais autônomos titulares de
autorizaçlo, permíssio ou concessão para exploração do serviço
de transporte lndividual de passageiros (táxi), impedidos de
continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição
completa, furto ou roubo do veiculo, desde que destinem o
veiculo adquirido à utilizaclo na cate",oria de aluguel (táxi),

111 cooperativas de trabalhs--. que sejam
permissionárias ou concessionárias d. transJ;>Orte pllblico de
passa",airos, na categoria de aluguel (táxi). desde que tais
veiculas se destinem j utilizaçlo nessa atividade;

IV - peSSOAS que, era razl.o de serem portadoras de
deficiêncie f1sica, nlo possam dirigir autolllÓveis comuns.
.................................................................................................

Art. go Esta Lei entra .. vigor na data de sua
publicaçlo. vi",orando at' 31 de dez-=bro de 1995.

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

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N· 753/95

Nos termos do art. 119. I. do Regimento Interno da Cãmara 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 11/09/95, por
Cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao proJeto.

Sala da Comissão, em 19 de setembro de 1995.

~
Secretária

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I- RELATÓRIO

A propoSição em epigrale. da autoria do nobre Deputado JOSÉ

COIMBRA, busca isentar do Imposto sobre Produtos Industnalizados (IPI) ?S automóvCIS

de passageiros. de fabricação nacIOnal. de ate 127HP de potência bruta (SAE), quando

adquiridos por motorista profiSSional autônomo para utilização no transporte escolar

Ressalta o autor que na ementa da Lei nO 8 989, de 1995. na qual

pretendc..se incluir a presente emenda • "a categoria do 'transporte escolar' esta

expressamente contemplada", "sendo lícito presumir mero lapso" "sua não inclusào 110

texto da lei. tratando·se pois, de "reparar flagrante injustiça"

Alega. ainda, que a ativldad~ caracteríza~se lambem como

transporte coletivo de passageiros e "beneíicia, além do transportador, a menores",

retletindo seus efeitos desta torma a terceiros

Doutra pane. o Projeto de Lei n' I 202. de 1995. apenso. de

autoria do ilustre Deputado ALDO REBELO. objetiva idêntico favor fiscal para os

motoristas protissionais autônomos. que exerçam o transpone escolar efou o transporte

alternativo de passageiros, observada regulamentação municipal
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Justifica o autor a proposição. com base no aspecto complemenrar

que assume o transporte publico alternativo perante o deficiente transporte coletivo de

passageiros. especialmente no que tange ás camadas socIais de mais baixa renda. "além de

proporcionar a múmeros motoristas, emprego e uma fonte de renda familiar"

11- VOTO DO RELATOR

Cumpre examinar a matéria sob os aspectos de adequação

orçamentàna e financeira e do memo

As proposições em tela não contrariam os dispOSItivos

constitucionais referentes à matéria financeiro-orçamentaria e ao Plano Plurianual em vigor

Entretanto, por concederem isenção de natureza tnbutana. os projetos de leI colidem com

o disposto no art 2° da Lei de Diretrizes Orçamentarias • LDO para o corrente e proximo

anos (LeIs n's 8 931. de 22 de setembro de 1994. e 9 082. de 25 de julho de 1995) no que
tange a elimmação do deficit publico como uma das pnoridades c metas da administração

publica federal, bem como descumprem a exigência de estimativa de renúncia de receita e

de designação de despesas a serem anuladas, contidas nas mencionadas Leis de Diretnzes

Orçamentárias

Quanto ao merito, cabe preliminarmente assinalar que a materia

trata da renuncia de receitas publicas autt:mzada por lei

Vale observar que a exclusão do transporte escolar no texto da Lei

n· 8 989195 deveu-se a veto exercido pelo Presidente da Republica. o que reforça a

intenção de não atnbuir o beneficio à atividade em tela, porquanto a.~ demais prcvisõe..

legais, a saber, voltadas para os detidenres tiSiC05 e 05 taxistas, enconrram respaJdo em

legislação anterior, cuja matéria vem sendo continuamente prorrogada.

Por outro ladp, a extensão do beneficio fiscal aos veiculas alocados

ao transpone coletivo urbano altern~tivo implica a adoção de paliativo, em detrimento da

alocação de recursos suficientes para a.umentar a eficâcia da sistema de transporte de massa
~ adequado as populações mais carentes Isto porque a concessão de favor fiscal do IPI

acaba por ret1etir~se na transferência constitUCIOnal da repartição de receitas tributárias.

para Estados e Municipios, reduzindo repasses financeiros necessãrios à melhoria das

condições de vida de seus cidadãos

Ademais, necessàrio se faz ressaltar que a concessão de beneficios

fiscaiS e exceção do sistema tributana, não cabendo sua extensão ao conjunto de demaiS

categonas e atividades cUjas especificidades siio igualmente Jmponame.s.

Finalmente, há. que se mencJOnar que os automóveis para.

transporte coletivo de passageiros, especificamente 05 ônibus com capacidade acima de 20

passageiros e os mícroônibus com capacidade de 15 a ~O passageiros, classificados

respecllvamente nas posições 8702 90 0000 e 8702. 10 9900. da Tabela de IncIdência do

IPI. aprovada pelo Decreto n" 97 410. de 23 de dezembro de 1988. encontram-se gravados

com a alíquota O(zero), o que significa a não constÍtuiçàa de crédito tributário decorrente

da aquisição de tais bens

À vista do exposto, votamos pela inadequação orçamentária e

financeira dos Projetos de Lei n· 753 e n' I 202. de 1995. e no mérito. pela rejeição de

ambos

Sala da Comissão. em ,. de Ô~ _~.<o de I99Ç

O~'.o" ~"~ORR

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinAria

realizada. hoje, concluiu, unanimemente, pela inadequação financeira
•

e orçamentária e, no mérito, pela reJe.l.çao, do Projeto de Lei n ll

753/95 e do PL n" 1.202/95, apensado, nos termos do parecer do

relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Delfim Netto,

Presidente; Francisco Dornelles e Edinho Bez, Vice-Presidente_;

José Carlos Vieira, Manoel Castro, Mussa Cernes, Os6rio Adriano,

Roberto Brant, Saulo Queiroz, Silvio Torres, Eliseu Padilha,

Gonzaga Mata, Hermes Parcianello, Homero Oguido, Jurandyr Paixão,

Max Rosenmann, Pedro Novais, Ari Magalhães, Basilio Villani, Fetter

Júnior, Antonio Kandir, Fernando Torres, Firmo de Castro, Paulo

Mourão, Yeda Crusius, Celso Daniel, José Fortunati, Paulo Bernardo,

Fernando Lopes, Fernando Ribas Carll, Aldo Rebelo, Efraim Morai.,

Hugo Lagranha, José Coimbra, Francisco Horta, Nelson Keurer,

Arnaldo Madeira e Luiz Gushiken.

Sala da Comissão, em 24 de abril de 1996.

Presidente

PROJETO DE LEI N~ 1.086-B, DE 1995
(do Poder Executivo)

COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES

AII8I'II dispositivos da Lei nO 2.180, de 5 de fevereiro de
1954. que dispõe sobre o Tribunal Marítimo

(Às Comissões de ViaçAo e Transportes, de Relações Exteriores e de
Constituição e Justiça e de Redação ( Art. 24, 11 )

SUMÁRIO

I • Projeto inicial

11· Na COmissAo de Viação e Transportes:
- termo de recebimento de emendas;
• parecer do Relator;
- parecer da Comissio

111 • Na Comissllo de Relaç6es Exteriores:
- termo de recebimento de emendas;
- parecer do Relator;
- parecer da Comissllo

PROJETO DE LEI N° 1.086-A, DE 1995
(Do Poder Executivo)
Mensagem n· \.057/95

Altera dispositivos da Lei n' ·2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que
dlsp6e sobre o Tribunal Maritimo. •

(Às C~issões de Viação e Transportes: de Relações Exteriores;e de ConstitUição
e Justiça e de Redação - Art. 24, 11)

SUM4RIO

- Projeto iniciaI.

11 - Na Comissão de Viação e Transportes:
- termo de recebimento de emendas

parecer do relator
- parecer da Comissão

O CONGRES~O NACIONAL ~ecre..:

An. l' Os artS. 10. 11. 1: e 18 da Loi n· :.180. ~c 5 de .everclfo de 1954. passam a
vIgorar com as seguintes aJteraçócs:
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"An. 10•.••..•.••.•.••.•...•..•.•.•.•..•.•.•.•.•.....•.•...•.....•......•........................•.•....•...••.....•..•...

L) embarc:lçàes merc:lntes es~gelr3S em alto mar. no caso de esLaR:m envolvidas
~m qualquer :lcldeme mantimo ou Incldem:e de navel!Jção. no qual tenha pessoa físIca
brasileira perdido a vida ou saindo femnentos graves. o-u tenham provocado danos graves J.
navIos ou a Instala.ções brastleIr'J.s ou ao meio mannho. de acordo com as nontlJS do
Oiretto [ntem:lClona.i~

1) os propneúrios. JImadores. locarários. carrel!adores. conSl1ZT13lárioS. ~ o;eus
prepostos. no 6!3.S.t1. de cmo:lrcaçóes mercantes c.sl!arl)!emís~ -

J) os empreIteirOS e propnel:1Jios de ::onstrüçõcs e'(ccuIJdas sob. sobre e :ls mateens
das águas lntenores e do mar lemtonaJ braslJelfos. sob e sobre: a lona econômica exclusiva
e a plalAfonna conttnenta! brasileiras e que. por erro ou Inadequa.ção de prolclO cu
execução ou pela não observâncta de especificações u~cnicas de matertai5. métodos e

~
. essas adequados. ou. al.ndil' por Introduzir mOdifi.lcações estrutul'3.15 nã.o autorizadas nas
úb ongm3ls. Jlentem conUã a segurança da navegação:

~ I) Inda pessoa jun'díca ou física envolvida. por quaJquer fonna ou motivo. em
ente ou fato da navegação. respeitados os demaIS mstnlmenlOS do DLCeIlO Interno e as

.annas do Direito InternaCIOnal:

mJ ilhas Jfilficiais. instalações e estruturas. bem como embarcações de qualquer
nacionalidade empregadas em operações relacionadas com pesqUisa científica mannha.
prospecção. L'xploração. produção• .umaz.en::unemo ~ bcneiicíamcnto dos reCUI30S mnurais.
nas águas Inlenores. no mar tcmlonaJ. na lona ~conômica exclusiva e na pl.:uafonna
1.0nl1nemal brll.lj,llelros. respeitados os acordos bilateraiS ou muJulater.us firmados pelo pais
e JS normas do Direito JntemaclOnaJ."

A. =. do proJelo de lei que "Altera di5pOSilivo~ da tel n'" ::U80. de 5 de fevereiro de 1954. que
díspóc ~ob~ O Tribunal ~anlImo".

··Art. 11 ..

Parágrafo único .

n os navios de Estados estrangl;tros un1íz.ados para fins comerctaiS."

,'rt. 11. c.:.on~dc'f.J,"~ tl'Rb.·u'C;w;:~ IntrC~nff tOd" C'on.llrru,:\o utllluda
COIftO m~Jo de Ir....porte por *Oua. e dultud. a irI,hiJl1'~ " UVlrpCle.
quJluqultr que- Mia. as lU" c.tllCtn1JtlC... lugw de lrilf90..

Parigr." Iinko. flc:.~ ftI'Ú,.rac!OI~

a) OI arfe',fOI 8uhlHtft de IaMIhtaI 1oc:0III0Ç1o Im seu ,mpr'tIOC

h 1 ti, elnbarc:\(j)f, UtihZOOA.I n. prAhc=ag~.. DO ttal'Llport,. nIo rf811
Mr"do e "'Ui ;auvtdadn rrltg,oluu•• CI'Atlfacas. MMhce8~u. :tcrutl\lU Ir de"
patln-u;

c) ,.,~ t':rIpreq:K1..5 no Ur'\'i\O ".;blko....c,to .. doi Marinha de C"fll,rra';

,n ,,~d.. M•.,inh d,. Guerra. quando ullHzadas tetal ou p.rd.l.uta
no 1I.lnspurtr rrmunft'adu de paauQcaroa ou car".J.a:

C' I as aeronave.l dUrAnl,. • Ihltuaç",o ou ti" v60. dClId, qur colkb. ..
:a11·r.tC'l" de quaklurr "I•.,nrl'" contra f'lIIIhllrc.c;bea ...rc~ftIU_

..\rf. 12. U DC'1Io~11 d. Maríaha M~rcantr couKfrrA'H cona.."ttuldo:

li' pw tc:!os quantoS uerct1ll .nvidlldc .. bordo dH PtattlK,6t• ..,.
';'lnlr. ;

lo ~ ""Jo pe:~l da pr,Jtle.;r.:
.:) ,.Ioa _... t?abA1.... r••araIriraL di.... canti,. e oftdMa ..

::'OftJlIht':A~ • rltNrlf\"o\o uval:

d) pC'lo 1'll"",n::tJ dil .. ndnllnlstrllçOes dOJ Dortas organl:&tCiOl:

r) pelo~ trabaJh"dures d~ estiva e capatazla:

n P"Jos pC'~"'adnres;

p I P,.(os ã'lrlnooores.

J'~lráyrafo UI1U·O. Eqlllp.:arOlm·sc aos marUlmos AQuiles Qut. ..rm m<'ltr1·
clIl~. ('steJam dt t;,:u ,,'111 qualquC'r função que deva ter exercida pur MtltI
timo.

ArI. UI. As declsO.. do Tribunal MarltllllO quanlo • mallrla licnlca
referenle aos acidenlo. o falos da Davogaçlo 11m valor probal4rlo. •
,.uumom cerra.....Ddo ....ceUvela de reo:ume pelo Poder )udidArio &llma1.

..,.....so "'"'" colllláriU a lato upnao da lei, prova avlda..a <!!» a..
011 luar.. dlrallo IIldIvidual.

Sonhares MembroS do Congresso Nacional.

...-\n.l:! .

h) pelos mergulhadores:

i) pelos ólllladorcs:

.. Art. 18. As decisões do Tribunat Maritimo_ nas m~rias de sua. coml>Ct!nciL tem
valor probatório e se presumem cenas. sendo suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário
somente nos ca.ws prevHilO5 nos artigos 102. inCISO UI. alínea "a" c. lOS. i.lciso UI. J.1ínea
"a". da Constuuição."

Art. 2,8 E~la L~l ~mra vigor na dam de sua p.ublicaç:io.

Br:J..Sllia.

Nos ~:m05 do artigo 61 da ConslilUiç.io Federal. submeto 1 elevada deliberaçiO de

Vossas Excel!ncidS. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor MinislrO de Estado da

Marinha.. o lexto do projetO de lei que "Altera dispositivos da Lei n- 2.180. de S de fevereirO de

1954. que dispõe sobre o Tribunal Marítimo".

Brasília. 1a de o u r u" ro de 1995.

Bras.tlia, .20 de setembro de 1995.

LEGISLAçAO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR Excelentissimo Senhor Presidente da RepUbl~ca,

LEI N.- 2.110 - DI 5 De RYD::lIO D& 1154
Dar611: s4au o TuIv__'L J4A1.tmIQ.

O Prtsidenta da. Jt.ep\iblic-a::

raço sabtr qUI o ConSfeuo Nacional dtcrct:l. • lU l&J)CioDo ....
,ulnr. Lei:

A Lei n" 2.180" de 5 de fevereiro de 1954, que versa

sobre o Tribunal Karitil'1O, n.clllssita de atualizações, notada.ente em

seu capitulo IX, concernente a jurisdição e competência daquele Tri-

bunal.

ça da navegação.

feren1:amente dos conceitos enfocados pela Lei de 1954.

Convenção d~s N~ções Unidas sobre o Direi to do. Mar, da qual õ Brasil

e Estado Parte, que deu nova definição ao conceito de Mar Territo

:-ial e instituiu a Zona Económica Exclusiva do Estado Costeiro, di-

As alteraçõe!; t.êm por finalidade corrlgir distorções,

com as quais se depara o Tribunal Maritimo, principalmente quando se

faz necessario estabelecer sua jurisdiçâo e competência, em situa

ções não contempladas pela atual Lei, decorrentes da ·constante ~vo"

lução tecnológica da indtls1:ria naval; daí resul t::a a ausencia de ji1'!r

gamento de fatos, cujos efeitps, quase. sempre, ;'.t'~er-eSSi!m. à seguran-

outro mot~vo determinante toi a en1:rada ea vigor daJ.

C'J c:naNrl::l\~a' NC-rcanc.. tsrr.:ln;elrll" ria alio ..ar. noJ CUClI dt .baIo.
ro.'·.lu cC'ln l'1l.h.J.rl;'~\õt.s brilMl.·u.... de ,Jcurdu com AI nora" 40 Dlte1"
Intt'rn:!dun.Jl:

di o pC'Ssool dOI ..briMa M"ro:::ulIe br.:lS't"jra;

",J OI aantlmos '.lt.ranorlrot. Ir" turtt6rio ou .al1lUts lerrtrorlo;1a b'....
lrle;". '

f) 0.1 pruprt~ti\rIUl arulildl)fCS. K>C~IAno.. cillr",gndur~s. ~gcr.I:.I • c.»
,..Ullnrnnoc d~ ~mNn;aç6cl btU&lcsras c MIII prepaarOl:

o) i10cates ou cOIWfln.L1rloc ao 8,...1 d, rM~ ntr.nil~r. d~ YY","
g.l\.:.u.

11) t1rIPfttleircs ou prcpr~tiriCA de ~Jt.llhtOL CllrrrtrPo dlqUtl IN o&
cln". dt (oNtntÇlo 011 tCPllflÇIo ..".ai ~ aNI 1IUPQlIt0l.

CilPllULO 11
DA JU.-ao a .....nTtHaA

Art. 10. O Trlbvaal Marlluno uercera turiIcLçJo 16bt~:

.) Cal~Ot. lMf1:aMes d......' • .aouI..... t. ~ "'wa
.UtlrólJ:

li J t'rnh~ucõl\lK'.I mtrl,;:1ntCJ br.ni~jrns tia .ilha' lÍI~r. ou tJ:l ~AUU utru
gLi..,,.

1l1lILO I
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ANEXO A EXPOSIÇÁO DE MOTn'OS DO MINISTERIO DA MlI1lINHA
N' 083 ,DE :0/ 09 /95.

L Sintese do problema ou da situacão que reclama providências:

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.086195

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. ~residente determinou a abertura • e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 03.11.95 ,por cinco sessões.

Esgotado o prazo, nAo foram recebidas emendas ao Projeto.

PEREIRA

Em face do acima exposto, submeto à consideração de4.

Vossa Excelência o Anteprojeto dê Lei que a esta acompanha.

Respeitosamente,
1 "\l __ {;J(~

HAUR'étêESlI1l RODRIGUES
Ministro de t.:':=.=.~ ..:.=.

A ]Urlsdiçáo e a compet:QnCla do Tr.:.bunal Harlcimo nào alcan
'çam novas situaçôes, decorrentes da evolução tecnolôqlca da indu§,
. tr13 naval e da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas
sobre o Dlr'llto do. Mar.

Sala da Comissão, em 10 de novemhro de 1995.

1. • .::ioluções e providencias contidas r.a aco normat:.l°10 ou na medida
proposta: '\é'l~

Ruy Ornar Prudência da Silva
Secretário

3. ",,,, ternatl'/as eXlstem:es dS :-:2didas ou at.os propostos:
COMISSÃO DE VIAC.:\O E TRANSPORT~S

Não ha. I - RELATÓRIO

4. CUStos:

Encontra-se sob análise desta Comissão o Projeto de Lei nO 1.086,

de 1995, que altera dispositivos da Lei nO 2 180, de 1954, que dispõe sobre o Tribunal

Marítimo.

x x x

5. Ra.lões que justificam do urgência:

x x x

Originària do Poder Executivo, a proposição inicia ampliando o

universo sobre o qual exerce jurisdição o Tribunal Maritimo. vez que aumenta o alcance da.

alínea c do art. lOdo diploma legal retrocitado e introduz • nesse mesmo dispositivo.

quatro outras novas alíneas.

Prossegue, equiparando it embarcação mercante. para os efeitos da

lei, os navios de Estados estrangeiros utilizados para fins comerciais, providência abrigada

em alinea incorporada ao art. 11.

HELIO DE ALlIEIDA DOMIHQUES
consultor Juri.dico da Marinha

x x x

7. sillteSQ do parecor dos órgãos jurídicQs:

6. I;:'lpact:o aoore o meio ambi!!nte:
Mais à frente, acrescenta ao art. 12. que define a constituição do

pessoal da Marinha Mercante • duas novas alineas, referentes aos mergulhadores e

amadores.
Por derradeiro. modifica o art. 18, que versa a respeito das

decisões do Tnounal Maritimo e da possibilidade de serem reexarnínadàs pelo Poder

Judiciário.
Na Exposição de Motivos que acompanha a propositura, diz-sc

que a Lei n' 2.180, de 1954, necessita de atualizações, notadamente em seu capitulo lI,

concernente à jurisdição e competência do Tribunal Marítimo, dado que s"e verifica com

cada vez mais constância o aparecimento ~e situações nio contempladas pela norma em

vigor, ~ecorrentes da constante evoluçio tecnológica da indústria naval.

f::lna c1de'iUAc.a:l
jUJ: idiciJ.:ide e}

I O anteprojeto em questão apresenta-se da
atendidos as requisitos de constitucionalidade,

I forma.
i
I

Aviso nO =.. L62 • SUPARJC. Civil•.

Brasília.. lO de outubro de 1995.

Aponta-se, ainda, como importante razão para o encaminhamento

da proposta, a nova definiçio para o conceito de Mar Territorial e a instituiçio da Zona

Econômica Exclusiva do Estado Costeiro, ambas determinações emanadas da Convenção

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

Esgotado o prazo regimental. não foram apresentadas emendas ao

Senhor Primeiro Secretário. projeto

Como mais alta esfera de decisão no âmbito admini~trativo para

questões relacionadas à navegação, q Tribunal Matitimo ~ compbnenrc d.a estrutura

organizacional do Ministério da Mari';ha - necessita ter suas ·atribuiçÕes e competências

continuamente adequadas à evolução tecnológica dos meios' flutuantes ~áspràticas e

atividades que surgem com a modernização ao setor.

É o relatório.

lI· VOTO DO RELATOR

exame.

E;se. precisamente, o objetivo do projeto que ora ~(encontra sob

------;..-- .
( . ,..--.

cWViSõÊBAR~"
Minislro de ESlado Chcre da C:LS& Civil

da Presldcncla da RepubJica••• ,. r_ ....I'_.. ~... ('" ._1.. .• ~

ricp~;3dó'wii:sÕNCAMPOS
Pnmel(O Secret:lrio da Cãmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

Encaminho a essa Somtorla Mensagem do E.celenll55imo Senhor Presidente da

Rcpliblic:J.,rc1;:lllva a projeto. de lei que ':~~I~'t'3 dispOSitivos da Lcí na 2.180. de 5 de fevereífi. de

195.t. quo: ó$;Jõe .::cbre o Tr;bunal Manllmo . "(•.
Atenciosamente. ~
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Com efeito, a proposição amplia a jurisdição do Tribunal Maritimo
de sorte a que todos os agentes envolvidos na atividade de mannha mercante ou capazes de

atentar contra a segurança da navegação possam ser submetidos .. decisões dali emanadas

Não apenas em relação aos agentes, contudo, se alarga a jurisdição
do referido tribunal. De Considerar, ainda, a ampliação em termos espaciais, já que .
incorpora a nova definição para o conceito de Mar Territorial, hoje assim entendido aquele

que se estende até duzentas milhas náuticas, e o conceito de Zona Econõmica Exclusivâ do
Estado Costeiro, surgido com a Convenção das Naçõe~ Unidas sobre Direito do Mar.

Vem tal providência, ponanto, gerar instrumento eficaz para que o
Pais possa exercer sua soberania nessas áreas, a fim de nelas resguardar a segurança da

navegação.

Continua em aceno a propositura quando promove alteração no
an.lI da Lei n° 2.180, de 1954, com o intuito de salvaguardar o objetivo das modificações

acima comentadas, tomando explicita a equiparação, para fins legais, de navios de Estados
estrangeiros utilizados em atividade comercial a embarcações mercantes.

Da mesma forma, as adições propostas ao art. 12 do já citado
diploma legal caminham no sentido de poder levar a ação do Tribunal Maritimo a grupos

que, por não se encontrarem enquadrados como pessoal de Marinha Mercante,

permanecem à margem da jurisdição exercida por aquela instância administrativa.

Estando as modificações propostas, assim. a serviço do incremento
da. segurança na navegação, votamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei na
1.086, de 1995,

Sala da Comissão, em O~ de -Ikl.<.",~ de 1995.

Deputad~ri~C~
i~~~or

1f... . PARECER DA COMISSÃO .

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 1.086/95, nos
termos {jo parecer do relator.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Moreira Franco - Presidente, Jovair Arantes, Philemon

Rodrigues e Simão Sessim • Vice-Presidentes, Chico da Princesa, Duilio
Pisaneschi, Mauro Lopes, Alberto Goldman, Antônio Brasil, Carlos Nelson,

Dareisio Perondi, AntOnio Jorge, Benedito Guimarães, Telmo Kirst, Jorge Anders,
Laõnidas Cristina, Marinha Raupp, Paulo Feijã, Carlos Santana, Antônio Joaquim,
Edson Ezequiel, Candinho Mattos, Marcelo Teixeira, Ushitaro Kamia, Eurico
Miranda e Edson Soares.

Sala da Comissão, em 13 de dezembro de 1995.

,1././1// h~
Depu(o{c:ió~MõREIRAFRANCO

c~res;dl:~~\L
Deputado LEl!lNIDAS CRISTI

Rel"tor

COMISSÃO DI! RELAÇÕES ExrERIORES

TERMO DE RECEBIMENTO DE "MENDAS

PROJETO DE LEI NO 1,086-N95

Nos termos do 00,119. caput, I, do Regimento Interno
da C6mara ó<lS Deputados. onerado pelo ort. 1°. do Resolução nO 10/91. o Sr.
Pre5idente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do o;a dos Comissões -

de prazo para apresentação de emendas, a partir de 15/3/96. por CinCO sessões.
Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas 00 prOjeto.

Sola do Comissão. em ore março de 1996.

PARECER DA
COMISSÃO DE RELACOES EXTERIORES

1- RELATÓRIO

De autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei n' 1.086, de 1995, ora

em apreciação, altera dispositivos da Lei n° 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o

Tribunal Marítimo.

Apreciada pela Comissio de Viaçllo e Transpones, a proposIção em tela,

que não foi objeto de emendas, oblcve aprovação unánime.

Conforme a exposição de motivos do Exmo. Sr. Ministro da Marínha, as

alterações encaminhadas justificam-se basicamente por dois aspeclO5. Primem, evitar distorções

com as quais se depara o Tribunal Marítimo, especialmente no estabelecimento de suajurisdição

e competência, tendo em vista modificações decorrentes da CODSllUlte evolução tecnológica da

indústria naval. A enltada em vigor da Convençlio das Nações Unidas sobre Direito do Mar é a

outrn questão levantada, posto dar nova definição ao conceito de Mar Territorial e iustituir a

Zona Econômica Exclusiva do Estado Costeiro.

O Projeto de lei em tela confere nova redaçio aos artigos lO, li, 12 e 18

da Lei n' 2.180/54.

No artigo lO, que define a jurisdição do Tribunal Marítimo, o projeto

~offifica a alínea "c" c inClUI as aítneas "i", "j", "I" e "mil, ampliando a referidajurisdiçio. Em

seu conjunto, basicamente. introduzem outros atos ou agentes que passam a figurar sob a

competência do TnbunaI, atualizando o texto às nonnas de direito internacional e às novas

sítuações criadas pelo desenvolvimento da navegação internacional.

O artigo li define o conceito de embarcação mercante, estabelecendo,

em seu parágrafo único, as construções navais que lhe são equiparadas. A alteração feira

refere-se à inclusão de mais uma alínea nesse parágrafo, a letra "f', incluindo nessa listagem de

equiparação "os navios de Estados estrangeiros utilizados para fins comerciais".

Tratando da coustituição do pessoal da marinha men:ante, o anigo 12,

pelo projeto, sofre acréscimo de mais duas alineas que incluem, na definição do pessoal referido,

os mergulhadores e os amadores.

Por fim, o projeto altera redação dada ao caput do artigo 18,

determinando que as decisões do Tribunal Maritimo, rui. matérias de sua competência, somente

são passiveis de reexame pelo Poder Judiciário nos termos especificos previstos na Constituição

bnstleira.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Com a entrnda -em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o

Direito do Mar, este passa a ser o mais importante texto internacional para definir o regime

juridico dos mares e oceanos. Concluída em 1982, essa Convenção resultou de longos anos de

estudos, discUSSÕeS e controvérsias acaloradas em virtude da importlncia econômica e

estratégica do tema.
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AConvenção definiu critérios internacionais paIll estabelecer o âmbito e

a extensão da soberania dos Estados sobre as águas Jitoràneas, evitando assim a tomada de açiles

unilaterais no que tange ao uso e exploração dos mares e oceanos.

Os principais conceitos estabelecidos são os relativos ao mar territorial e

à. zona econômica exclusiva. Sobre o mar territorial, os Estados detêm soberania plena, que se

estende por 12 milhas marítimas. A zona econômica exclusiva. com 188 milhas marítimas,

contadas a portir do mar temtoria!, é um espoço sobro o qual o Estado detém direitos soberanos,

incluindo a exploração, utilização, comervação, e utili2llÇ!o dos recursos naturais, vivos ou nio,

das águas sobrejacentes ao leito, e do leito e do subwlo do mar, incluindo o aproveitamento da

energia da água, das correntes e dos ventos. Nessa, a jurisdição do Estado costeiro é exercida

quanto ao estabelecimento e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas.

Importante ainda o estabelecimento do conceito de plataforma

continental, também referido no projeto em questão, que compreende o leito e subsolo das áreas

subjacentes que se estendem além de seu mar teltÍtorial e ao longo de todo o prolongamento
lWUIlll de seu teltÍtório até o bordo exterior da margem continental (submarina), ou até uma

distância de 200 milhas marítimas. Esta distância pode ser ultrapassada em casos definidos na

Convenção não podendo, contudo, ultrapassar 3S0 milhas marítimas da linha de bose do mar
temtoria!.

Em vista dessas novas defutiçiles, de importância econômica e

estratégica, acordadas pela comunidade inte=ionaJ, demonstra-se bastante oporlUDo o Projeto

de Lei em questão, visto promover a adequação da legislação brasileira ao novo quadro

normativo internacional no que tange ao direito do mar, tratando de atualiiar as atnbuiçiles do

Tribunal Marinmo.

Particularmente, toca em aspectos decorrentes de definiçiles conferidas

pela referida Convenção as alineas "j" e "m" do artigo 10 do projeto, que submetem ájunsdição

do Tribunal agentes e construçiles situadas em áreas onde o pais detém soberania (mar territorial

e águas interiores) elou direitos soberanos (zona econômica exclusiva e plataforma continental),

resguardando normas de direito intemaciornlI aplicáveis. A alinea 'j" inclui sob a jurisdição do

Tnbunal "os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob, sobre e às margens das

águas interiores e do mar territorial brasileiros, sob e sobre a zona ecoDÔmica exclusiva e a

plataforma continental brasileiras" que atentem contra a segurança da navegação. Pela alínea

"m", submetem-se li juridição do Tribunal as "ilhas artificiais, instalaçiles e estruturas, bem

como embarcações de qualquer nacionalidade empregadas em operaçiles relacionadas com

pesquisa cientifica marinha, prospecção, exploração, produção,armazenamento e beneficiamento

do5 recursos naturais, nas águas interiores, no mar territoríttJ, na zona econômrca exclusiva e na

plataforma continental brasileiros".

No que tange aos aspectos da proposição que se incluem na esfera das

áttlbuiçiles regimentais da Comissão de Relaçiles Exteriores, consideramos o texto apresentado

bastante pertinente visto resguardar os direitos territoriais de jurisdição e adequar-se a nontlllS de

direito íntelIllll:ionaJ público que o Brasil reconhece.

Pelo exposto, opioantos pela aprovação do Projeto de Leí nO 108619S, de
autoria do Poder Executivo.

In PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relaçi5es Exteriores. em reunião realizada hoje.
opinou. unanimemente. pela aprovação dO Projeto de Lei nO 1.D86-N95. do POder
Execu1ivo. acatando o parecer do Relator. Deputado Roberto Fontes.

Esliveram presentes os senhores Deputados: Áfila Uns 
Presidente. Aracely de Paula. Herculaoo Anghlnetti. Renan Kurtz - Vice-Presidentes.
José 7hcmaz Nonô. Franco Montara, Robério Araújo. Mário CavalJazzi. PaUlO Delgado.
Cunha Bueno. Roberto Fontes. Nair Xavier Lobo. Samey Filho. Feu Rosa. Pimentel
Gomes. Paes de Andrade. Jofran Frejat. Fernando Gabeira. Moreira Franco. Pedro
Valadares. Genésio Bemardlno. Leur Lomanto. Leonei Pavon. Hliário Coimbra e Antônio
lJenq.

Sala da Comissão. em 24 de abril de 1996.

-~~'Presidente'

PROJETO DE LEI N° 1.309-A, DE 1995
(Do Sr. Syvio Lopes)

Displle sobre o uso das faixas de domlnio público que margeiam as
rodovias para culturaa de cicio anual.

(As Comissões de Viação e Transportes. de Agricultura e Política Rural e de
Constituição e Justiça e de Redação - Ar!. 24. 11)

SUMÁRIO

- Projeto inicial.

11 - Na Cpmissão de Viação e Transportes:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer reformulado do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI N° 1.309, DE 1995
(Do Sr. Sylvio Lopes)

Dispõe sobre o uso das faixas de dom!nio público que m~
geiam as rodovias para culturas de ciclo anual.

(AS COMISSOES DE VIAÇXO E TRANSPORTES: DE AGRICULTURA E
POL1TICA RURAL: E DE CONSTITUlçxO E JUSTIÇA E DE RED!
ÇXO - ART. 24, III

o Congresso Nacional decrera:

Art. 1°. As faixas de domlnio publico que margeiam as rodovias

poderio ser cedidas a rrabalhadores rurais sem terra, para culturas de ciclo anu&l.

Art. 2-. A cessio de que trata o artigo anterior será gramira e se

faril mediante contrato celebrado entre o órgão executivo federal ou estadu&l e o sindicato

rural do municipio.
Parágrafo umco. Do contrato de cessão constario,

obrigatoriamente, disposições referentes ranto á vedação absoluta de qu&lquer tipo de

construção ou edificação na área cedida, como ao direito do órgão executivo rodoviário

federal ou eatadu&l de, em situaÇÕeS de emergência, sem aviso prévio e indenização de

qualquer espécie, usar a área cedida para trabalhos de manutençio da estrada.

Ar!. 3°. Caberà. ao sindicato rural selecionar os trabalhadores rurais

beneticiárioa e fornecer a lUÍstência técnica adequada ao melhor aproveitarnetltO do solo e
â manutenção de sua capacidade produtiva.

Parágrafo unico. A cessão de área a proprietário n.uaI somente serà
feiu se, sobre eJa, inexistir interesse de trabaJhadores rurais.

Art. 4°. O Contrato' de cessão de que trata esta lei, por snu

caracteristicas atipicas, não se sujeitarà ás normas e disposições relativu aos contratos

agrários, regulando-se pelas cláusulu e condições nele estabelecidos.,

Art. SO. O órgão executivo rodoviário federal ou estadual poderá.

atendendo a criterios de convemência e segurança publicas. especificar. ~os contratos de
cessão. os trechos das faixas de domínio.em que o cultivo seja terminantemente vedado.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaÇão.

Art. 7" . Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Espalhados pelo Brasil, existtm, atualmente, 4,8 milhões' de

fanulias de agricultores esperando pela reforma agraria. São assaJariadOs, pareci.ros,

arrendarários, subempregados. peões e "bóias-frias" que, destituidos, nio possuem rerra

para plantar. Vivem em propriedades de terceiros e, em geral, não ganham nem o sufici"'!te

para o sustento de seus familiares.

Em contrapartida. a Uniilo possui milhões de hectares de ierra,
localizados ao longo das margens das rodovias federais que nio se prestam a nenhum uso,

senão para o plantio de árvores.

O' p'rojeto de lei. que ~stamos levando a analise e votação dos

nobres deputados., tem 'por finalidade criar um programa alternativO que visa ao
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aprovei[arncnto dessas áreas que integram a chamada faixa de donunio das rodovias
federais. Acreditamos que a cessio dessas ireis publicas a agricultores sem..terra propiciara

novas oponunidades de trabalho e incrementara o abastecimento das comunidades locais.

Na realidade. o plantio nas margens das rodovias já é uma prâtica

difundida em todo o Brasil. Bura viajar pela rodovias brasileiras para constatarmos esta

realidade.
É necessário. no entanto. que os agricultores possam exercer suu

atividades amparados por uma conccssio de uso que tenha respaldo legal. Ao ~esmo

tempo, é imprescindível que sobre o instrumento contratual, celebrado enrre o órgio

executivo federal e o agricultor, nio incidam as rígidas normas estabelecidas pelo estatuto

da Terra para os contratos agrários.
Sala das SC5SÕC5, em~-de fZ. de 1995 .

~_.

Deputado Silvio Lopes
(PSDB.lU)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
TERMO DE~ECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N"1.309/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Có'lmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e

divulgaçó'lo na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 18/03/96, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, nlio foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comi.sIIo, em 25 d. março de 1996.

D~
RuYàmar Prudência da Silva

Secretário

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

1 - RELATÓRIO
Chega a esta Comissão para exame o

Projeto de Lei na 1309/95, de autoria do Deputado Sylvio Lopes.

Pretende o referido Projeto autorizar o

uso das faixas de terras de domínio público que margeiam as

rodovias para cultura de ciclo anual.

De acordo com o Estatuto da Terra

essas faixas não podem ser utilizadas para a prática de cultivo da

agricultura, bem como deve-se obter autorização de órgãos que

regulam a autorização das estradas, ou seja o DNER.

Em sua justificativa, o autor do PL na

1309/95, Deputado Sylvio LoPes, aponta dificuldades operacionais

geradas pela legislação em vigor, entre essas, aponta o Estatuto da

Terra; o qual proibe tal prática.
Sugere ainda/que \ o agricultor possa

exercer suas atividades amparado por ~a conàessão especial com

respaldo legal, achando imp;,escindível que haja um contrato

celebrado entre,o órgão do Itxecuii~~ Fet\e e o agricultor, mas

que ele não se aj:lOie no/ Estatuto da T tendo normas mais

brandas para .atendef as necessidades atuais, e assim consiga-se

colocação para mais de 4,8 milhões de famílias de agricultores sem

terra, meeiros e bóías-frias, espalhados pelo Brasil.

O Projeto proíbe ainda que se faça

qualquer tipo de edificões nas áreas autorizadas, resguardando as

rodovias, que poderão ser ampliadas conforme as necessidades.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

A medida proposta pelo presente

Projeto de Lei é indiscutivelmente oportuna, pois vem de encontro

as necessidades encontradas hoje no âmbito agrícola, além de que

em algumas regiões essa prática já é feita mesmo sem o amparo

legal.

O Deputado Sylvio Lopes propõe que

se crie uma legislação específica para tal proposição, em função

das condições que esses agricultores atuarão, bem como resguarda

as necessidades dos órgãos públicos que detém a responsabilidade

sobre as rodovias.

Com essa proposição pretende o autor

minimizar o grave problema dos sem terra, que hoje são 4.8

milhões de famílias de agricultores em todo Brasil, bem como dar

uma utilização mais adequada para os milhões de hectares de terras

da União, que hoje são improdutivas, além de propor a melhoria de

abastecimento aos centros urbanos.

Diante das razões expostas neste

parecer, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei na 1309/95.

Sala da comissão em Dro/ 04 /-% .

~'$~
Deputado Cláudio Cajado

Relator

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E lRANSPORTES

REFORMULAÇÃO DO PARECER

. De!ignado relator do projeto em epígrafe, proferi parecer favor.ivel, por
entender que a proposta pode"a mimmizar as agruras por que: passam milhões de agrIcultores sem
lC<r&S.

Submetido. aprcciaçlo deste orgia técnico, em reWtiio n:a1ízada no ultimo di.
lO, foi sugerida aIrençio iIO art. r. pretendendo excluir a cclebraçio de contraIO entre os estados e
sindicatos rurais:

~ o Deputado Pedro Henry. autor da modificaçio, que a Uniio estan.
invadindo a competência teKiferante estadual ao dispor sobre 05 contRtOl referidos. ~

Os argumentos expcndidos me convenceram, o que me leva a modificar o voto
inÍcial aposto ao projeto. concluindo pela apresentaÇão do s~tutivo. eis que a emenda SugerIda
implica em outIU modificações ao texto original.
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Em face do exposto, mantidos o. termos do~ original. acato • emenda
sugerida em rewlilo. tr2nsfotIJll.Odo..a em 5ub!titutivo. que melhor expressa a vontade da maioria da
Comissio de ViaçiD e Transpones.

Sala da Comissio, em 12 de abril de 1996.

~~
Deputado Cláudio Cajado

Relator

SUB'lTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

An. l°. As faixas de dominio publico que margeiam as rodovias
publicas federais poderão ser cedidas a trabalhadores rurais sem terra, para culturas de
ciclo anual.

An. 2°. A cessão de que trata o artigo anterior sem gratuita c se fará
mediante contrato celebrado entIe o órgão executivo federal c a secretaria esusdual de
agricultura.

Parágrafo único. Do contraio de cessão constarão, obrigatoriamente,
di osições referentes tanto à vedação absoluta de qual~uer tlpo..de constrUção ou
e~cação na área cedida, como ao direito do órgão execuUvo rodoVlarto federal de, em

SItuações de emergência, sem aviso prévio e indenização de qualquer espécie, usar a área.
cedida para trabalhos de manutenção da estrada.

An. 3°. Caberá às secretarias estaduais de agricultora. por indicação
do sindicato rural, selecionar os trabalhadores rurais beneficiários c fornecer a assistência
técnica adeqllllÃa ao melhor aproveitamemo do solo e à manutenção de sua capacidade
produtiva.

Parágrafo único. A cessão de sua área a proprietário rural somente
será feita se, sobre ele, inexistir interesses de trabalhadores rurais.

An. 4°. O contrato de cessão de que trata esta lei, por suas
características atipicas, não se sujeitará às normas c disposiÇÕC5 relativas dos contratos
agrários, regulando-se pelas cláusulas c condições nele estabelecidas.

An. 5°. O órglo executivo rodoviário fcdcral poded, lIlendcndo a
critérios de coovcniência e segurança pública, especificai', llQI _ de ccssio, os
tteehos das faixas de domínio em que o cultivo seja terminantemeDll: vedado.

An. 6°. ES1IlIei entra em vigac na daIa de sua publicat;io.

An. 7". Revogam-sc IIS disposições em coatnIrio•.

DcpuIado CLÁUDIO CAIADO

m PARECER DA COMISSÃO

A ComlssAo de Viaçl10 e Transportes, em reunlAo
ordinária realizada hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Philemon
Rodrigues, o Projeto da Lei ri" 1.309195, com substitutivo, nos termos do paraear
reformulado do relator.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Newton Cardoso - Presidente, Marcelo Teixeira, Mauro

Lopes e José Canos Lacerda - Vice-PreSidentes, Chico da Princesa, CláUdio
Cajado, Duilio Pisaneschi, João Maia, Lael Varella,. Mauro Lopes, Pa~lo Gouvêa,
Philemon Rodrigues, Barbosa Neto, João Thome Meslrinho, MoreIra Franco,
Oscar Andrade, Rubens Cosac, Agnaldo Timóteo, A1ceste Almeida, FranCISCO
Silva Luís Barbosa, Hugo Lagranha, Leónidas Cristina, Paulo Feij6: Simio
Sessim, João Cóser, Teima de Souza, AntOnio Brasil, Luiz Braga, Nestor Duarte,
Felipe Mendes, Candinho Maltas e Pedro Henry.·

Sala da Comisdo, ~m 10 de ebri4'........-------

O~~~~;SO/r-- ~sidante

'~cá;~
Deputado cLAuDIoC~

Relator

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PROJETO DE LEI N-1.309-A, DE 1995

SUB~nTUTlVO ADOTADO PELA COMISSÃO

DIspo. sobrw o uao da falxu da
domfnlo público que margalam u
rocloviu fadaRIa para cultura da
ciclo anual,

o CONGRESSO NACIONAl decreta;

Alto 1°, As faÍXJIs de dorninio público que margeiam as rodovias

flIderais poderio ser cedidas a trabalhadores rurais sem terra, pam culturas de

ciclo anual.

Alto 2". A cessA0 de que trata o artigo anterior será gratuita e se

fará mediante contrato celebrado entre o órgão executivo federal e a secretaria

estadual de agricultura.

Parágrafo único • Do contrato de cessão constaria,

obrigatoriamente, disposições referentes tanto à vedação absoluta de qualquar tipo

de construção ou edific:açAo na área cedida, como ao direito do órgão executivo

rodoviário federal de, em situações de emergência, sem aviso prévio e indenizaçAo

de qualquer espécie, usar a área cedida para trabaihos de manutençAo da estrada.

Alto 3°, Caberá às secretarias estaduais de agricultura, por

indicação do sindicato rural, selecionar os trabalhadores rurais beneficiários e

fornecer a assisltncia técnica adequada ao melhor aproveilamenlo do solo 8 à

manutençio de sua capacidade produtiva.

Parillrafo único • A ceSSA0 de área a proprietário rural somente

será feita se, sobre ela, inexistir interesse de trabalhadores rurais.

Alto 4°. O contrato de cessão de que trata esta lei, por suas

características atípicas, não se sujeitará às normas e disposições relativas aos

contratos '!grários, regulando-se peias cláusulas e condições nele estabelecidas.

Alto 5°. O órgão executivo rodoviário federal poderá, atendendo a

critérios de conveniência e segurança públicas, especificar nos contratos de cessão

os trechos das faixas de dominio em que o cultivo seja terminantemente vedado.

Alto ao, Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alto .,.. Revogam-se as disposições em contrário.

Safa da Comissão, em 10 de abril de 1996.

(~</~ ~.----
a(putadO NEWTON CARDOSO

Presidenta

~
\

/)
Deputado C 010 CAJADO

Relator
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PROJETO DE LEI N° 1.636-A, DE 1989
(Do Senado Federal)

PLS 114/82

,~põe sobre licença especial para a empregada adotàn
te de menor de 2 (dois) anos; tendo pareceres: da Co
missão de Seguridade Social e Família. pela aprovação.
com Substitutivo deste e dos Projetos de Lei n9s 306/
91. 1.037/91. 2.557/92. 3.416/92 e 4.016/93, apensados
e. pela rejeição do de n9 2.894/91, com votos em sepa
rado dos Srs. Eduardo Jorge e Clóvis Assis; e, da Comi!
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela incon!
tituciona1idade deste. dos de n9s 306/91,1.037/91,2.557/
92 e 2.894/92. 3.416/92 e 4.016/93, apensados e do Su~s

titutivo da Comissão de Seguridade Social e F~mí1ia.

(PRaJETO DE LEI N9 1.636. de 1989. tendo apensados os de n9s 306/91,
1.037/91,2.557/92.2.894/92, 3.416/92 e 4.016/93,apen
sados.a que se refaem os pareceres).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 A empregada, adotante de crian
ça de até 2 (dois) anos de idade, tem direi
to a licença, sem prejuizo dos salários, du
rante 30 (trinta) dias.

Art. 2.° EstlÍ lei entra em vigor na data de
sua publicação.

An. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.

senado Federal, 6 de março de 1989.
senador Nelion Carneiro, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 114, DE 1982

Dispõe sobre licença especial para a
cmrrerada adotante de menOr de 2
(dois) anos.

Apresentado pela senhora senadora Euni
ce Michiles.

Lido no expediente da Sessão de 4-6-82 e
publicado no DCN (seção II), de 5-6-82.

'Distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça e de Legislação Social.

Em 6-12-82, é devolvido à Comissão, nos
termos do art. 95 do RI.

Em 1.°-3-83, é arquivado nos termoa do
art. 36'7, do RI.

Fm 6-4-83. é incl'.'ido em O~dem do Dia
o Requerimento n.o 327/8:i, de autoria da se
nadora Eunice Michiles, lido em 16-3-83 de
desarquivamento do PLS n.O 114/82. '

Em 7-4-83, é aprovado o Requerimento
n.O 327/83, de autoria de desarquivamento
do projeto.

Em 26-3-84, foram lidos os seguintes
pareceres:

N.O 19/84, da Comisão de Constituição e
Justiça, relatado pelo senhor Senador Pedro
Simon, opinando pela constitucionalidade do
PLS n.o 114/82, através da Emenda n.o 1-CCJ
(Substitutiva).

N.o 20/84, da Comissão de Legislação 80-.
cial, relatada pela senhora Senadora íris
Célia, opinando pela aprovaÇio do projeto
e pela rejeiçio da emenda. Aguardando in
clusã.o em ord-em do Dh:.

Em 19-9-86, é incluído em Ordem do DIa.
discussão primeiro turno. Aprovado o pro
jeto em 1.° turno.

Em 5-12-86, é incluído em Ordem do Dia,
discussão se~do turno. Aprovado em
2.0 turno. A coínisaio de RedaçIo. ..

Em 8-6-87, leitura do Parecer n.O 9/87,
oferecendo a redaçio final.
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Em 23-2-89, , inc1u1do em Ordem do DitL,
discussão turno \1n1co da redação final.
Adiada a apreciação por falta de quorum.

Em 24-2-89, é inclwdo em Ordem do Dia,
discussão turno \1n1co da redaçlo final.

Em 27-2-89, encerrada a discussão sem
debates, a redação final é considerada defi
nitivamente aprovada, nos termos do art. 359
do Regimento Interno.

senhor Primeiro secretário: .
Tenho a honra de encaminbar a .Vossa

Excelência, a fim de ser submetido IL rev1sI.o
da ·Cãmara dos Deputados, nos tenn08 do
art.. 65. da Constituição Federal, o Projeto de
Lei n.o 114, de 1982, constante dos autólra
fos juntos, que "dispõe sobre licença espe
cial para a empregada adotante de menor
de 2 (dois> anos".

Aproveito a oportunidade para renoyar a
ossa Excelência ().~ prote.,tOl de minha maia
alta estima e mais distinta consicleraçlo. _
senador Mendes Canale, Primeiro secre
tário.

A Câmara dos Deputados com o Oficio
5M - N.o 118, de 6-3-89.
SM/N.o 118

Em 6 de março de 1989
A Sua Excelência o senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro secretário da CAmara dos
Deputados

PROJETO DE LEI N° 306, DE ~991

(Do Sr. Carlos Cardinal)
.."~::y.",,U~..I 1"'0 ,,"ir ~z ~.".)' ~ ..Ia 9

Regula o artigo 79, inciso XVIII, da Consti~uição Fedelal.

(ÃS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ADM)i
E DE TRABAlJI), DE AIloUNISTRA<1D E SERVIÇO POBLICO - ART. 24, I I)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 12 -.Considera-se gestante'
par~ os fins previstos no art. 72 , inciso XVIII da ConstItui
Çao Federal a mae adotiva de =riança ~enor de 2 anos.

Parágrafo Onico - A licença de
120 dias de que trata este art. será concedida a partir do
ato de adoça0.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor
na data de sua publicaç!o.

Art. 32 - Revogam-se as dispos!-
ções em contrário.
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A Constituição brasileira, e~ seu
art. 7Q , inciso XVIII, estabelece que é direito da trabalha
dora urbana e rural, a licença à gestante, s~m preju1zo do em
prego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

Há que se considerar, contudo, o
direito igual à mãe adotiva, também trdbalhadora, que não se
~ode ver privada da liberdade de permanecer em c~sa pelo per1~

do de 4 meses, na fas~ inicial da vida da criança adotada.

A licença. prevista). gestante não
se limita tão somente à ama~entação, mas também aos cuidados
necessários e à orientação básica à criança que vem de nas

cer.

E injusto, pois, que não se dê
também à mulher que adota uma criança o direito liquido e cer
to de proteger, educar, ali~entar e orientar o seu filho nos
seus primeiros tempos de vida.

A presente medida visa, inclusive,
a prestar à mulher melhores condições de adaptaç~o à condi
ção de mãe de um ser não gerado por si pr6pria, propiciando
lhe facilidades maiores de êxito na educaçãó de seu filho.

Estaremos, ainda, incentivando
mais as adotações legais, por·parte daqueles que dispõem de
recursos para darem, às crianças mais carentes e muitas vezes
abandonadas pelas mães legítimas, chances de uma sobrevida
digna de que ~las são certamente merecedoras.

Sala das Sessões, em 13 de março
de 1991.

.-?/~~
Deputado CARLOS CARDINAL
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lIU

• .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " lO ..

1'ItuIo n

DOS DlRfJTOS E GARArmAS FUI'([)AMEJ'fTAlS

<:apltulo •
DOS DIREITOS SOCIAIS

....... lO ; , ' ..

Art. 7' São direitos dos ttabalhedores urbanos e MJlis. além
de outros que visem iI melhoria de SUl condiçio socÍII.

XVJ!' - licença • gestante. sem prejuízo do emp~ f
do saláno. com I durlçio de cento e vinte dias:

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.037, DE 1991
(Da Sr- L6cia Braga)

Con~ede licença à empregada que adotar menor, nas condi

ções que especifica.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NSI 1.636, DE 1989).

o CONGRESSd NACÍONAL DECRETÁt

Art. 1Q - A empresada que ad~

tar ••ua. co. at' I (doi.) ano. d. idade teri direi.

to • li••n•••• ate' (tr•• ) me•••• Co. laíl~íe iht~

Iral•• ,.rti. à. data dê aduçâo.

Art. 2Q - Eat. lei entra ••

Art. ;{I - Revogam-se AS di!.

posições em contrário.

Sala das Sessões,aos
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A Consolidaçio das Leis do

Trabalho e a própria Constituição Federal prevêem _

uma série ue direitos à empregada gestante e mãe,i~

clusive licença de cento e vinte dias e estabilida-

de provisória.

Entretanto, a trabalhador~ -

que adota criança não tem nenhumb dessas regalias,o

que se nos ~figura profundamente injusto.

De fato, nos primeiros meses

da e~etivação da ad~çao é ~undamental um contacto o

.ai. con.tante e i.timo possi•• l da ... adotiva

com a crian~a, a tia de que o. la~os atetivos -

entre amba. •• solidifiquem.

Por es.a razão, preconi

zamos, nesta proposiçÃo, que quando a empr.cada

adot.r cri.nç. d••t' doi. ano. d. id.d.. t.r'

direito a três .e.e. d. lic.n~a. co••••'rio i~

tear.l.

Tal a r.zÃo d••t. propo.i-
tur. qu••••per.lDo•• ha'Y.!a d••erecer .c01bi••!!

to~'

Sda da. 5•••6.. ,aoa tt;(O'5{q,I'
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PROJETO DE LEI N° 2.557, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLS N° 151191 .
11~.J.IJ D" 1911 ~tJ n /~:1~/.119

Concede à mãe ãaotiva os direitos de proteção à maternidade.

(AS COMISSOE& DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE TRABALHO,
D~~.lll1$.1JW;lQ E SERVICO POBLICO; E DE CONSTITUlcAo E JUS
TIÇA E DE RÊD'AC'XO (AR1'. 54) - ART. 24, 11)

o .Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° A mUlher que adotar recém-nas6ido

com até .seis meses de Idade, terá direito 10 atu
tamento do trabalho por um l1eriodo de 90 (noven
ta) dIas a partir da data da efetiva adOÇA0. .~m
preJuizo da ,sua remuneração.

Par'ágrafo único, Para os fins previstoa neste
artigo, a mãe adotante, .se for empregada, deverá
apresentar ao empregador a escritura públlca de
adoção devIdamente averbada no Registro CIvIl de
Pessoas Natural&.

Art. 2.° Durante o periodo a que se refere o
art. 1.0, e em consonAncia com o art. 393 da Con-
solldação daa LeLs do Trabalho. a mulher fará jus
BOI direitos e vantagens adquiridos, ,sendo-lhes
alnda facUltado reverter a função que anteriormen
te ocupava, e o .seu aalário, quando variável, será
calculado de acordo com a méc:l1a dos ae!& últimos
meses de trabalho.

Art. 3.° Esta lei entra em yfror na data de
sua publleaçio.

Art. 4.° Revogam-.. u dJlposiç6ea em con
trário.

Senado Federal, 27 de duembro de 1981. - ee
nador Mauro BeDeYldM, Prelk!en\8.

DECREI'O LEI N.o 5,452,
DE 1.° DE MAIO DE 1943

AproYa a.ConsoUclaçio ..du ..LeIa..do.. 'früaIbo._
•••••••••••••••••••••••••••••• 11 ••••-••••• _ •• , ..._ ... -.

TtTULO'm

Da Norma EspeefÃis de Tutela do Trabalho
.... ....... ... ....... .. .. . .. .. ......... .... .. ...............

CAPtTOLO m
Da Proteçio cio Trabalbo da Malber

SEÇAO V

Da Proteção à Maternidade
.................................................... lO .....

Art. 393. Durante o periodO a que ae refere o
art, 392, a mulher terá direito ao salário Integral
e, quando variáVel, calculado. de acordo com a
média dos S <seis) últimos meses de trabalho, bem
como OI direItos e vantagens adquiridOl, aendo-lbe
alnda facUltado reverter à função que anterior
mente oc~pa9'a.

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

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o '151, DE 1"1

Coneede à mie adotiva os dInltGS de pn
teçio à matemldade.

Apresentado pelo Benad.or JutabJ MapJbIeI.

IJdo no expediente da 8eSIIo de 25-5-91 e pu
b11eado no DCN (Beçio lI) ele 22-5-91. Delpacbldo
~ Comiuio de~ EcoIlÔm1eoe (decIato ter
minativa) , onde J)O(ler' receber emeDdN. ap6a PII-
bllcado no DCN (8eçio lI) ele 22-5-91. Despechado
d1aa l1teia.

SMiN.O 1.308

E.n 27 de dezembro de 1':1:11.

A S~fn :Excelência o Senhor
J)p"ulado Inocêncio Oliveira
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Df:putados

Sf'nhor Primeiro Secretário:

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de aer
submetido à revisão da Câmara doS Deputados, nos
termos do art. 85 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senadon.o 151, de 1991, constante dos
autógrafos anexos, que "Concede à mãe adotiva
os direitos de proteção à maternidade" .

Aproveito a oportunidacre para renovar a Vasaa"
Excelência protestos de estima e consideração. 
Senador Meira Filho, Primeiro 8eCl"ttárto em exer
cicio.

Em ~-uL91, é lido o Par~er n.O 536191-CAS. A
P.~l-:ieoea cb~tnUca &o P!E'náno o ro?ceoim~nto do
_:~ido n·':-- 1~f;/91. do Pre~idente da CAS, comunican

·11) a "Lpro\'ação da matéria na reunião de 4-12-91.
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t hberto. o prazo de 5 dias para interposição de
:>'cur1;O, por um décimo da composição da Cssa,
:.,:.:a '1~e o projeto seja apreciado pelo Plenário.
Zsgotadl) esse praz,o sem a interposiçio de recurso
a matéria será remetida à Câmara dos Deputados.

Em 16-12-91, a Presidência comunica ç t.c§rmlno
do pr;-azo para interposição de recurso no sentido

de inclusão em Ordem do Dia da matéria, aprecia
da conclusivamente pela Comissão de Assuntos
Sociais

A. Câmara dos Deputados com Oficio SM/N.o
1.308, de 27-12-91.

PROJETO DE LEI N9 2.557 de 1992

DESPACHO DO PRBSIDENTE

Reconsidero o despacho inicial, distr!
buindo a matéria na sequinte ordem: Art. 24, lI, RI, Comis

são de Sequridade Social e FamIlia, Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Publico e Comissão de, Constituição e

Justiça é' de Redação (art. 54, RI).

Em 'Z~ /05/92.

Presidente

PROJETO DE LEI N' 2.894, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLS N9 317191

Dispõe sobre concessão de licença nos casos de adoção.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Ni 2.557/92).

o CONGRESSO NACIONAL decreta!

Art. 1- - No. casos de adoçA0 ser' cQnc.dida • aie
adotiva, ••preqada ou servidora pdblica, licenç, da cento e vinte
dia. durante Q primeiro anO de vida da criança.

S l- - se a criança tiver mais de UA ano de idade, a
licença serA de sessenta dia., contado. da data da efetiva adoçlQ,

I 2- - Na hipótese de faleci..nto da "e adotiva,no.
:primeiros sei. me••• de vida da criança, o pai adotivo ter' direito
'a trinta dias de licença.

Art.. 2- - ~sta Lei entra e. vigor na 4at._d••ua pu.
blicaçAo.
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SINOPSE

P!'ojeto de Lei do Senado n· 317, d. 1991.

Dtapõ••obre cone•••io <te licença no. ca
50& d. adoçio.

Apre.entado pelo Senador Francisco :Rollemberg.

LidO no axpecUent. d. 5&.&10 d. 09/09/91 • publicado no DCJI (S~l.o lI)

d. 1010!i/9~. Despachado à Comi••io d. bsuntoa Soeiaia (d.cisio terai
nativa), onda podar' recaber ._nd•• após publicado. diatribuído ••

avulao., pelo prazo da cinco di.s l1tai••
Ea 11/05/92,. lido o Paracer n· 120/92 da CAS, Relatado pelo Sena
dor Joio calaon, A Pr••id6ncia co.unie. &0 Plan'rio o racabi..nto do

Ofício n' 14/92, do Pre.idente da CU, coaunica.ndo • aprovaçiQ da satÁ
ria, na raunlio d. 06.5.92. Abertura do prazo da cinco di•• para intarJ

pc.içAo d. racut'ao, por tm d4ci~ da co.poaiçio da C••• , para que o

projeto .aja apraciado paIo Plen6rio.
Ela 11/5/92 • A Pre.id'ncia comunica AO Plen4rio o t4naino do prazo •••
apra••ntaçlo d. recurso para que • mat4rla .eja apreciada pelo PlanA

ria.
A Cbara doa oaputadoa coa o Oficio SHjK•••• 291. do 20/05/92

'1!:"r~·-::.;fJ: i ;\~ .~,~ , ' ..:7 ~:a ': .

!'~ X en:pregada que adotar ou

cõtiver a ~~~rda judicial da cria~ça até

1 (~) ~~0,d2.idade, serãa_conce4idos ~O

(noventa) i!iae de 1icenoa reZ:::::'lf;ro.da.

d~!. :~: ic: ;,.: ê~ cri ança. c:-::: r:~is de ], (".cJ

la ~O· ele ..io ele 1"2

~ - .: .... - ... :""r .... --- .":-.....

Encaainho • Voss. Excel'ncia, a fia de ••r .UbaettCSo·
JI revi.lo da clura cios Deputado., noa te~ do art. 65 da conati
tuiçlo r.deral, o Projeto de lAi do senado n· 317, de 1911, conatan
te dos aut6qrato••• anexo, que ·di.p6e _obre ~.Ao de licença

noa ca.O. de adoçio·.

Aproveito a oportunidade para renoVar a Voa••

Excel'ncia protestos de estima e consideração.

d(f1~C.
SEriADO LUC! lO PORTELLA .

Primeiro $ecretár o, em exerc:i.cl0

?RIMEIRA s~otrAllA

Em~LQSJ~~ Soll!let
~"~I.-!Mesa.. '\

. D.putodo IN NC~
Primeiro Secretório

A Sua Excel.ncia o Senhor
oeputado INOCtNCIO OLIVJ;;.IRA

DD. Pri_iro Secretário {da Câmara dos Deputados

jv/.

A 19i n; P 112, de 11 de dezembro 4é 1990; qua

dis~ce sobre o Regi~e Jurí~ico 1nico doa .erTfdores·~

bl~ccs civis da União, es;abelece, em seu art.:210,qU«.
~. se:-iidor~ que adotar ou obtive!" a guarda judicio:. de

cri~;a d~ até um ano de idade, serão concedidos

ver.~=: dias de licença rerr.'J.llerad.1.

:::o'r..s::ar.te o parÉ.grafo Un:'~:: de2:!e dispositivc t

ne c~so ãe adoção ou CJ.arda judicial de criar-ça com

::. :..: -:'e-

PROJETO DE LEI N° 3.416, DE 1992
(Do Sr. Freire Júnior)

DiSpÕe sobre o acréscimo de parágrafQli ao artigo 392
da Consolidação das Leis do Trabalho.

IAPENSE-SE AO PROJETO OE LEI N9 1.636. OE. 1989)

~ ... -
~ :-... ,: ',: '''2"', r, :i';:~:'-::"::":c. ~::''!.'? O

·lI~'::.::,O •.-·.~2...~:;.;C(, ;,.:::- ~·:"f:·".;:::-C Z"~:~ •."_':

:~(,!~í':" co!'..~e;:-tc, O C'':je'ti-..·,: ~::.e- pSraJt':".li=:s, :-.~S-..
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be.~: :.•

t~ ":'"~a.

~cJ.$ ~r..s S.. ::::ü'a, ;:cs U~ .\ 'i "ó--\'1 ~.

LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAODAS COHISSOÉS PERMANENTES

DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943

Aprova • Conao11daçio das I~1. do Trabalho

TITULO 111

DAS NORMAS ESPECIAIS DETUTELA
DO TRABALHO

Capitule 111

DA PROTEÇÃO 00 TRABALHO DA
MULHER

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

..... v

'" ~ .

\'
Ar! 3112. ~ proibido o trabalho eM nUher gr.. \

VIde no perIodc)~ (Wlte • oiIo) dIU enlM • ~ i

(1ICMnUI. cbc)I depoia do peno.

S,'hr.0lI1ina previMOlI neIIe 1l/IIgO. o inicio
doelMllmlnto de~de.., trloblllho..,6
dllarmillldopor eteItac:tom6dico llOlI tarrrIOI do art.
375.o",~6..,viNdo pela empr-

12' Eme-ucepcioc••• 011 perIodoa de
repGUIO......dIpoiIdopeno poderIO'"__
tIIdOlI dIt mIie 2(dulII)""'"ClIde um. medl8nIe

~m6dioo," tcwnw.do' ".

, 31 Em CaIO de peno MlKJPedQ•• mulher
... ew.iIo .. '2 (doZe) __ prevIItU neI\e

1l/IIgO.

'#Emc.-.~, rnediWIleatnta·
do m6c:tic:0... forme do' " •• permitido • mulher
gr6Vlde lIlUdaf dIt 1unçIo.

.. 'Io ••••• ~ ••••••••••••••• _ .

.. 11" ..

...EI N! 11.112, ut: 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Di."",. ..,b,.,. o 1IeIri- Jurídico dOI
&r"ído,.,.. PdblicOl Ci"i. d. Unilo. d••
• ul.rquí.. p d.. fund.ç~. públic.. f~

drr.,s.

TITULO VI

Da Seguridade SoCial do Servidor

.........................................................................................
CAPITULO 11

Dos Benefícios
.................................................................................................

Seç'o V

Da Licença à Gestante, à Adotante
e da Licença·Paternidade

........... <11" lh ..

. An. ~10. A servidora que adotar ou obtiver lUarda judi
CIal de criança até 1 (uml ano de idade, seria concedidos 90 Ino
vental dia. de licença remunerada.

Pará",afo único. No caso de adoçlo ou guarda judicial de
criança .com mais de 1 (um) ano de idade. o prazo de que trata
uta anlCO será de 30 (trintaI dias.

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

PROJETO DE LEI N" 4.016, DE 1993
(Do Sr. Ary Kara)

IQ~roduz alterações no artigo j92 da Consolidaçio das

Leis d'él' Trabalho, para assegurar i eapreqada, nos ca
sos de adoçio de menor, direito i licença-aaternidade,

e determina outras providlDCias.

(APnSB-SE NJ PROJETO DE LEI N9 1.636, DE 19891

o C01lGIlZSSO N1oCIOll1lL decreta,

An., ls O art. 392 da ConsolidAçio das Lei. do

'l'rabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de l s de 114io de
1943, passa a vigorar caa as sequintes alteraçõss,

I - o~ passa • ter a redaçio sequinte,

•An.. 392. f proibidQ o trab-.lho
da mulher qr6vidA no perl0d0 de 4
(quatro) __ ante. li 12 (clc:HI
s_nas depois do parto.'

II - O I 3s passa " viqer c_ a redaçio que se

-89U8'
"An.. 3'2 .

S 3- Em caso de parto antecipado,
a mulher. terA direito às 16
(deze••eia) semanas previstas n••te
artiqo. "
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Em São Paulp, por iniciatlva da Exma. Sra. ~eo~

tada RD5ELI THD~EU, foi apresentada Propositura de idêntico

teor, junto à Assembléia Legislativa d~ Estado de Sio Paulo. ~

importance lsmorar =~e atendendo ~ u~2 solicitação dacu8la

carlamentar, QUQ estamos aprasentando sste Projeto.

:Ir - São acrescen~ad05 os seguintes 5S 5Q , 6g ,

Arto~92. o.' o ••• o •• o o.' o '" o ••••
5 5~ A empregad~ que adotar menor

cá,. ãti;.. ,'.2':. (dois t anos. de 'idade faz
jús,~ sem prejúizo ao emprego e do
3aiário, à licença-maternidade
prevl.st.,a no~ dest.e ar't.:'go, com a
duração C.Q ? O ,noven:ta)o dias, a parti.t'
da dat.a áa etetiva adoção.

Como se
inovaçio ~razida pela

~ode observar, ~rata-sê de salutar
referida Lei nO 8.112/1990 e que,

:i - ~ ;:)urante " oeriodo de
afastamento do ~mprego, ; empregada
adotant.e :.em direJ.t.o a percepção do
~alárl.o-maternidade orevlSt.o nos arts.
71 a 73 :Ia :"ei :l~~ 9.:13, o.Q 24 de
julho de 199L

S 80 Para obtenção do periodo de
licença .] empregada ~dotant.e fica
obr içada a apresen'ear ao pmpregador a
escrLtUri> públi·ca d6 adoção.
devidamente averbada no ReQistro Civil
de Pessoas Naturais."

iqual...nt.e, deve ser absorvida pela Consolidação das Leis do

Trabalho.

Ir-
oeputar ARY !tARA

projeto

OiplolSll
7D, da

que o

referido

do art.

Cumpre da.tacar, finalmente,
procura adaptar. ainda, o art. 392 do

Consolidado ao disposto no inciso XVIII.

Const.it.uiçio Federal.

Sala das Sessões, em \ ~ de ~JJ."vVJ de 1993.

de menor
idade, o
trata o
de 60

5 ci 11 :to caso de adocão
com mais de ~ (dois) an05~QB
periodo de :icença as que
oarâaratoancerl.or 3era
i sessenta) dias.

Art. 20 O art. ~73 da Consolidação das Leis do

'l'rabalho, aprovada ;pe.Lo Decret.o-lei. n~ 5.';52, de 12 de mAl.O de

li~, pa.sA ~ vtq~ acrescido do segu~nte inciso VII:

..•'lr1;,. ~ 7·3 o ••••••••;. o •••••••••••

VII até 2(dois) di....,
consecutivos ou não, para o fim de
providencl.ar a documentação necessiria
à adoção de menor."

Art. 3Q O Poder Executivo regulamentar' o
disposto na presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua publicação.

"l!GISlACAo CITAOA ANEXADA PfLA
~OORDENACAo DE ESTUDOS LEGISlATIVOS.c.n

-CONSTITUIÇAO
REPúBLIcA FEDERATIVA DO BRASIL
...................................................................

TituloU

Art. 4Ç ~sta ~ai en~ra em ~:;~r na cata oe sua
publicaçio.

~rt. S~ Revogam-se as ~ispcsições em contrário.

Capttu10 U
DOS DIREiTOS SOCIAIS

JUS T I F I C A ç Ã O
Art. 7· São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, aiém
de outros que visem â melhoria de sua condição social:...............................................................

Constituiçio Feo.ral.··~m ~eu a~tiga 70.inciso

XVIII, assegura às t~aoalhadaras urbanas e =urais o aireito

licença-gestante, sem crej~ízo 00 emo=lgo a do salártc, co~ a
ouraçia oe 120 aias.

XVIII - licença â gestante. sem prejulZO do emprego e
do salário. com a duração de cento e vinte dias;

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

no~so ver, idêntico direi:~ oeve ser tambim

~stendido às amoregad8s na hipótese ae acoçio ce menor~

conforme esoeci~icaaQ neste orojeto. !sso ;6 deve ~~ rato a.
que os cuidados 1n1=ia15 com a criança ,ão SI restringem,

apenas, amamentaçio, mas ainda out::s relacionadas com a

protaçio, higiene, alimentaçio, 9ducaçio etc •• igualmente ne

cessirios ~urante, principalm~nte, 05 crim~iros anos de vida
do manor.

f oportuno le~brar oue a Lei ~Q 8.112, de 11 de

dezembro de 1990~ que di5P~e sobre o R.qim. Jurídico doa Se~

vidores Públicas' Civis da Un-ilo~ das Autarauta•. e d.Sc Funda

çõe. Públicas raderais, previ, no~ co art. 210, Que "à

servidora que adotar ou obtive: guarda jucicial de criança ~

ti 1 (um) ano de idade, seria concedidos 90 (novi~ta) dias de

licença r.munerada". E, "0 parágraro único c•• t .. 11111:_110 dispas!

tivD, eatá dito que "no caso d~ adoçla ou gu.~da.judicial de

criança Dem maia de 1 (um) ano d. idade, o prazo d. qu~ trata

este .rti~o lerá de 30 {~rinta)' dias".

Consol"idação das
Leis do Trabalho

TiTULO III
DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA
-DO TRABALHO ~

.~~~~~~~o-~I~·············· o •••••••••;JJ,'
DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA - '11.•
MUI HFR:
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Art. 392. e. prOIbido Otrabalho da mulher gr.
·~Id:l no periodo de 28 (vmte e 0110) dia' &(It" e 92
~noveniae CIOlI) dIaS depOlI do parta.

'5 I' Para osl.n. pre'MtOl neste arttgO. o II1ÍCIO
do .futamtnlO da 4ll'nQf~de seu trabalho .....
det."".,adO por alestado rMdlCó no. temias do art.
375. o qual dewr..... VIsado pela amor....

S2' Em CUOf exc:epQOrllll. OI perIOàC» de
reQOUlO anl..e dePOIS do parto poderio ler aumen
l.dOI de mell 2 (duo).-nan-. cada um:rneoante
aIHlado~.na forme do f I'

5 3' Em CIlO de pano anteeltJ*dt>•• lI"AJIher
I.... direto" 12 ~ze) leI'MnU prevtsta neste
artIgO.

S4.' Em cUOti excepclQr\lll. mediante atesta
do rn6dicO. na forme·cIO § " .•.~ •~
ar,VIGa muaar de tunçA9,.

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

"J'fTuLOIV
DO CONTRATO INOIVIGUALDETRA-
BALHO

capItuIo.v .
iJA SUSPENSÃO EDA INTERRUpÇÃC

~r1. 4.73. O amoregado oodet" deixar oe com
paret:* ao senhçu. sem J)I'etUiZO 00Nlinq,:

1- al6 2 (doia) dl'l consecutIVOS. em caIO de
falecImento do c6nJUge, ascendente, oeacenOe"le,

Irmão ou pessoa aue. oeclarada em sua Carte.,. de
Trabalno e Pr8VIdinclI Social. viva sob sua oeoer;
dênCII econórTllca;

11 - al6 3 (Irts) dia. ConsecutlVOll, em vtnude
de casarnento:

111 - por um dIa. em caco de nasclmenlo oe
filho, no decorrer d. prmetra semana,

• o Item 111 fOI revogll.do pelo II.rt lO. § If do
Ato dll.s D,sposlç6es ConstitUCIOnaIs Tran
5ItÓl'III.S. O pruo é de cmco 0111.5. II.ré regu
lamentaçlo

IV - por um dia. em cada 12 (doze) meses oe
trabalho. em caso de ooação vOluntária oe sangue
devldarnenre comprovaoa.

V - att 2 (dOIS) dias consecutivos ou não. oara
:> 11m oe se alistar eleItor nos lermos Oa 181 respectiva

• Redaçào ao artigo e mClsos dada oelO
decreto-/II' ng 229. de 28·2- 1967 (D. O 28
2-1967). '

VI - no oenÓdO de rempo em aue Ilver oe
cumpnr as ex.genClas 00 ServiÇO Mdllar raferroas na
lelra "c".do art 65 da Lei ng 4375. de 17 de agoste
oe 19601 (Le. do ServIÇO MIlitar) .

LEI r-," h.II:!. DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

m,pót: sobre o R.6ime Juridi<:o d<M
Sen',dor... Públicos Civis d. Unijo. d..
BULllrquias e das /undaçl>ft.s publicu fe-

ut!ral:i.
...... ~ ...................................

TITULO VI

I la S~guridadcSocial do Servidor

CAPITULO 11

Dos Beneficios

oSeçjo V

Da Licença à Gestante. à Adotante
e da Licença·Paternidade

:\n. :!l\l .\ ....rvidora que adotar ou obtiver guarda judi-
cial d.· cnan\',...L.' I lum) ano d" idade. ~erào concedidos 90 (no
VltnLdl Jid:-' d ..· lU':l"lu:a r~munerada.

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

i~, o? Lf'; r:.. .JX\ coMISSÃo DI: CONS1lTIlJÇÃO E JUSTICA li DI: UDAcAo

I - RELATÓRIO

o Projeto de Lei em epígrafe foi enviado à CImara dos Depuudoa

para cxcn:ício d. competência revisora prcvi!lt& no ano 65, caput da CO<1StituiçIo Federal.

Busca a propo.içio instillJir liccnr,& especial de trinta diu pUa a

empregada que adote criança menor de dois anos.

Em apenso, por tratarem do mesmo lWlInto, aclwn-ac u seguintes

proposições:

a) Projeto de Lei n' 1.037191, de autoria da Deputada Lúci&Braaa,

criando a licença de três mcscs para a adotante de crianç& com até dois anos de idade:

b) Projeto de Lei n"" 2.557192, proveniente do Senado Federal,

concedendo à empregada adotante de menor com até seis JDC5C5 de idade o direito de

afastar·se do trabalho por noventa diu. a partir da data da efetiva Idoçlo. sem prejuízo da
rcmuncraçlo. Estabclccc que "a mie adotante, se ror empregada, dcvcri aprcoent&r &O

empregador a escritura pública de adoçio devidamente averbada no Rcgi~ Civil de
Pe!l5Oas NallJrais" e que. durante o afastamento, "a mulher fará jus aos direitos e~vantagcns

adquiridos. sendo·lhes ainda facultado revcner a funçio que antcrionncme ocupava, e o
_ salirio. quando variivel. seri calculado de acordo com a média dos &ois últímot _

de trabalho ;
c} Projeto de Lei n·.2,894192, do Senado Federal, COlICCdendo

indistintamente à empregada e à servidora pública licença de CCllto e vinte diu durante o
primeiro ano de vida da criança adotada. Distingue a hip61C1C de ter a criança mais de um
ano de idade, quando cnt10 o afistamento lOCá de IC5ICI1ta diu, O Projeto pre~ &inda

liCCl1ça de trinta diu para o pai adotivo, 110 caso de falecimento da mie adotiva llOI

primeiros seis meses de vida di criança;

d) Projeto de Lei n· 3.416/92, do Deputado Freire 16Dioc,
alterando o art. 392 da CLT para conceder à empregada que adotar 011 obtiver I guarda

judicial de criança com alé um ano de idade, 1iCCl1Çl remunerada de lIOVCIIta diu. Se I
criança tiver mais de um ano, I 1iCCl1Çl scri de trinta diu;

e) Projeto de Lei n· 306191, do Deputado Carlos.CatdinaI, que
equipara a mie adotiva de criança menor de dois anos à gestante, para os fins do an. .,..
XVIII da Constituiçio Federal. dispondo que a licença maternidade, na hipót-. ....
concedida a partir do ato de adoç1o;

f) Projeto de Lei nO 4016193, de autoria do Deputado Ary Kata,

que altera 05 artigos 392 e 473 da CLT para proibir o trabalho de mulher gràvida no
pcrindo de 4 (quatro) 5CmlllJ&5 antes e 12 (doze) 5CmlllJ&5 depois do parto, dispondo

também que em caso de pano antecipado, a mulher terá direito às 16 (dczcsacis) semanas

previstas neste anigo. O Projeto estende a ~CCl1Çl maternidade à empregada ad_ 
com duraçio de noventa dias. reduzidos a SCISCllIa diu se o adotando tiver mais de dois

anos de idade - condicionando o seu gozo â aprcscntaçio. ao empregador, de escritura
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pública de adoçIo, devidamenle av«bada ao Jle&iIln> CiYiI de PeMou NmuaiJ. o
emprepdo tn, outroIIim, até 2 (dois) diu COIIIOlCUtivo& ou llIo, para o 11m de

providenciar adocurnentaçlo necessária à adoçIo do menor .

Na ComiIIio de seglIridaÍIe Social e FamIli< ~ a relatora
pela aprovaçlo doa Projetos de Lei ... 1.636119, Íl" 306191, ... 1.037I9i, ,," 2.557192,· ...

3.416192 e 4.016/93, bem como pela rejdçlo do PIOjelo de LeI'" 2.194192, lia bma do

Subltilutivo lpll'IelIIado.

o SubItilulivo cIiIplle lOln a criaçao da Iicmça para &IIlIlAIada
adowIle, que ... da _ diu quando a c:riaIIça tiver até UlII &DO de idade, e de triBIa
diu .. tiverda_aMil_

Veda-te o sozo do t.elIcio por tmpnIBllda que Ildotar par-. ...
3" pau.

DiJplle o § 3" do ar!. I" do SubIliIutivo que para ...... jua •
licaIIça, a empresada ciMd apresentar ao emprepIor a ldaIça judíciaI da adoçio

awrbsda llO Cartório Civil de Peaou NaturaiI.

A emprepda Idot.- terá díreiIo ao lII6rio~ que, ..
YIriável, dmri ... eaIcuIado de llXlIdo COIIl a média doa úIIialc» Mil -. lIlIIIlidu
todu U VIIII&gCIII da lIIividade.

o art. 3" detennina o pe,samIldO cio baIeIIcio dir1ItamaIle •
empresada, pelo emprepdor. eleluarIdo-Ie a compeIIIaçIo quaacIo cio~ daa
contnõuiçlles tobre a tOlha u1ariaI.

o art. 4° obriga a pm'ÍIIO, llO orçamento da Seguridade Social,

du despeus ref'emlIeI ao pagamento dessa licaIça.

o art. 5° altera o ar!. 392 da CLT para regulamentar a liceDça
maternidade a que te refere o art. 7", inciso XVIII da Carta Masna e,~ o In. 6°
ck! Subllitutivo em aMJiIe acmcerrta novo inciIo ao art. 473 da CLT,.concedendo ao

empregado até 2 (dois) diu, coRJeCUlivoa ou lIio, para o fim de providenciar a

documentaçlo necesária. adoçIo do menor.

Ainda na Comisalo de Seguridade Social e iamilia, OI DeputadoI

ClóYis Assis e Eduardo Jorge apresentaram parecer em aepando, oftncendo emeodu ao

Substitutivo da Comiu&o: o primeiro mIuzindo a idade cio adolaodo a um -:>o e o tempo

da 1icença a triIlla dias; o lqlIIIIdo reduzjBdo aquela.-idade a II1II &DO e fix&IIdo o

afUtamento em novenca diu.

Prevaleceu, ertIrelanto, a :edaçIo original do Subllitutivo, que, ao

filla1, foi aprovado pela Comillio de mérito.

É o relatório.

n•VOTO DO RELATOR

Á Comillio de CollJliluiçlo e 1ustiça e de RedaçIo~ _

termos resimentaia, emitir parecer sobre a collJlitucionalidade, jmidicidada e McIica
legillativa dos projetOI de lei em quest1o.

I
A matéria é de COII1Jl"l6Icia legillativa da UniIo, coalIlr.- o ert.

22, inciso xxm da Constituiçlo Federal. EstIo igualmente ateIIdidu u -
COIIJlitucionail relalivu à compet6ncia do COJWesIO Nacional para'dispor lOln o _

(art. 48, caput), por iniciativa de qualquer de seul membrol (ar!. 61, caput). NIo 116,
portanto, impedimento constitucional formal quanto à admiuibilidacUÓ doi projelos.

Exceçlo seja feita ao Projeto de Lei ... 2.194192 que, ao CCIIC*IIr
à se;vidora pública licença por motivo de adoçlo. ma1feriu o art. 61, § 1° , ÍIll:ÍIO n. aIlDIa
c da Constituiçlo, que deixa ao Presidente da República a ilÍiclativa de leia que

disponham sobre servidores públicol da Unilo e Territórios e seu~ juridíco.

Ainda, no aspecto da constitucionalidade, conquaJllO a Lei maior
inscreva entre os direitos sociais a proteçio i maternidade e à inf1ncia (art. 6") e determiIle

a proteçio da Previdéncia Social à maternidade (art. 201, ill), 'proibindo diItinç6es

relativas à liliaçlo oriunda ou nIo do casamento, ou da adoçlo (art. 227, § 6"). preceitos
que os projetos em exame visam a secundar -, cabe apontar o disposto DO _ ar!. 195, t
5°, vabis:

Art. 195 .

§ 5° Nenhum benelicio ou serviço da seguridade lOciaI poderi lU
criando, majorado ou esteBdido sem a correspoocleote fOllle de
custeio total.

Todol 01 projetos de lei em questIo, &em conio oS~ da

Comildo de Seguridade Social e Família, nIo cuidam de indicar precisamertte a fonte da

custeio exigida pelo texto constitucional, especialmente se se considera a vi&fncia imadiaIa
dos diplomas analisados, com evidentes reflexos no orçamento da Previdfncia para o &DO

corrente. Dino resultam inconstitucionail U proposições e o SubstilUlivo apra8IIado.

Quanto • juridicidade e técnica legislativa, nIo há npII'llJ a
efduar.

AIlte o exposto, manifestamo-nos pela incotlItitucioa,
juridicidade e boa técnica legislativa de todos OI projetos em exame, bem COllIO do
SubIlitutivo da Comisslo de Seguridade Social e FamiliL

Sala da Comisslo, em3,lde............Je 199'

(rL fJ
Depu~

_ PARECER DA CDMISS~D

A Coaisslo de Constituiçlo e Justiça e de
Redaçlo, ea reunilo ordin6ria realizeda hoje, opinou uneni
aeaente pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO
1.636/89, dos de nOs 306 e 1.037, de 1991, 2.557, 2.894 e
3.416, de 1992, e 4.016/93, apensados, e do Substitutivo da
Co.isslo de Seguridade, Social e F••ília, nos termos do par!
cer do Relator.

Estiveraa presehtes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhles Presidente, Nestor
Duarte e Zulaie Cobra - Vice-Presidentes, AntOnio Geraldo,
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Jair
Siqueira, Ney Lopes, Paes Landim, Rodrigues Palma, Vicente
Caseione, Ary Kara, Edinho Ar~újo, Gilvan Freire, Ivandro
Cunha Lima, Joio Natal, Jorge wilson, Almino Affonso, Danilo
de castro, R~gis de Dlive~ra, Vicente Arruda, Adylson Motta,
Gerson Peres, .Ibrahim Abi-A9kel, Jarbas Lima, Pr iseo Viana-;
H61ió Bicudo, Jos6 Genoíno, Marcelo D~da, Paulo Delgado,
Harconl PerIl10, Talvane Al~uquerque, CorIolano Sales, Ha
theus Sehaidt, Roland Lavigne, Alexandre Cardoso, Nilson
Gibson, Ciro Nogueira, Jair Soares, Udson Bandeira, Alberto
Goldman, Elias Abrahlo, Fernand in e Aleione Athayde.

Sala 'da ri1 de 1995
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PROJETO DE LEI N° 1.724-A, DE 1996
(Do Poder Executivo)

Mensagem n° 257/96
Dispõe~sobre o cont~a!o de trabalho por prazo determin!
do e da outras provldencias. Pendente de pareceres das
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Pú
b1ico; de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

(PROJETO DE LEI N9 1.724, DE 1996, TENDO APENSADOS OS
DE N9s 1.639/96 (1.687/96), 1.821/96 857/95 e 1.• 510/
96) ,

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderio instituir contrato de
trabalho por prazo determinado, de que cogita o an. 443 da Consolidaç!o das Leis do Trabalho • CLT,
independente das condições estabelecidas em seu § 2", em qualquer atividade desenvolvida peja empresa,
para admissões que representem acrêscimo no número de empregados da empresa ou estabelec:imemo.

Parágrafo único. As panes estabelecerio, no iJl!tnJmento decom:nte da pegociaçio
coletiva, a indenizaçio para as hipóteses de rescisão antecipada do contrata de que trata este artigo, por
iniciativa do empregador ou do empregado, não se aplicando o disposto nos ans. 479 e 480 da CLT.

Art. 2" As contribuições sociais destinadas ao Serviço Social da Indústria· SESL Serviço
Social do Comércio· SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial· SENAI, Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial· SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte· SENAT,
Serviço Social do Transporte· SEST, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas •
SEBRAE e Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária - INCRA, bem como ao salírio
educaç!o e para o financiamento do seguro de acidente do trabalho, ficam reduzidas, até 28 de fevereiro
de 1997, a dez por cento de seu valor devido em I" de janeiro de 1996, nos comratos previstos no anigo
anterior.

. § I" A alíquota da contribuiçio para o Fundo de Garantia da Tempo de Serviço - FGTS,
de que trata. Lei n" 8.036, de II de maio de 1990, nos ÇQntratos previstos no anigo anterior, é fixada
em dois por cento. .... .

,', § 2" As panes podem esiabeIecer, no instrumento que decorrer dá negocitçlo coletiva, a
obrigaç1o do empregador efetuar, sem prejuízo do dispOsto no parágrafo ànterior, depóSitos mensaia
vinculados, a favor do empregado, em estabcIecimentos, bancários, COI"(I perioditidade determinada de
saque.

Art. 3" O nünlero de empregados"contratl'dos nos tennos desta Lei obIeIVIrá o limite
estabelecido na convençio ou acordo coletivo, não podendo ultrapassar a vime por cento do quadro de
pesaoaJ da empresa.

M."· M reduções previstas nom. 2" seria válidu desde que o COQttatO de trabalho
por prazo determinado tenha sido regíJtrado no respectivo sindicato de trabalhadores, e subsistiria
enquanto o'eln'pregador mantiver o acréscimo do quadro de'empregados e a respectiva folha salarial for
superior iquela do m& imediatamente anterior' primeira contrataçio de que trata esta Lei.

, , M. 5" M empresas que admitirem~ 110$t~ desta. Lei .tCl1O preferência na
obtençio d~ recursos no imbito dos progrínlU executados'pe1os estabelecimentos rederais de crédito,
especialmente jumo ao Banco Naetonal de Desenvolvimento Econômico e Social· BNDES.

Art. 6" O ClIput e o § 2° do art. 59 da CLT passam a vigorar coma se~inte redação:

"Art. 159 A duração nomal do trabalho' poderá ser acrescida de. horas
suplementares, em número não excedente de duas. mediante convençio ou acordo coletIVO de
trabalho, observado o limite de 120 horas elCtraordinárias no período de um ano para os
trabalhadores submetidos a regime de 44 horas semanais, sem prejuízo do disposto no art. ,61 .
• • • • • • • • • • • • • • • • ,,~ • I •••••••••••••••••_••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ':,. •••••••• ., •• , .

§ 2ô Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de convençlo ou acordo
coletivo, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuiçio em

.....outro dia, ae maneira que nlo exceda, no penado máximo de um ano, i soma da jornada semanal
previstá <ié trabalho, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias."

Art. ,. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Brasília,
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ES1\lDOS LEGISLATlVOSoC.DL ..

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BlUlSJL

1988.............................................................................
TtruLoIV

DA OJlGA!'lWÇ.(O DOS PODUII

CAPtruLoI'

Do PODER. LEGISLATIVO

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

&ç.ioW

SUBSEçAoill

DA8Lm

Arfo 6L A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
JPeDlbro 011 comisslo da CAmara dos Deputados, do Se:oado Federal 011 do
Congresso NacioDaI. ao Presidente da República. ao Supremo TribuDIl Fede
ral, lIOI Tn'buDais Superiores, ao Procurador-Gera1 da República e 101 cida·
dIoI, DI forma enos casos previstos nesta Constituiçao.

§ il $lo de i.Diciativa privativa do Presidente da República u leis que:
1- ftxcm ou modifiquemos~ du FOIÇU AmIadu;

n- disponham sobre:
o) criaçio de cup, ftuÇles ou empregos púbIicoI DI~

direta elUtúquica ou l1UDCII1O de SUl reIDUIJeI'IÇlIo;

11) orpni7lÇlo Idmiaisttativa c judiciíria, matbia tribudria••
meDÚI'iI, serviçal p6b1icol e pcuoal da ldmiDistnçIo doi Tcrrit4rioI; '.

c) lOMdoIa púb1icol da UDiJo cTerritórios, seu . juridko, pro-
vimado dec:arp, escabiliclade oaposentadoriade civil,=0~
da de militarei JIIII a iDatiYidade;. .

cO cqiDbac;lodoMinislmoP6bIicoedaDcleDloriaP6blicadaUDiIo.
bem como DOIIDU praiI pua aorpmzaçlo do MiDiItáio P6blico • da De

. feDIaria P6bIica cios EstadOs, do Distrito Federal e doiT~

., .*) criaç;IO,~ c atribuíçaés dos Ministérios e órgllos daadmi· .
nistraç40 pública. . . ,

. § 2' A iniciativapopularpode ser exeiáda pela aprescntaçlo à CAiDUa
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, comnio 1DCDOI
de três~ por c:cnto dos eleitores de cada um deles. . .. .
............ ~ ~~ ~ .

Quarta-feira 8 12693
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DECRETO-LEI NR 5.452 - DE 12 DE
MAIO DE 1943t

.- ..

TITULO II
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO
............................................................ 'lo ..

Caprtll.llo II
DA DURAÇÃO DO TRABALHO

"t;A_. ' ,
DISPOSIÇÃO PREUMlNAR

M57. Ospreceitoa deste capitulo aplicam
se a todas as atMda~" salvo as expresaar"M~'te
excluldas, eonatítuindoexceções u disposiçOn..
peciaia, concernentes estritamente a pecufiaridadM
profisaionai" conata(l~. do capitulo I do Tltulo 11I.

""'0 II
DA JOANAOADE TRABALHO

Art. 58. AdUraÇAó MànnII do trabdto. paraoe
empr~ ,em' qÚ'" atividadlt privada, nIo

exced4ri~:. horU cMriu. cIMde que nIo ....
fixado expreaamente'outro limite.

.' ,v..~F«JtnJ.1IIt.~ XlH.
e ,v.:l:tuw:iadO,m'"90.

Art.'5O. Adut~normII dQ,tfabah)podá
ler acrMCida de hora~ em riúttWo

nIo exeedInte, de.~ 'mediante,,~.~
entre eriIpf~.• ~egadol,óu~ con-
vençIo coletiva de trabah». .

5 l' 00 acordo ou convençIo coletiva· de,abah) de\Wi conàr, obrigalloriamente, a impor-
ttncia da rtftuwac;lo da hora '1UPIenWar. que
.... pelo rnenoe50% (cinqOenta porcento) lJUperiar
1 da hera normal.

, '1 ~ \ 4 • ~'. I-

." ·v.~m"..S:~94, 101.11~
111. R16, 2:D.1IU e 291.

§ ~ Poderá .. dispensado o acré8cimo de
sal4rio .., por força de acordo ou ccnvençAo c0le
tiva, o exceao de hora.m um dia for compensado
pela COIf8IPO"dente diminuiçlo em outro dia, de
maneira quenIoexcedao hornnorrnat da~
nem Ieja uftrapUladoo Iímite rMximo dede~'~
~ /~

CONSTITUIÇÃO:

Att. ~ $lo direitoll de. trablúMdOIw
lIbIInoIe turM., .."de outrr» que visem j

, fI'JIIItton. de IUII condiçID «JCMI:

._ • • • • • • • • • • • • • • e e • • • • • •

XlII- duraçItO do trabd'lo nonrwJ nkJ
lIUfJIIfIor • oito hora t:Mria • quarenr. ti
quatro ,.".,.;a. facubda • compenaçIo
dehàrMieM••nidUçIo da jOmMJa. mediante

.' ~DU'~coI«ivade.nbaIJo:

XIV - jornada de .. hora ".,. O

· nbaIJo.rN1iadO em~ inintMtrJptoa de
~uJvo~coIfIt!va:

• ~.' • e .•._ • ! ,., ": ••••• _ • ~ ,•.•••••

· ' " , JM ...~'do..w;oextraor
ãNrio tuperior. notnhino, em cinqfJerUpDt

, CentO'j do i"it1I'IJW;

., • V."~3.•• de 15-12-1~1,quealtllf80
uJMio nWtimo doe m4dic0a.e' c:iturgié5etI
dIInIi8tM e·eM outra ptOVidIncia (0.0.
21-12-1ge1J.

.' 'ói.ixie\~ IíIÚ~3.21O.·de ~1975 (D.O.
','3-1()o1975~ '" .

. Att. 1t1~fiddo""6("')OfÚ'lJllfOde
hora de trabdJo tMrio doa c:abineitr» de
eIIIvat:It:Jt. I ~'~,

PIU~gf.fo lWco. ~Wldado. emprega
dorelll'lJPfegadçJq&MIqueracordo visandoao
~duh!:itU de nbaIJQ fiXMJu nolllt
... dMtalai.'

· •. V. lei".$.81 '.de " dti outubto de 1912.
quedisp6tJ«JbteofegirM de trabdtode.
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empregadQs nas atividades petroliferas e
petroq'límicas (0.0. 16-10-(972).

• V. Portaria~3.214. de 8 de junho de 1978.
Norma Regulamentadora dJ 5, itens 4. 15,
4.16 e 4. 16.1. que dispõem sobre a dura
ção do trabalho nos serviços especializa
dos em segurança e medicina do trabalho
-SESMT.

• V. Enunciados TST n9s 85 e 91.
....................................................................

TíTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA-
BALHO

Capitulo I
DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 442. Contrato individual de trabalho é o
acordo tácito ou expresso, correspondente à relaçAo
de emprego.

Parágrafo único. Oualquer que seja o ramo de
atividade da sociedade cooperativa. nllo existe vin
culo empregatício entre ela e seus associados, nem
entre estes e os tomadores de serviço daquelL

• Parágrafo acrescido pela Lei n9 8.949, d.
9 de dezembro de 1994 (O.O. 12-12-94).

• V. Enunciados TST nls 51 .58.

M. 443. O contrato jndi~du,J.de Irabalha
poderá ser acordado tácita ou expressamente, ver
balmente ou por escrito e por prazo determinado ou
indeterminado.

§ 1lÍ Considera~se como de prazo dotermina
do o contrato de trabalha cuja vigência dependa de
lermo prefixado ou da execu,Ç~de.~çosesp~
cializados ou ainda da realizáçllo de certo acontecI
mento suscelível de previslo aproximada.

§ 2' O contrato por prazo determinado só ser'
v'lido em se tratando:

a) de serviço cuja naturez~ou.l~anaitoriedade

justifique a predeterminaçao do prazo;

b)de ativida~empresatiaia d. car'ter UM-
~t~ .

c) de contrato de experiincia.

• Redaçlo deste § e .uneu cMcM pelo de-
creto-llli".229, de 28-2-1967. .

• V. Enunciadt» TSTn's 97.• 188•.

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

Capitulo V
DA RESCISÃO

..................................................__ .

Parágrafo único. Para a execução do que
dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variáve:
ou incerta dos salários será feito de acordo com c
prescrito para o cálculo da indenizaçAo referente à
reseisio doe contratos por prazo indeterminado.

• V. Enl..flciado 1STn9 125.

• Dia".,. o 11ft. :IR da lei n9 2.959, C» 17 dE
IlOwmbro dtI 1956 (0.0. 21- 11-1956):

"Att 2lRescindido o contrato de traba·
ho em faOll do térmillO da obra ou serviço.
1BfIdo o empregado l1lIIÍS de 12(doze) fTlSSBS

dtI SSI'IIiço, ficar·1h&-á assegl.l'ada a indeniza·
ç40 por flJmpo de trabalho N fomJa do IVtlgo
478 da Consolidaçiio da U';' do Trabalho,
CXlm~ (trintll por cento) de reduçAo. ..

• Ap/iCIII7I-N ao trabalhador filai os arts.
459 a 478 (1Bi n9 5.889, de fJ.6.1973 •
decteIo tfl73.626, dtI 12-2- 1974).

Ap6SS011 porfJKJcra de d8li~iafi ao
idoso que comprovem não pouuir meios de
prover a própria marxien~ou de »'/a pr~

vida porsua familía, conforme dispuser a lIIí E
indII~. dtI contriblJiçiô. 9I1gl.1;'
dMJe «JCiaJ, ,.,~ garanü dtltm uJiIrio men
ui (ConatituiçMI, 11ft. 203. V).

M m. Havendo tarmo estipulado. o empre
gado nio .. Poder' desligar ·do ÇXl(ltrato, Ulm justa
causa, lOb pena de ser obrigaqo a indenizar o em
pregàdor doa prejulzc:» que de... fato lhe resulta
,rem.

• V. 'EroncÍlldo 1STtfl'7l. .

§ l' A indenizaçlo, porém, não poderá exce
der àquela a que leria direito o empregado em idên
ticas condiç6M.

• TrabaNdor filai (iJtifliatll) - Lei ,.,. 5.8119,
C» 8 C» iJnho de 1973 (0.0. 11-6-(973):

A1t 14. Expirado llOl'fIlI1mtJntlt. o 0(ltJ

trato, allmprtIU. pagar. '!D ulristll. • tltJJ}P dtl
indenizaç40 do tsmpo C» BWYiço. importlncia
oorrespondflnltl. 1/12 (tm daN aIIOfI) do
salário manaJ, por". dtltJ«Viço ou "-'Pio·
.",.,."a 14 (ql.MtoIa),diaa;

PangtaIo l.Wc:li1 ConsidM••contrato
dtIuhoq~ lanha..,.dlSaçAo c/e(JBn.dente
C»variIIçfJII.~·daatMd"'lI{Jflria.

§ 2'~adopela //ti tfl5.533. de24 de trnaio.
dtI ,1978 (0.0. 26-5-(978). ., .

~ '.
• Aplicwn-- .o trabafl..açIorMal o 11ft.. 4lrJ.

"captA-, • .eu § r-" ((IIi ", 5.889, pe~
1972e 'decnto ", 73.626, dtI 12-2-1974)... :.'.~.: .' , ~.,..,.;

, ~ .' ~ .t. "'~' ,. ~ ,,""'".- ,. "~ " ..

LEI NI 8.038 - DE 11. DE.MAIO
"DE 1990t

Di.~ MJbre o Fundo de Garantia do
Tempo de $erviÇO • dá outra. providlnciu

......" ~."."" .~!'k .0 Jó ..,,;,'!" .'." .., ••:. ~ .. ,. .. 01/"

......... ,. ,. .. 4J. :;. ,. .. ,. •• ,. ",:'.,,-•..,.~ ,. ,'.:. ,. .. ,. ..
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

Aviso n' 32 4 • SUPARlC Civtl

Maio de 1996

Senhores Membros do Congreuo Nacional, Bruili.a., 28 de março de 1996

No. temo. do iltllgo 61 da ConSlinllçio Federal, sub.....o a elevada deliberaçio de
Vo.... Excelências, acompanhado de E<pasiçio de MOlivo. do Senhor Ministro de Estado do
Trabalho. o texto do projeto de lei que 'Dispõe sobre o COIIlrato de tnbolho por prazo delernunado
e dá outrU providências'

Encaminho I .... Secretma Mensagem do E.ce!enlJ'simo Senhor Pre5idente da

llepúbIica relallvll projeto de lei que 'Dispõe sobre o CO<ltralo de trabalho por prazo delemunado

edáouuu~·

Bruma. 28 de ..arço de'<196

EXPOSIÇAo DE MOTIVOS N9 16/MTb, DE 28 DE MARÇO DE 1996,

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO.

Excelenussimo Senhor Presidaue dI. República,

A questio do emprego assume especial relevo no conle:<[O mundial neste fim de
sêculo. As ruis diversas nações. cada qual em SUl peculiaridade. discutem o tema, em face dos
desafios da ordem econômiCl1 globzlizada e do ce\ere avanço tecnológico, a S.Ubl1ltuir POStoS de
trabalho. Neste quadro. o Brasil. igualmente. enftenta dificuldades quanto i empregabilidade de seus
trabalhadore.. quer pela ausência de qualificaçio profissional , quer pela reduçio dos POSlO' de
trabalho.

o combate a este situaçio inclui diversas ações. Entre elas. destaca·sc a necessiria
alteraçio d. legislaçio, de modo a se facilitar o ingresso no mercado de trabalho.

Este. Senhor Pre!identc. é o propósito maior deste Projeto de Lei: criar empregos. E.
consoante a proposta ora inclusa. tratam-se de vagas novas. sempre decorremes do I.crescimo no
quadro de pessoal da empresa.

Peste modo e com este propósito. submeto à consíderaçio de Vossa E."Ccelencia o
presente Projeto de Lei que dispõe sobee o contrito de trabalho por pr.azo determinado e dá outras
}o!'ovidênciu.

A proposta privilegia a via negocitl. na medida em que o modelo contratual por ela
Introduzido condiaona-se à cdcbraçio de convençlo ou acordo coletivo, I Impor. preliminarmente.
o entendimento entre os empregados e os trabalhadores. Adotou~se a figura do contrato de trabalho
por prazo determimdo, ji tratada na CLT. Itribuindo~lhe. nesta situaçlo especial! acater uhiversaJ.
ou seja p.IJ'I. todas as atividades da empreu. .sem as amams eiencadas no § 2- do art. 443 da
ConsoUdaçio. Estas contrataçõe., ,odavia. só prevalecem para admissões que representem efetivo
IcrescimO do numero de empregados da empresa. de modo a se afastar o risco de substituiçio de
mio-de-obr•.

Pari conferir atrl.ti'l..idade nestas contratações e. concomitantemente, reduzir o custo
da folha salarial. sio propoSlas reduções temporárias (pelo prazo de um ano) nas contribuições
devidas ao denominado SiSlenta S. ao SEBRAE. lNCRA. Salário Educaçio e SeSUCO de Acidente
do Trabalho. Na mesma ventnte. I abquota do FGTS seria reduzida a 2~. (dois por cento).
faeultando-se às panes. na negociação coletiva. imrodUZJf I obrigatoriedade de depósitos mensais. a
favor do emprepdo. com periodicidade determinada de saque, em qualquer estabelecimento
bancario.

As aludidas reduções subSistiriam desde que mantido o acréscimo do numero de
empregados (cujo Iínure, nio supe:nor a 20% (....mte por cento), e fixado na convenção ou acordo
colttivo) e a folhl. s.aluill conünuas~ majorarl... demonstrando. sempre, o incremento da.s
contratações. Subsidiando o controle do modelo ora proposito. haveria a obngaçio de registro no
respectivO sindicato de trabalhadores. de cada contrato celebrado nas condições propostas.

Com o intuito de fomentar. ainda mais. o modelo sugerido. introduz~se o comando
relativo i preferência para obtcnç,io de finP:'Jci~~t~s oficiais. especiaJmen~e junto ao BNDES, a
favor das empresas que contatem empreg&dõs nos tennos proPOStos pelo PrOje.to de Lei.

Adit..... ainda. derradeiro .rtigo que modifica o caput e o § 2' do art. 59 da CLT. de
modo a se inibir area.liuçio do harano extraordinirio, devolvendo·lhe o cuiter realmente
excepcional e Vinculando sua. prestaçio à previa negociaçio. bem como a pemutir a compensação
anual di jornadl de trabalho

Todo o modelo proposto. reitera·se, mantêm incólumes os direitos dos trabaJhadores

~o estas, Senhor Presidente, as propostas que consubstanciam o Projeto de Léi
anexo. É. tiUTlbem, de bom alvitre ressaltar que o modelo ora proposto foi exzustivamentt discutido
com expressivas lideranças psrlam.emares. sJndícaís e empresariais. Pelas suas caracteristicas, indago,
por fim. da Viabilidade de se solicitar urgenda na respectiva trarnhaçio legislativa.

R.:speitosamente,

~'--~~v.
PAULOPAIVA

Mim.tro de E'tado do Trabalho

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CAIlVALHO
~modeEmdoC~~~C~C~

~ PrCSldênaI da República

A Sua Exc:elêDcia o Seahor
Deputado wn.SON CAMPOS
Primeir;p Secretario da Câmara dos Depulldos
BIWlILIA·DF

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA MESA DA cÂMARA DOS
DEPUTADOS

Defiro. Apense-se ao Projeto de Lei n9 1.724/96

o Projeto de Lei n9 1.639/96. Oficie-se ao Reque

rente e, após, publique-se.~t7( _
Em 0'1-/ 05/96 IX< .... '

R.E DENrn

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos regimentais, a apensação ao Projeto de Lei nO

1.639196. de minha autoria, do PL 1.724196, que "dj,põe sobre o contrato de trabalho por prazo

detemlJnado··.

Sala das Sessões, 18 de abril de 1996.

~j1~
Depu/lUlo OSVALDO B/OLeH/

PTBIRS

PROJETO DE LEI N2I.639, DE 1996
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Dispõe sobre o Contrato Especial de Trabalho e determina

outras providências.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE TRABA

LHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO; E DE CONSTITUI

ÇAo E JUSTICÀ E DE REDACAo (ART. 54) - ART, '24,II)

o Congresso Nacional decreta:

Art 1° O CODtratD Especial de Trabalho e o instrumento de

contrataçio coletiva c'\ias disposições serão estabelecidas, mediante Acordo ou

Convençio CDletiva de Trabalho, pelos sindicatos representante. das categorias

econômicas e profissionais. CDm prazo de aplicação limitado.
Paragrafo tínico. O contrato referido no caput deste artigo tem

como finalidade a criaçIo de noVOS empregos.

Art 2" O Contr3to Especial de Trabalho observará, entre-.

as seguintes regras, sob pena de nulidade:

I . disposições contidas em acordo ou CODVCIIÇio coletiva de

tnbaIho que aurorizou a sua celebraçlo;

n- forma escrita; .
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m- l5Sist!Dcia obrigatória das entidades sindicais representaDIeI

das eatcjlIriu ec:ooõmicu e profissioaais na~ coletiw;

IV - periodo mínimo de vigencia de 3 (tres) meses, prorrogável,

sucessivamente, por até 24 (vinte e quatro) meses;

V - acrescimo, ao número total de empregados, 'em percentual

máximo de 20% (vinte por cento) que poderio ser contratados através'do Contrato

Especial de Trabalho, sendo que a folha salarial da empresa, durante o periodo de

utilizaçlo desse instrurnento.l nio poderá ser inferior aquela anterior a esta forma de

contrataçlo;

VI - enumeraçlo dos direitos e deveres das panes;
vn -multa pelo descumprimento das cláusulas contratuais.

Art. 3° NIo se aplicam ao Contrato Especial de Trabalho O

disposto nos arts. 29,30,31,32,33,34,443, § 2", 4S1 e 480 da Coosolidaçio das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Dccreto-Lei n' 5.452, de 1° de maio de 1943.

Art. 4° As,emprcsu que contratarem nos termos desta lei ficam
isentas dos recolhimentos referentes ao SEBRAE e ao !NCRA, incidentes sobtc os

salários dos empregados com COIltrato Especial de Trabalho.

Art. SO A contribuição previdenciária das empresas, prcvístA 110

art. 22, inciso I, da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, referente ao COntrato Espccial

de Trabalho, limílar..-Ã aos mesmos percentuais recolhidos pelos emprepdos.

Parágrafo único. O monlante tolaI de recolhimemos

previdcociários da empresa deverá ser superior ao do mas imediatamcme anterior à
~previstA_lci.

Art. 6° Esta lei entra em visar na data de sua publicaçio e tem

vigência por 4 (quatro) &DOS.

Art. .,. Revogam-se as disposiçllcs em contrário.

, JUS11FICAÇÃO

Superada a fase inicial da polemíca suscitada pela ConvcnçJo

Coletiva que estabelece o Contrato Especial de Trabalho, celebrada por diversas entidades

sindicais econômicas e profissionais. no âmbito do Estado de SIo Paulo, convém que

~eflilamoS com serenidade de âmmos acerca dos fatos, de megável repercussio para as

relaçõcs de trabalho em nosso país.

É irlevitável que a sociedade, que Rio encontra no direito posto

pelo Estado a soluçio para seus interesses e conflitos deles decorrentes. vá/buscar num

"direito peralelo" as instituiçõcs de que necessita para sobreviver.

Tudo isso nos leva à conclusão da necessidade inafastável de

modemizaçIo do Direito do TrabalOO.

A experiência paulista desperla o debate sobre a flexibilizaçio dos

direitos trabalhistas.

Flexibilizar é abrandar a rigidez de principios que informam O

Direito do Trabalho, em especial o que consagra o protecionismo do trabalh8dor,

significando a troca de garantias de condiçõcs de emprego, pela manutençio do próprio

emprego, em face da ocorrência de silU&ÇÕCs sócio-ccooomicas adversas que atingem a

sociedade.

É notório o agravamento do desemprego ilos dias que correm. O

que é possível fazer e para onde vamos nessa qucstlo ? Sabemos o quão dificil é encontrar

a resposta pua essa indagaçio. Todavia, é preciso tentar.

Entendemos que a presente iniciativa pode, se nio resolver O

problema, aol1lCllOS contribuir pua a manutençio dos debates sobre o tema, que

certamente resuJtarlona dcscobcrta de soluções mais duradouras e efetivas para a cnse do

dcscmpreao.

É fato que a legis1açlo eXIstente sobre o rclaciOD&lDCDto capital e

tllàIho é por dcrDais minudcnte. Elíminá-Ia traria o caos. Flexibilizá-la,

prosrcssivamente, seria, talvez, o caminho.

Nesse aspecto, a Carla Politica avançou no sentido de estabelecer
entre os direitos dos trabaIbadorcs o rcconbccimento das convençõcs e acordos coletivos

deuabaJho.

Já se verifica uma séne de procedimentos de flexlbihzação no

Direito do Trabalho brasileiro. Poderiamos elencar a subempreitada.. a locação de

mão-de·obra, que pode ser a prevista para a vlgilãncia bancaria (Lei n° 7.102183), o

trabalho temporáno (Lei nO 6.019114), o trabalho a domIcilio (ans. 6° e 83 da CLT), o

contrato por prazo determinado (ano 443 e seu § 2°, da CLT), o contrato de aprendizagem

(Dccrelo n° 31.546, de 6 de oUlUbro de 1952), o contraIo de tecnico estrangeiro

(Dccreto-Lei nO 691/69), o contrato de safra (an. 14 e seu parágrafo único da Lei n°

588173), o cstágio (Lei n° 6.494177).

o próprio Estatuto da Microempresa e Empresa de PeqUCIIO Porte

(Lei nO 8.864194) não deixa de ser uma forma de simplificaçlo de alguns procedimentos

na área trabalhista das referidas empresas.

É com o espirito de colaboraçio que ora aprescnlamos a presente

sugestio.

Nio queremos acabar com a legislaçio do trabalho, que muitos

afirmam ser protetora dos trabalhadores, do que ousamos discordar. Não raras vezcs, a

legislaçio do trabalho Rio consegue mais do que desproteger os trabalhadores.

Muito apropriadas são as liçôcs do Professor Doutor ARJON

SAVÃO ROMITA, ill Noções Atuais de Direito do Trabalho:

"Digo que se deve passar de urna ordem social Imposta a um

ordenamento jurídico negociado. Esta é a tônica, hoje, 110 direito moderno.
Mastar a noção de que o Estado onipresente, olÚsciente, onipotente deve

impor aos atorcs SOCIaiS a ordem do dia já pronta e acabada. da qual eles

nio podem aparlar-se, sob as penas da lei."

"Há quem rene8ue apríoristicarnente as vantagens decorrentes da

democrarizaçio paniClpatiVa, que acarreta necessariamente a
flexibilização das condiçõcs de trabalho, em nome do prlllcipio de
proteção. Proteção, nesta ótica, eqwvale à ordem jurídica imposta,

rigidamente imposta via disposição imperativa de lei, infensa à atitude

panicipativa dos alares sociais.

Aqueles que hoje ·cstão encastelados no pódcr. vale dizer, os

membros da classe domlllante. atribuem ao Direito dÓ Trabalho função

protecionista. A ele conferem uma função patcrnaiísta O Direito do

Trabalho sena um mStrumento do progresso social. j

Ora, no Brasil os fatos demonstram Justaménte o contIáno. Se a

afirmação fosse procedente, a situação do trabalhador brasileiro seria

invejável, quando comparado com a dos trabalhadores do resto do mundo,

já que não há trabalhador mais protegido do que o trabalhador brasileiro,

Todos protegem o "coitadinho". A lei o protege, a Constituição o. protege,

a Justiça do Trabalho o protege, a advocacia trabalhista o prorcge, a

Câmara o prolege, o Senado o protege; lodos o protegem. Então, esse
protegido deveria estar muito bem de vida. Mas, 'como'disse, ~ faios

Parecem demonstrar o contrário. Se proteção fosse coiSa boa, o

trabalhador brasileiro teria, pelo meDOS, tres Merccdcs na garagem de sua

mansão.
Fala-se em proteção do trabalhador ! O prinéipio de favor

encontra·se nitidamente em declilÚo no mundo. Quem defende essa tese

arcaica, ultrapassada, está em descompasso com a realidade, com a

exigência econômIca do mundo em que vivemos. Supor que o Direito do

Trabalbo tem por função proteger o empregado conduz a um grave

equivoco: os fatos provam juslamente o contrário. A li:i'de greve dá ao

Tribunal do Trabalho o direito de'declarar a greve abusivL Então, onde

está a proteçio ? Que proteção é esta ? Nio é exatamente o oposto ? Que

protcçio é esta, que permite seja O empregado despedido da noite pua o
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dia, sem justificativa? Falta, parece, atentar para a realidade. Abrir os

olhos! Somos todos engabelados por um discurso ideológico - ideologia

no pior sentido da palavra. de ocultação da realidade - com a finalidade de

obter a reprodução e a perpetuação da ordem social injusta: isto que aí está

é bom. Deve-se preservar o status quo: com poder normativo, sindicato

único, presença do Estado entre os interlocutores sociais, outorga de cada

vez maiores beneficios ? Enquanto isto, o trabalhador está cada vez mais

desprotegido, porque está empobrecendo. Devemos nos libertar da idéia de

depender da proteção que o Estado nos dispensa. Os "pobrezinhos, fracos,

coitadinhos" (os trabalhadores) não precisam do paternalismo

protecionista dispensado pela lei ou pela Justiça do Trabalho. Há, hoje,

sindicatos muito atuantes, cientes do papel social que desempenham. É

necessário dar-lhes o poder que devem exercer e romper com tradição da

linguagem ideológica, de dizer que eles são fracos, que não t~rr

capacidade, que precisam continuar a ser protegidos."

Maio de 1996

Longe de querermos apresentar solução definitiva para a geração

de mais empregos para os trabalhadores brasileiros, é nossa intenção, através desta

modesta proposição legislativa, inspirada nos recentes acontecimentos envolv.endo

sindicatos patronais e de empregados de São Paulo, quando da celebração de Convenção

Coletiva sobre contrato Especial de Trabalho, tão-somente, colaborar na busca de um

novo modelo para as relações entre o capital e o trabalho.

Em nosso projeto, definimos um novo tipo de contratação coletiva

que é o Contrato Especial do Trabalho, com finalidade a criação de novos postos de

emprego, dispondo de mecanismos que protegem o empregado, uma vez que a contratação

é feita com a assistência do sindicato e evita a rotatividade da mão-de-obra. O contingente

de trabalhadores a ser contratado acresce o número' de empregados da empresa em até

20% (vinte por cento), sendo que a folha de pagamento não pode ser inferior ~uela

anterior à contratação. Isso significa que a empresa apenas poderá aumentar o n.\ÍJ1lero de

seus empregados ao utilizar-se desse tipo de contrato.e jamais substituir ij(l1~. forma de

contratação por outra.

Vários aspectos do contrato' elaborado em São Paulo estão

previstos no projeto. Afastamos a aplicação de vários artigos da CLT (Consolidação das

Leis do Trabalho), em especial, os relativos à anotação na Carteira de Trabalho e

Previdência Social e a prorrogação do contrato por prazo determinado. F"i, ainda,

concedida isenção quanto às contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, incidentes sobre os

novos contratos especiais de trabalho.

As contribuições previdenciárias dos empresários, relativas aos

~pregados contratados sob esse nov~ regime, foram equiparadas às dos mencionados

empregados, representando uma efetiva economia. Todavia assegurou-se que as

contribuições totaísda empresa serão superiores, após a utilização desse novo tipo de

. contrato, evitando a fraude à previdência social e a substituição da mão-de-obra.
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A nossa proposta não pretende resolver todos os problemas da

legislação trabalhista., nem tomar-se algo defInitivo. É uma proposta para resolver

emergencIalmente o problema do desemprego que atinge números alannantes. Assim, a

proposta está limitada no tempo, com período de duração de quatro anos, prazo razoável

para que sejam discutidas as relações de trabalho e as alterações a serem feitas.

Sala das Sessões, em ·/de/. 'I. :';'de 199ó

Deputado Osvaldo Biolchi

"LEGISLAÇÃO' CITADA ANEXADA PEI.A
COORDENAÇÃO OE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeOI "

CIEC[R[ETO-LEJ N2 5.452 - DE 1O DE
MAIO DE 19431

Aprova a Conso/it:ia.ção das Leis do Trabalho .
...........................................................

TíTULO I
INTRObUçÃo

Art. 52 Não se distingue entre o trabalho reali
zado no estabelecimentodQ empregador e o execu
tado no domicílio do empregado, desde que esteja
caracterizada a relação de emprego;
........ _-_.~ _ ~;_ ~.~ ~ .

TíTULO 11
DAS NORMAS· GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

Capítulo I
DA IDENTIFICAÇÃO PROFISS10NAL1 ,

SeçáolV
DAS ANOTAÇCES

Art. 29. A Cart~ira de Trabalho e Previdência
Social será obrigatoriamente apresentada, contra
recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admi-

tir, o quaJ terá o prazo de quarenta e oito horas para
anotar, especificadamente, a data de admissão, a
remuneração e as condições especiai" se houver,
sendo facultada a adoção de sistema manual, mecâ-

. nico ou eletrônico, conforme instruções a serem ex
pedidas pelo Ministério do Trabalho.

§ 19 As anotações concernentes à remunera
ção devem especificar o salário, qualquer que seja
sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em
utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.

§ 2l As anotações na Carteira de Trabalho e
Previdência SociaJ serão feitas:

a) na data-base;

b) a qualquer tempo, por solicitação do traba
lhador;

c) no caso de rescisão contratual; ou

d) necessidade ,de comproVação perante a
Previdência SociaJ.

§ 39 A falta de cumprimento pelo empregador
do disposto neste artigo-àcarretlouá a lavratura do
auto de infração, peio Fiscal do Trabalho, que deve
rá, de offcio, comunicar a falta de anotação ao órgão
competente, para o fim de instaurar o processo de
'anotação.

• RSfiação dada pela Lei nfl7.8S5I89.
• V. Enunciados ~s 12 e 64 do T5T.
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Art. :P O empregadpr que deixar de
atender a exig(mcia do art. 112 desta lei ficará
sujeito à multa de Cr$ 5C!O,00 (quinhe.ntO&
cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cmco mil cruzeiros),
além da suspensAo de suas atividades atá
que satisfaça a obrigsçAo legal. 1

• RedaçAo dada pelo decreto-Iei nR 926, de
10 de outubro de 1969(0.0. 13-10-1969).

• V. Leis nRs 8.212/91, 8.213/91 e Decretos
nRs 611 e 612192.

• RedaçAo dada pelo decreto-lei~ 229, de
28-2-1967.

Art. 30. Os acidentes do trabalho serão obri- • Aplicáveis os arts. 3 t a 34 ao trabalhador
gatoriamente anota'dos pelo Instituto Nacional do rural (lei n~5.889, de 8-6-1973 e decreto ff
Seguro Social na Carteira do acidentado. 73.626 de 12-2-19741

• A propósito das anotações de carteira de
trabalho dos que trabalham porobra certa,
dispõe a lei~ 2.959, de 17 de novembro
de 1956 (0.0.21-11-1956):

Art. 112 No contrato individual de traba
lho por obra certa, as inscrições na. carteira
profissional do empregado serAo feItas pelo
construtor desse modo constitufdo em em
pregador, 'desde que exerça a atividade em
caráterpermanente.

Art. 31. Aos portadores de Carteiras de Traba
lho e Previdência Social fica assegurado o direito de
as apresentar aos órgãos autorizados, para o fim de
ser anotado o que for cabrvel, não podendo ser
recusada a solicitação, nem cobrado emolumento
não previsto em lei.

Art. 32. As anotações relativas a alterações no
estado civil dos portadores de Carteiras de Trabalho
e Previdência Social serão feitas mediante prova
documental. As declarações referentes aos depen
dentes serão registradas nas fichas respectivas, pelo
funcionário encarregado da identificação profissio
nal, a pedido do próprio declarante que as assinará.

Parágrafo único. As Delegacias Regionais e
08 órgãos autorizados deverão comunicar à Secre
taria de Emprego e Salário todas a8 alterações que
anotarem nas CarteIras de Trabalho e Previdência
Social.

• Redaç40 dada pelo decreto-lBi nfl229, de
28-2-1967.

Art. 33. As anotações na fichas de declaração
e nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social
serão feitas seguidamente sem abreviaturas. ressal
vando-se no fim de cada assentamento, as emendas,
entrelinhas e quaisquer circunstâncias que possam
ocasionar dúvidas.

.•...•........•.•..........•...•.•................

Capitulo 111
DO SALÁRIO MÍNIMO

S.crão I
DO CONCEITO

Art. 83. I: devido o salário mínimo ao trabalha
dor em domicílio, considerado este como o executa
do na habitação do empregado ou em oficina de
família por conta de empregador que o remunere.

• Aplicável ao trabalhador rural (lei n125.889.
de 8-6-1973 e d~reto~ 73.626, de 12-2
1974).

.....•.•.............•................•..••.....•••

TíTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA
BALHO

• RedaçAo dada pelo decreto-lei~ 229, de·
28-2-1967. .

Capítulo I
DISPOSiÇÕES GERAIS..................................... -.- .

Art. 34. Tratando-se de serviço de profissio
nais de qualquer atividade, exercido por empreitada
individuai ou coletiva, com ou sem fiscalização da
outra parte contratante, a carteira será anotada pelo
respectivo sindicato profissional ou pelo repre
sentante legal de sua cooperatIVa.

Art. 443. O contrato individual de trabalho
poderá ser acordado .tácita ou expressfl.{rtente. ver.
balmente ou por escrito e por prazo detéimlnado ou
indeterminado. \

§ 12 Considera·se como de prazo determina
do o contrato de trabalho CUIa vigência dependa de
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termo prefixado ou da execução de serviços espe
cializados ou ainda da realização de certo acontecI
mento suscetível de prevIsão aproximada.

§ 22 O contrato por prazo determinado só será
válido em se tratando:

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifique a predeterminação do prazo;

b) de atividades empresariais de caráter tran-
sitório; !

c) de contrato de experiência.

• Redaç~o deste § e alíneas dada pelo de
creto-lei nfi 229. de 28·2-1967.

• V. Enunciados TST nfis 97 e 188.
.... ~ ~ -..•.••..••........ __ ........•••.

Art. 451. O contrato de trabalho por prazo
determinado que, tácita ou expressamente, for pror
rogado mais de uma vez, passará a vigorar sem
determinação de prazo.

Capítulo V
DA RESCISÃO

M 480. Havendo termo estipulado, o empre
gado não se poderá desligar do contrato, sem justa
causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o em
pregador dos prejuíZos que desse fato lhe resulta
rem.

• V. Enunciado TST nQ 77.

§ 12 A indeniZação, porém, não poderá exce
der àquela a que teria direito o empregado em idên
ticas condições.

• Trabalhada '\I'al (safrista)- Lei nfl 5..8I:J9,
de 8 dtI j.lflho dtJ 1973 (0.0. 11-6-1973):

Art. 14. Expirado normalmente o c0n

trato, a empresa'pagará ao ssfrista, a titulo de
indenização do tempo de S8fViç0, importAncis
correspondentIJ .,/,2 (um doztJ avos) do
ssiSrio fTl8fJSsJ, pa'" de 91!1f'11Íço ou fração
superior B 14 (quatorze) di..

,
, "Parágrafo tílico. Consider.ss contrato

ds.s,âlra o qus teMa sua dllsçAo dBpsndents
de vanaçóes estacionais da stividad8 agrária.

§ Z1 R,evogado pels /si rf16.533, de 24 de maio
de 1978 (0.0.26-5-1978).

AplicStn-ss ao trabalhador rural o art. 480,
"caput~ e ssu § 1Q, (lei ~ 5.889. de 8-6
1972 e deaeto nQ 73.626, de 12-2-1974).

.••..••.......• ~ ..........•..........•..•.....•..•.

...................•.....••.............•.•..••.•..

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

D~ seM Q organizDçdo da Squridatú SodDJ,
irutUu/ Plano~ CustGQ ~ dá 0U17'Q$ providhIcúJJ

o PrelIdeD&e da Repl1blica ..
Faço saber que o CoDaJ'eIIO NICioaal decretI e ea laIIaODO alq1liDlll

Lei:

..•......•..•................................................•

1'tnJLoVl
DO F1NANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

INTRODUÇÃO

Art. lI. A Scpridade SodaI aeri ftNnc:iada por toda a "OdedIde di
forma direLt. iDdirda. IlOl termal do 1ft. 195 da CotIIIütuir;io Fedenl •
deIaa lei. meciiaAie rec:uno- proveDieaCa da UIIiio. dot E.I&adoI. do Diário
lo Federal. dai MUIlicfpille • de coDlribulçóellOCiall.

Art. . lL No 1mbltD lecIenl oo~ da Sepridade Soda) • _

poIID dallCpiIISeI~
I - m::eiIaI da UIIiIo:
11 - receital daic:o~ lOCialI;
111 • receitaI de OGUM roa.-.
ParipaIo Uico. CoIIItihIca~ lOdaiI:
a) _ dai~ iDcide1IUIlObnt a remlUllmÇAo pIP OG cndltadI

IOI"~ 1181& 1aViço:
b) _ dai elllprepd0r8 d<~-"IIIÜOI':

c) _ dallIlIbaIbacIom. IDQdel:It.eIIObrc o 1ft aaIú10~
d) _ dia esIIpaM. !nddetMM lObrc fat1lRlDall4 • lucro;
e) _ iadde1IIa lObn 1 recda de~ de propóIticl:&

CAPtTuLOIV
DA COI'mUBUIÇÃQ DA EMPRESA ..

Art. 12. A contribuiçlo A CUJo da empraa. deltiuda à Sel'lridacSe
SociaL alim do dÍlpOltO DO an. 23. f di:

I .2K (viDle por c:eato) sobre o totAl dM mnllMl'llÇ6a pllpa ou cre
düdM, a qr.alquer título. DO cIecomr do tDá. 101 lepllICIoI emprepdol,
e1IIpftÚrillI. trabalhadora lY1IJIoI • lut6tIomaI que lbI pratem serviçoL

U - pua o 6MDe:iamnlO da complementaçAo dai pnstaç6a por lld
detú do tnbaIbo. dai RpiDUs percellt.... iJIckIeDUs lObrc o toCaI dIlI
relll_raç6a pipa o. creditadal,' ao decorra' da ... 101 MpndoI
emprepdale \r.!bolhedontl~

a) 1,. (lIIII por cenlO) PAra _ emprall em cuja IICIvtdade pnpoade
raru G riIco de xidenta do trabaibo se;' coDliderado leve:

b) 2% (dois por cento) p3ra u empraat em cu;" Atividade prepond••~
r"nte esse risco seja considerndo médio:

cl 3% (tres por cento). para 111 emprau em cuja AtividAde preponde
rante esse risco sejA conslderl'do crave.

I I'. No C:ISO de bnni:ól comercia.. ballClOl de inYatimentos. ""naII de
desenvolvimenlo. ClIJlII ec:oDÔnticu. sociedAdes de crédito. IillAnc:iAmenlo



12702 Quarta~feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

c IRvesllmenlo. SOCIedAdes de crédito imobllLirio. socledlldes COrTelol'lll.
dllolnbuldor;u de Iílulol e v~lorel mobiliárioc. empf'eSlll de ~rTendamcnlo

merClnuL <:oopcntivólS de crédito. empreIAI de SCIU1"O$ pnvados e de capi.
I.1JiUção. ~leD\.CS "UIÕDOIDOI de sclurOl pnvlldOl e de crCdílo e enlidAdCl
de prevJdinCA privada allcrtal e CccbadM. além 11M contnbuiçóa rderidM
neste "rolO e DO ut. 23. é devidA • contnbuiçAo adiciolUll de 2.5~ (doil
IOleirOl e cinco déàlllOl por cento) sobre li bllle de àleulo definida DO

inalo I deste arti&o.
I l-. Nio lll&ellllm " fCmllDCnçio .. parcelaa de que tnU o t r do ut.

21.
I J-. o MiUt6rio do Trabalho e da Previdiacia Social poderi <1l1erAr.

com bue 11M es&atlltkaa de lC1deata do trabalbo. apUndM em inspcç.io.
o enqudramell&O de empresM paR efeito de conlliblliçlo 1II que te refere
o indlo li da&e lfIiIo, I fia de estimular ÍlMlÚmentol em prevellejio de
acidentaL

'.-. O Poda EJlec:utivo estabelecerá. Da fOnDa da \ei, olMdo o Coue·
lho Nacioul de Squridade Soc:ilII. IDtCallÍlIIIOI de ntÚIIIlJo .. empresal
que te utilize. de CIIlpftpdoe pot1ador-. de deOdhcila filia0. IIllIOnaI
e/a JDntaL coe demo do pfIdrIo médio.

"-; O diIpalI&o lIIIIte utip) úo .. aplica 1~ lIIica IV qlll tIIIa.
lu... do iDdIo V do Id. 12 daaIa 1Ai.(~lA 1S4f,ln)..•...•.......•....•••.....•...••••.••..••.•...•••••.••......•
..•...•......•....••......................•..................

LEI N~ 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983

Di.J)f7e ~ob,. ••6Uru~ pu. .~tab.l..
cim.nto. (in.Dc.iro•• _.ub.l.c. norm•• p••
l'lI con.Ucui~o_ (uneionlJlD_nto d•• •m,.,..
~•• plU'Ciculuwa qu_ _JrplorlJlD Hrvi~ d.
vi';lind. _ de au.porta rh v.lolU, • di
outr•• provid'lJci...

..•..•.....•..•......•......•.•..•.••..••.••••..............

..............•.........................•.••................

LJ:I N' 8.011 - DI 3 • 1AnDO
DI 1116

~ lObrf O Cr4bGU&o CCmpordrto
1141 cmpruaa ""0111141 • cid OKCnu
~.

O PreI1deDte da aepdbJJca
Paço _. qu O COnIreuo Nado.

nu decreta • eu I&DGiomo • JeI1ÜI1
Lei:

An. l' • 1DIt1tuldo O l"II1me ele
trabalbo temponno. nu~
eItabe1ec1du u. pNeIlta LIl.

An. 2f~ teII1pcl1'&rIO •
aquele ptedado por ~ tlGca •
um.. empreta, para aMDdIl' 1 DeCII
l1dIde traDIlCóz1a di IUblttt~ de
seu pessoal regular e permanente ou
a acréscimo extraordiná.rlo de sent·
ços.

Art. 3Y :s: reconhecida • atlvtdade
da empresa de trabalho temporário
que passa a intesrar o plaQobá.sicu
do enquadramento sindical a que s!
refere o artigo 577, da ConsoHdaçAo
da.s Leis do Trabalho. .

Art. 49 Compreende-se COUli> em
presa de trabalho temporário a pes
soa flslca ou Jur1dica urbana, cuja
atividade consiste em colocar à dis
posição de outras empresas, tempo
rariamente, trabalhadores, devida
mente quai1f1cados, por elas remune
rados e assistidos.
..••••....••....•......•.•..•......•....
..••..............•.............•.......

DECRETO N.o 31.548 - DE 6 DE
O'OTt1B1l0 DE 1952

Di3p(Je sdbre o conceito de empregada
aprendia

O Presidente da Ra.públlca, usando
da atribuição que lhe confere o ar
tigo 87, item 1, da Constituição. e
consideraD.do que, em face da' legts
laç:io em vigor, pode o contrato de
trabalho assumir a forma de con
trato de aprendizagem, desde que o
empregado, menor de 18 e maior de
14 anos, esteja "sujeitO à formação
profissional metódica do oficio em
que exerça o seu trabalho" (Pará
grafo único do art. 80 da Consolida
ção das Leis do Trabalho>;

Considera:ndo que, por fOrça da le
gislação vigente, algumas obrigações
decorrentes do contrato d~ aprendi
zagem são dIversu du que advêm do
contrato de trabalho comum, ImP'Ju
do-se. portanto, a conveniência de ser
regulamentado o conceito de empre
gado aprencUz, decreta:

Art. 1.° Considera-se de aprendi
zagem o contrato individual de tra
balho reaUzado entre um emprega
dor e um trabalhador maior de lf
e menOt de 18 anos, pelo qual, além
das caracterfsticas mencionadas no
artigo 3.° da Consolidação das Leis
do Traba.lho, aquele se obriga a sub
meter o empregado à formação pro
fissional metódica do oficio ou ocupa
ção para cujo exerc1c1o foi admitido
e o menor assume o compromisso de
seguir o respectivo regime de apren
dizagem •

..•...........•..••.....••.••..••.........•••

......•.....................•...•....•.....•.

DECRETO.LEI N9 691, DE 18 DE
JtrLHo DI: 1969

Dispõe sóbre a n40 aplicação, 401
contratos de tl!cnicos estrangeiros,
com estipulação de pagamento de
salários em moeda estrangeira. de



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 12703

diver3CU disp0s5óes da legislação
tra.balhista, e dá outras provldên.
CÚl8.

O Presidente da República. no uso
d~ atribuição que lhe confere o §
19 do artigo 29 do Ato Institucional
n9 5, de 13 de dezembro de 1968, de.
ereta:

Art. 19 Os contratos de técnJcos
estrangeiros donúciliados ou residen
tes no exterior. para execução, no
Brasil. de serviços especial12ados, em
caráter proVisório, com :stipulução
de salários em moeda estrangeira,
serão. obrigatOriamente, celebrados
por prazo determinado e prorrogá.
vets sempre a têrmo certo, ficando
excluidos da aplicação do :1isposto
nos artl~os ns. 451, 452, 453, no Ca.
pitulo vn do Titulo IV da Consoli
dação du Leis do Trabalho e na
Lei n9 5.107. de 13 de setembro de
1966. com as alterações do Decreto.
le! n9 20, de 14 de setembro de 1966.
e legislação subseqüente.

Parágrafo único. A rescisão dos
contratos de que trata êste artigo

reger,se-a pelas normas estabeleci.
das nos artigos na. 479. 480. e seu
J l~, e 481 da Consolidação daa Leis
do Trabalho.

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

LEI N9 5.889 - DE 8 DI: J11NHO

DE 1973

Estatui normas reguladora! do traba
lho rural e dd outra. providéncia!.

...................................•.•......••

Art. 14. Expirado normalmente o
contrato, a empresa pagará ao sa.
frista, a titulo de Indenização do
tempo de serviço, importância corres
pondente a 1/12 (um doze -aVOS) do
salário mensal. por mês de servIço ou
fração superior a 14 (Quatorze) dias.

Parágrafo único. Considera-se con
trato de safra o que tenha ·sua dura-o
ção dependente de variações esta
cionais da atividade agrária.

LEI N~ 6.494, de 07 de dezembro de~

Dispõe sobre os estágios de estudantes
de estabelecimentos de ensino superior
e de ensin9 profissionalizante do 29
Grau e Supletivo e dã outras providên
elas. -

4" _ ..

.. .. - ~ .' .

LEI N? 8.864, DE 28 DE MARÇO DE 1994

Estabelece normas para as microem
presas (ME), e Empresas de Pequeno Porte
(EPPI, relativas ao tratamento diferenciado
e simplificado, nos campos administrativo.
fiscal, previdenciário, trabalhista, cre
ditício e de desenvolvimento empresarial
(an. 179 da Constituição Federali.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso ~acionaI deetreta e eu sanciono

a seguinte lei:

CAPiTULO I

Do Tratamento Jurídico Diferenciado

Art. 1? Fica assegurado às microempresas e às empresas
de pequeno porte tratamento jurídico simplificado e favorecido
nos campos administrativo, tributário. trabalhista. previdenciá
rio e creditício, na conformidade do disposto nesta lei.
......... f' :i.. ~ 10 .
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PROJETO DE LEI N° 1.687, DE 1996
(Do Sr. Lima Neto)

Dispõe sobre o COntrato Especial de Trabalho para pessoas
com mais de 50 (cinqOenta) anos de idade.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.639, DE 1996.1

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O Contrato Especial de Trabalho para pessou com mais
de SO (cinqllenta) anos de idade destina-se a incentivar a contrataç!o de empregados que

renham superado a idade mencionads.

Parágrafo único. Esta lei somente será aplicivel ao trabalhador

que venha a ser contrarado nas seguintes condições:

I . empregado com idade superior a SO (cinq_) anos com

remunenlÇio de até 2 (dois) salmos minimos;

lI· empreaado com idade superior a 55 (cinq_ e cinco) SIlOS

com remunetaÇlo de até lO (dez) salmos minllllOl; ou

m • empregado com idade superior a 60 (sessenta) anos com
remuneraçJo de até 20 (vinte) salúios minimos.

Comprovaçio disso é o episódio recente noticiado pela imprensa,

que muitas polêmicas tem serado. Referimo-nos á Conv~o Coletiva celebrada pelos

metalúrgicos da cidade de SIo Paulo.

Não pretendemos, com o nosso projeto, alterar toda a legislaçlo

visente, mas, sim, propor, tIo-somente, um ponto de putída para uma discUS5io mais

aprofundada sobre o temL

Estabelecemos critérios para que as empresas se beneficiem desse
projeto, vinculando a idade ao salário percebido pelo empregado. VerifICa-se que quanto

menor a especializaçlo, menor o salário e maior a exigência quanto a idade avançada.

Procuramos atenuar tal discriminaçlo estabelecendo OS critérios mencionados.

Além disso, fica proibida a reeontratação de ex-cmpressdo pelo

prazo de 6 (seis) meses, evitando, usim, que o empregador demita um traballwloc apenas

pua contratá-Io novamente de forma mais vantajosa.

Prevemos, além da faculdade de nIo contribuir para a previdencia

inlegralmente, a isençlo das contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha

de salúios, destinadas is enridades privadas de serviço social e de formaçlo profissional

vinculadas ao sistema síndial, incidentes sobre os salúios dos empregados com Contrato
Especial de Trabe\ho para pessoas com mais de 50 (cinqüenta) anos de idade.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres

Deputados a fim de aprovar esta proposta e possibilitar e inserçio do idoso no mercado'de

trabalho.

Art. 2" É facultativa a contribuiçlo previdenciária da empresa e
do empregado prevista, respectivamente. nos ans. 22, inciso I, e 20 da Lei ri' 8.212. de 24

de julho de 1991. referente aos contratos de trabalho previstos_lei.

Parágrafo único. Optando as partes pelo Rio recolhimento da

c<mtribuiçlo previdencii!la mencionada no CapUl deste artigo, o prazo dei contrato

especial definido nesta lei Rio será computsdD como tempo de serviço pua efeito de
aposenradoriL

An. 3° É vedada a contrataç!o especial de ex-cmpregado antes de

periodo mínimo de 6 (seis) mesenlecorridos a putir da data da rescisio contrstual.

'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-eeDI'

LEI N0 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 4° M empresas que cootrstarem nos ler1JIos 4ests lei ficam

isentas dos recolhimentos de contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha

de salários, destinadas is entidades privadas de serviço social e de fonnaçlo profissional

vinculadas ao sistema siodical, incidentes sobre 05 sa\úios dos empregados com Contmo

Especial de Trabelho pua pessoas com mais de 50 (cinqüenta) anos de idade.. _

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sus publicaçiO.

DispõclDbrltl~ da~ SDCÚIl,
ÚlIIÍIJIi 1'1tIM M CustDo e d4 _ pt'IWfdbti:úu

1'tnJLOVI
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCL\L

.••••..••.••.•••.•..•....•......•.•••..............

.•............•......................•.....•........•......••.

(&dtIçQD túJd,Q IID "CDpfIl"pdIJ Lein' 9.1132, iÜ 28.04.95)

i 1-. OI vUorII do aaIário-de-eomrib1liçio aetio reajuIlIdoI. a pUIir da>
da&a de eII&rIIda _ viplr dsta Jei. DI. _ época e CDIIIIlI_ fDdi.
ca que 11I do reajlllWDelllO dlll belletícilll de pnmçáo CIIIItiIImde da

CAPtruLO 11I
DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO

Seção/
Da Comribuiçdo dos Segurados Empregado,
Emprrgado Doméstico e TrabaIJradorAVIIÚD

Alto 10. A COIlUibl1içio do emprepdo. isIdUIiYe o doIlIático, e a do
uabaIhador awlIo ti r:aIcUIada mediaDU! a apüc:açio da comspoDdnre ali·
qlIlIta sobre O seu A1újo..de-eoIlUibIliçio lDClIUI. de forma Dio t1III1tIlaU.
va, obIervado O diIpaItD DO an. 28. de acordo coma~ tabela: .

AUqaoca .. 'Ir

8,00
1),00
11.00

acjRS24UO
de RS 249,81 ate RS 416.30
de RS 416,31 até RS 836.90

JUSTIFICAÇÃO·

Observa-se hoje no Bruil urna pervena realidade 110 mercado de
trabalho. O iodivíduo com faixa etária superior a SO (cinqüenta) anos tem enorme

dHicuidsde pua conseguir um emprego, dificuldade tanto maior quanto menor for a sus
especializaçlo, e, portanto, menor o seu salmo.

Todavia, é esse o trabalhador que tem experiencia e que pode. em
muito, contribuir pua o desenvolvimento do nosso pIÍS.

NIo é justo que, estando tal trabalhador habilitado e apto pua o
trabalho, seja excluído dos meios de produçlo, tio somente por ter stiIlgído urna
de1ertninads faixa etáriL

Todo individuo tem direito a uma vida digna e de proporcíoosr
melhores condições para sus família. Este é o anseio de todo ser humano.

Tendel em vista o preconceito que sofrem as pessoas. que já

ultrapassaram os 50 anos para conseguir um emprego, apresentamos o projeto de lei a fim

de estimular a contratação desses individuos.

A iniciativa em epísrafe tem por escopo estimular a contrataçlo

de pessoas com idade superior a 50 (cinqüenta) anos, serando novos postos de trabalho.

A legislaçlo trabalhista brasileira necessita ser modernizada com

lIIll6ncia, pois já Rio mais atende á realidade das relações trabalhistas.

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.
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CAPITt.:1.0 IV
DA CONTRIBUlçAO DA EMPRESA

Art. '12. A contribuit;lio a car&o da emprcs.'\. dt!Sllnllda à Se!$undade
Soe..,I. além llo IllSpOSto no 'In. 23. é lJc:

I • 20% "'Inle por cenlo I ,abre o lotai <lll.~ rcmuner:ll:õe$ paps ou LTI!

<lil:ld:ls. a qualquer lítulo. no decorrer llu més. :lOS se~ural1os enipre~"HIus.

cmpR>.'Ínos. trabalh.'\dores avulsos e awõnomos ~ue Ihe.e~~e.'!'.~r!~_... ~•.................... _...••....•.•.• ....
....••.•...•.•..•...•..................•.••.••..••.•••...••••

§ A aliquota da contribuição para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.. FGTS. de que trata a Lei n' 8.036, de Ii de
maio de 1990, nos ,contratos previslOs no artigo anterior, é fixada em dois
por cento.

§2° As partes podem estabelecer. no
instrumento que decorrer da negociação coletiva, a obrigação do
empregador efetuar. sem prejuizo do disposlO no parágrafo anterior,
depósitos mensais vinculados, a favor do empregado em estabelecuneIÍlOs
bancários, com periodicidade determinada de saque.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1,724, DE 1996)

Sala das Sessões, em 24 de abriJ de 1996.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Art 3° O número de empregados contratados
nos lermos deste Lei observará o limite estabelecido na convenção ou
acordo coletivo, não podendo ultrllpasssar a vinte por cenlo do quadro de
pessoal da empresa

Art 4° As reduções previstas no art 2° serão
válidas desde que, o conuato de trabalho por prazo determinado esteja
amparado em convenção ou acordo coletivo, conforme previsto ao art
10 e, subsistirão enquanto o empregador mantiver o acréscimo do quadro de
empregados e a respeCliva folha de salário for superior àquela
imediatamente anterior à primeira contratação de que trata esta Lei.

Art 5° As empresas que admitirem pessoal
aumeataado o seu quadro de empregados, terão preferência na obtenção
de recursos no âmbito dos programas executados pelos estabelecimentos
federais de crédito, especialmente junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social· BNDES.

Art 6° O artigo 59, da Consolidação das Leis do
Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 59· A duraçio normal do trabalho
poderá ser acrescida. de horas suplementares, desde que não seja
ultrapaudo o limite mamo, iadividuaJ, de dez boras diárias e, por
empresa, de 208 horas extraordinárias multiplicado pelo número de
empregados no periodo de um ano, sem prejuízo do disposto no art 61.

§ 1° A hora suplementar terá remuneraçio
superior em 50"1. à hora normaL

§ 2" Poderá ser dispensado o acréscimo de
salário se, o excesso de horas em um dia for compeasado pela
correspondente diminuiçio em outro dia, de maneira que a jomada
normal nio exceda, ao período de um aao, ao limite de 2.288 horas ou
à média de 44 boras semanais.

§ 30 A duraçio normal de trabalho poderá
uJt~pauar aos limites, determinados no "caput" do presente artigo,
mediante coavençio ou aeordo coletivo de trabalho, que deveria.
obrigatoriamente, prever o periodo máximo para a compenuçio e o
valor da remuneraçio das boras extraordinárias excedentes."

Art 7" Esta lei enua em vigor na data de sua
publicação. revogadas as disposições contrário.

Defiro. Apense-se ao PL n9 1.724/96 o PL n9

1.821/96. Oficie-se ao Requ ente e, após, publi
A ' -que-se. , í ('

Em 0'1-/05 /96 . ~,

REQt

PROJETO PE LEI N9 1.821, DE 1996

(DO SR. LI}~ NETTO)

o Congresso Nacional Decreta:

-J?<J#
Deputado Lim. Netto

Dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado

e dá outras providências.

Requeiro, nos tennos do art. 142 do Regimento Interno,~o do
"."....~

PJ,. .1.?l1L~li , de núnha autori~~o PL 1.724196, do Poder Executivo, os quais

"Dispõem sobre o contrato de trabalho por prazo determíoado e dá outras providências".

Art. I°As convenções e os acordos coletivos de
trabalho poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de
que cogita o art 443 da Consolação das Leis de Trabalho • CLT,
independente das condições estabelecidas em seu § 2°, em qualquer
atividade desenvolvida pela empresa, para admissões que representam
acréscimo no número de empregados da empresa ou estabelecimenlO.

Parágrafo único. As partes estabelecerão, no
instrumento decorrente da negociação coletiva, a indenjzação para as
hipóteses de rescisão antecipada do contraIO de que trata este artigo, por
iniciativa do empregador ou do empregado, não se aplicando o disposto nos
arts. 479 e 480 da CLT.

'. _Art. 2° As contribuições destinadas ao Serviço
Social da Indústria, SESI; Serviço Social do Comércio - SESC; Scrviço
Nacional de Aprendizagem Industrial • SENAI; Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC; Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte - SENAT; Serviço Social do Transporte - SEST; Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e Institu10
Nacional de Colonização e Reforma Agrária • !NCRA, bem como a
contribuição ao Instituto :'Jacional de Seguridade Sodal, a cargo do
empregador, .ao salário-educação e para fmanclamento do seguro de
acidentes do trabalho, ficam reduzidas. a dez por cento de seu valor devido
em 1° de janeiro de 1996, nos contratos previstos no artigo anterior,
enquanto vigorarem corno contrato e prazo.

mSTIFICATIVA

O projeto de lei nO 1.724196, que dispõe
contrato temporário, flexibilização de jomada e horas exuaordinárias, deve
ser apoiado por ser de grande mérito, ao visar, primordialmente, facilitar e
consequentemente estimular a contratação de novos empregados..

EntretanlO alguns pontos merecem modificaçllO,
seja para evitar futuras dúvidas de interpretação com as previsíveís ações
trabalhistas. ou porque trazem inovaçOO que pode acarretar dificuldades na
rotina da adrninisUação empresarial. CQm efeito, o texto original do projeto
exige sempre o acordo com os sindicatos dos trabalhadores para
f1exibil~ da jornada e para o trabalho em horas extraordinári&i, nao
prevendo qualquer alternativa para o ~aso do sindicalO recusar·se à
negociação. Corno não se pode esperar que todas as diretorias de
sindi~atos terão sempre o bom senso e o discemimento necessário para
contratar com as empresas é possível ou até provável. que, determinadas
empresas se vejam prejudicadas frente às suas concorrentes, nacionais e
internacionais, face a possíveis posturas meramente politicas de a1gwna
entidade sindical.

Destarte, para evita/i que a1gwna empresa tenha
que recorrer às demissões, ou se veja impedida de realizar qualquer
quantidade de horas extraordinárias, pela recusa do sindicato em negociar a
flexibiIizaçw da jomada ou o trabalho extraordinário. loma-se necessário
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um mínimo de liberdade na administração, sem qualquer interferência dos
sindicatos.

É importante ressaltar que a legislação hoje
vigente permite o trabalho de até 10 horas diárias ou 60 horas semanais que
se efetivadas durante as 52 semanas do ano allcançariam 832 horas extras
por ano, equivalente a 37% das horas normais.

Assim como os sindicatos podem praticar
abusos na utilização do atual texto do projeto, também .as empresas, se
totalmente livres, poderiam tomar atitudes semelhantes; Por isso mesmo, o
legislador deve fixar um limite, que somente poderia ser ultrapassado, ai
sim, com a total concordância do sindicato dos trabalhadores.

Assim, justifico o presente projeto como
necessário a corrigir algumas distorções do Projeto do Executivo nO
1724/96.

Art 1°· Permaneceu inalterado.

Art r - Foi incluída a redução da contribuição
ao INSS e eliminada a data relativa ao fim do período de redução das
alíquotas em 28 de fevererro de 1997.

Como demonstrado na exposição de motivos,
encaminhada pelo Exmo Ministro do Trabalho ao Presidente da República,
as reduções se aplicam a vagas novas e serão mantidas somente enquanto a
folha de salários continuar majorada. Dessa forma, não existe justificativa
para exclusão da contribuição previdenciária Aliás, a inclusão da redução
da contribuição previdenciária, a cargo do empregador, permitirá reduzir o
custo do trabalho em mais de 18%. Isso possibilitará, ainda mais, a criação
de novos empregos, significando, novos contribuintes.

O administrativo fixando o fim da redução em
28 de fevereiro de 1997, estava em contrapartida com o art 4° que mantém a
redução enquanto o empregador mantiver o quadro de empregados e a
respectiva folha salarial em valor superior àquele do mês anterior à primeira
contratação. A manutenção da data, fixada em período muito próximo,
desestimulará as contratações.

Com oeste projeto, a redução de alíquota
vigorará pelo prazo mínimo de 02 anos, que é o período máximo de
contrato a prazo, conforme o art. 445 da CLT, que continuará vigorando.
Assim mesmo, desde que mantido o acréscimo de pessoal e do valor da
folha de pagamento, o que não R"ará qualquer prejuízo para as entidades
mencionadas

Art 3° Permanece inalterado.

Art 4° Eliminou-se o registro no Sindicato,
desde que o contrato esteja amparado em conv~nção ou acordo coletivo.

. Art 5° O presente projeto privilegia a concessão
de fmanciamentos a todas as empresas que aumentarem o número do
quadro de seus empregados e não apenas aquelas que contratarem sob a
nova forma.

Se o importante é aumentar o número de
empregos, criando novos postos de trabalho, devem ser privilegiadas todas
que agirem dessaa forma.
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Art 6° Foi modificado o "caput" do art 59 e
também o §1°- que não havia sido trocado pelo projeto original - e o §?o e
criado um §3°

A Constituição de 1988 reduziu a jornada
semanal de 48 horas para 44 horas normais de trabalho

O limite máximo de 208 horas extraorginárias
anuais, previsto aqui, permite que sejam feitas apenas a média de 4 horas
extras ou o total de 48 horas semanais, sem negociação com o sindicato.
Isso é o mínimo necessário para que qualquer empresa tenha um pouco de
liberdade ou sua administração rotineira.

Ressalte-se que esse limite, representa uma
redução no poder diretivo atualmente permitido às empresas. Com efeito,
enquanto o limite legal atual é de 832 horas extras por ano, equivalente a
37010 das horas normais, o novo limite equivale a 9% das horas normais,
conforme se verifica no § 2°.

O atual § 1° do art 59 da CLT, está
incompatível com a Constituição Federal e por isso se propõe sua
adequação, determinando que o percentual de horas extras seja de 50%.

A mudança de redação no .§ 2°, visa apenas,
explicitar o número de horas normais que poderão ser trabalhadas no
período de OI ano, adequando-o à nova redação do "caput".

A criação do § 3°, tem por objetivo estimular a
negociação coletiva e permitir que, em casos especiais. as empresas possam
ultrapassar os estreitos limites fixados no "caput". Nessa hipótese os
acordos ou convenções deverão também fixar novo percentual para as horas
extras excedentes.

Sala das Sessões em de 1996.

______d: ~I )c:tt~
Deputado LIMA NETTO
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

Maio de 1996

DIE'C:R[ETO-LE! N!! 5.452 - DIE 1O DrE
MA~O DIE 19431

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

..•..•...•.. -._ ...••••..• _.•••..•.•.•......•..•..•• ~

TíTULO 11
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

Capítulo 11
DA DURAÇÃO DO TRABALHO

Seção 11
DA JORNADA DE TRABALHO

........••••.....-.....•..•.......... ~ .

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá
ser acrescida de horas suplementares, em número
não excedente de duas, mediante acordo escrito en
tre empregador e empregado, ou mediante con
venção coletiva de trabalho.

§ 12 Do acordo ou convenção coletiva de tra
balho deverá constar, obrigatoriamente, a importância
da remuneração da hora suplementar, que será, pelo
menos 501'/0 (cinqüenta por cento) superior à da hora
normal.

• V. Enunciados TST ngs 56, 76, 94, 108,
115, 173,215,253,264 e 291.

§ 22 Poderá ser dispensado o acréscimo de
salário se, por força de acordo ou convenção coletiva,

o excesso de horas,em um dia·for compensado pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira
que não exceda ohorário normal da semana nem seja
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

CONSTITUIÇÃO:

Art. 'P São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

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

XIII - duração do trabalho normal não
superior a oito horas diárias e quarenta e qua
tro semanais, facultada a compensação de
horários e ,a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o tra
balho realizado em turnos ininterruptos de re
vezamento, salvo negociaçãc coletiva;

........................
XVI - remuneração do serviço extraor

dinário superior, no mínimo, em cinqüenta por
cento à do normal;

• V; Lei ng3.999, de 15-12-1961, que altera
o salário mínimo dos médicos e cirurgiões
dentistas e dá outras providências (O. O.
21-12-1961).

lt Dispõe a Lei nrJ 3.270, de 30-9-1975 (0.0.
3-10-1975):

Art. 1!É fixado em 6 (seis) o número de
horas de trabalho diário dos cabineiros de ele
vador.

Parágrafo único. É vedado a emprega
dor e empregado qualquer acordo visando ao
aumento das horas de trabalho fixadas no art.
19 desta lei.

• V. Lei ng5.811, de 11'de outubro de 1972,
que dispõe sobre o regime de trabalho dos
empregados nas atividades petrolíferas e
petroquímicas (0.0. 16-10-1972).
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• V. Portaria n9 3.214, de 8 de junho de 1978,
Norma Regulamentadora n9 5, itens 4.15,
4. 16 e 4. 16. 1, que dispõem sobre a dura
ção do trabalho nos serviços especializa
dos em segurança e medicina do trabalho
-SESMT.

• V. Enunciados TST n9s 85 e 91.
....................................................

TíTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DE
TRABALHO

Capítulo I
DISPOSiÇÕES GERAIS

.•..........•.................................
Art. 443. o contrato individual de trabalho po

derá ser acordado tácita ou expressamente, verbal
mente ou por escrito e por prazo determinado ou
indeterminado.

§ 1ºConsidera-se como de prazo determinado
ocontrato de trabalho cuja vigência dependade termo
prefixado ou da execução de serviços especializados
ou ainda da realização de certo acontecimento sus
cetível de previsão aproximada.

§ 22 O contrato por prazo determinado só será
válido em se tratando:

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifique a predeterminação do prazo; I '

b) de atividades empresariais de caráter tran
sitório;

c) de contrato de experiência.
•........-.....•.•..••.••......••....•......••.•••..

Art. 445. O contrato de trabalho por prazo
determinado não poderá ser estipulado por mais de 2
(dois) anos. observada a regra do art. 451.

Parágrafo único. O contrato de experiência
.. não poderá exceder de 90 (noventa) dias.

Capítulo V
DA RESCISÃO

...........•.........•...•.•.........................

Art. 479. Nos contratos que tenham termo
estipulado, o empregador que, serTTjusta causa, dlc~3

pedir o empregado, será obrigado apagar-lhe, a títuio

de indenização, e por metade, a remuneração a que
teria direito até o termo do contrato.

Parágrafo único. Para a execução do Que dis
põe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou
incerta dos salários será féito de acordo com o pres
crito para o cálculo da indenização referente à resci
são dos contratos por prazo indeterminado.

• V. Enunciado TST n9 125.

• Dispõe o art. 29 da Lei n!l 2.959, de 17 de
novembro de 1956 (0.0. 21-11-1956):

'~rt. 2!l Rescindido o cÓntrato de traba
lho em face do término da obra ou serviço,
tendo o empregado mais de 12 (doze) meses
de serviço, ficar-Ihe-á assegurada a indeniza
ção por tempo de trabalho na forma do artigo
478 da Consolidação das Leis do Trabalho,
com 30% (trinta por cento) de redução."

•. Aplicam-se ao trabalhadorrural osarl$. 459
a 478 (Lei n9 5.889, de 8-6-1973 e Decreto
n!l 73.626, de 12-2-1974).

À pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios de
provera própria manutenção ou de tê-Ia prov;"
da por sua família, conforme dispuser a lei e
independentemente de contribuição à seguri
dade social, terá garantia de um salário mensal
(Constituição, art. 203, V).

Art. 480. Havendo termo estipulado. o empre
gado não se poderá desligar do contrato, sem justa
causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empre
gador dos prejuízos que d.esse fato lhe resultarem.

• V. Enunciado TST n!l 77.

§ 1º A indenização, porém, não poderá exce
der àquela a que teria direito o empregado em idênti
cas condições.

• Trabalhador rural (safrista) - Lei ng 5.8.89,
de 8 dejunho de 1973 (0.0. 11-6-1973):- ..
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Art. 14. Expirado normalmente o contra
to, a empresa pagará ao safrista, a título de
indenização do tempo de s~fViço, importância
correspondente a 1/12 (um doze avos) do sa
lário mensal, por mês de serviço ou fração
superiora 14 (quatorze) dias.

Parágrafo único. Considera-se contrato
de safra o que tenha sua duração dependente
de variações estacionais da atividade agrária.

§ 22 Revogadopela Lein!16.533, de24 de maio
de 1978 (0.0.26-5-1978).
_ ·.····.·····.·1·········~·············

LE! N!! 8.036 - DE 11 DE MAIO
DE 19901

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seQuinte lei:

Art. 111 O Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, instituído pela Lei n2 5.107, de 13 de
setembro de 1966, passa a reger-se por esta Lei.

Art. 22 O FGTS é constituído pelos saldos das
contas vinculadas a que se refere esta Lei e outros
recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados
com atualização monetãria e juros, de modo a asse
gurar a cobertura de suas obrigações.

§ 1lZ Constituem recursos incorporados ao
FGTS, nos termos do caput deste artigo:

a) eventuais saldos apurados nos termos do
art. 12, § 42;

b) dotações orçamentárias específicas;

c) resultados das aplicações dos recursos do
FGTS;

d) multas, correção monetãria e juros morató
rios devidos;

e) demais receitas patrimoniais e financeiras.

§ 22 As contas vinculadas em nome dos traba
lhadores são absolutamente impenhorãveis.

.........••.....•.••.....•.•...•.•••••••••••••••
_.~._...•........••..•.. _-_ _.. _ --

De1!ro. Apense-se ao.pL. ne 1.724/96 os Projetos
di Lei númerol 8!57/9!5 • US10196. O'nci... ao
Requerente e, após, publlque-se. ~

REQUERIMENTO

(Do Sr. MENDONÇA FItHO )

Requer a tramitação conjunta das
proposições que menciona.
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Requeiro a V. Exa., nos termos do cap1Il do an. 142 do

Rejpmento Interno, sejam apensados ao Projeto de Lei n° 1724196 as seguintes

proposições:
Projeto de Lei n° 857, de 19!15, do Dep. Sandro Mabel, que dispõe

sobre o trabalho por temporada nas loc.Jidades turísticas;
Projeto de Lei n° 1.510, de 1996, do Dep. Duilio Pisaneschi, que

isenta de encaraos trabaIbistas e de tnbutaçJo fisca1, por dez anos, os conttatos de ttabaIbo

temporário celebrados por pequenas empresas.
Todas as proposições versam sobre conttato de tt3ba1ho por prazo

detenninIdo, objeto do Projeto de Lei n° 1.724/96, de iniciativa do Poder Executivo
Dessa funna, nos tennos do artigo aciJDa mencionado, os projetos .

deverIo tramillr conjuntamente.
Termos em que

P. Deferimento

Sala das Sessões, em 07 de maio de 1996.

PROJETO DE LEI N° 857, DE 1995
(Do Sr. Sandro Mabel)

Dispõe sobre o trabalho por temporada nas localidades

turísticas.

(As CCMISSOEs DE 1RABAUJJ, DE ArMINISTRAÇPDE SERVIçO pllBLIIll; E

DE IllNSTITI!IÇPD E JUSTIÇA E DE REDAÇPD(ART.S4,Rl) - ART.24, lI)

o Congresso NacionU decreta,

Art. I° É instituido o regime de trabalho por temporada. nas
condições e$labelecidas nesta lei.

Art. 2° Trabalho por temporada é aquele prestado por pessoa

fisica a empregador. pestOl fisica ou jundica, em localidade lunstica, por prazo·ceno. para

atender ao acréscimo transitório de demanda de serviços em decorrência do aumento
sazonal do fluxo de turí5lU.

Art. 3" O COntrato de .trabalho por temporada deverá ser escrito e
terá duraçio minima de dois e máxima de quatro meses.

Parágrafo único. Pennanecendo a relaçio de emprego após o prazo
fixado no capIIt • o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado.

Art. 4" Acordo escrito entre as partes poderá SUIpCIIder, para

todos os efeitOl legais, COntrato de ttabaIho por pnzo indeterminAdo. durante o periodo de
t.mporada. propiciando ao empregado contratar com empr.gador de outra localidade, nos

t.rmos desta Lei.

Art. 5° O Fundo de Garantia do T.mpo de Serviço do empr.gado

portemporada s.rá pago diretamente ao int.ressado, ao término do contrato, atualizado na

forma da legislação especifica.

Art. 6° Desd. que não sejam incompativeis com o disposto na

presente Lei, sio assegurados ao trabalhador por temporada todos os direitos trabalhistas e

previdenciirios previstõ5iià legislação em vigor. '
Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.'

Art. 8" Revogam-se as disposições em contririo.

Nas localidades tunStlcas, milhares de trabalhadores são
contratados, infonna1mente, sem a proteção da legislação laboral, para o exercicio

temporirio d. atividades ligadas ao turismo. Em virtude da oscilação do fluxo de turistas,

que alcança o ápice nas chamadas altas temporadas, é inviável. nessas localidades, a

contratação intensiva de trabalhadores por prazo indetermi~ado.

Nossa iniciativa tem o escopo d. trazer para o campo formal da

economia todos .sses trabalhadores, garantindo,lhes alguns direitos especificos, a par dos
já garantidos aos trabalhadores em geral.

Para a economia, globalmente considerada, • para o conjunto dos
trabalhadores regulares, são inúmeras as vantag.ns decorrentes da medida que e$lamos

propondo. Dentre elas, podemos citar o aumento da arrecadação fiscal e previdenciiria,

questio de relevame interesse econômico-social. sobretudo no atual momen:o ~litico.

Nessa linha de raciocinio, o projeto fixa os prazos minimo e
máximo para a contrataçio temporiria, evitando, assim, eventuais abusos, pois a regra

geral deve continuar sendo a contrataçiO por prazo indeterminado, sem dúvida mais

aconsdhivel e jUSla. Além disso, a COntrltaçio por temporada, sem limites temporais, é

ilógica e aio corresponde i natureza da atividade disciplinada.

Com relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o
projeto prevê o seu pagamento diretamente ao interessado, ao termino do contrito, com
atualização monetiria. Justifica-se a norma como medida d.sburocratizante, redutora do

volum. d. gastos contibeis, além de .conomicam.nte nec.ssiria, pois d.pósitos r.ferentes
a poucos m.ses aio cobrem os custos bancirios de manutenção.

O Projeto prevê, também, a possibilidade d. suspensão de contrato

por prazo indet.rminado, mantido com outra empr.... através de acordo entre as panes,
realizado com o intuito de contratação por temporada com elllpregidor da área de turismo.

E$la norma at.nta para reduções de demanda de serviços em certas localidades,

possibilitando o deslocam.nto temporano de mão-de-obra para localidades com maior

demanda, d.corrente do aumento do fluxo turistico.

São estas as razões por que contamos com a aprovação do projeto.

Sala das Sessões, emt~de 4'3'>10 de 1995.

~
Depu~Ro'MÁBEL

PROJETO DE LEI N° 1.510, DE 1996
(Do Sr. Duilio Pisaneschl)

Isenta de encargos trabalhistas e de tributação fiscal,
por dei anos, os contratos de trabalho temporário cel~

brados por pequenas empresas.

(A~OMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO
POBLICOI DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO I DE FINAN

ÇAS E TRIBUTAÇAOI E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE ~

DAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o COIJG'R.l:'550 NAC.IONAJ.... DE'C~ETIl'.

Art. 1° - A micro ou pequena empresa, assim

considerada pela legislação em vigor, ou cujo faturamento bruto mensal nIo
ultrapasse o valor de RS100.000,00 (cem mil reais), pode\'á admitir

empregado, em número correspondente até o limite de 50% de Sllll quadro

efetivo, através de. contrato individual de trabalho, para exeeuçlo ou
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prestaçAo de serviços. por período de atíl2 (dois) anos. lI8Ill incid6nc:ias pel1l
OI contrat8nteI de quaisquer encargos. tributos fiscais ou tra~hiItas.

decoI'r'énmis deIsa contrataçio. com exceçio do pagamenlll do FGTS.
Parágrafo Uníco - A conceseio prevista neste

litigo vigonri pelo periodo dll10 (dez) anca. a pertír da vig6ncia desta Lei.
Art. ,.. - Para fins de controle ntatiatico • devido.

arquivMlellto. deverá ser encaminhada.ao órgão federal de fisc:aliaçio do
trablo/ho uma via do contrato ceIebt1Ido entre as partes, nas condiçlles·

previSta nesta lei. visandO .a contagem de tempo para a aposenllIdoria,

lIS$istência previdenciária e médica. gratuita, a ser prestada pelos órgãos

oficiais de saúde pública ao trabalhador e a seus dependentes.
Art. 30

• Esta lei entrará em )/igar nl! d~ta de .s~.

publicação.
Art. 40 -Revogam-se as disposições em contrário.

Salas das Sessões .

~~-
Deputado Durlio P

PTS/SP

JUSTIFICATIVA

São inegáveis os avanços e conquistas sociaiS

obtidas pela dasse dos trabalhadores. em razão do excepcional desempenho
da equipe de Governo do Presidente Fernando Hennque Cardoso.

Só a queda vertiginosa da calamidade inllacionãria

em que nos debatiamos - sem rumo e sem saida - bastaria para consagrar

uma administração.
A implantação efetiva das reformas constitucionais

já aprovadas e das que ainda têm curso no Congresso Nacional l104J dia a
esperança de alcançannos nossa reabilitação econômica e a paz social.

No entanto, para que nAo sejam vis tais

esperanças. o Governo precisa enfrentar com obstinação o ll8U maicf e algo%

inimigO: o dnam~, razIo e origem de toda a angústill nacional.
Um chefe de família que nAo dilPOf1/1ll de um

trabalho honesto, que garanta o sustento, ainda que minimo, de _ familia,

será fatalmente presa ficiI da marginalidade. da violência e do crime.
O País precisa investir com detenninaçio - mais

do que em suas usinas - em medidas capazes de ampliar o mercado de

tI1Ibelho.minimizando, tanto quanto passivel, os efeitoS deaumanoe e
degradantes dO desemprego. cujas prllpOl'Ç6es inquietantes aAo por todOI

reconheeidal.
:remos notícia de que o Governo se prepara para

encaminhar a esta Casa tais medidas. já também anunciadas pelo Ministro do
Trabalho.

Na edição do Jornal do Brasil de 25 de janeiro

úliimo. na coluna do economista Guilherme Barros. líamos: "Simonsen quer
novas leis trabalhistas. O ex·ministro da Fazenda Mário Henrique Simonsen
só vê duas saídas para melhorar a situação do emprego no Brasil." Uma. e a
de reformular a legislação trabalhista do Pais. A outra. o crescimento da
Economia." O resto é falatório. diz Simonsen.

E continua: "A maiOr saída seria realmente tomar
mais lIexivel a legislação trabalhista. O melhor exemplo - diz ele • é o dos
EE.UU. lá. a liberdade nos contratos de trabalho é irrestrita. Para trabalhos
temporários por exemplo. pode-se contratar empregados para períodos
determinados. Ao mesmo tempo, nãO há nenhum eneargo sobre 05 salários.
enquanto no Brasil o peso dessas obrigações onera em pelo menos 100% a

folha de pagamento. Conclui o eminante economista:" Não há dúvida de que

a melhor maneira de o governo combater o desemprego é através do alivio

desses encargos."
Dir-se-á que a Situação da Previllencia Social nAo

comporta liberalidades que resultem em maíor comprometimento de _

receita. já tão comprometida com os próprios encargos. Todavia. ti vista da

relação custo/beneficio de que resultaria a aprovação da medida preconizada
no presente projeto tal renúncia de receita seria ínfima.

Ademais, possibilitar o cidadio a conquistar o seu

emprego seria menos oneroso e, quando menos, mais honroso do que lhe
assegurar uma renda mínima para sua sobrevivência, sem embergo do
respeito que l104J~ a nobre proposta do Senarior Eduardo SupIicy, de

inquestionivel sentido social.
A medida ora sugerida há de se constituir em

releVante incentivo à atividade economica do Pais. especialmente na regiio
do ABC paulista. onde os índices de desemprego já alcançarem limites
preocupanteS, e melhol1lnclo sensivelmete as condições de vida de grande

parcela da populaçio. hoje marginalizada.

O 8lgUITlllCIto' de que a AlduçIo de enclIIgOI nAo
gera emprego, nIo corresponde à realidade.

E indiscutível o papel que a pequena empresa
desempenha no quadro da economia em todo o mundo.Constitui a micrO

empresa uma alavanca de alta valia para o crescimento do Pais. Mas. o peso
de encargos sociais e trabalhistas compromete a sua sobrevIVência. Dai. a
contrataçio por ela de pessoal sem o devido registro • para isentar-se de laia
encargos, adivindo, dai, consequentemente. em caso de dispensa de

empregado. a denúncia da irregularidade. o processo de reelamaçio

trabalhista. oneroso. 'desgastante. inviabilizando. assim , sua atividade
empresarial.

A isenção. ora proposta no presente projeto. ,mo
estimularia o ajuizamento de reclamações infundadas. como expediente fácil
e eticaz para obtenção de quaisquer vantagens do empregador.

Parece-nos, assim. que nossa iniciativa. isentando

pelo período de 10 (dez) anos de encargos fiscais e trabalhistas decorrentes
de contratos índividuais de trabalho. firmados por pequenas empresas. nio
poderia contar com melhor justificativa e oportunidade. face ao clamor público
e o reoonhecimento de suas dimensões inquietantes pelas nossas
autoridades - inclusive e principalmente o Sr. Presidente da República • e

próceres de nossa economia. diariamente estampados na imprensa e na
televiaAo.

Esperamos que a nossa proposiçllo· possa contar com

a compreendo e acolhida de nossos ilustres pares. CoIaboraçio, ainda que
minúscula e emergencial no combata ao desemprego. responsável pela fome.

pela miséria erueI e pela viol6ncia em nosso País.

Sala das Sessões• ...f!..7.I.t?.?!...~r; ..

~~
Deputado Ouilio PiSBlTiSêlli

PTB/SP

PROJETO DE LEI N° 3.403-D, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLS N" 297/91
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Ambiente e Minorias, pela aprovaçlo, com subItiIuIivo, COIdIa o voto em
separado do Sr. Albérico Filho; e da Cominlo de ColUltituiçlo .1U1tiça e de
Redaçlo, pela constitucionalidade, juridicidade o~ loaislêva date. ela
emenda da CODÚSsAo de ViaçIo e transportes. dai omendII ela ComiJdo de
Seguridade Social e Família e do subsâlutivo da ComíssIo de De_ do
ColllWlÚ.dor Meio Ambiente e Minorias. com lIIbemada.

( PROJETO DE LEI N· 3.403, DE 1992, A QUI 81 URREM 08
PARECERES)

S U M.( R I O
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I - Projeto incial
11 - Na Comissão de Viação e Transportes

_ termo de recebimento de eme~das

- parecer do relator
_ emenda oferecida ~elo relator

parecer da Comissao ~
_ emenda adotada pela Comissão
- texto final

111 - Na Comissão de Seguridade Social e Família
_ termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
_ emendas oferecidas pela relatora (2)
- parecer da Comissão
_ emendas adotadas pela Comissão (2)
- texto final

IV - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Aabiente e MinoriaS
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
_ substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comis~ão
- voto em separado

V - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
~ termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
_ subemenda oferecida pelo relator
_ parecer da Comissão
_ subemenda adotada pela Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l- - Os portadores de deficiência, os idosos com
idade igualou superior a sessenta e cinco anos, aa g.stantes, as
lactantes, pessoas acompanhadas de crianças de colo ter!o atendi
mento prioritário nos termos desta Lei.

Art. 2- - As repartições pdblicas e empresaa concessioni
rias de serViços pdblicos estão obrigadas a dispensar atendimento
prioritirio, através de serviços individualizados queaaaequrem
tratamento'diterenciado e atendimento imediato à clientela a que se
refere o artigo anterior.

Parágrafo dnico - g assegurada, em todas as instituiç6es
tinanceiras, a prioridade de atendimento à clientela mencionada no
art. 1-.

Art. 3- - As empresas pdblicas de transporte e as conce.
aionirias de transporte coletivo reservar!o assentos devidamente
identificados aos idosos, gestantes, pessoas acompanhadas de crian
ça de colo e deficientes fisicos.

Art. 4- - Os logradouros e banheiros públicos, bem como
os edificios de uso público terão normas de construção, para efeito
de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade
competente, destinadas a facilitar o seu acesso e uso pelos
deficientes.
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Art. S' - OS veiculos de transporte coletivo a serem pro
duzidos a partir de 1993 serão planejados de forma a possibilitar o
ac.sso, a seu interior, de pessoas portadoras de deficiência.

I l' - OS veiculas de transporte coletivo e. fabricação
sofrerão alterações d. modo a adaptar-se às exig'ncias deste
artigo.

I 2' - 08 proprietários de veiculas de transporte coleti
vo e. utilização terão o prazo de cento e oitenta dias, a contar da
requlamentaçAo desta Lei, para proceder às adaptações necessárias a
permitir o acesso de pessoas deficientes.

Art. 6' - A infraçAo ao disposto nesta Lei sujeitará os
responsáveis:

I - no caso de servidor ou de chefia responsável pela re
partiçAo p~lica, às penalidades previstas na 18gislaçlo especifi
ca:

11 - no caso de empresas concessionárias de serviço públi
co, a multa de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros) por veiculo sem as condições prevista,
no art. 3'.

111 - no caso das instituições financeira., às penalidades
previstas no art. 44, incisos I, 11 e 111 da 'Lei n' 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.

parágrafo ~ico - As penalidades de que trata e.te artigo
serão elevadas ao dobro no caso de reincid6ncia.

Art. ,. - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo d••sssenta dias contados ds sua publicação.

Art. S' - Esta Lei entra •• vigor na data ds sua
publicaçAo.

Art. 9' - Revogam-s. as disposições em contrário.

SENADO FEDERAL, EM J. DE OEZEMBROOE 1992

s,{~s
~PRESIDENTE

UQIIUÇAO CIf'ADA
OON8T1TUIQAO rmDAL

"Ar'. 22'7. . .
• 1.- O ..tado promoYeri pl'OlI'am.. d .

tAneta tnttcral to .&td. da crtança e do ldoJeacmte.
admitida a part.letpaçio de enUdade. nio lO..ma.
mentail • obedecendo OI _l\I1n_ pteCltt.cla:

1- .
U - crtaçlo de PI'OIhMU d. J)I'.ftnoio • aten·

dtmento .apectanlado para OI portst':lrel d. 'den
ct6ncta tiltCa, UDlDrtal ou mental, bem como de
lntell'açlo lOCIal do adoleJCente portador d. deft·
c1tncta, mediante o tretnamento para o trabalbo •
a ocmY1ylncta. • a faetJltaçio do aClllO &OI beDI •

I~ col.U1'OI, com a .Dmtnafio d. -PfeeoDcelt.cla
. • oIlIücuJoI arqultdaalooL !

I t.- A 111 dtaPcri &obre norma de coaatruolo
doi lolfadouroa • doi edttiCloI de UIO p6bUco e de
fabdcaoio de fticuJoa di tranaporte colettYO, a fim
d. pranUr acUlO adequado 11 peuoaa porladoru
di deftetlDcta.

"Ar'. 210. A famOla, a .actlCladt • o Bltado
, , um o· d••1I' de amparar. a PMIClM ldoa&1, UIqU

rando .11& part1dpaoio na comunidad., defendendo
lUa dlptd&de • beIiI.-eatar e prantlDclO-lhu o di
nlto 1 Y1d&.H

•••......•..•...•....•..•.... ~~ .•.......-_e li •••••••••••••••

I - adYel1lnct&;
U - multa 1lICUD1irt& YartiYe1;
m - aupendo do exerctclo do caqo;
IV - lnall111t8f1o t.emporir1a ou permanente

para o elleretcio de caqoa de dlreeio na admtDlatra·
oio 011 prtnet& em 1DIUtU1ç6ea f1naDce1ru;

V - cauaçio da autortaçlo de fuDCSonamento
da Inatttulo6el ftnaucl1rM p6b1Jca. aceto .. fe.
derala ou pr1yacl&l.

VI- dettntio, DOI terma. do I '1.- deata arttao;
VII - detançlo, nOl termoa clO& artI. M e 1&

deata leI.
_ , .
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SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n l 297, da 1991

Di prioridade de atendimento à clien
tala que especitica r e d4 outras pt'o
vidências.

Apresentado pelo senador Francisco Rollemberg.

Lido no expediente da S....ão de 27/8/91, e publicado no DeN (Se910
IX) de 28/8/91. Despachad? à Comissão de Assuntos sociais - CAS
(dacislo tertllinativa)~ onde poderá receber emendas, após sua pul::lli
cação e dillitribuiçAo el1 avulsos pelo prazo de 5 dias úteis.
b 3/9/91, findo o prazo regimental foi apresentada waa emenda de
autoria do Sen. João França.
llJI 23/11/92, li lido o Parecer n' 384/92 - CAS, relator Seno César
Dias, pala aprovação do Projeto, com a Emenda de Relator, e rejei
ção da Emenda Supressiva do Sen. João França. A Preai~ncia comuni
ca ao Plenário o recebimento do Oficio n l 12/92 do Presidente da
eM, comunicando a aprovação da matéria na reunião de 615/92 a t
aberto prazo de 5 dias para interposição de recurso, por UID. déciao
da composição da Casa, para que o projeto seja apreciado pelo Ple
nário.
Ela 30/11/92, a Pre15idincia comunica aQ Plenário o término do prazo
s •• apresentação do recurso, para que a matéria sej a apreciada pelo
Plenário.
À C'mara dos Deputados co.. o o Oficio SK/N' .7.&1, de 2.12.92

PABlClRDA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO

URBANO E INTERIOR

I - R E L A TO 6 R I O

Examina-se, ~os autos, proposição originária da

Câmara Alta, que tem por objetivo assegurar atendi 

mento especial aos portadores de deficiência,aos id~

sos com idade igualou superior a sessenta e cinco

anos, às gestantes, às lactantes e às pessoas com

crianças ~e colo.

Aprovado pelo Senado Federal, a matéria é r~

metida a esta Casa, para a revisão constitucional.

da dezembro da 1992 Cabe a este órgão técnico pronunciar-se sobre a

senhor Priuiro Secretário

EncDinho a Vossa txcel'nc:ia, li fi. da ser submetido

à revil!lAo da cAllara dos Deputados, nos termos do arta 65 da
Constituição Federal, o Projeto da IAi do Senado n· 297, de 1991,

constante doa autógrafos •• anexo, que lidA prioridade de atendi

mento à clientela qua ••pecifica, 8 dá outras provid'nciaa".
Aproveito iI oportunidade para renovar a Voasa

Excel'ncia prote.tos de estima e consideração a

SENADOR Dl:RCEU CARNEIRO

Prir.teiro Secretário

A Sua Excelência o Senhor

Deputado INoctNCIO OLIVEIRA

DD. PrilD.eiro Secretário da Câmara. dOB Dêputados

canSSllD llJI VDÇIo E TUJIS1'ORrES
TERMO DE DCIlIIIIIII:II!O llJI _

PJIOolE!O DE LEr 119 3. ~03 DE 1992

Uos termos do ~ta 119, capat, I,. do Regimento Interno da C!

mara dos Deputados, alterado pelo ar't.a 19, I, da Resolução n9 10/91,

o Sr. Presidente. determinou a abertura - e. divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para .apresent:açio de emendas, a. partir

de 29/01+/93, por cinco sessões .. Esgotado o prazo, não foram recebi

das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em O6 de maio de 1993 a

·R~VEIRA NORONRA

secretário

espêcie, na forma do art. 32, inciso XIII, do

mento Interno.

1:: o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Examinando o texto da propositura em apreço

constata-se que apresenta ela as seguintes disposi 

ções que interessam a esta Comissão:

- empresas de transporte e

concessionàrias de transporte coletivo reservarao a~

sentos devidamente identificados aos idosos,gestan -

tes,pessoas acompanhadas de crianças de colo e def!

cientes físicos (art. 39);

- veiculos-de transporte c~

letivo a serem produzidos a partir de 1993 serão pIs

nejados de forma a possib~litar o acesso, a seu int~

rior, de pessoas portad6~as de deficiência-o as em f~

bricação sofrerão as necessárias alterações. Já os

proprie1:ários de veiculos da espicie terão prazo de

cento e oitenta dias,contado a partir da regulamen1:!

ção da matéria, para proceder às necessÁriAS altera-

çoes. (art. 59 )
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idosos, o que também encontra amparo no amplo dispo-

Não há como negar-se que a medida e da mais CO!

polItica, assim como às gestantes e pessoas acampa 

nhada. de crianças de colo.

o projetado sub ex..en tem o evidente propõsi

to de tornar exeqüíveis disposições constitucionais

que garantem a facilitação do acesso dos portadore s

de"Art. 59 Os ve-Ículos

"
-lo ,MP~~ ~ 1f9;z

Comissâo, aos 3~

De~NBUENO

Relator

Sala da

transpor~e cole~ivo a serem p:r'0duzidos 12

(doze) meses apôs a publicação desta lei,

serão planejados de forma a possibilitar o

acesso, a seu interior, de pessoas portado

ras de deficiência.

do

aos

Cartasitivo consubstanciado no art. 230, de nossa

de deficiencia aos ~r&nsportes coletivos (S 29

art. 227, da Lei Maior), estendendo a benesse

pleta procedência, sendo, aliás, adotada em aiguns

munic!pios, como, por exemplo, Sao Paulo, tanto nos m -PARECER DA CDMISSAO

ônibus como no metrô, que reservam assentos para as

pessoas nomeadas.
A Coai..io de Viarrio e Transportes, .... reuniio

ordinAria realizada ho1e, APROVOU, por unanimidade, o Pro1eto de
Lei n l 3.403/92, coa em-nda, nos termos do Parecer do RelAtor.

Evidentemente, os veIculos de transporte cole
tivo também devem sofrer as necessárias adaptações

para proporcionar maior facilidade de acesso aos

portadores de deficiência física,'o que ainda ine

xiste no Pais.

Istivera. pre.ent.es os Senhores Deputados: Francisco
Rodrigue. - Pre.idente, Odelmo Leio - lO Vice-Pre.idente, Carlos
Virql1io - 20 Vice-President., Murilo Rezend. - 30 Vice-Pre.id.n
te, Mauro Miranda, Merval PiMenta, Pedro Ta••il, AIacid Nun•• ,
It.uo ~akaya.a, Fernando Carrion, Joio ~ota, Telmo ~irat, Carlos
Lupi, D8:ni Schwartz, Carlos Santana, Ricardo MorAes, Antonio
HorillOto, Jo.' Elias, FlAvio Palmier da VeigA, Niciaa Ribeiro,
Jo.6 Uli.... de Oliveira, Joio Thomé I!eBtrinho, Illio
Dalla-Veehia, Saulo Co.lho, Nilmário Miranda, Francisco Silva,
Irani Barbo.a e Carlo. Nelson.

~~,.
Deputado Fl!AIICISCO ~GUES

Pre.idente

Entretanto, como a proposição foi originalmen

te apresentada em 1991, impõe-se alteração no caput

do art. 59, eis que o ano de 1993 que nele figura,

evidentemente não pode ser mantido.

Sala da Comissão, em 11 de novembro de 1993

~N:LSON
Relator

Nesta conformidade, em face ao exposto, no.so~
l!JIENDA - CW

voto ê no sentido da aprovação do Projeto de

n9 3 ~03, de 1992, com a emenda em anexo.

t nosso voto, sub censura.

Sala da Comissão, aos J cl!i rnDilfI'«)~ J;.jg53

OI-se ao caput do art. 5g , a s.guinte redação:

"Art. 50 o. veículos dtt transporte coletivo a .er••
produzJ.dos l~ (doze) ..se. ap6s a publicação desta lal, ••rão
planejados d. forma a possibilitar o acesso, a .eu interior, de
p••soas portadoras de d.ficiência".

Sala da Comissão, eIR 11 de novellbro de 1993

~\)\\
Deput:ado FRAJlCISCO R~UES

Presidente

EMENDA OIi'EllEClDA - PELO RElATOR.

Emenda do Relator ao .cap~t

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

do art. 59,do Projeto de Lei n9 PROJETO DE LEI NO 3.403, DE 1992
(PLS NO 297/91)

3 1103, de 1992
TEXTO FINAL

Dê-se ao caput do art. 59,&
\

seguinte redação:
06. pl:ioridade de attilndim.ento à clientela
que especifica, e dA outras providências.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lQ Os portadores de defi:=iência, os idosos com idade
igualou !Superior a sessenta e cJ.nca anos, as ge~tantes, as
lactantes, pessoas acompanhadas de crianças de colo terão
atendimento prioritário nos termas des'ta Lei.

Art. 212 As repartições públicas e empresas concession6.rias
de serviços pllblicos estão obrigadas a dispensa.r atendimento
prioritArio, através de serviços individualizados que aSBequrem
tratamento diferenciado e atendimento imediato à clientela a que
se refere o artigo anterior.

Parágrafo único - e. assegurada, em todas as instituições
financeiras, a prioridade de atendimento à clientela mencionada
no art .. lQ ..

Art. 3Q As empresas públicas de transporte e as
concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos
devidamente identificados aOE idosos, gestantes, pessoas
acompanhadas de criança de colo e deficientes físicos.

Art. 4g Os logradouros e banheiros públicos, bem como os
edificios de uso püblico terão normas de construção, para efeito
de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela
autoridade competente, destinadas a facilitar o seu acesso e uso
pelos deficidentes.

Art. 5Q OS "eiculos de transporte coletivo a serem
produzidos 12 (doze) meses após a pUblicação desta lei, serão
planejados de forma a possibilitar o acesso, a seu interior, de
pessoas portadoras de deficiência.

5 1" Os veiculos d.. transporte coletivo .... fabricaçãõ,"
sofrerão alterações de modo a aCÚlptar-se às exigências deste "
artigo.

S 2Q OS proprietários de veiculas de transporte colet~vo em
utilização terão o prazo de cento e oitenta dias I a contar da
regulamentação desta Lei t para proceder às adaptações necessárias
a permitir o acesso de pessoas deficientes.

Art. 6" A infração ao disposto nesta Lei sujeitarA os
rQapon!láveis:

I - no caBo de se::vidor ou de chefia responsável pela.
repartição pllblica, às penalidades previstas na legislação
eS(lQCifica;

11 - no caso de 9mpresas concessionárias de serviço pdblico,
a Ilulta de CR$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a CR$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros) por veiculo sem as condições previstas
no art. 3Q.

lI! - no caso das instituições financeiras, às penalidades
previstas no art. 44, incisos l, 11 e lI! da Lei n Q 4.595, de 31
de dezembro de 1964.

ParAgrafo tínico - As penalidades de qUQ trata este artigo
serão elevadas ao dobro no caso de reincidência.

Art. 1Q O Poder Executivo regulamentarA esta Lei no prazo de
sessenta dias contados de sua publicação.

Art. S" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. gQ Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, em 11 de novembro de 1993

Deputado F~C~~~ES...-eeP';-;:-~
Presidente ~.~~rNEL:C;;_.-

COMIssAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS, .

PAR!lCBRDA

COMISSÃO 01:: SEGI'RIDADE SOCIAL E F,o\MjLIA

I - RELA rÓRIO

o Prolelo de Lei sob exalne. originaria do Senado Federal. tem por

0pjetivo determinar que seja dispensado atendimento pnontano. nas repamções publicas.

empresas concessionanas de serviços publicas e instituições tinanceíras. aos ponadores de

deficiéncia. Idosos a pamr de 65 anos. gestanres. lacranres I: pessoas acompanhadas de

crianças de colo

Determina prO' Idêncms quanto .IOS transpones coletivos. no

sehtido de que 11 sejam reservados lugarc5. nominalmente Identificados. para essas

pessoas no inlenor do. 'elcuros. ;) os no'os ,e.culos làbncados a panir de 1993

possibilitem 11 a~esso dos ponadores de deticíência. ~ 3) os \ clculos ~m utilização

recebam a adaptação necessana. no prazo de 180 dias. il partir da regulamentação da lei.

'lo locanle aos logradouro, e edificaçõe, de uSO publico. dispõe

que as normas de construção destinadas a tàcllitar u acesso dos ponadores de deficiência

serão exiglvel!\ p{'Ir ocaslào do hcenclamento da obra

Finalmente. Impõe penalidades pelo descumprimemo das normas

preconizadas. d.spondo que () servidor ou chelia responSO\ el pela repanição publica ficara

sujeito às tominações Ja legislação especltica. ,15 cüncessionaria5 de sen'iço pubJjco
sotrerào l11uhü "ma\d de CR$ IIJ(j ll(\{jOll ,I CRS :\'JOOl)O,tll1t. lHl1' \~Iculo. I.: as

instituíções tínanct:Jfa~ 't:rào p~nahzada!' ~t1nfOnlle II an 4-1 da LCI n' 4 :'')~. de 31 1:!/64

() ProJeto '" recebeu parec~l' da (mnls5ân de \·iaçio ~

I'ransportc::., lJeSt;:l1\ol\n11CI1W t rbano '-' lntenor pela apnnação. ..:m11 emenda relativa ao

prazo .qtle lcrào (I' produ{(lrc.~de autcnncl\ cr:-; para ..:umprtmento da:-. dl!ip(}SI~ÕeS legaIS. que

passa il ser de I': l11e$~~ i.lpOr- i1 publkaçào dA leI. lima \1'1. qu~ nano lll:: IllQl nâo pode ser

mamldo

11- VOTO DA RELATORA

E Inega\ el a Importàncm do Projeto de 1."::1 :\oh apreciação. por

disciplinar lhsposlçõe:-- do art ::7 da Constituição Federal relauval" a proteçâo dos

portadores de deficiênCia. bem como garantir direitos preterenclais de atendimento tambem

aos idosos. gestantes e pessoas acompanhadas de cnanças de colo

E ceno que a Lei n' " 85.1. de 14 de outubro de 1989. ao dispor

sobre o apoío as pessoas ponadoras de detíciéncla. ja prescreveu a adoção de normas que

garantam o aceS50 dessas pessoas aos, velculos c edificações publicas Entretanto. não
fixou prazo~ para (\ :'leu I.:umprimemo. nem ~s[3beleceu ~ançàe:oi pela desobediência da

norma

ConSIdero imponame " aspecto da imposIção de penalidades.

porque mesmo decorndo5 mais de cinco anos de \ igêncía desta L~l as empresas

.;oncessíonaria5 dt: sef\ Iças publicas e (!s fabricantes de \ elculos não u!m cumprindo as

dispOSições legaiS que lhe sãa pertinentes. ~m tlagrante desrespeito aos direitos

COnStituCionaiS dos portadores de deticíêncI3

PROJETO DE LEI NO 3.403-A/92

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da
Camara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resoluçao nO 10/91, o Sr.
Presidente determinou a abertura • e divuJgaçao na Ordem do Dia das
Comissões· de prazo para apresentaçao de e(TIendas, a partir de 13/3/95,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

sala da Comissão, em 20 de março

Atentiosamente,

~.:ró:J
Miriam Mariajsragança"santos

SiÍcretária

de 1995.

Outrossim. no que respeita a prioridade de atendimento nas

repanições publícas e mstttuH;ões tinancelras. mcluindo ai os idaso5. gestantes e pessoas

com cnanças de t:olo. a medida merece ,odo n nosso apoio e concordamos com a tixação

de penalidades aos responsa\els. em ambos 05 l:asos Em se tratando de sCf\ldor publico.

o Regime Jurldlcn t ntCO prevê penas que \ ào da advertência a deStituição de cargo ou

função comiSSIOnada ". "'o caso de IOstituições financeiras. a Lei no!..J 595. de 1964.
prescrc\ c 110 an 4-1 penalidades que \ afiam da ad\ ertencm uu multa pc,umana a reclusão

ou detençào

hnalmente. quant{'l aus \ fllores das multas. por uma questão apenas

tecnlca apresentnmo., ..:menda ao art 6" tnCISO 11 para lranstormar ~m reais as quantias ali

·mdicadas ..:111 ..:ru.!Clro~
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Por lodo <' ~\P05W \ otantos tl1\ orm elmeme d(\ Projeto de Lei n"

., 4'03. de 1l\9:, "':~lm a emenda em ane:\o

~ala da Comissão. em 13 deU"L de /9lJ5

(l<- C, J'+'(.y
Deplllada \IART ~ SL'PL/C~

Relatora

EMENDAS OFERECIDAS PELA RELATORA

EME:'iDA DA RELATOR-\

De-se ao mClso 11 do art 6" do projeto a ~egumtc redação
"-\rt {)l'>

II • 110 caso de ~mpresa5 concesslOnarias de serviço publico. a

multa de RS :'00,00 Iqumhentos realsl i.\ RS :. ~OO.OO (dois n\tl ~ qumhentos reais) por

\elculo sem as condiçõe~ preH;las no anl"

Sala da Comissão. em IJde.w..'L de /<}CJ>

~. fJ+y
Deputada ~IART -\ SUPL/CY

Relatora

EMENDA

Onde se lê "deficientes fisicos", no anigo 3Q , e "deficientes·, no parágrafo
'Q do anigo S2 , leia-se "portadores de deficiência ".

Puccer

Meu voto é pela aprovaçlo da emenda de redaçlo oferecida em plenário.

Sala das Comissões, em 4 de maio de 1995.

1... rh;<Y
Depurada Marta Suplicy (PTISP)

Relatora

m -PARECER DA COM/SSAo

. . A C.àmisslo de Seguridade Social e Família. em sua reuniilo
ordmána realizada hOje, aprovou unanimemente, com emendas o
Projeto de Lei nO 3.403-A, de 1992, nos termos do parecer da relatóra
Deputada Marta Suplicy. .

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Robet1o Jefferson. Presidente; e Sebastião Madeira.
Vice-Presidente; Alexandre Ceranto. Ceci Cunha. Femando
Gonçalves. .Jair S~res, Jonival Lucas. José Coimbra, Ursicino
QuelfOZ, Chlclo Brlgido. E/cione Barbalho. Euler Ribeiro. José Pinotti.
Rubens, Çosaç. Sãraiva Felipe, Amon Bezerra. Carlos Mosconi.
Osm~mo Pereira, Ayres da Cunha. Célia Mendes. Eduardo Jorge,
Humber:t0 Costa. ~c!sé Augusto. Marta Suplicy. B. Sá. Jofran Frejat.
Jqsé U!'hares. Çidmha Campos. Serafim Venzon. Luiz Buaiz. Luiz
PIBuhylmo. SérgIO Arouca. Jandíra Feghali. Duilio Pisaneschi Fátima
?elaes, Feu Rosa. Robério Araújo e Melquiades Neto. '

EMENDA - CSSF

Dê-se ao inciso iI do art. eo do projeto a
~uinte redação:

"Art. 6° .
1/ - no caso de empresas concessionárias de

ISentiço público, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.500.00
(dois mil e quinhentos reais) por veicufo sem as condiçÕes previstas no
art. 30.

sala da Comissão. em 04 de maio de 1995

EMENDA - CSSF

.. " Substitua-se as expressões "defiCientes
fISICOS, no art. 3°.' e "defiCientes". no parágrafo 2° do artigo 5° por
"portadoras de deficiêncIa" .

Sala da Comissão. 4 de maio de 1~95

......---., (.. J. '! / !.~;, ..:r:::z'>iJ) L
Deputado ROBE~t8 JEFfErIs'aN

Presidente o L

PROJETO DE LEI N° 3.4D3-A, DE 1992

TEXTO FINAL - CSSF

"Dá pnondade de atendimento a
clientela que especifica e dá outras
proVidênCias"

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os portadores de defiCiência. os idosos com
idade igualou superior a sessenta e cinco anos. as gestantes. as
lactantes. pessoal? acompanhadas de cnanças de colo terão
atendimento pnontano nos termos desta Lei.

. .. Art. 2° As repartições públicas e empresas
concess/onanas. de serviços p,úbfJcos estão obngadas a dispensar
atendimento pnorltárlo. .atraves de serviços indiVidualizados que
assegurem tratamento diferenciado e atendimento Imediato á ciientela
a que se refere o artigo antenor.

Parágrafo único E!: assegurada. em todas as
institUições financeiras. a pnondade de atendimento á clientela
menCionada no art. 1°.

Art. 3° As empresas públicas de transporte e as
concessionárias de transporte coletivo rF'servarão assentos
deVidamente identificados aos Idosos. gestantes. pessoas
acompanhadas de cnança de colo e portadoras de defitiêncla.

. . . Art. 4° Os .logradouros e banheirOS púbtrcos, bem
como os edlflclOS de uso publico terão normas de construção. R.ara
efeito de /lcenclamento da respectiva edificação, balxaâas pela
autOridade competente, destinadas a faclfitar o seu acesso e uso pelos
deficientes.

Art. 5° Os veiculas de transporte coletivo a serem
produzidos a partir de 1993 serão planejados de forma a possibilitara
acesso, a seu mtenor. de pessoas portadoras de deficiênCia.

_ § 1° Os veiculas de transporte coletivo em fabricação
sofrerao alterações de modo a adaptar-se as eXigências deste artigo,

. .. § _2° 9s proprietários de veiculos de transporle
coletiVO em utifJzaçao terao o prazo de cento e oitenta dias, a contar da
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1/1. -. no caso das instituições financeiras. às
penalidades previstas no art. 44, incisos I, 1/ e 1/1 da Lei nQ 4.595, de 31
de dezembro de 1964.

Sala da Comissão, em 20 de setembro de 1995.

Portanto, somos pela aprovação da proposta. na forma
do substitutivo anexo.

responsáveis:

I - no caso de servidor ou de chefia responsável pela
repartição pública, ás penalidades previstas na legislação específica;

1/ - no caso de empresas concessionárias de serviço
público, a multa de R$ 500,00 (qumhentos reais) a R$ 2.500.00 (dois
mil e quinhentos reais) por veiculo sem as condIções previstas no art.
J".

regulamentação desta Lei, para proceder às adaptações necessárias a
permitir o acesso de pessoas portadoras de deficiência.

Art. 6Q A infraçáo ao disposto nesta Lei sujellará os

publicação.

Parágrafo único. As penalidades de que trata este
artigo seráo elevadas ao dobro no caso de reinCidência.

Art. 7Q O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de sessenta dias contados de sua publicação.

Art. aa Esta Lei entra em vigor na data de sua

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

" Da prioridade de atendimento a clientela que
especifica e da outras providências".

Art. 9Q Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da comiSSãCl,-04-de~a.i 1:17;'995'

.' /'J ~(·4.Ao.f ('
Deputado ROBERTO JE 'F RS N

PreSidente

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os portadores de deficiência fisica ou mental, os idosos
com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos. as gestantes. as lactantes, pessoas
acompanhadas com crianças de colo e aposentados por invalidez. terão atendimento
prioritário, all'llvés de guichê preferencial, nas repartiÇÕes públicas e empresas
concessionârias de serviços públicos, com tratamento individualizado que assegure
atendimento imedialo.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Paràgrafo único. É assegurada, em todas as instituições

financeiras, a prioridade de atendimento à cliemela a que se refere este artigo.
TERMO DE RECEBiMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 3.403-B/92

Art.2° Nas repanições oficiais. 05 processos, requerimentos,
petições, atestados, declarações e demais documentos de imeresse das pessoas a que
se refere o artigo anlerior, devem ser carimbados com os dizeres "Iralamenlo
preferencial", devendo ter sua tramitação reduzida em um lerço, relativamenle ao
tempo médio gasto para o processamento de cada espécie.

Nos termos do Art. i i9, caput, I, do Regimento Interno da
Cim&ra dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão determinou a abertura - e diwlgaçio
na Ordem do Di. das Comissões - de prazo para recebimento de emendas( 5 Sessões ), no
período de 23/05 195 a 29/05195. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sal. da Comissão, em 30 de maio de 1995.

Art. 3· As empresas públicas de transporte, as concessionàrias
e permissionária de transporte coletivo, deverão manter placas em seu interior, em
local visivel orientando o seu passageiro a ceder lugar aO deficienle fisico, idoso e

senhora gestante ou pessoa acompanhada de criança de colo que por ventura enlre no
veiculo e ate ateja com IndOI OI seul asseDlos ocupados.

/\. j
Aurenilton Aráruna de Almeida

Secretario

PAI!JCIiIlpÁ

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS.

PARECER VENCEDOR

ArtA" Os logradouros e banheiros públicos bem como os
edificios de uso público terio normas de conslrução, para efeito de licenciamento da
respectiva edificaçio, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o
seu aceQO e UJO pelos deficienles.

Art. SO A Unilo. os Estados e O Di51rilo Federal, fiscalizario e
controlarlo O cumprimento desta Lei através dos órgãos que inlegram o Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor e as sanções adminislralivas estão enquadradas na
Lei nO 8.078 de 11 de setembro de 1.990 que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor.

Art. 6° O Poder Executivo regulamenlarà esla Lei no prazo de
noventa dias • contar de sua publicação.

Art.to Revogam-se as disposições em co~trârio.

I e 11 - RELATORIO E VOTO no RELATOR

É nobre a inciativa da propositura ora apresentada que
visa faciliar O atendimento dispensado às gestantes, idosos. portadores de deficiência .
Ilsica, etc, nos órgãos públicos e empresas concessionárias de serviços públicos.

Objetivando uma melhor compreensão de seu
propósito, entendemos ser de fundamental importância dar uma leitura mais suscinta
ao texto e, principalmente, alterar a forma de aplicação de penalidades à infração,
acuo cometida.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 1.995.
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m-PARECER DA COMISSÃO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

VOTO EM SEPARADO DO SR. ALIIl!RICO FILHO

Maio de 1996

A Comissio de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente
e Minorias, em reunílo ordinária realizada. hoje. aprovou o Projeto de Lei nO
3.4G3.BI92. com substitutivo. nos tel'lllOS do parecer do Deputado Celso
RussoItll11llO, designado relator do vencedor. contra o voto em separado. do
Deputado Albérico FiIbo. primitivo relator

_ Estiveram presemes os Senhores Dcputad~s S~

Filho Presidénte Celso Russomanno, Maria Valadio e RemI Tnn!&,
V~Prt:sidentes, Darci CocIho. Raquel Capiberibe. Vilson Santini. Alberico Filho.
Freire Júnior. Socooo Gomes. Pimentel Gomes. Vanessa Felippe. Agnaldo Timóteo.
Fernando Gabeir.. Laura Carneiro. Sérgio Carneiro. Gervâsio Oliveira. José Coimbra.
Nelton Otoch e Ivan Valente.

Sala da Comissio. em 20 de setembro de 1995.

SUBSTITUTIVO AOOTAOO· CDCMAM

" Dá prioridade de atendimento à clientela que
especifica e dá outru provid!nciu".

oCongresso Nacional decreta;

Art. 1° Os panadores de deficiéncia fisica ou llICllIaI. os idosos
com idade igual ou superior a _ae cinco anos. as gestantes, as IlClantes, pessoas
acompanhadas com crianças de colo e aposentados por invalidez, teria atendimento
prioritário. através de guiche preferencial. nas repaniÇÕC$ públicas e empresas
concessionàriu de serviços públicos. com tratamento individualizado que &SIe!Plfe
atendimento imediato.

Pafàgrafo unlCO. É assegurada. em todas as inSlituiçOes
financeiras. a prioridade de atendimento â clientela a que se refere este anigo.

Art.2· Nu repanições oficiais. os processos. requerimentos.
petições. atestados. declarações e demais documentos de interesse du pessoas a que
se refere o anigo anterior. devem ser carimbados com os dizeres "tratamento
preferencial". devendo ter sua lramitação reduzida em um terço. relativamente 10

tempo médio gasto para o processamento de cada espécie.

Art. 3° As empresas públicas de transporte. as concessíonàriu
e pennissionària de transpone coletivo. deverão manter placas em seu interior. em
local visível orientando o seu passageiro a ceder lugar ao deficicme fisico. idoso e
senhora gestante ou pessoa acompanhada de criança de colo que por ventura entre no
veiculo e este esteja com todos os seus assentos ocupados.

AnAO 05 logradouros e banheiros públicos bem como os
edificios de uso público terão normas de construção. para efeito de licenciamento da
respectiva edificação. baixadas pela autoridade competente. destinadas a facilitar o
seu acesso e uso pelos deficientes.

An. 5° A União. os Estados e o Distrito Federal. fiscalizarlo e I
cornrolario o cumprimento desta Lei através dos órgios que integram o Sistema \
Nacional de Defesa do Consumidor e as sanções administrativas estio enquadradas na
Lei o' 8.078 de 11 de setembro de 1.990 que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor.

An. 6' O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
noventa'4iU a contar de sua publicação.

An." Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão. 20 de setembro de 1.995.

Depu~.d .~J~P~j·

o Proj.eo de Lei n. 3.403-1l, d. 1912.
origiMrio do SenalIo FedeI:.l, otrjniv. dai: prioridad. d•
• tendi..nco .. J:epartiqOes p4bl1c.s, .~r•••s conce••1on6ria.
de ael:Yicpoa pQtIli._ • ine1:i1:uiç6.. financ.ira. aoa
portador.. de deficitnc:1a, idOso. • partir de 65 ano.,
.,..tant.., llCCant•• a .,...o&s aea-panh.da. da crianças d.
colo.

Dt:úIII1_ providll'lCi.. no nntido d. que
velculClll d. tl'AftaPOrte coletivo, loo;radouro. • banheiro.
pQtIl1coa, baa _ ediUcioe de u.o p4bUco, pos.ibilit••
• _ e lltilizaçAo Mtaquados, taab6a, aOll cidaCÜo.
_ionadoa no ,ar&cJI:afo .nterior.

DaUl'IIina, ainda, as p.nalidlldu iJIpoata. ao.
1IIfn1:or.. do d1~ no Pl:Oj.to de lei aeb c_to.

lia co.iaslo da V1.cpao • Tranaport•••
IlMeIlvolvi.Mnto Urllaoo e Interior, o proj.to to1 aprov.do co.
adoçIo d. eMJlda aetUndo a l1li&1 ·oa veicula d. transport.
ool.ti.vo a .u_ protlUaidoa 1~ (dolle, .... ap6. a publicaçao
desta l.i, aerlo planejados da tOI:a& a poa.ibilital: o .ce.ao.
a seu interior, d. paaaoas portador•• da d.ticitncia".

o Pl:Oj.1:0 d. lai .ob caaanto toi taab6.
aprovado na C_i.sao de SelJuridada Social • 'uUia. coa
_lida pua tranefol:ll&r .. rui. .s quantia. inicial..nca
indic::adaa .. cl:IIlI.irOll.

....t. coai••lo da Daf••a do ConaUllidor, lItIio
r..bi.nt•• 111oor1as nlo tor.. apr•••ntada. eMnda••

o Pl:Oj.eo d. Le1 n. 3.403-1l, d. 1!it2, te.
r.l.vant. iJlllOrtancia tanto por .1IU a.pacto ••inent.llent.
social quanto por .araa o. banaticiario. da inici.tiva
parl_tIIr _ p&rC81a significativa d. con.UJIidoras
noraal..~• ..;uac1doa por pre.tador•• d••erviço., p~licos

ou nlo, pala. .1IpI:.... d. tran.port. col.tivo • palo.
conatl:lltor•• da .diticaçO•• d. u.o p~lico.

FreqUent...nt. _. nu llltt:icUrioa ••
diticuldad•• qUe p..... o. portadOr.s de de!ici6nCi., 1~••
lJ..t.ot... ete. ao _.itar......cc:ar .. ve1clllloa da:
tran.port. col.tivo nao provido. ~. ace.ao ...-eial. O ...-o
tr.n.torno ocorra na. aditlQaç6a. que a" prajatadaa •
conatru1da.... a praocup.çlo d. pl:llpiciar_, ,. .....10.
.ca••o adequado para cadeira. de ~odaa.

OUtro ponto r.l.v••":. • a cIaac:oNIidaraçio no
at.ndimanto da. pas.oa. avp~acitadas .. 100&18 de uSO
p~lico. CClllO •• inlltil:uiç6a. ti_aira. a lMItl:.., ~.

provav.lmanta por talta de sanaibilldada, nIe taaaa •
iniciativa da providenciar 1Ia.~ d1fH_iaIIo par. o
atendillatlto daqual•• qua car_ d. cuidadoa ...-aiaia.
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de 1"5.

AcreditUlO. que. ..uJMlecidoll _ tAi o.

diraito. da.ta. conauaidora. a previ.taa a. pcftalidadea para
o. infratora., a ocorr'nci. doa prebl.... peloa quai. p•••••
portador•• de dafici'ncia. ido.o•• g..t.nt•• e ClIltrO. sará
san.ivalmanta di.inIl1da.

Di.n!:a do axpo.to, _. pela .prov.çlo do
projato da Lai nl 3.403-B, de 1"2.

S.l. o. coais.lo, a.'~ de ..t~J,.

~;'~.:::: t: .~" ~403-C/g2

. Ilos Itrrnos do IPi. Ilt.~. ~ de "'....0 HtII\) «~o jos Iltpdlldo!.
ob:oOO Iltic or\ I', I, do lln:lIu;llo " 10/91. o Sr. Pinídt'!l dtlrrllli!w 1"1"'0 • ,.,;~;" ~ Or*". cb lloG
das Cconiss&es - de prOIO 10'0 1Il'~ dt lI!lIOd'ls • ,,",. li/lO /'5 ,10' ÓICO Ilt*.. [l!IJlIIodco
D"P';~' ,,~;. !:lo:"'! r!~:. r:rl:: c: ~'DJ!!'

......>.;<.... :--/;,.;

~~:.: :Av:".: , [,!: ..w•.:~
St....f;~I~

pmcmPA

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

o projeto de lei em eplgrafe. oriundo do Senado Federal para a

funçio revisora desta Casa, objetiva assegurar pnoridade de atendimento ou atendimento

dilCrenciado aos ponadores de deficiência. aos idosos, às gestames. lactemes e pessoas

acompanhadas de crianças de colo.

o atendimento prioritário a que se refere o projeto será prestado.

nu .condições que detennina, em repanições públicas. instituições financeiras. nos

transpones coletivo. nos edificios de uso público. logradouros etc

Em síntese. o projeto estabelece que as repaniçães públicas e

instit.uiçõe5 financeiras deverão dar atendimento imediato a esta clientela; que nos

transpones coletivos seria reservados assentos devidamente identificados; que os edificios

de uso público e transpones coletivos serão construidos e planejados de forma a facilitar

seu acaso.

Por fim. o projeto prevê penalidades ao descumprimento do que

estltlelece.

~
'• ~ A matéria. ao ser apreciada. quanto ao mérito, obteve apr'~ ••

senclo-lbe inseridas as seguintes modificações' :
,

\;
a) pela Comissão de Viação e Transpones. Desenvolvimento

Urbano e Interior. emenda alterando a redação original do ano S·, que estabelecia a

modificaçlo dostranspones coletivos a panir de 1993. para estabelecer um prazo de doze

meses após a publicação da lei;

b) pela Comissão de Seguridade Social e Família. emenda que

substilui o termo "deficiemes" por "ponadores de deficiência" e. ainda. emenda que

atualiza para o real o valor das multas fixadas originalmente em cruzeiro;

c) pela Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e

Minorias, substitutivo que assegura com maior objetividade o atendimento almejado.

estendendo-os lOS aposentados por invalidez. altera a forma de aplicação de penalidades.

remetendo às sanções previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor

Cabe a esta Comissão. nos termos regimentais. opinar quanto a

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria

É o relatório.

U - VOTO DO RELATOR

No que tange a constitucionalidade formal e maleria!. MO

vislumbramos qualquer impedimento á aprovação da maleria. Eis que se adequa a todos os

pressupostos formais previstos pela Lei Maior. quais sejam. a competência legislaliva da

União. do Congresso Nacional e a iniciativa concorrente de seus membros.

Embora nos cause cena desconforto reconbe<:cr a ncc:essidade da

ediçlo de lei que tenha como e$C0po assegurar um atendimento mais humanitário aos .

idosos. inválidos. geslantes e deficientes fisícos. somos fO<ÇM/OI a reconhe<:er. ig.ulmente.

que trata·se de uma realidade social. Tal re.tlidade jà conhecida pelo Constituinte de 88

motivou as normas magnas contidas nos al15. 227 e 230 da Can.a vigente e que amparam a

constitucionalidade material da proposiçio sob exame.

Quanto a juridicidade e técnica legislativa dQ projeto original. as

observações que nos compete assinalar. que em verdade. seriam pequenas correções. já

foram sugeridas pelas Comissães de Viação e Transpol1e. e de Seguridade Social e Familia.

Sob o ponto de vista estritamente técnico-juridico. parece·nos que

a redação oferecida pelo Substitutivo da Comissio de Defesa do Consumidor é a que

apresema melhor consonância com as regras de elaboração legislativa e maior pragmatismo

normativo. pouca margem deixando à regulamenllçilo posterior.

Ressalte-se. contudo. que quanto 10 texto dQ art. 5" do

Substitutivo. entendemos que a remissão ao Código de Defesa do Consumidor. da forma

como determinada, poderá ensejar uma elasticidade indesejàvel ou até mesmo o arbítrio.

quando da aplicação das sanções administrativas. Assim. oferecemos a subemenda~. a

fim de delimitar os anigos a serem aplicados e ressalvar a adequaçlo de seu cabimento. jà

que as penalidades ali elencadas referem-se à infrações tipificadas no próprio Código.

Pelo exposto. manifesto meu vOlO pela constitucionalidade.

juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n" 3.403-8. de 1992. nos termos do

Substitutivo oferecido pela douta Comissio de Defe.. do Consuinidor. Meio Ambiente e

Minorias. e com a adoção da subemenda em anexo.

.,',~~__••m /0 : "11 """
~~

Relator
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE L~I N" 3.403-B, DE 1992

SUBEMENDA
OFERECIDA PELO RELATOR

Dê-se ao an, S' do Substitutivo ao Projeto a seguinte redaçio

•An, S' A Uniio. os Estados e o Distrito Federal.
fiscalizario e controlario o cumprimento desta Lei através dos

órgios que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
e aplicar-se-io. no que couber. as sanções administrativas previstlS
nos ans, 56 a 59 da Lei n' 8,078, de 11 de setembro de 1990,'

".~c~~

Relator

I II _ PARECER DA COMISslID

A Comiss~o de Constituiç~o e Justiça e de Re
paç~o, em reuni~o ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente ~ela constitucionalidade, juridicidade e técnica legi!
lativa d~ ~rojeto de Lei nO 3.403-C/92, da emenda da Comis
s~o de viaç~o e Transporte, das emendas da Comiss!o de Segu
ridade Social e familia e do Substitutivo da Comiss!o de De
fesa do ~nsumidor, Meio Ambiente e Minorias, com subemenda
a este, nos termos do parecer do Relator, Deputado Ivandro
Cunha Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione e Vicente Arruda - Vice-Presidentes, Benedito de
Lira, Nelson Trad, Régis de Oliveira, Vilmar Rocha, Ary Ka
ra, De Velasco, Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, Udson
Bandeira, Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Alzira
Ewerton, Darci Coelho, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Aekel, Jair
Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, Almino
Affonso, Danilo de Castro, Edson Soares, Marconi Perillo,
Nieias Ribeiro, Welson Gasparini, José Genoino, Luiz Mai
nardi, Marcelo Oéda, Mílton Mendes, Coriolano Sales, ~nio

Bacei, Matheus Schmidt, Aldo Arantes, Moisés Lipnik, Ricardo
Barros, Rodrigues Palma, Paulo Delgado e Nilson Gibson.

Sala da Comiss~o, em 11 de abril de 1996

Deputado

SUBEMEHOA ADOTADA - CCJR

06-se ao art. 50 ào Substitutivo a seguinte re_i

daç!o:

"Art. 50 A UniRo, os Estados e o Distrito
Federal, fiscalizarlo e controlarlo o cUMpriMe~

to desta lei através dos 6rgIOS",que integraM o

SisteMa Nacional de Defesa do ConSUMidor e ap11
car-se-Io, no que couber, as s.nç~es adMinistr!
tivas previstas nos arts. 56 a 59 da Lei nO B.078,
de 11 de seteMbro de 1990".

Sala da ComlssDo, em 11 de abril de 1996

Deputado A

PROJETO DE LEI N° 4.556-G, DE 1989
(Do Sr. Elias Murad e Outros 11)

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PRCJETO DE LEI N9 4.556-E, DE
1989, que "dispõe sobre as restrições ao uso e à propaga~

da de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicame~

tos, terapias e defensivos ~grícolas, nos termos do § 49
do artigo 220 da Constituição Federal"; tendo pareceres
das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
formática e de Seguridade Social e Família, pela aprovã
ção e da Comissão de Constit'lição e Justiça e de Redação-;
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, com subemenda ãe redação.

(PROJETO DE LEI N9 4.556-F, DE 1989, A Que SE REFERE~ OS
PARECERES)

- SUbstitutivo do Senado
II - ~a Comissão de Ciência e Tecnologia, Cormmicação e Informática

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I II - :-;a Comi ssão de Seguridade Social e FillTlília

- parecer do relator
- parecer <h Comissão

IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

- parecer do relator

- subemenda de redação oferecida pelo re lator

- parecer -da Comissão

-subemenda adotada pela Comissão

o Concresso Nacional decreta:
Art. ' lo O uso e a propaganda de produtos fumígeros.

derivados ou não do tabaco. de bebidas alcoólicas. de medica.
mentos e terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos âs
restrições e condições estabelecidas por esta lei. nos termos
do § 4" do art. 210 da Constituição da República.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas. pa.
ra efeitos desta lei. as bebidas potáveis com teor alcoólico
superior a 13 (treze) graus Gay Lussac.

Art. 2" É proibido o uso de cigarros. cigarrilhas. charu.
tos. cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeró, deri
vado ou não de tabaco, em recinto coletivo, pnvado ou públi.
co. salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devida·
mente isolada e com arejamento conveniente.

§ lo Incluem·se nas disposições deste artigo as reparo
tições públicas, os hospitais e postos de saúde. as salas de
aula. as bibliotecaiõ. os recitas de trabalho coletivo e as salas
de teatro e cinema.

§ 2" É vedado o uSo das substãncias mencionadas no
ano 2" nas aeronaves e veiculos de transporte coletivos. salvo
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audno transcomda uma hora de viagem e houver nos referidos
meios de transporte parte especialmente reservada aos fu
mantes.

Art. 3° A propaganda comercial dos produtos referidos
no art. 2° somente será permitida nas emissores de rádio e
televisão no horário compreendido entre as 21 (vinte e uma)
horas e as 6 (seis) horas.

§ 1° A propaganda referida neste artigo. assim como
a veiculada na imprensa escrita. não poderá assoCIar o uso
dos produtos ao esporte olímpico ou ao bom desempenho
físico. nem tampouco associar Idéias ou imagens de maior
êxito ou sexualidade das pessoas.

§ 2° A propaganda conterá. nos meios de comunicação.
e em função de suas características. advertência escrit, ou
falada sobre os malefícios do fumo. através da frase "O Mims
tério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde".

§ 3' A propaganda não poderá induzir ao consumo.
atnbuindo ao produto propnedades calmantes ou estimulantes
que reduzam a tensão. a fadiga. ou qualquer outro efeito.

§ 4' As embalagens. exceto se destinadas à exportação.
os põsteres. painéis ou cartazes. Jornais e revistas que façam
difusáo ou propaganda dos produtos referidos no art. 2°. conte
ráo a advertênCIa menCIOnada no ~ 2°

§ 5° A advertêncfa de que trata o § 2° obedecerá às
normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e poderá ser
mudada a cada período de três anos. com base em compro
vados critérios cientificos. sendo consedidos no (cento e vinte)
dias para a substituição do texto em vigência. quanto à propa
ganda. e 180 (cento e oitenta) dias. em relação às embalagens.

Art. 4~ Somente será permitida nas emissoras de rádio
e televisão a propaganda comercial de bebidas alcoólicas no
~orario cümoreenuido entre :ls ti ("'!te t.: urna I e 4S 6 I sel~ I

horas.
§ 1~ A propaganda de que trata este artigo não poderá

associar o produto aQ esporte olímpico ou de competição.
ao desempenho saudável de qualquer atividade. à condução
de veículos e a imagens ou idéias de maior êxito ou sexuali
dade das pessoas.

§ 2~ Os rótulos das embalalZens de bebidas alcoólicas
conterão advertência nos seguintes-termos: "Evite o consumo
excessivo de álcoQI".

Art. 5° As ~hamadas e caracterizações de patrocínio
dos produtos indicados nos arts. 2° e 4~. para eventos alheios
à programação normal ou rotineira das emissoras de rádio
e televisão. poderão ser feitas em qualquer horário. desde
que indentificadas apenas com a marca ou slogan do produto.
sem recomendação do seu consumo.

§ l' As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda
estática eltistente em estádios. veículos de competição e locais
~ilares. .

§, 2° Nas condições do caput. as chamadas e caracteri
zaçócs de patrocínio dos produtos estarão liberados da exigên
cia do §' 2° do art. 3°

Art. 69 É vedada a utilização de trajes esportivos para
veicular a propaganda dos produtos de que trata' esta lei.

Art. 7° A propaganda de medicamentos e terapias de
qualquer tipo ou espécie poderá ser feita em publicaçóes espe
cializadas dirigidas direta e especificamente a profissionais
e instituiçóes de saúde.

§ 1" Os medicamentos anódinos e de venda livre. assim
classificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde.

poderão ser anunciados nos órgãos de comunicação social
com as advertencias quanto a seu abuso. conforme indicado
pelo autoridade classificatória. .

§ 2' A propaganda dos medicamentos referidos neste
artigo não poderá conter afirmações que não sejam passíveis
de comprovação científica. nem poderá utilizar ?epoimentos
de profissionais que não sejam legalmente qualificados para
fazê-lo.

§ 3~ Os produtos fitotefápicos da flora medicinal brasi
leira que se enquadram no disposto no § 1° deste artigo deverão
apreentar comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos
no prazo de 5 (cinco) anos da publicação desta lei. sem o
que sua propaganda será automaticamente vedada.

§ 4~ Toda a propaganda de medicamentos conterá obri
gatoriamente advertência indicando que. a persistirem os sin-
tomas. o médico deverá ser consultado. .

Art. 8~ A propaganda de defensivos agrícolas que con
tenham produtos de efeito tóxico. mediato ou imediato. para
o ser humano. deverá restringir-se a programas e publicações
dirigidas aos agricultores e pecuaristas. contendo completa
explicação sobre sua aplicação. precauções no emprego. con
sumo ou utilização. segundo o que dispuser o órgão compe
tente do Ministério da Agricultura. sem prejuízo das normas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou outro órgão do
Sistema Único de Saúde.

Art. 9' Aplicam-se aos infratores desta lei. sem pre
juízo de outras penalidades previstas na legislação em vigor.
especialmente no Código de Defesa do Consumidor. as seguin
tes sanções:

I - advertência;

11 - suspensão. no veículo de divulgação da publicidade..
de qualquer outra propaganda do produto, por prazo de até
30 (trinta) dias: .

IH - obrigatoriedade de veiculação de ratifi.cação ou
esclarecimento para compensar propaganda distorcida ou de
má fé:

IV - apreensão do produto:
V.,- multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas) vezes o

maior vhlor de referéncia vigente no País. cobrada em dobro.
em triplo e assim sucessivamente. na reincidência.

§ 1° As sanções previstas neste artigo poderão ser apli
cadas gradativamente e. na reincidência. cumulativamente.
de acordo com a especificidade do infrator. ,

§ 2° Em qualquer caso. a peça publicitária fica definiti
vamente vetada.

§ 3° Consideram-se infratores. para efeitos deste artigo.
os responsáveis pelo produto. pela peça publicitária e pelo
veículo de comunicação utilizado.

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei 00
prazo máximo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. '

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão. 18-11-92. Deputado José Luiz Clerot.

Presidente. Deputado Nilson Gibson. Relator.

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmára nO 114, de 1992 (PL n° 4.556, de 1989, na
Casa de origem), que "dispõe sobre as restrições ao
uso'e à propag~da de produtos fumígeros. bebidas
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alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos tennos do § 4° do art. 220 da
Constituição da República".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda
de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agncolas, nos
tennos do § 4° do 3rt. 220 da Constituição Federal.

o Coner...., Naciool decreta:

Art. 1° O uso c a propaganda de produtos fumígcros, derivados ou não do
tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agricolas cstão
sujeitos ás restrições e condições estabelecidas por csta Lei, nos tennos do § 4° do art. 220
da Constituiçio Federal.

Plrigrafo único. Consideram-se bebidM alcoólicas, para efeitos desta Lei, as
bebidM potáveis com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.

Art. 2· É proibido o uso de cigmros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado
ou público, salvo se dotado de arejamCl1tO conveniente.

§ I' Nas repartições públicas, hospitais e postos de saúde, saias de aula,
biblioteca!, teatros e cinemas, exigir-se-i, para uso dos produtos referidos no capul, área
destinadas exclusivamCl1te a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente.

§ 2° Ê veda.do o uso das substâncias mencionadas no art. 2a nas aeronaves e
veiculos de IraIIsporte coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem e houver nos
referidos meios de transportes parte especialmente reservada aos fumantes.

§ 3° Nas casas de espetáculos e diversões, bem como nos restaurantes e demlÚs
~stabelecimentos e locais em que ~ejam servidas refeições, deverá obrigatoriamente existir
area reservada aos não-fumantes, dlsltnta daquela destinada aos fumantes.

. Art. 3' A propaganda comercial dos produtos referidos no art. 2" somente será
penmtida nas emissoras de rádio e televis!o no horário compreendido entre vinte e uma e as
seis horas..

. § 1° A.pr?p.aganda comercial dos produtos referidos neste artigo deverá ajustar
se lOS segumtes pnnclplos:

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a indução ao bem
estar ou saúde, ou f",:er as~ociação a celebrações cívicas ou religiosas; ,

11 - ~ão mduztr as pessoas ao c~nsumo, atribuindo aos produtos propriedades
calmantes ou esltmulantes, que reduzam a fadIga ou a tensão, ou qualquer efeito similar'

III - nlo Issociar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade das pes~oas
insinUllldo Olumento de ~lidade ou feminilidade de pessoas fumantes; ,

. . IV - nlo uSOClar o !'lO do. produto á práltca de esportes olímpicos, nem sugerir
ou indlWr seu consumo em IQÇlls ou SItuaÇõeS pengosas ou t1eglÚs;

V - nlo empregar ímperativos que induzam diretamente ao consumo;
VI - nlo incluir, em imagens ou' sons, a participação de crianças ou

adolescentes, nem I eles dirigir-se.
, I 2' A proP';8anda .conteri, DOS meios de comunicaçllo e em função de suas

caracterishcu, IdvcmncII escnta e/ou flllda sabre os malellcios do fumo através das
seguinles !ruel, usaclu seqilencialmente, de forml simultlnea ou rotativa,'nesta última
hipótese devendo variar no miximo I cada cinco meses lodas precedidas da lfirmação "O
Ministério da Slúde Adverte": '

[ - fumu pode CIU.... doenças do eoraçlo e derrame cerebral:
fi " fumar pode CIUIU cãocer do pulmlo, bronquite crônica e enfisema

pulmonar:
III • fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;
IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;
V - evite fumar na presenÇI de criançu;

, VI • fumar pro:voea diversos males à SUl saúde.
§ 3' A5 embaJasens, exceto se deslinadu à exportaçlo, OI pôltml, p.inéis OU

cartazes, jornais e revistas que façam difu.slo OU propaganda dos produtos referidoI DO 1ft .
2', conterlo I advert&1cia mencionada no 12" des1e artiSO. .

14' Nu embalagens, u cláuJUlu de'advcrt&cill que se refere OI 2" des1e
artiSO setlo seqüencíalmente usadas, de forma símultinea ou rotativa, nesta última hipótese
devendo variu no mWmo I cada cinco meses, inseridas, de forma Ieglvel e OItensivamente
del1aCada, em uma das laterais tios maços, carteiras 0lI pacotel que sejam habitualmente
comercializados díreWnente 10 c:ousurnidor.

1 S' Nos pô_ painéis, Cartazel, jamail e revi,lU, 15 cláusulas de
adv~ncia I que se reft,fC o I 2' deste artigo se'rio seqüetlcíalml:nte usadas, de forma
simultJnea ou rotativa, nesta 'ú/liml hipótese' variando no máximo a cada cinco meses,
devendo ser escrilUde forma IegIvcl e ostcnsíva. .

Art. 4' Somente será permitida a proptganda comercial de bebidu a1coólicu
nu emissoras de rádio e Ielcvisio entre vinto o uma e as seis horas.

'. . § I' A prOpl~ ~e que tratl' este artigo nlo poderá wociar o produto 10
esporte olunplco ou de competiçlo, ao desem~ saudável de qualquer atividade, à
conduçlo de veículos e a imagens ou idéias de mlÚorêxito ou sexuali?aae das pessoas.

§ 2° 05 rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão advertência nos
seguintes tennos: "Evite os Riscos do Consumo Excessivo de Álcool". •

Art. S' As chamadas e caracterizações de patrocinio dos produtos indicados nos
arts. 2° e 4°, para eventos alheios à programação normal ou rotineira das emissoras de rádio
e televisão, poderio ser feitas em qualquer horótio, desde que ídentificadM apeou com a
marca ou slogan do produto, sem recomendaçio do seu consumo.

§ I' As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda estática existente em
estádios, veiculas de competíçlo e loclÚs símílares.

§ 2° Nas condições do capul, as chamadas e caracterizações de patrocinio dos
produtos estarlo liberados da exigência do § 2" do art. 3" desta Lei.

, Art. ~. É vedada a utilizaçlo de trajes esportivos, relativamente à esportes
OlúnPICOS, para veIcular a propaganda dos produtos de que trata esta Lei.

A~ .,. A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer tipo ou espécíe
poderá ser feIta em publicações especializadas dirigidas direta e especificamente a
profissionlÚs e instituições de saúde.

§ 1° 05 medicamentos anódinos e de venda livre- assím classificados pelo órgão
competente do Ministério. da Saúde, poderão ser anunciados nos órgios de comunicação
SOCIal com as advertênCIas qU21lto ao seu abuso, confonne indicado pela autoridade
classificatória.

§ 2° A propaganda dos medicamentos referidos neste artigo do poderá conter
afirmações que não sejam passiveis de comprovaçlo cientifica, nem poderá utilizar
depoimentos de profissionais que não sejam legalmente qualificados para fazê·lo.

§ 3° 05 produtos fitoterápicos da flora medicinal btllSileira que se enquadram no
disposto no § 1° deste artigo deverio apresentar comprovação cientifica dos seus feito~
terapêuticos no prazo de cinco anos da publicaçllo desta Lei, sem o que, sua propaganda será
automaticamente vedada.

§ 4° Toda a propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente advertência
indicando que, a persistirem 05 sintomas, o ,!,édico deverá ser consultado.

Art. 8" A propaganda de defensivos agricolas que contenham produtos de efeilo
tóxica, mediato OU imediato, para o ser humano, deverá restringir-se a programas e
publicações dirigidas aos agricultores e pecuaristas, contendo completa explicação sobre a

sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilizaçãO, segundo o que disposer 6
órgão competente do Ministério da Agricultura, sem prejuízo das normas estabelecidM pelo
Ministério da Saúde nu outro órgão do Sistema Único de Saúde.

Art. 9" Aplicam-se aos infratores desta Le1. sem prejuízo de outras penalidades
pre~stas na legislação em vigor, especialmente no CódiSO de Defesa do Consumidor, as
segamtes sanções:

I - advertência;
II - auspensão no veículo de divulgaçio da publicidade, de qualquer outra

propaganda do prodUIO, por prazo de até trinta dias;
m - obrigatoriedade de veiculaçlo de ratificação ou esclilItclmento para

compensar propaganda distorcida ou de má-fé;
IV - apreensão do produto;
V - !"ulta de cem a quinhentas veze~ o maior, valor de referência vigente no

PIÚS, cobrada em dobro, em triplo e assim suoessivamente, na reincidência.
§ 10 As sanções previstas nesle artigo poderlo ser aplicadM gradativamente e

na reincidencia, cumulativamente, de acordo com a especificidade do infrator. '
§ 2° Em qualquer caso, a peça publicitária fica definitivamente velada.
§ 3' Consideram-se infratores, para efeitos deste artigo, os responsáveis pelo

produto, pela peça publicitária e pelo veículo de comunicação utilizado.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentart esta Lei no prazo máximo de

sessenta dias de SUB publicação.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor lia data de sua publicação.
Art. 12: Revogam-se as <Jsposições em CODtrótiO.. , .,

Senado Federal, em OC) de julho de 1995 ,

/at.r~~~
Senad;]osé Sarney

Presidente do Senado Federal

LEGlSUçAo CI'l'ADl\, ANEXADA PELA
eOORDENAÇAo DÀ5 COMISSOES PERMANENTES

~!lUJ!~~-, : - " .
Ttft'lD VIII

DA o.u.u. ! "lnAL

0.\ Cll~n'NK',\çÀO Son\!.

Art. 110. A ltUlntfcslaÇAo do pc:ns.,tilCnlo. a cnaçllo. a c:<prcssllo c a infortnaÇãO.·sob
qualquer forma. processo ou vClculo nllo sofrcr:lo ql~,lqller rcl1nçllo. oOscrV'ado o
dISposto nesta Con$luu!ÇiO. . •



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Ql1at'ta-feíra 8 12725

§ 1.° Ncnhuma lei contcr.i dispositl\'o quc possa constituir emblraço • plena
libcrd:ldc: de inform.1Çl1o jomalisllc:a em qualquer "ciculo de comunlc:açao SOC:lal. ob
sen'ado o disposlo no ano 5.', IV. V. X. XIII e XlV.

§ 2.o 1hc:dada toda e qualquer l:CnSllra de naturuI polhica. idc:ológicae anistic:a.
§ 3.° Compcleà Ici federal:

I - regular as di,'crsOcs e cspc:táculos públicos. c:.1bcndo ao poder público in
form.1r sobn: a Dlture/.1 deles. as·fahas etlirias a que noo se rceomendc:m. locais c
horários em que sua apresentação se mostre IIllldequlNla:

\I - cstabc:lcecr os mcio5 Iepis que enrantam à pessoa c à família a possibili
dllllc de se defendc:rt:m de Pf08ramas ou programaçllcs de rádio e telO\'I5OO que con·
trariem o disposta no an. 221. bem como da propaganda de produlll5. pr.itícas e
serviços que possam ser nor;ivos • saúde e ao meio amblCnte.

§ -l.' A propaganda comercial de Iabaco. bebIdaS alcoólicas. agrotóxicos. me
dicamenlos e terapias cstar.i sujella a rcstnçOCs legaiS. nos termos do InciSO \I do
parágrafo anlcriar. e conter.i, sempre que n<:cessâno, ad\'cnência sobre os malcrlCios
decorrentes de seu uso.

§ S.U Os meIOS de comumcaçao SOC:lal n:lo podem. direta ou indirclamente:ser
obJCto de IOOnopólio ou olillopólio.

§ 6.° A pllblicaçio de \'eiallo impresso de comunicaçao Indc:pendc de Iiccnça
de autoridade.
................................................................. "" .
... .. .... .. .. .. .. ~ .

Em 25/5195, leitura dos Parecere. n's 332 e 333195·CAS e CAE,J'Cspccti~mente. pél.
aprovaçio do PLC 114/92, nos termos do Substitutivo l!,ue apresenta, pela
prejudicialidade das demais emendas e pelo arquivamento do, ,,!ojetos de' Lei:·.....PLC
131/92; PLS 344/91 c Pl.S 19195, cujos objetivoa já for.m atendidos com a
apresentaçio desse Substitutivo. '~ :.-
Em 29/5195, a presidência comunica ao Plenário que determinou.-nesta data. a

. republicação dos Pareceres n's 332 c 335, de 1995. das Comissões de Assuntos
Econômicos c de Assuntos Sociais, referente a este projeto, que tramita em conjunto,
com o Projeto de Lei da Câmara n' 131192 e com os Projetos de Lei dO Senado n"s
344191 e 19/95. É abeno o prazo de cinco sessões ordinirias para recebimento de
emendas. nos tenuos do art. 235, 11. "d", do Regimento Interno.
Em 21/6195, é aprovado o Substitutivo, ficando prejudicados o ~ojeto e as emendas a
ele oferecidas e o Substitutivo apresentado pela Comissio de Asiktos Sociais em seu
primeiro pronunciamento. ficando prejudicados OS Projetos de Lei do Senado nO
344/91, 19195 e Projeto de Lei da Câmara n' 131192, com os quais tramilavam em
conjunto. Á Comissão Diretora, • fim de redigir o vencido para o turno suplementar.
Em 23/6195, leitura do Parecer n' 418/95-COIR (Relator Senldor Júlio Campos),
oferecendo a redação do vencido, para o turno. suplementar.
Em 29/6/95, aprovado. /
À Câmara dos Deputados com o Olicio SFIN·... )OO~. d__ C'5/C'j i'S

OfIcio n')003 (SF)

. Senhor Primeiro-Secretirio,

o(cOft(" I

Senador Odacir Soarea
primeiro-SecretÁrio

Senado Federlll, em O5' dejulho de 1995

- RELATORID

PARECER DA

col'lISSAo DE CIENClA E TECNOLOGIA. Col'lUNIÇACAo' E INFoRI'lATICA'

1. Em 29 de junho de 1995, o Senado 'F"Bdiral, proc!,

dondo comp Camara RBvieot'a, apt'Dv!Ju o Projeto de Lei nQ 4.556-E

de 1989, que t1diepí5s sobre a!li reetriçÕ08 ao uso B à propagend8 dll

produtos rum!geroe, bsbiClae aleoélicae, medicemBnto'e; 'tureaias 8

defensivos agrícola!, noe t8rmo·~ ão § 41:1 do art. 220 de "C:Jnstitui

çã:! da RapGblica ll " na forma dol.u~~titutiVo que enc'aminheu _à 8P,te:, '. ~
ciação daeta Casa, em 05 de jup-he -de 1995. . ,.

2. Originalmente, c rererido Projeto B de autoriâ

do nobre Deputada EL.IAS M!.JRAo li o;';troa onze parlamantaraa, qU8.

asaineram como co-autores. roi aprBeentado 'em 14 da dezembro d.

1969, pdrtanto ain.da na 48" Legil!ll~'iura', finda a qU~l foi ,ArCluiva

do. Em 18 de marçq, ~e i991, roi de~arquivado nos term.os do art.

105 do Regim9nto Interno B distribuldo para tramitação n~s Comis

aõBs de ConstituiçãQ e Justiça 8 de Redação; d~ Ciência e· Tecnolo

gia, Comunicação e Inrormatica; o de S13gurldade Social e ram.!lia.

N.essas Comissõns t 'roi apt'Dvado nos termo·", dos p9recares oferecidot:l

p910!i t!!latores, Q~?,utados 18RAH~M A8I-ACKEL t S~RGliJ AROUCA

Mf\RCO PEr~Af"ORTE, res.':Ject.iva'Tlente. O texto finlll ac:atajo t"Bsultow

Comwúco a Vossa Excel!ncia que o SclIado FecItraI,
procedendo como C!mara revisora 10 estudo do Projeto de Lei da Cimar& u' 114. dl' 1992

(pL n' 4.552, de 1989, nessa Casa), que "dispõe sobre as restriçlles ao UJO c • pro". ...
de produtos funúgeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defen.iVÓI qrk. ,lu.
nos lennos do § 4" do an. 220 da Constituiçlo da República", resolveu ofCfCÇCf.1hl
substitutivo, que ora encaminho, para apreciaçlo dessa Casa. •

Em anexo, restituo wn dos autógrafos do projeto orilinúio.Dispõe sobre as restrições ao u~o e à
propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agricolas, DOS

tennos do § 4° do art. 220 da Constituição .
Federal. c'RiME/R" SECRETARIA

Em 0'./ (f / 9_2:.

Ao Senho, Oi,etO'9··e,po,o
atende',~dntro • no,
Caso.

Deputad
o SIftl6IlI .

A Sua Excel&cia o ar
Dcpuw!o WJlIOD CllIIpos
DO. Primeiro-Secretírio da Clman. dos Deputldos

SINOPSE

Projeto de l.ei da Câmara n' 114, de 1992
(Pl. n' 4,556. d- 1989. na origem)

Lido no expediente da S~ssão .de 11!J2I92,. e publicado no DCN (Seção 11) de
13112192. Despachado às Comissões de Assuntos Sociais c de Assuntos Econômicos,

Em 313/93. é lido o Requerimento n' 205193, do Senador Aroir Lando, solicitando a
tramilação conjunta da matéria com os Projetos de l.ei da Câmara n' 131192 e de Lei
do Senado n' 344/9 J.
Em 1613/93, aprovado o Requerimento n'205/93, lido em sessão anterior.
Em J918193, anunciada a matéria, é proferido pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho,
relator designado em substituiçio li CAS, parecer favorável, com Substitutivo. É aberto
o prazo durante 5 sessões ordinà\ias para recebimento de emendas.
Em 27/8/93. findo o prazo regimental, ao projeto foram oferecidas 17 emendas, sendo
as de n's 2, 5, 6, 9. lO, 13 e 16, de autoria do Senador Espiridilo Amin, e as de nOs 3,
4, 7, 8, 11. 12, 14, 15 e ·17, de autoria do Senador Meira Filho. À CAS, para
apreciaçlo das emendas.
Em 3/9/93. é'lido o Requerimento n~ 839/93, do Senador Joio Rocha. solicitando que
o projeto seja remetido também à Comissio de Assuntos Econômicos.
Em 21/9/93. é aprovado o Requerimento n' 839193, lido em sesdo anterior.
Em 2219/93, à CAS para exame das emendas oferecidas ao PLC n' 114192, devendo 11
seguir, os projetos e as emendas irem i apreciaçlo da CAE (Req. 83?193, do Senador
Joio Rocha).
Em 1513195. leillml do Requermento n' 353195, subscrito pelo Senador Beni Veras,
solicitando que a matéria tenha tramitaçio conjunta com 05 Projetos de Lei do Senado
n's 19195 e 344191 e o J;r0jetode Lei dA C!mlra n' 131192.

Em 414/95. aprovado, nesta opommidade, o Requerimento n' 353/95, lido em sessio
Interior, a matéria passa a tramitar em conjunto com os Projelo de Lei da Câmara n'
J31192 e os Projetos de l.ei do Senado n's 19/95 e 34419 J.
Em 5/4/95. i CAS para exame. com 15 seguinres malérias que tramilam em conjunlo:
PLC 131192; Pl.S 344/91 e Pl.S 19195; deyendo, a seguir. serem examinadas peJa
CAE.
Em 3/5/95, a Comissão aprova o Substitutivo do relator restando declarar prejudicados
os Projetos de Lei do Senado n' 344, de 1991 e 019, de 1995 e, ainda, o Projeto de l.ei
da Câmara n' 13 I, de 1992. .
Em 8/5/95, i CAE para exame do projeto e dos Pl.C J3 1192; PLS 344191 é PlS 19193,
que tramitam em conjunto.
Em 221.51?5, devolvido pelo relator com minuta de relatório favorável ao Pl.C 114, de
1992,JÍ05terlnos do Substitutivo aprovado pela CASo pela prejudicialidade das demais
emcndlS apresentadas e pelo' arquivamento dos seguintes projelos: Pl.C 131/92, PlS
344191 e PLS 19195.

Apresentado pelo Deputado Elias Murad e outros
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d.J parQcer substitutivo orereciCl:::J pelo ilustre médico a

SeRGIO AROueA r então f91ator n1lsta Comist5io dI! Ciincia e

g18. Comunicação e Informática.

D&putado

T8cnolo-
de Anunciantes(ABA); Associação Brasileira da Agê.,cias da Prap2ga!!.

da(A8AP); Assol:iação Nacional ds Jornais(ANJ); Associação Nacional

das Empre:5as da Re'llista!>(I\NER)j e .l\$sociaçã"J Brasileira da. Indús

tria de Fumo{A8IFUMD).

No art. 69: Ve:Jou a utilizaçãá de trajes espor-

tivas para veicular a propaganda

dos produt~a.r apen8e relativamente

à esportes olímpil:os. O projeto ari

'ginal íi g9nérico na proibição. I

Em síntese, fo'ta'il as seg'Jintes as p:ri,:\cipais altera

ções introduzidas pelo Senado" rederal ao texto original da Projeto,

no que se refere ao campo temátil:o p/atinente à esta CO'1'lissão:

seguintes

Consumo

cia, que passo~ a ter os

termos: '''Evite as riscos da

Excessiva de álcool,
I

No art. 32: deu novo ordanamento ao texto, mantendo

porém o mesma horário permitido paIo

projeto original para realização ds pr2

paganda nas e~issoras de rádio e telev!

são, qual seja:e~tre vinte e uma e seis

t.oras;

ampliou de três para sais o rol de

restrições ou dos princípios que devem

ser observadas pela propaganda comer

cial(§ 19 );

- incluiu a obrigatoriedade da veicula

çãa nos maios de comunicação de 6 fra

ses de advertência escrita e/ou fala

da, sabre os malefícios do Fumo, de

Forma sim~ltânea ou rotativa, varian

d~ no máximo a cada 5 messs, de acor

do com 08 termos da Portaria Intermi

nisterial n9 477, anteriormente r8fe

rida( § ,29); Estendeu' essa obrigato.ri~

dade também para as embala~ns, exceto

se destinadas à exportação, os pôs te

res, painéis, cartazes, jornais e re

vistas(§ 32 , 42 a'5!!)"','
No art. 49: - manteve a permissão, para realização

de propaganda da bEbidas alcoólicas '

na h"rário compree~dido entre vinte e

uma e as seis haras. No § 22 inseriu

a palavre "riscos" na Frase de a:Jvertên-

E.stou convicto de que as alterações introduzida!; paio

~-O"adD inccrpor~m importantes avanços em relação ao projeto orig1:.

oa~. tornandO-O, mais consentAneo com a realidade nacional~ Isto,

p~r'~uo' bu'~~i)'u compatibilizar a preocup3çào do poder público em

rQli)çiio à proteção da aaú:je da população, com 09,nllturaü, e leg1

~imoJ5 intOeresâ.!s d~5 conaumidorBa e dos ag6~tes aconómicos envolvi

dp~ na discussio d3 m'1t&ríB, a 6aber: o sistema. da comunicação so

cial; .a.i·rlla. del desoortos; os ~egmen~p!5 primários produtorel5 d;J

tnsu,"~a; ti,. priOl:ipalment8, as indG,str.ias de taOaco e derivados

dq .bll!lbicaB .).coélica,s, de dgf'e~!s~II.o_'3 agrícolas ~. d3 me:l~camantos,

tP"JdOB raepon:5évei! por grande g9ração d.3 empregos a censiderãvei$

r~JOt4UI de arrecadação tributit'ia.

tI - YOTO 00 RELATOR

4. Desta rerma, após mais de 5 ano~ e meio de trami

taç50 e de disc:JS5ã'J no Legislativo, a matéria rstornA agora ao

derradeiro exame na Casa Originária, onde deverá tramitar nas mes

"HIS COfJIi15SÕ38 Temáticas e em regime dD prioridoade.

3.No Sen3d., F'ederal, li prop::u,ição tramitou nas Co

Jtil!5sÕIJS da A!Ssuntos Soo"lais li! de Assuntos Econômico!!, onde, prllli

.inarm6nto, raram. designados relatares oa S8n'!do~es CIO SABQIA O'::

CAItV~LHO • AMIR LANOO, posteriorm-gnt. sub.eti tuídol5 pelo Senador

GILVAI"1 BORGES, lIutor do S'Jbstitutivo Q'J6 resultou aprovado. Ao Pr,E,

jllto do Lei original ali Clm.ar8 fora'l apll~eada.15 o')tras 3 proposi

çõe5 r uma inclusive de a:Jtorie d~sta Case (PL ng 160~-8, de 1991) r

tlJ:las trata~oo da assunto! conuxos. Na Comissio do! À,ssuntos 50:::iaie,

(aralrl aprssentadl!.8 17 em:lIldl!15, subscrite.a palas Senadores AfI1IR LANOO,

PI~IRA FILHO. ESPERIOIAO AMIN, dao quaia 14 rorom rejeitada. e

julgadits prejudil:adae pelo Relator. Os projetos apensado8 roram

arquivadas, porqiJanto 5GUS otljatiu:ls foram alcançadvs p'Sla Substi

tutivo qUII logrou ser aprovad:l em 29 ds jun'1o de 1935, por unani

"'idade.

Q Substitutivo apt'cvadJ p~lo Sen3do federel represen

ta uma valiosa 8 !uo~tantiva contribiJiçãa p!l.ra o ,ep-'f'eiçoamento

d" já meritória proposiçã~ apreaentZlds p~lo nobrs Dep'.ltaO'J ELIAS

MURAD e seus pares. AmbO! os textos 8!ltabsleceln 0.5 meios legais

Cf;3pazBs de garantir à peSSoi! e à f'allília a possibilidads de se

qefenderem d_3propaganda de produtos, prátil:l!s e serviços (J'.Je ':"-::;

saa ~.f nocivos à saúda 8 80 meio ambie~t&, conrorme prllv6 o § 4Q

d~ art. 220, da Con"tituiçãn •.

Em 18 de novembro do 1992, cO'1sidsrand:J que sua tr~

.itaçào estava 5uj!iita ao disposto na inciso 11 do Art. 24 do Reg!

fIIento (apreciação conclusiva das Comissl5ss) ti qU3 não foi interpo,!

~o recureo no prazo regim'3ntal, c projsto teve 11 8ua redação final

aprovada, na Comi.!S!são de Co.,stituiçi'J e Justiça 8 de Redação, nos

ter.D~ do parecer do Ooputado NILSON GIBSON, sendo, na fIl ••ma data,

1:'8metid.:) à revisão do Senad:J r.deral.

Em 14 de agosto de 1995, rui designado pelo Presi

d;;rnte desta Comissãq para ~fBr8~!!r p!l!l'lIcer BO processo.

Além disso r O SDn3d", ",tanto a evolução dos ratos

incofPorou ·ao taxto do l!ub:3titutivD o teor cas m:Ji.5 recentes advBE,

~incias qUI já vam 8t!1ndo v:Uculadas pela impren!!a !Sobra os males

pt'ovocad.:ls pIlo eoneumo dI t"baco s prOdiJtoa dsrivlldca, consub:Jta12

ciadas na Portaria Intlrm1niàtorial hg 477, de 24 de m'lrço dI 1995,

fi ....'Joll pslca IHf'1istraa Ch"Saúda, da J,JJtiç. e efa! Com',.lnicaçOls. t.
iaportante rossalt.ar qUI • r.r.rid~ Pot'tlria 1'11SuJ,tCU di comprami.!

00 B'Apla 8 forl'l.lllll!entl nlg':lcilda p!lla Gov.rne cem aa divlr,l, .nt!

,hd4a civil rapr•• llntativse d:l setor'. a saber: Asso:iaçlo 8rsl!Iila!

t'a d. E"ml~.ara. QS Rit1io .. Taltlvie.ão(A8~RT); Associação Brasileira

. Os demais dispósit"ivos, que tratam dal5 restrições- - à

propaganda da medicamentos, terapias 8 derôlnsivo!l agrícolas; não

sefraram modiricaçi58s.

Come ss vi, o m'rito do substitutivo resi.:1e !Iobretudo

em ter conseguido aplrfaiçoar o te:xto original, conciliando os

int.resses globais envolvidoà. Primor p9lo bom senso, Ivitando a

adoglo de r.gras reclicais o·u draconianas que Vil!!I5&1m a conatit&uir

''nbarar;:a ou constrangimento à. liberdada. individuaift, de el<.;p~R"

.10 • d.• inforllllaolo, ••••gur.d.8 no texto Con.titucional.

00 ponto de v!eta regimental, não íi permitido 8 esta

Co:uiesão introduzir nO"J88 ",odir icações no "·texto ~ Cabe-nos,' neuta
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Em faca d:)s fundamentas antBriorllonte allnhados t

DOU de parecer favorável a aprovaçlo integral do Substitutivo ofe

recido pela Senado ,DO ·Proj9to du Lei nQ 4.SS6-E.

DEPUTADO NILSON GmSON, foi encaminhado, em novembro de 1992, ao Senado,

para que procedesse á funçio revisora constitucionalmente prevista.

Em consonincia com o disposto na Cana Magna, o Substitutivo

do Senado retoma á Casa de origem com o fito de que sejam apreciada, apena.s e

tlo-somente as modificações introduzidas, Desse modo, na fàse atual de tramít&çio, nio

sio admitidas modificações substanciais, cabendo á Cimara aprovar ou rejeitar as

alterações efetivadas pelo Senado Federal. Na hipótese de rejeiçio, Otexto retoma &O seu
fonnato aprovado conclusivamente pelas Comissões e é remetido á sançio Presidencial.

É o relatório.

Naquela Casa, a Proposiçio foi apreciada pelas Comissões de

AMuntos SocilÍs e de AMuntos Econômicos, onde o Relator, o eminente SENADOR

Gil.VAM BORGES, apresentou substitutivo que foi aprovado em junho último.

Na Comissão de Seguridade Social e Família a proposição nio

recebeu Emendas e cabe-nos apreciá-Ia de acordo com os temas atinentes á nos..

competência. regimentalmente definida,

A primeira Comissio a apreciar a matéria em tela foi a de Ciência e

Tecnologia, Comunicaçio e Infonnática e o Substitutivo do Senado logrou obter a

aprovaçio ,unânime dos ilustres Deputados componentes daquele órgio.

< - no incieo VI, dJ art. 3 Q, aub~tituir a IIxpresaAo

"era lRlagens .. sons" por " na rediodifual.o de sona ou ctn 80na • iMa

g.na";
- no 10:::180 V do art. gg, substituir o teForencial

usado para a multa - ••lor valor d. r.f"lIrlncia vigente no Paía" p,lo

correspondente .m Real, em cb"erv!n:::ia 8 1e9i818çlo vigent~. /;

Ca'ba, por último, registrar que encontram"slI lInt

tremitaçio neata Comiaaio pelo m.no~ nove outras proposlç69s q'JII

tratam d. assuntos análog08, para Da q'Jais requ8r1 epenasção ao

presente SUbstitutivo. Fui, p"':lrém, informado d;, "eu indeferimento,

por ser lntempeatlvo. Assim, ric8 adisda a minha manlfoataçio Dobre

.aeas propoaiçlSes.

raBe, opinar apenas pela aprovaçlo ou rBjliliçio, total ou pa-r

eial, daIS modificaç15ea introd;Jzidaa palo 5snado. E:.m termoe de con

teúdo, mesmo que f08Bs aojflias!vel, não vojo alteraçõos do mérito

a propor. Iaentiriquei. tio SOlnl!lntll, a n9C85l!1idads de ':serem prOflr~

vidolS ap:snsa doia ajusteIS rlld5Cion!lie, os q!.Jais, regimentalmente J

estfio efetofS 8 irea dll cOMpet8ncia da Co:niasio de Conatituiçic.

Justiça I!l: de RBdaçlo ou ao Plenário, fiO assim julgado" lurtinentas.
São 81.8:

SAla da C011líesJio, em 13 da setembro da 1995.

,.I/~;' . A
'7'J~, (,i tf/. U"

Deputedo lUI "OR~lRA
RElATOR

U· VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei 4,556 trata, indubitavelmente, de assunto da mais

alta importância quer consideremos os aspectos sanitários, de comunicaçio social ou

econàmicos nele envolvidos.

IlI- PARECER liA COMISSÃO

A Comissio de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio elnfonnática, em reuniio
ordinária realizada hoje, aprovou, por ulUUlimidade, o parecer favorável do Relator ao Projeto
de Lei n· 4,556 - F de 1989, ,

Estiveram' presentes os seguintes Deputados: Marcelo Barbieri • Presidente,
Paulo Heslander, Luiz Moreira e Ivan Valente· Vice-Presidentes, Antônio Geraldo, Antônio
Joaquim Araújo, Arolde de Oliveira, Joio Iensen, José Jorge, José Mendonça Bezerra.
AúluJy Netto, Paulo Bornhausen,'Paulo Cordeiro, .Aloysio Nunes Ferreira, Càssio Cunha
Uma, Héllo Ro.... Pinheiro Landim. Roberto Valadio, Wagner Rossi, Affonso Camargo,
Edson Queiroz, Raimundo Santos, Roberto Campos, Koyu lha, Roberto Santos, Rommel
Feijó, Salvador Zimbaldi. Ana Júlia, Milton Temer, Werner Wanderer, Euripedes Miranda,
Marquinho Chedid, Pedro Canedo, Corauci Sobrinho e Inácio Arruda, membros titulares;
César Bandeira, Luciano PizzaUo, Edinho Araújo, Zaire Rezende, Silvemani Santos, Gerson
Peres, Adroaldo Streck, Antôni!> Carl05 Pannúnzio, Jair Meneguelli. Pedro Wilson, Gonzaga
PatriDta e Ubaldino Júnior "membros suplentes.

Sala da Comissio. em 04 de outubro de 1995

\..:.----' C:.:.-
Deputado MARCELO BARBIERI

Presidente

PARECER DA
COMISSÃO DE SEGlTR!DA~E SOCIAL E fAMiLIA

I- REUTÔRIO

O Projeto de Lei em epigrafe, de lUtaria do ilustre DEPUTADO
ELIAS MURAD e m'!Í~ outros' II Parlamentares, tramita há 6 anos nas Casas que

compõem o Congresso Nacional, Apresentado em 1989 na Cimara, quedou sem
apreciaçio pelas Comissões até o final da Legislatura, sendo, tntio, arquivado conforme

preconizam as nonnas regimen\lis,

Em março de 1991, seu Autor, com base no art, 105 do Regimento

Interno, requereu o desarquivamento e naquela Sessio Legislativa e na subseqüente a

matéria ,foi apreciada conclusivamente pelas COl)lissões de Constituição e Justiça e de

Redaçill, de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e Informática e de Seguridade Social e

FarntliL'

Com efeito, a proteção do cidadio quanto á propaganda de

substàncias que, embora de uso legal. são ou sabidamente deletérias á saúde, ou devem ter

seu uso restrito às indicações e prescrições feitas por profissionais habilitados, constitui-se

em medida relevante, confonne atestam as legislações de muitos países desenvolvidos.

As modificações introduzidas pelo Senado Feder&!, por meio do

Substitutivo ora em discussio, foram bastante valiosas, contribuindo para que se

aperl'eiçoasse a proposição e se chegasse a um equilíbrio entre a proteção à saúde e os

legitimos interesses comerciais envolvidos na questio,

Do ponto de vista das atribuições desta Comissio TêGnica. as

alterações que nos cabem apreciar dizem respeito a:

\.) substituiçio da expressio "devidamente isolada e com

arejamento conveniente" pela expressão llsalvo se dotado de arejamento conveniente" no'

gQYt do an, 2°;

2·) a exigência de isolamento passa â. existir apenas para as

repartiçôes públicas, hospitais e congêneres, salas de aula, bibliotecas, teatros e cinemas. de

acordo côm o que preceitua o § 2° do mesmo ãrtigo;'

)') ainda no art, I" incluiu-se um'§')" detenninando que 'nós

estabelecimentos em que se servirem refeiçõés passàm a ser exigidas áreas distintas para
fumantes e nào fumantes. _ .

'4') no § 2" do ano )" são definidas 6 inenSagens 'a serem apostas'

nas prop~gandas e embalagens dos produtos fumigeros.

Como se pode cohstatar pelo exposto. o Senado Federal conseguiu
compatibilizar o interesse individual dos fumantes com o direito dos não-fumames '011

daqueles que preferem. em locais fechildos. manterem-se distantes dos produtos originirios
da combustão de produtos fumlgeros.

Acreditamos que, "aSSIm, evitaremos situações embaraçosas e
constrangImentos que, -per vezes, revelam-se esnteItlamente agressivos e. ao mesmo tempo,

lograremos a preservação da saude daquele, que optam por não fumar e querem manter-se

a parte de ambientes enfumados e polUldos

N.OlSO voto, portanto, 11 pela &pl'ovloÇio .do SubltitulÍvo do Senado
io Projeto de Lei N" 4,556-E.

Sàla da Comiuio, etÍÍ <ie de '1995.

Na spgunda Comiss1o citada, foi oferecido substitutivo pelo

insigne DEPUTADO SÉRGIO AROUCA que, após a Redaçio Final do preclaro
Deputado JAIR SOARES

, Relator
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No mérito, o Substitutivo é louvável, como ji salientado, j.i que

vi.. a proteçio da pessoa e da fanu1ia COntrl oa abusca da veicuiaçIo de propl8&llda
comercial imprópria sobre produtos fumigeroJ. bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias

e defensivos agrícolu.
Em conclU5io, com a reMa1va da subemonda de redaçio em anexo,

meu voto é pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo. n
SaladaCOlIlissio,ena,c.de,pi( del99t.·4j{m /~

~MIL1'ONTEMD.-

lepiJ qlle prantalll à ..- e à família a poaibilidade de .. der......... de

Procra.... ou programac6es de rádio e te1evisio qae tontrarte. ... arl. 221 dA
ConstitllicJo da Rep6bliea, bea ._ da propapnda de produtOl, prátieal e

lelVjçOl que poaam _ 1l00ivOl à ..'de e 110 meio 1mbleata.
Em raz10 de expruso dispositivo constitucional que prM a

necesJidade de regularnentaçlo sobre a restriçlo ao .00 e propl8&llda de produtOl
fumigeros, bebidas aIco6licas, medícamelltOl, terapias e defenaivol agrícolas, nIo há que ..

questionar quanto à juridicidade do Projeto (art. 220, § 4'"), sendo que seu conlelÍdO

também nJo contnrla os principios gerais de direito.
Há alguns ajustes redacionais necessárioo, jà apontados no parecer

da Comissio de Ciência e Tecnologia (fls. 34), em prol da uma melbor técnico legislaliva,

havendo necessidade de substituiçlo de algumas expressões, como por exemplo, e.
imnrelU e SOIU por "/UI rtIIliodiflU4o de SMU e ;"urelU" no inciJo VI do art. 3" do

Substitutivo.

"uI - PARECER DA COM/SsAO

A Comisslo de S~uridade Social e Família, em reuníão
ordínária realízada hoje, opinou unanímemente pela apro~ação do
Substítutívo do senadõ Federal ao Projeto de LeI nO 4.556-E/89, nos
tel11lOS do parecer do Relator, peputado Jaír Soares.

Estíveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Jefferson, Presidente; Mauri Sérgío e Iberê Ferreíra
Více-Presidentes; Alexandre ceranto, Carlos Magno, Ceci Cunha.
Fernando Gonçalves, Jair Soares, Jonival Lucas, José Coímbra.
Ursícíno Queiroz. Chíeao Brlgido, Confúcio Moura, Euler Ribeiro. José
Pínottí, Laire Rosado, Saraiva Felípe, Arnaldo Faria de Sá. Arres da
Cunha. Alcione Athayde, Fátima Pelaes, Jofran Frejat. José Unhares.
Carlos Mosconí. Cipriano Correía, Tuga Angeramí, Eduardo Barbosa.
Feu Rosa, Jovaír Arantes, Eduárdo Jorge, Humberto Costa, José
Augusto. Marta Suplíey, S8rafím Venzon. Luíz Buaiz, Nílton Baíano,
LUIZ Piauhy/íno, Sérgio Arouca e Jandíra Feghalí.

Sala da comir1ovembro ~e 1995.

'kji/t ~~t-
Deputado ROBERTO JEFf§fIcJN

Presídente

PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUlCÃO E JUSTIÇA E DE REDACÃO

I· BELATÓRIO

o Projeto de Lei acima indiCádo, de autoria do nobre Deputado
Elias Murad e mais onze p&llarnentares, foi apresentado nesta Casa Legislativa em 1989,

quedando sem apreciaçAo pelas Comissões até o final da Legislatura, tendo sido arquivado
nos termos das normas regimentais.

Sl'BE;I,lE:-iDA DE REDAÇÃO

Substírua-se. no inciso VI do an. 3° do Substitutivo do Senado, a

expressão "em imagens e sons" por "na radiodifusão de sons e imagens"

Sal. da Comissão, eWrJf- de .. ~ deI~.~ I'j'~

Deputado MILTON TEMER

Relator

A mencionada' proposiç!o foi desarquivada em 1991, e,

posteriormente a matéria foi apreciada conclusivamente pela Comiss!o de Constituiçdo e

Justiça e de Redaç50 e Comiss!o de Ciência e Tecnologia, Comunicaç50 e InformitiCll.

Nesta última Comiss50, foi oferecido substitutivo e ofertada
redaçlo final, sendo que no ano de 1992, o Projeto de Lei em epigrafe foi encaminhado ao

Senado Federal, para que procedesse i função revisora constitucionalmente prevista (fls. 20
e 5Ogs).

Naquela Casa. a Proposiç50 foi apreciada pelas Comissões de
Assuntos Sociais e de Assuntos Econõmicos, send() afinal aprovada, em julhol95 na forma
do Substitutivo (fls. 2 e seBo.)

Retomando a esta CMa de origem, o Substitutivo do Senado foi
encaminhado, para apreciaçio apenas e tio-somente das modifiCllções inseridas pelo

Senado no projeto original, as Comissões de Ciência e Tecnologia, ComunicaçAo e

Informática e Seguridade Social e Família, tendo sido relatores, respectivamente os nobres
Deputados Luiz Moreira e Jair Soares.

Ambas as Comissões pronunciaram-se unanimente favoriveis ao

Substitutivo do SCf!&do.

Infere-se da leitura do texto original, bem como de seu

Substitutivo, que ambos conferem meios legais capazes de garantir i pessoa e i família

proteção contra propaganda de produtos, praticas e serviços que possam ser nocivos i
saúde e ao meio ambiente, consoante o disposto no § 4°, do art. 220, da Constituição

Federal.

PARECER DA CO~'!ISSÃO

A ComísaIo de CottItituição e Justiça e de R.edaçio, em reuniio

ordinária realizada boje, opinou l1IIlIIlimement pela COflStituciooalidade, juridieidade 11

iécnica legislati~ com subemenda de redaçio, do Subatitutivo do Senado Federal ao

Projeto de Lei o' 4.SS6-El89, DOS lemtOl do parecer do Re\at.or, Deputado Milton

Temer.
Estiveram presemes OI Senhores DepuwIoa:

Aloywio NUDeI Ferreira - Presidente, Vicente Arrnda •

Vico-Presider!te, Antônio dolI SantoI, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Paes Landim,

Régia de Oliveira, Roberto Maga\hIeo, Rodrigues Palma, Vilinat Rocha, Ary Kara, De

VelllllCO, Gilvan Freire, lvandro Cunha Lúna, JOlIÓ Luiz C1erot, Adbemor de Barroo

Filho, Ady\lIon Motta, AJzira Ewertoo, Darci Coelho, Gerson Peres, Jair Siqueira,

Jarbu Lúna, JOlIÓ Rezende, Prisco Viana, AJmino A.ffOmo, Danilo de e.uao, Edson

Soares, Welson 0aJperiDi, ZUIai! Cobra, JOlIÓ <leooiDo, Luiz Mainardi, Man:élo Déda,

Milton Mc:ólIs, Milton Temm, Sílvio AbmJ, Aldo AruIIea,. Cláudio Cajado, Júlio

César, Fernando Diniz, Luís Bubooa e Nilson Giblon.

Sala da ComiaIio, em 07 de maio de !996

Deputado ~ 'FE'
/~~~FE~

No mesmo sentido, especialmente quanto i veiculação, de

propaganda comercial de bebidas alcoólicas, foi inserida a obrigatoriedade de advertência

da população pdos riSCOS excessivos do cal/sI/mo do álcool. (art. 4°, § 2")

Em rllZ!o do Substitutivo apenas acrescentar álguns parágrafos ao

Projeto de lei original, que regulamenta o disposto no § 4°, do art. 220, da Magna Carta,
aperfeiço."jo-o em prol da saúde pública, de sua leitura, conclui·se, que MO ofende ele

nenhuma disposição constitucional ou principio dela decorrente.
Quanto à iniciativa, o Projeto de Lei Federal em anâlise, respeitou

o art. 220, § 3", da Constituiç50, por ser a Unillo competente para estabelecer os meios

Sl:BEME:'<'DA ADOr.\DA :-;" III - CCJR

SubstllUa-se, no IOciso VI do art. 3° do SubstilUtlvO do Senado, a

~xpresstlo "em imagens e sons", por "na radiodifusão de sons e unagens·'.

Sala de Comissão, em 07 de maio de 1996,~

D<p_/""YSIO NUNESF~
Presidente
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. O SR. PRE~IDENTE (Ronaldo Perim) - Finda as expectativas de finalmente ser implantada uma
a leitura do expediente, passa-se ao política voltada para a realidade do País.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE Realmente, o conhecimento das condições de
Tem a palavra o Sr. Lael Varella. cli.~a .e de sol.o de cada região do Brasil permitirá
O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL _ MG Pro- m'~'m,zar os nseos eperdas ,das lavouras. Mas, é

nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente s~s e lógico: os problemas nao se reduzem a ele.
Srs. Deputados, o Movimento dos Sem-Ter;a apre- E preciso que o nov~ Ministro, baseado nos
sentou uma lista de reivindicações ao Presidente dados da bal~nça co~erclal, ~e convença e de-
Fernando Henrique verdadeiramente absurdas e di- ~onstre que a Im~ort.açao de graos, longe de benefi-
tatoriais de estilo stalinista Clar, somente prejudica a população: desestimula a

A ~rimeira é um projeto de rito sumário, que pr?dução, induz a~ dese.mprego, .prejudica a eco~~-
pode expulsar o legítimo proprietário de sua fazenda mia porque reduz Investimentos Internos essenciais
em apenas 48 horas, sem possibilidade de contest- por p8;.rte do Gov~mo. . . .
ação. Se necessário, mediante uso de força policial. ..E nec.essán? q~e o Ministro Arlindo se cons-

Nem criminoso é condenado em 48 horas' Clen!lze da Importancla e se engaje na luta pela agili-
I é ., , .. . . zaçao da reforma do Sistema Tributário Nacional

. . _sso mcn~el. num pais clvllrzado e cuja Cons- principal fator do custo da produ ão '
t1tUlçaO prevê o direito de ampla defesa. ' . ., ç .

E se o proprietário achar injusto o preço depo- E Impreselndlvel que as decisões ~eja~ toma-
sitado pelo 'ncra _ em Títulos da Dívida Agrária para da~ com. a pr~steza que a agropecuárl~ eXige, ou
a terra nua e em dinheiro para as benefeitorias _, seja, .a Irberaçao _dos recursos necessán~s. ~ara o
tradicionalmente inferior ao preço real, poderá discu- CUSt~IO da ~roduçao de~e oco!rer antes de IniCiado o
tir em Juízo, mas já do lado de fora da cerca de sua plantiO, assim como a I:beraçao dos recursos para a
ex-fazenda. c?mpra e venda dos graos deve ocorrer antes de ini-

A d
· . d' - d M . cladas as colheitas.

segun a relVln lcaçao o oVlmento dos
Sem-Terra é outro projeto protelando a concessão . E é nest~ aspecto que incidem as apreensões
de liminares de reintegração de posse. Assim, o Juiz atuais dos agricultores. De acordo com o calendário
não poderá mais determinar a reintegração de posse da Embrap~,. o. plantio d~ trig~, no Rio Grande do
imediata, em caso de invasão. Ou seja, uma espécie Sul, deverá IniCiar no próximo dia 10 do corrente.
de direito de estabilidade dos invasores na terra ocu- Onde encontrar o dinheiro anunciado pelo Pre-
pada. sidente Fernando Henrique por ocasião da Festa da

Sr. Presidente, se aprovarmos esses dois pro- Uva, em fevereiro deste ano? Os recursos ainda não
jetos, de rito sumário e da proibição de liminar de foram liberados, para o desespero dos triticultores,
reintegração de posse imediata, estaremos diante que vêem ruir por terra os seus sonhos de aumentar
de um paradoxo inexplicável: enquanto se põe a Po- a área de plantio e a oferta deste grão, assim como
lícia para expulsar o legítimo proprietário de suas de obter lucros, em face da elevação do preço do tri-
terras em 48 horas, os invasores são mantidos e go no mercaélo internacional.
protegidos por lei. Trata-se de uma emergência, Sr. Ministro da

Delenda reforma agrária! É preciso acabar com Agricultura. V. Exª conseguirá convencer a equipe
a reforma agrária e começar uma política agrícola ~con?mica da necessidade de liberar estes recursos
verdadeira no Brasil. Imediatamente?

O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB _ RS. Sr. Presidente, caras e caros pares, os desa-
Pronuncia o segulnte discurso.) _ Sr. Presidente, fios da agricultura nacional são imensos e diversos.
S~s e Srs. Deputados, a posse do novo Ministro da Precisamos unir esforços no sentido de elabo-
Agricultura Senador Arlindo Porto, vem acompanha- rar uma política agrícola efetivamente nacional, du-
da de dois sentimentos antagônicos: de esperança e radoura, livre das flutuações de câmbio.
de apreensão por parte dos produtores. Ministro Arlindo Porto, a bancada ruralista des-

Suas afirmativas de que pretende acelerar o ta Casa está à sua disposição para auxiliá-lo na ela-
trabalho desenvolvido pela Embrapa, o já conhecido boração e na implantação desta tão almejada meta.
zon.e~~ento a~r~cola, de modo a_ tê-lo pronto antes O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
do iniCIO da proxlma safra de verao e, conseqüente- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
mente, aumentar a produção de grãos, renovaram Deputados, venho neste momento demonstrar nos-



ENSINO RUIM E ELlTISTA

Dizer que é consternadora a situação do ensi
no público no Brasil é pouco. Vai-se rapidamente da
consternação à vergonha, da vergonha ao inconfor
mismo e à revolta quando se analisa mais de perto o
que ocorre - e a reportagem publicada na Folha do
mingo delineia as dimensões do escândalo.

O salário médio de um professor da rede públi
ca no Brasil é de R$78. Segundo a Apeoesp, há 30
anos um docente do Estado de São Paulo ganhava
o eqüivalente a R$1.188,13, contra os R$238,55 pa
gos hoje. Metade dos alunos não completa o primei-'
ro grau. Dos que obtêm o diploma, apenas um terço'
está capacitado a resolver problemas simples de'
aritmética,

Mas não se trata apenas de um ensino defi
ciente, professores mal pagos, índices altíssimos de
evasão escolar e repetência; instaurou-se no país
um sistema perverso, no qual o ensino público, de .
mecanismo para a mobilidade social e de correção
das desigualdades, tornou-se ele próprio perpetua
dor da iniquidade e do privilégio.

Uma flagrante inversão de prioridades orienta
os gastos governamentais nesse setor. Os mais ri
cos beneficiam-se de uma universidade gratuita e,
muitas vezes, de boa qualidade. Para quem é pobre,
porém, a educação elementar é simplesmente de
sastrosa. Na prática, o acesso ao ensino superior e
a cargos qualificados é garantido a quem pôde pa-
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sa admiração pelo trabalho desenvolvido pela ex-Ml- gar por uma boa formação no primeiro e segundo
nistra da Indústria e Comércio Dorothéia Werneck. graus; é barrado a quem só pôde contar com a edu-

Aproveito a oportunidade para cumprimentar a cação oferecida pelo Estado.
revista Exame pela excelente reportagem que mos- No ensino básico, investe-se pouco e muito
tra não um Brasil de calamidades, que normalmente mal; sua população, que padece de carências múlti-
é mostrado, mas um Brasil de futuro e crescimento. pIas e não dispõe, evidentemente, das informações

Era o que tinha a dizer. necessárias para avaliar o serviço recebido, nem se-
O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (810- quer tem condições de pressionar para reverter o

co/PPB - SP. Pronuncia o segu!nte discurso.) - Sr. quadro instituído.
Presidente, requeiro a transcrição nos Anais desta Trata-se, contudo, de um imperativo que diz
Casa do editorial de hoje do jornal Folha de S.Pau- respeito não apenas a considerações de justiça e
lo, intitulado Ensino ruim e elitista, cujo primeiro pa- eqüidade social, mas também ao próprio futuro do
rágrafo diz tudo: país, numa fase em que a qualificação da mão-de-

. ,_ obra é indispensável à sua integração num mercado
D~zer qu~ é conster~a~ora a sltua~ao mundial globalizado.

do ~nslno publico no Brasil ~ pouco. Vai-se Como mudar? Não se trata simplesmente de
rapidamente da ,consterna,çao à vergonha, repetir a velha exigência de. mais verbas para a edu-
da vergonha a~ Inco~formlsmo e à revolta, cação. A Constituição já obriga Estados e municí-
quando se analisa mais de perto o que ocor·. o ' ,

d - 'br b ". piOS a gastar 25 Yo de suas receitas com o ensino.
re na e ucaçao pu Ica rasl eira. Não há, porém, controle minimamente eficaz sobre a

EDITORIAL A QUE SE REFERE O aplicação desses recursos - o desperdício é absolu-
ORADOR: tamente generalizado.

O governo federal propôs uma emenda à
Constituição no sentido de corrigir tais distorções,
redistribuindo parte das verbas conforme o número
de alunos que cada município tenha sob sua respon
sabilidade. Apesar de alguns aspectos polêmicos,
incide sobre um ponto essencial; é na prática, e não
no papel, é no professor e no aluno, não numa rubri
ca falseada dos orçamentos, que o dinheiro da edu
cação precisa ser aplicado.

Não parece haver disposição política, todavia,
para tocar numa das mais clamorosas iniqüidade do
sistema. Que justificativa existe para'o fato de que o
governo federal dedique mais da metade de suas
verbas para educação ao ensino superior, quando o
pais Carece de investimentos essenciais no primeiro
e segundo graus? E como aceitar que receba instru
ção gratuita quem realmente poderia pagar por ela
sem dificuldadeS?

Tudo se resume a uma constatação: o ensino
público brasileiro serve às elites, e não à grande
maioria. Como que condena o pobre à pobreza; con
dena-o à ignorância, à passividade, ao subdesenvol
vimento de sua capacidade individual, à estagnação
social, a um estado incompleto de cidadania. A per
sistir essa situação, é o país q'-le condena a si mes:'
rno, o que é intolerável.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, fazer a reforma administrativa é um im
perativo que se impõe, dispensados, entretanto, os
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excessos que venham a prejudicar, entre as estrutu- de sua ação dentro da jurisdição do Ministério da
ras existentes, aquelas que são evidentemente ne- Justiça.
cessárias e que devem ser mantidas, aperfeiçoadas Em um segundo momento, Sr. Presidente,
e valorizadas, como é o caso da Polícia Ferroviária apelo ao Senhor Ministro da Administração Federal
Federal, de que trata O, art. 144 da Constituição vi- no sentido de propor, com o apoio do Presidente
gente. Fernando Henrique Cardoso, a regulamentação do

A inserção do art. 144 na Constituição decor- art. 144 da Constituição, com os adendos referentes
reu de uma iniciativa do Ministério dos Transportes, à situação dos atuais ocupantes das funções de poli-
em 1988, no elenco de emendas de interesse da- ciais ferroviários federais.
quela Pasta dentro do processo de redação da nova Subsiste, no momento, na Polícia Ferroviária
Carta Magna que, então, se processava. Federal, um clima de inquietação e de temor ante os

Ao par disto, não se desconheça que com a rumores de que, na Proposta de Reforma da Admi-
elevação da Polícia Ferroviária aos parâmetros de nistração, a entidade sofreria todos os constrangi-
instituição vinculada ao Ministério da Justiça, com mentos possíveis, de minimização de suas funções,
efetiva configuração de polícia judiciária, abstraída a de desqualificação de suas responsabilidades e en-
sua configuração anterior, quando os seus integran- cargos. Que tal não ocorra é o que se espera.
tes eram, apenas, agentes administrativos, permitiu- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e
se aos usuários dos serviços das ferrovias nacionais Srs. Deputados.
um melhor sistema de segurança, pessoal e coleti- O SR. CLÁUDIO CAJADO (BlocolPFL - BA.
va, dentro das possibilidades permanentes de confli- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
tos e de ações isoladas que atentam contra a ordem Srlls e Srs. Deputados, após nove meses de inten-
e a tranqüilidade dos passageiros e dos servidores. sas negociações, finalmente o Banco Econômico

Agora, ao que parece e se anuncia, ocorre a reabriu suas portas em todo o País, no último dia 2
possibilidade de se desconstituir a Polícia Ferroviá- de maio passado, com a denominação de Banco Ex-
ria Federal, de se devolver a mesma aos seus parâ- cel Econômico, contando com um total de 284 agên-
metros anteriores de polícia administrativa sem co- cias, espalhadas por todo o território brasileiro e no
notação judiciária, como se fosse possível assegurar exterior.
tranqüilidades aos usuários dos vários ramais ferro- Esta luta foi liderada pelo Senador Antônio
viários oferecendo-lhes o abandono no que tange a Carlos Magalhães e contou com o apoio da bancada
uma corporação policial específica e capacitada da Bahia no Congresso Nacional, visando exclusiva-
para servir a um segmento de características pró- mente salvar uma instituição centenária que presta
prias nos vários centros atendidos pela RFFSA. relevantes serviços a todo o povo brasileiro.

Erram os que pretendem minimizar a importân- Todo esse empenho em salvar o Econômico
cia da Polícia Rodoviária Federal. E contra isto me veio coroar primeiramente a manutenção do empre-
levanto pois que, de urgente, o que temos a fazer é go de 10.450 funcionários, sendo 9.500 do antigo
regulamentar suainstitucionalização, fato ainda não Econômico e 950 do Excel, além de preservar o pa-
ocorrido porque depende de iniciativa do Poder Exe- trimônio dos milhares de clientes não só do Brasil
cutivo e, neste sentido, foram omissos os Govemos como também no exterior, onde o banco atua e
anteriores, desde 1988, não se esperando que a mantém agências, e com isso manter o bom nome
mesma capacidade omissiva ocorra em relação ao do País junto às comunidades econômicas intema-
atual Governo, ao qual apoiamos e de.quem aguar- cionais, no cumprimento dos compromissos assumi-
damos s~mpre medidas justase eficazes. dos. .

Direciono minha palavra primeiramente ao De- . O Excel Econômico, já nasce grande e conse-
putado Moreira Franco, a quem cabe a responsabili- qüentemente irá disputar o mercado bancário juntO
dade de relatar a Proposta de Reforma Administrati- às demais instituições financeiras, pois oferecerá
va, no s~ntido de que supere a impressão que trans- todo o tipo de serviços, inclusive o caixa 24 horas.
mitiu a policiais ferroviários de que pretendia des- Conforme balanço preliminar divulgado no últi- .
constitucionalizar e mesmo. desconstituir a Polícia mo dia 3 de maio, o Excel Econômico teve total ácei-
Rodoviária Federal, vinculada ao Ministério da Justi- tação e confiança do povo, principalmente dos cor-
ça e a seu Departamento de, Polícia Ferroviária Fe- rentistas, pois os depósitos superaram os saques,
deral. Que S. Ex!! mantenha a Polícia Ferroviária Fe- demonstrando com isso que o Excel Econôm'ico veio'
deral e ainda lhe permita assumir todos os espaços para ficar.
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Na reabertura do Excel Econômico o Senador administração indireta bodes expiatórios da crise fi-
Antônio Carlos Magalhães definiu bem o que repre- nanceira em que eles mesmos jogaram o Estado.
sentam os novos donos do Excel Econômico para o O Sr. Mário Covas, Governador do Estado de
Estado, pois os chamou de os novos baianos que São Paulo, por exemplo, é uma encarnação perfeita
chegam para servir à Bahia. deste personagem denominado Exterminador ou

Todos os políticos baianos comemoram com Predador do Futuro. Em nome do enxugamento da
animação e esperança a reabertura do Econômico, máquina - este cânone da perversa demagogia neo-
pois o Excel Econômico virá reativar a economia es- liberal - investe contra órgãos e empresas de pes-
tadual, dando todo o impulso necessário aos investi- quisa, demitindo técnicos e pesquisadores, provo-
mentos da produção no Estado da Bahia, bem como cando aposentadorias precoces e outros tipos de
ao povo nordestino em geral. movimentos em defesa das garantias dos trabalha-

Todos nós sabemos que a não reabertura do dores.
Excel Econômico traria sérias dificuldades, com im- Nessa linha, ele acaba de demitir mais 120 fun-
previsíveis conseqüências na economia baiana, por- cionários da EMPLASA - Empresa de Planejamento
que o banco atende principalmente aos micro e pe- da Grande São Paulo, que no início da atual gestão
quenos empresários, não só na Bahia como no resto tinha 500 empregados e hoje tem apenas 96.
das cidades que têm agências instaladas no Brasil. O mesmo processo acaba de ocorrer no famo-

Apesar de toda essa euforia devemos exigir so e respeitado IPT - Instituto de Pesquisas Tecno-
que os responsáveis pela quebra do Econômico se- lógicas do Estado de São Paulo, que vem passando
jam devidamente punidos, para que este fato nunca por um processo de demissão em massa de técni-
mais se repita, dando a resposta que toda sociedade cos e pesquisadores, desde o início da atual admi-
brasileira exige para estes casos. nistração.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o Por outro lado, este mesmo governo promoveu
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- uma reestruturação da rede estadual de ensino que,
putados, assomo a esta tribuna para, mais uma vez, ademais dos prejuízos para a educação, redundou
denunciar a devastação que a política neoliberal em na demissão de mais de 30 mil professores. Notem,
curso promove em nosso País. Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, eu disse

A dramática situação em que se encontra a demissão de professores num país que tem um
pesquisa científica e tecnológica, bem como o qua- enorme contingente de alunos em idade escolar fora
dro de desmonte dos institutos públicos que merito- das salas de aula e que se notabiliza por sempre
riamente se dedicam a esta importantíssima ativida- disputar o título de campeão mundial de analfabetis-
de em nosso País, têm sido, vez por outra, objeto de mo e de ensino básico de má qualidade!
matérias nos meios de comunicação. É toda uma Um dos infindáveis exemplos que revelam o
realidade que mostra o empenho dos Governos Es- sentido realmente perverso e demagógico deste fes-
taduais e da Administração Federal do conglomera- tejado enxugamento da máquina é que, na mesma
do arquifisiológico e conservador medida em que a chamada raia miúda e aqueles
PSDB/PFUPMDB/PTBIPPB em desmontar o que servidores realmente necessários ao serviço público
hoje possibilita a construção de uma nação que al- são jogados no olho da rua, mantêm-se intocados os
meje construir-se soberanamente. Tais autoridades nichos privilegiados de funcionários de confiança, e
seguem com fidelidade canina as determinações do com salários sempre bem aquinhoados. Recente-
chamado Consenso de Washington e simultanea- mente, o Governo Covas recuou até mesmo de uma
mente configuram com precisão e expõem a falácia tímida proposta que havia sido esboçada.
da autoproclamação que fazem, no sentido de que É por essas e outras, Sr. Pr-esidente, srªs e
seriam comprometiáos com a construção do novo e Srs. Parlamentares, que cresce a indignação da po-
da modernidade e de que seriam agentes de um su- pulação como projeto neoliberal que vem sendo im-
posto futuro (que, com eles, jamais virá) desenvolvi- plementando no País. Por isso, FHC se queixa de
mento sustentado e virtuoso. um suposto pessimismo artificial. Na verdade, é um

Na realidade o que promovem é a ruína do juízo popular, inevitavelmente, negativo da atuação
País e das Unidades da Federação, a começar pela dos Governos como o de. FHC e o de Covas.
cínica e perversa empreitada que implementam o Por isso, os trabalhadores e os movimentos so-
sentido de tornar os funcionários públicos e os em- ciais dão sinal de que começam a retomar a. vitalida-
pregados de empresas estatais e demais órgãos da de e se mobilizam para organizar um dia de greve
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nacional como forma de luta no sentido de deter ral, no corrente ano, gerou uma cadeia de preocupa-
esta escalada de desmonte do País. ções em todo o país, sobretudo pelo seu caráter

Em meio a este processo de mobilização ocor- realmente confiscatório, fruto de uma fúria tributária
rerão as eleições Municipais. srªs e Srs. Parlamen- que sempre acomete tecnocratas de plantão, mais
tares, prestem atenção, o povo deverá julgar severa- preocupados em gerar receitas para agradar o rei do
mente os que se curvam a essa política e que votam que em ver este país consolidando um desenvolvi-
os projetos governamentais, que confiscam direitos, mento sustentável, dinâmico e socialmente justo.
favorecem a adoção da política de satanização dos O Executivo Federal, já sabemos, suspendeu
funcionários públicos, mantêm o arrocho sobre salá- temporariamente a cobrança do imposto, mas não
rios, aposentadorias, pensões e destroçam os servi- suspendeu o temor de que as terras do semi árido
ços públicos. nordestino sejam gravadas com encargos que não

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- só inviabilizem a sua exploração, gerando mais de-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e semprego e mais pobreza, mas também que impli-
Srs. Deputados, formulo congratulações à Deputada quem num verdadeiro confisco da propriedade, aten-
Estadual Rosa Barros. tando contra direitos reservados em nossa própria

Desde a emissão das Notificações do ITR do Constituição.
exercício de 1995 que formulamos apelos às autori- Sabemos que a suspensão dos efeitos na Ins-
dades governamentais para suspensão desses pa- trução Normativa da Secretaria da Receita Federal
gamentos e emissão de novas guias, com critérios de nº 59, de 19-12-95 se deveu basicamente à pres-
justos. são de proprietários das terras privilegiadas do Su-

Nossa modesta voz juntou-se à de muitos ou- deste e do Sul do Brasil, onde as federações esta-
tros Parlamentares Estaduais e Municipais, a exem- duais impetraram na Justiça a segurança legal con-
pio do extraordinário discurso proferido pela eminen- tra a cobrança exorbitante, e os próprios Estados se
te Deputada Rosa Barros, do PDT de Pernambuco, articularam para questionar os valores dos impostos.
em sessão do dia 22 de abril de 1996. Em Pernambuco, e sobretudo em nossa região, sem

A insigne Deputada pernambucana, conhece- este poder de pressão e sem as informações neces-
dora como é dos problemas que atingem os peque- sárias, presenciamos apenas os dramas de pessoas
nos proprietários de terras de todo o País, narra em indefesas atônitas, ameaçadas pelos valores e pelos
seu discurso as providências que o Governo deve prazos, sem a capacidade de articulação para se
tomar na emissão das novas notificações. opor e contestar as graves distorções que lhes eram

Continuamos, Sr. Presidente, insistindo na mu- impostas. Nós, Sr. Presidente, Srs. Deputados, po-
nicipalização desse imposto, pois, sendo as autori- demos fazer reverberar a voz do nosso povo, para
dades municipais responsáveis pelo processo do tentar uma solução compatível com a realidade geo-
ITR, além de se arrecadar mais, se arrecadaria de gráfica do Nordeste, alertando o Fisco, mobilizando
maneira justa e perfeita. órgãos estaduais públicos e privados e aprofundan-

Pela importância do teor do discurso da Depu- do a reflexão sobre o próprio mérito da questão.
tada pernambucana, pedimos a V. Ex" a sua trans- Analisando a situação do ITR nas regiões do
crição nos Anais desta Casa e divulgação no progra- Moxotó, Pajeú e Ipanema conclui-se que alguns as-
ma A Voz do Brasil e no jornal Hoje na Câmara. pectos merecem ser considerados prioritariamente

DISCURSO A QUE SE REFERE O entre os quais a base de cálculo do impo~!o e_a alí-
ORADOR' quota correspondente ao percentual de utlhzaçao da

, . área aproveitável do imóvel.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO O VTN - Valor da Terra Nua, que é a base de

PERNAMBUCO cálculo, mostrou-se discrepante e irreal. Com efeito,
Senhor Presidente, a Lei Federal n2 8.847, de 28-1-94, prevê no § 22 do
Senhores Deputados, art. 32 um VTN mínimo que terá como base levanta-

Trago à consideração desta Assembléia, exer- mento de preços do hectare de terra nua, para os di-
cendo a minha função representativa, em consonân- versos tipos de terras existentes no Município. A ci-
cia com outros pronunciamentos já realizados, a gra- tada IN (Instrução Normativa), além de adotar valor
ve e preocupante inquietação dos pequenos e mé- idêntico para todo tipo de terra de um mesmo muni-
dios' proprietários rurais do Moxotó, do Ipanerna e do cípio, atribui preços díspares para terras de municí-
Pajeú. O problema do ITR --; Imposto Territorial Ru- pios homogêneos geoeconomicamente. A caatinga



Convém ainda lembrar que as Tabelas 1,11 e 111,
que formam o Anexo da Lei Federal nll 8.847/94
criam uma proporcionalidade injusta e desrespeitosa
às desigualdades regionais. Criam-se as mesmas
alíquotas para áreas diferentes e em tamanhos di
versos numa relação desproposital. Eu exemplifico:
a alíquota a ser aplicada sobre a base do cálculo do
VTN para quem explora até 80% de um terreno no
Sul e Sudeste, com área de até 25 hectares, é de
0,02, sendo a mesma para quem explora até 80%
de um terreno pedregoso, salinizado, seco e raso do
polígono -da-seca, com área de até 40 hectares. Não
há, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como justificar
tal distorção. A rigor esta política tributária obrigaria
os sertanejos a causar um verdadeiro desastre eco
lógico, pois teriam que progressivamente ir implan
tando pastagens, substituindo a vegetação nativa,
única capaz de sobreviver e adiar a desertificação
em marcha, para descaracterizar o que a Receita
entende corno um possível movimento especulativo
na manutenção de propriedade, sem a exploração
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do Sertão Central de Pernambuco é formada por es- tável, tal como está previsto nos arts. 4Q e 511 da
pécies que variam de arbórea de pequeno porte à mencionada lei federal, traz em seu bojo uma grave
arbustiva, próprias de solo rochoso, de pouca pro- distorção em relação às terras do polígono das se-
fundidade e de fertilidade natural baixa, com predo- caso Inclui-se como área aproveitável toda terra pas-
mínio do clima semi árido quente e de baixos índices sível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
pluviométricos. Apesar disto, o valor da terra nua aqüícola ou florestal, ali se incluindo desde as fecun-
apresenta valores totalmente discrepantes. Para das terras do Paraná, São Paulo ou Mato Grosso do
exemplificar quero fixar-me no caso do Município de Sul até a nossa caatinga e pantanal. Contudo, não
Sertânia, onde a IN nº 59 fixou o VTN mínimo em se considerou como área efetivamente utilizada, as
R$200,00, enquanto nos outros municípios da bacia áreas de pastagens naturais típicas do polígono da
hidrográfica do Moxotó a avaliação encontrou o VTN seca, onde predomina a caatinga, imprópria para
mínimo de R$29,01, sem que qualquer outro fator pastagens plantadas, devido aos longos e repetidos
econômico possa explicar esta heterogeneidade da períodos de seca e ao ecossistema, adaptando-se
base de cálculo. De igual modo ocorreu no Pajeú e principalmente para a caprinocultura extensiva.
no Ipanema. Ao longo dos séculos O, sertanejo criou a úni-

O Município de Sertânia, por exemplo, tem um ca forma de convivência e de sobrevivência com
dos piores tipos de solo para exploração agropecuá- esta realidade: implantando as chamadas mangas,
ria - 58,05% -, havendo outras variações de solo no terrenos cercados na caatinga para criar caprinos
Município, todos de baixa qualidade pela perversa rústicos, animais capazes de sobreviver com as le-
adição de alta salinidade + pouca profundidade + guminosas, folhas e frutos silvestres deste tipo de
baixa fertilidade + solo pedregoso + baixa pluviome- solo. Ao excluir as mangas do conceito de área de
tria. Estes fatores determinam o valor da terra neste pastagens naturais efetivamente utilizadas, o Fis-
momento em que não há qualquer movimento no se- co gera uma gravíssima distorção, em total des-
tor de sua comercialização, porque ninguém quer respeito às peculiaridades pedoclimáticas do ser-
comprar terras nas áreas do Estado onde a irrigação tão seco. Não existem Sr. Presidente, nobres De-
não passa ainda de um sonho distante... putados, outras alternativas para aproveitar aquele

Por outro lado, o VTN mínimo por hectare em tipo de solo: ou se considera a caatinga como área
Gravatá é de R$90,00 e em Brejão de R$120,00. economicamente inaproveitável, classificando-a
No Pajeú, enquanto em Santa Cruz da Baixa Verde como imprestável, ou se considera o tipo de cultu-
é de R$30,00, em Afogados é de R$200,00 e em ra própria da região, nossas mangas, como área
Tuparetama de R$86,91. Em Pesqueira é de efetivamente utilizada.
R$500,00, enquanto em Poção é de R$90,00.

Isto demonstra, de fato, que os órgãos respon
sáveis pela avaliação, entre os quais está a Secreta
ria de Agricultura do Estado, têm a obrigação de efe
tuar uma revisão urgente das avaliações para impe
dir o agravamento do problema e impedir que a Re
ceita Federal perpetre tamanha injustiça fiscal contra
os proprietários de áreas do polígono das secas.

Os acontecimentos aqui abordados sinalizam
no sentido de que se deve aprofundar na reforma
fiscal da Constituição Federal, a possibilidade de
atribuir aos Municípios a totalidade da receita do ITR
e também a sua cobrança, não só para avançar na
efetiva melhoria da repartição tributária entre·União,
Estados e Municípios, mas também para viabilizar
uma cobrança mais justa dos impostos, vez que é
praticamente impossível a União descer ao detalha
mento do tipo de sol dentro das diversas áreas de
cada município e até de cada propriedade.

Há de considerar também que o percentual de
utilização efetiva da área considerada como aprovei-



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 12735

intensificada. Ora, aqui não há sequer valor comer- mana, de que o Ministério do Meio Ambiente, dos
cial para este tipo de terras, quanto mais especula- Recursos Hídricos e da Amazônia Legal contratou a
ção. Tampouco existe qualquer pressão social para empreiteira Flamac Incorporação e Construção, enge-
assentamentos nestas áreas aqui tratadas. nheiros Marcelos de Souza Luz e Flávio José de O.

Para concluir, quero alertar para um referencial Magalhães, para prosseguir na construção da Barra-
social dos mais importantes, preocupação constante gem do Rio Ipojuca. Valor da obra: R$3.880.512,95;
do atual Governador Dr. Miguel Arraes: para que o entrega no prazo de 180 dias; recursos: Governo do
sertanejo não abandone mais rapidamente o campo Estado/Orçamento da União DNOCS; capacidade de
e acentue o inchaço das cidades; para que nossa re- armazenamento: 23.000.ooom.
gião se torne cada vez mais habitável de forma dig- Sr. Presidente, recordo que o Governo do Es-
na e humana; para que aquelas áreas sejam econo- tado de Pernambuco, Joaquim Francisco, solicitou
micamente úteis ao país, faz-se mister intensificar ao Ministério da Agricultura, em dezembro de 1990 a
ações efetivas de apoio à população do semi-árido. formulação de convênio objetivando a construção da
De todas as formas tem que se fortalecer a frágil es- Barragem Belo Jardim.
trutura hídrica do sertão, viabilizando a irrigação O orçamento do DNOCS para 1991 contem-
apropriada a cada área, e de vez resolver o proble- piou esta obra com dotação suficiente para o início e
ma do abastecimento das cidades e das comunida- o andamento dos trabalhos.
des rurais. Tem que se implantar uma política inten- Sr. Presidente, para o exercício de 1992 tam-
sa e de apoio técnico e creditício aos proprietários e bém estava previsto recurso que, acrescido da con-
trabalhadores rurais e apoiar de forma sistemática a trapartida do Estado de Pernambuco, no percentual
organização produtiva e comercial dos agricultores e de 30%, era amplamente suficiente para a conclu-
criadores. É necessário ampliar a assistência de são da obra.
educação, saúde, segurança e previdência à popula- Sr. Presidente, o Ministério da Agricultura aca-
ção sertaneja. tou o pedido do Governador de Pernambuco e apro-

Quero assim requerer à Mesa desta Casa, que vou o plano de trabalho, firmando convênio, em 31
se leve ao conhecimento da Secretaria de Agricultu- de dezembro de 1991 , liberando valor de
ra de Pernambuco, da Federação da Agricultura do CR$211.011.000,00, e o Estado de Pernambuco
Estado, das Delegacias Regionais do Ministério da deu contrapartida de 30%, no montante de
Agricultura e da Receita Federal, em especial ao CR$63.303.300,00. Os recursos referentes ao con-
Governador Miguel Arraes, e que urgentemente se vênio foram mantidos na Conta nº 4.016-9 do Banco
mantenha negociação com o Governo Federal, e so- do Brasil, Agência nº 1.509-1, em Pernambuco.
bretudo com a Secretaria da Receita Federal cujo Sr. Presidente, em 19 de maio de 1992, o Gover-
secretário é o pernambucano Everardo Maciel, para no de Pernambuco voltou ao Ministério da Agricultura
que estas sugestões aqui elencadas sejam conside- através de expediente e solicitou novamente recursos
radas para retificação da Lei Federal nº 8.847 e da adicionais, no montante de CR$1.317.714.000,OO as-
IN nº 59. segurando contrapartida do Estado, ações comple-

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mentares de combate à seca, Código 04394573.087.
que esta tomada de posição firme e decidida da As- O Termo Aditivo do Convênio nº PEG. 105/91 foi assi-
sembJéia é o que os pernambucanos que vivem da nado em 1º de julho de 1992, e o Ministério da Agricul-
terra, que trabalham apesar da seca,do solo e do tura liberou recursos através da Nota de Empenho nº
descaso público, é o que eles esperam, com todo di- 92NE 0063, de 4 de junho de 1992, Programa de Tra-
reito, de todos nós, parlamentares estaduais. bálho nº 04054029712670288, Natureza da Despesa

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun" nº.45304200, Fonte nº 0100000000. O Estado de Per- .
cia o seguinte discurso.) ... Sr. Presidente, srªs e . nambuco deu a contrapartida de CR$276.772.000,OO,
Srs. Deputados, faço hoje um registro muito espe- conforme o disposto na Cláusula Quarta, Item 11, alínea
cial. Em março do ano passado, formulei no Plenário a do Convênio. As conclusões das obras foram prorro-
da Casa a Indicação nº 41, de 1995, que sugeria ao gadas por mais sessenta dias, contados a partir de 12
Poder Executivo a Reativação da Construção da de julho de 1992.
Barrágem Belo Jardim (Rio Ipojuca), no Município de Sr. Presidente, ocorre que o Diário Oficial de
Belo Jardim, em Pernambuco, obra' paralisada' há Pernambuco pUQlicou, em 16 de julho de 1992, ex-
mais de três anos. trato de contrato firmado entre o Governo de Per-

Sr. Presidente, tomei conhecimento, esta, se- nambuco, por sua Secretaria da Agricultura, e a
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Construtora Norberto Odebrecht SA e que tem educacional no País e se desvanecem as esperan·
como objetivo a construção da Barragem Belo Jar- ças de que venha a ser redirecionada após um ano
dim, localizada no Município de Belo Jardim. O valor e meio do atual Governo. É imperativo falar, sobretu·
do contrato é de CR$6.735.695.101,20, reajustado do, porque ao senso comum é difícil discernir de
de acordo com a legislação pertinente e o item imediato tais inadequações, e quando a população
6.3.4.2 do Edital, correndo esta despesa por conta delas se der conta já se terão perpetrado perdas
de recursos internos do Estado de Pernambuco, 00- enormes. Quatro anos de poucas aprendizagens es-
tação Orçamentária Código nº 04394557 3087, e Or· colares são indiscutivelmente de dificílima recupera·
çamento Geral da União, Rubrica 22 0404 054 0297 ção na escala macroscópica dos milhões de alunos
1267 0282, com vigência de sete meses, correndo o que transitam especialmente por nossas escolas pú-
prazo da data de ordem do serviço, assinada em 4 blicas. Mas o problema não é só delas. Afeta tam-
de maio de 1992. bém o ensino particular, no qual se está perdendo

Eis a história da Barragem de Belo Jardim (Rio precioso potencial cognitivo por reflexos de uma
Ipojuca), em Belo Jardim, Pernambuco. orientação política governamental.

A situação é grave, nenhum procedimento foi O cerne da problemática escolar brasileira é a
promovido pelas autoridades a fim de apurar quem repetência, isto é, a não-aprendizagem pela má qua-
desviou o dinheiro. Iidade do ensino. Espero que seja desnecessário re-

Sr. Presidente, agradeço ao Ministro Gustavo petir mais uma vez os índices do SAEB (Sistema de
Krause, do Ministério do Meio Ambiente, dos recur- Avaliação da Educação Básica), obtidos a partir do
sos Hídricos e da Amazônia Legal, a continuação da próprio MEC, numa amostra de 130 mil alunos dos
Construção da Barragem Belo Jardim, no Município 27 Estados da Federação, e que esfregam na nossa
de Belo Jardim, em Pernambuco, obra paralisada há cara o fracasso estarrecedor do nosso ensino. Im-
mais de três anos, com alocação de recursos do Or- portantíssimo é contrapor esses resultados catastró-
çamento da União - DNOCS, Rubrica 22 04 04 054 ficos com as constatações da ciência, hoje, de que
0297 1267 0282, e contrapartida do Governo do Es- todos podem aprender, inclusive os que apresentam
tado de Pernambuco. Há necessidade de apurar a comprometimentos físicos ou emocionais. Portanto,
responsabilidade da empreiteira Construtora Norber- urge que admitamos corajosamente que nossas es-
to Odebrechí. S.A. e punir os culpados. colas não estão conseguindo ensinar.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex", na forma regi- Mas, para que consigam, é necessário, em pri-
mental, que envie meu pronunciamento-denúncia meiríssimo lugar, o professor. Redescobre-se expli-
ao Ministro da Justiça, Prof. Dr. Jobim, a fim de que citamente nos meios acadêmicos e educacionais
S. Exª adote as providências cabíveis (art. 52 do mais avançados que nem televisão, nem computa-
Cód. Prec. Penal), com a abertura do competente in- dor, nem outros recursos didáticos diminui o papel
quérito policial, através da Polícia Federal, em virtu- insubstituível do professor no coração da sala de
de do desvio de recursos do Orçamento da União, aula. Sem professor com salário digno e sem qualifi-
bem assim, também mande cópia ao Ministro do cação atualizada e permanente não há chances
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô- para o ensino.
nia Legal, Prof. Dr. Gustavo Krause, para conheci- Ora, os salários do professorado brasileiro es-
mento das i1icitudes e irregularidades na construção tão aviltadíssimos. O Governo Federal propõe, para
da Barragem Belo Jardim - Rio Ipojuca. fazer face a esta calamidade, o esquema da PEC nº

Era o que tinha a registrar. 2331N95, isto é, a previsão de assegurar, no âmbito
A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Pronun- nacional, um salário médio de 300 reais, acenando

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e para a grande vantagem que isto significa para pro-
Srs. Deputados, confesso-me numa situação cada fessores do Norte e do Nordeste, que estão rece-
vez mais embaraçosa. Estão no Ministério da Edu- bendo salários de até 25 reais. Indispensável, pc-
cação muitas pessoas com as quais tenho boas, só- rém, dar-se conta de que professores de vários Es-
lidas e antigas relações profissionais ou de amizade, tados que percebem por volta de 300 reais também
e me custa contrapor-me ao que estão propondo à não estão produzindo as aprendizagens requeridas,
Nação nesta área tão importante. Custa-me porque, de acordo com dados da avaliação mencionada,
sobretudo para nós, mulheres, afetos e deveres se porque 300 reais são insuficientes para que um pro-
entrelaçam visceralmente. Mas é impossível calar fessor seja o profissional que a situação atual exige.
diante do equívoco com que se conduz a política O segundo pré·requisito essencial para que se
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consiga ensinar nas escolas é a qualificação perma- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
nente dos professores, que adquire contornos bem te, srªs e Srs. Deputados, a Paraíba presta hoje
definidos e distintos do que até hoje conhecíamos. uma homenagem ao jornal O Norte e ao Dr. Paulo

Estamos efetivamente diante de um novo qua- Cabral. Empreendedor determinado e ousado, o pa-
dro de referências sobre o aprender, que exige uma raibano Francisco de Assis Chateaubriand construiu
atualização especial e específica e inaugura um um império de comunicação. Foi neste império que
novo pré-requisito para a docência, que é a perma- surgiu O Norte, adquirido de seus fundadores, os ir-
nente necessidade de formulação do fazer pedagó- mãos Oscar e Osíris Soares, em 1953. Nas palavras
gico. Aprender é um processo dinâmico em cima de do atual Presidente dos Diários Associados, Paulo
elaborações que dependem de vivências sociocultu- Cabral de Araújo: O Norte passou a ser algo de sua
rais dos alunos. Porém, a inter-relação entre essas afeição pessoal, com força de comunicação respei-
vivências e a sala de aula não é facilmente estabele- tada, prestigiada e influente na sua querida Paraíba.
cida no plano imediato, requerendo uma vinculação Chateaubriand era paraibano de Umbuzeiro, Municí-
estrita e estreita entre pesquisa e docência. pio que foi berço também de outros expoentes na-

Entretanto, deixo aqui, neste pronunciamento, cionais, como Epitácio Pessoa e João Pessoa.
esses pontos importantíssimos de salário e da quali- Passados 88 anos de sua fundação, O Norte
ficação dos professores, metaforicamente, de lado, consolidou a imprensa paraibana. Deu-lhe credibili-
como o Governo faz, ao perder-se em medidas dade e confiança. Trouxe das suas raízes a fidelida-
como a de aumentar o ensino fundamental de oito de com o compromisso de informar. Acima de tudo
para nove anos, pretendendo iniciá-lo aos seis anos informar. Esse jornal, que já é marco da imprensa
de idade. brasileira, tem a bravura paraibana. Ganhou uma

Em primeiro lugar, refuto tal alternativa por sig- postura política de equilíbrio e eqüidistância. Passou
nificar uma fuga do cerne do problema da educação pelo processo de modernização que a competição
escolar no Brasil, que é fazer com os alunos que já industrial exige e que o público leitor espera.
estão em nossas salas de aula aprendam matemáti- Hoje é dia de festa em toda a Paraíba. São 88
ca, português, ciências naturais, estudos sociais, anos de informação, de tradição, de confiabiJidade.
arte e educação física, assim como técnicas, a co- no registro da nossa imprensa. O Norte mantém-se
maçar pela alfabetização, que ainda é um difícil de- fiel aos seus objetivos primordiais de informar com
safio para o nosso professorado. Sendo a generaJi- fidelidade e servir com bravura aos interesses da
zação da alfabetização uma quimera para as esco- Paraíba, como está estampado em suas páginas
las brasileiras, que apresentam o vergonhoso índice hoje, no escrito do jornalista Paulo Cabral.
de 50% de resposta positiva nas classes de primeira Aliás, também registro com orgulho que, hoje à
série, como pensar-se em iniciar-se aos seis anos? tarde, o Presidente dos Diários Associados é o prin-
Primeiro precisamos ensinar a ler e escrever os alu- cipal homenageado de uma sessão especial que a
nos que já estão nas primeiras séries, em um ano le- Assembléia Legislativa realiza. O Sr. Paulo Cabral
tivo, como a imensa maioria dos alunos em todos os receberá, com justiça aos seus méritos e com honra
países do mundo. Passar a alfabetização para os para o nosso Estado, o título de Cidadão Paraibano,
seis anos, neste pobre estágio do ensino brasileiro, uma comenda que serve de reconhecimento a todos
significa começar a frustrar as nossas crianças um os que fazem dos Diários Associados um órgão de
ano antes do que acontece agora, antecipando-lhes respeito, com uma folha de serviços prestados ao
a interiorizarão do falso estigma da incapacidade Brasil.
para aprender, que resulta desse fracasso de nossa O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Pro-
pedagogia. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

Muitíssimas outras razões existem para nossa Srs. Deputados, no Diário Oficial de hoje (7 de
objeção a tal medida. Por ora, propomos com vee- maio de 1996), saiu o decreto que declara de inte-
mência à consideração dos brasileiros este aspecto resse social para fins de reforma agrária a Fazenda
que acabei de expor, o qual, sozinho, já tem muito Serra AcimalPoçõeslBarriguda, situada no Município
conteúdo, na esperança de que nos unamos em fa- de Buritis, Estado de Minas Gerais, com área de
vor da produção eficaz de aprendizagens escolares 4.681,8814 hectares (quatro mil, seiscentos e oitenta
como um dos pontos estratégicos para o momento e um hectares, oitenta e oito ares e catorZe cetia-
nacional. res).

O SR. ROBERTO PAULlNO (Bloco-PMDB - Este fato não pode ser considerado como um
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fato qualquer, como mais uma desapropriação isola- dores deixam de honrar as informações mais ele-
da, frente à relevância do processo em que ele está mentares nas respectivas carteiras de trabalho de
inserido. seus empregados, de tal forma que um contingente

Faz-se necessário ressaltar neste momento cada vez mais numeroso de trabalhadores é prejudi-
que este decreto é resultado de uma luta que não cado, muitos dos quais, inclusive, com anotações in-
começou agora, mais sim há oito meses, quando o verídicas e salários inferior ao realmente percebido.
Movimento dos Sem-Terra promoveu a ocupação da E não somente o empregado é prejudicado,
área improdutiva da referida fazenda, os sem-terra, mas também o Estado é atingido, pois tem o dever
com espírito de luta e estoicismo, resistiram, planta- de repor as carteiras de trabalhO perdidas ou retidas
ram, acamparam em Brasnia em frente ao Ministério ilegalmente. E mais, deixa de recolher contribuições
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma previdenciárias e do Fundade Garantia.
Agrária, durante um mês e uma semana, e em frente Sendo assim, é preciso manter sob a respon-
ao Palácio do Planalto, durante uma semana, na sabilidade do Ministério do Trabalho e do Cadastro
tentativa de mostrar aos Poderes Públicos e também Nacional de Informações Sociais - CNIS, o acom-
à sociedade que a área ocupada pode ser produtiva. panhamento, controle e fiscalização das carteiras de
São 700 (setecentas) famílias acampadas. trabalho, mantendo atualizadas as informações so-

Não se pode deixar de lembrar neste momento bre admissões e rescisões contratuais, natureza do
o papel essencial exercido por alguns Parlamenta- trabalho, remuneração, etc., que estarão à disposi-
res, como, por exemplo, os Deputados Padre Ro- ção dos órgãos e entidades governamentais.
que, João Fassarela, Tilden Santiago e Fernando Tal procedimento permitirá um controle muito
Ferro, que por diversas vezes compareceram em mais eficiente acerca das informações sobre o traba-
audiências com o então Ministro da Agricultura, o Sr. Ihador, permitindo, inclusive, a unificação e o cruza-
Andrade Vieira. É preciso, no entanto, ressaltar a mento de informações atualmente dispensas em di-
atuação fundamental do advogado e Deputado 00- versos sistemas e bases de dados da Administração
mingos Dutra, que com sua dedicação, perseveran- Pública Federal.
ça e desejo de justiça social não poupou esforços no Diante dessas ponderações, entregarei à Mesa
intuito de que o referido decreto pudesse se~,publi- da Câmara dos Deputados, para encaminhamento ao
cado. São provas de que a atuação parlamentar tem Ministério do Trabalho, indicação sugerindo a adoção
um papel fundamental a ser cumprido. da obrigatoriedade de recadastramento qüinqüenal

Além disso, é preciso registrar ainda as atitu- dos empregados portadores de Carteira de Trabalho e
des prudentes do Governador em exercício do Esta- Previdência Social. Estou certo de que S. EXª, o Minis-
do de Minas Gerais, Sr. Walfrido Mares Guia, e do tro Paulo Paiva, julgará oportuna nossa manifestação
Comandante-Geral da Polícia Militar, que não cum- e tomará as medidas necessárias para melhor prote-
priram ordem de despejo advinda da liminar de rein- ção dos trabalhadores brasileiros.
tegração de posse dada pelo Juiz da Comarca de Além disso, gostaria de externar minha preocu-
BuritislMG, Exmº Sr. Dr. João Maximiliano Neto, ao pação quanto ao desemprego no Brasil, que também
saberem que o decreto seria publicado, desapro- atinge o meu Estado, Santa Catarina, e a minha cida-
priando a Fazenda Barriguda. Ora, estas autorida- de. Por ser essencialmente turística, ela tem um gran-
des, ao contrário das posturas assumidas pelos Go- de número de estabelecimentos comerciais que aten-
vernadores de Rondônia (Massacre de Corumbiara) dem aos turistas no período compreendido entre no-
e do Pará (Massacre de Eldorado), assumiram pos- vembro e março. Nos demais meses, com o enfraque-
turas dignas, mostrando assim que é possível contri- cimento do turismo, o desemprego aumenta muito.
buir para a reforma agrária neste País, desde que se Afora essa situação, por ser de caráter eminen-
tenha como objetivo central o bem-estar e a dignida- temente turístico, repito, o Município enfrenta outro
de da vida humana. problema: muitas pessoas, tendo em vista a falta de

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi- investimentos. agrícolas, estão abandonando as
são de orador.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Deputa- suas terras, o seu lar e indo para as cidades de re-
dos, desde a aprovação da Consolidação das Leis giões mais visitadas por turistas na busca de empre-
do Trabalho, cada vez mais os trabalhadores têm gos. ""Infelizmente, essas pessoas não estão encon-
utilizado a carteira de trabalho como o documento trando o emprego desejado, nem o espaço reivindi-
mais importante de identificação pessoal. Mas, não cado.
obstante o conhecimento público, alguns emprega- É necessário que o Governo Federal tome co-
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nhecimento de tudo isso e realmente tenha uma po- de servidores desta Câmara dos Deputados, no sen-
lítica voltada para o trabalhador, para o agricultor, de tido de obterem algum tipo de reposição salarial que
maneira que as zonas urbanas não sofram cada vez os mantenha nos mesmos patamares dos servidores
mais com a falta de uma política de empregos e com do Senado e do TCU.
o abandono da classe trabalhadora. O movimento é dos mais justos e conta com

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PPB - RO. amplo apoio dos meus pares, haja vista os diversos
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, pronunciamentos nesta tribuna nos dois últimos me-
srªs e Srs. Deputados, ninguém questiona os efeitos ses.
benéficos trazidos pelo Plano Real à população, a Tenho notícias de que uma solução para o pro-
despeito do aumento do desemprego e da ausência blema tende a ser tomada, por iniciativa da direção
de soluções consistentes para os graves problemas desta Casa, nos próximos dias. Trata-se, a meu ver,
sociais que atingem, principalmente, as camadas de de uma decisão sábia, que apenas corrigiria uma
renda mais baixa. distorção e que em nada pode ser confundida com

Um dos ganhos reconhecidos decorreu da que- privilégio ou considerada incompatível com a situa-
da da inflação, que inibe perdas salariais e até mes- ção financeira da Câmara e do País ou com a esta-
mo proporciona elevação da renda, dentro de certas bilidade do Plano Real. Isto porque, se assim fosse,
condições e limites. como justificar as correções salariais proporcionadas

De fato, durante algum tempo, a partir da im- a várias categorias de servidores durante o Plano
plantação do Plano Real, em julho de 1994, os ga- Real?
nhos reais de salários foram flagrantes, mesmo para Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, concla-
os servidores públicos, que há mais de dezesseis mo todos à união em torno dessa causa, e que te-
meses não recebem reposição de salários. Quando nhamos coragem de assumir eventuais ônus que
a obtiveram, em janeiro de 1995, o índice foi inferior certament~ os mais desavisados ou mal-inteciona-
à inflação. dos procurarão explorar. Tenho certeza de que to-

Todavia, passados quase dois anos do Real, dos ganhamos ao restabelecermos o clima desejá-
a realidade é outra. Tivemos elevados aumentos vel para a continuidade dos trabalhos da forma mais
de aluguéis, de mensalidades escolares, de tarifas harmônica possível.
públicas - telefone, energia elétrica, água e com- O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-
bustíveis -, de automóveis, de planos de saúde, são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
etc., além de uma inflação acumulada de mais de dos, vou falar de um assunto que mexe muito comi-
50%. go do ponto de vista emocional e racional, mas é um

O resultado disso é a clara perda do poder dever político perante o Congresso Nacional e o
aquisitivo por grande parte dos servidores públicos País repetir nesta tribuna algo que já falei nos jor-
dos três poderes, porquanto para algumas catego- nais. Refiro-me às reportagens publicadas pelo jor-
rias o Governo, reconhecendo a defasagem salarial, nal O Globo sobre a guerrilha do Araguaia, aconte-
concedeu aumentos sob a forma de novas gratifica- cimento do qual participei principalmente na fase de
ções. preparação.

O pior de tudo, Sr. Presidente, Srils e Srs. De- Quero, em primeiro lugar, elogiar a matéria de
putados, é que o problema não se limita a essa for- uma imprensa investigativa, a qualidade dos textos e
ma de tratamento discriminatório. As diferenças são o documento histórico, trazendo a história do Brasil
observadas dia a dia, inclusive entre servidores civis ao conhecimento das novas gerações. Quando res-
e militares, a exemplo do ocorrido na Proposta de saltamos a importância desse material, estamos tra-
Emenda da Previdência Social, na recente medida _balhado com a imagem que fiz questão de frisar no
provisória criando a contribuição social dos aposen- jornal: a do retrovisor e a do pára-brisa. O retrovisor,
tados civis nos mesmos percentuais dos ativos e no sentido de levarmos em conta a história como
nos próprios valores das contribuições dos ativos, algo que não nos pode causar terror nem medo. Por
bem maiores para os civis. outro lado, devemos olhar para frente, no sentido de

Para agravar mais a situação, temos no próprio que vivemos uma nova era, um novo período históri-
Parlamento tratamentos diferenciados entre os co e novas formas de luta, principalmente destacan-
membros das duas Casas e de outros órgãos inte- do a importância da democracia. Construímos nela,
grantes. na luta política e nos procedimentos pacíficos as

São por demais conhecidas as reivindicações transformações sociais, econômicas e políticas para
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O nosso País, o que nos possibilita conhecer a histó- dicalmente dura, mas em que as vidas não sejam
ria. tratadas da maneira como foram nos anos 70. Isso é

Queremos destacar que esse tipo de aprecia- importante para que, em relação aos acontecimen-.
ção tem de ser feito de maneira não maniqueísta tos do sul do Pará e a outros, não tenhamos qual-
nem ideológica. Claro que nós, integrantes daquele quer visão de idolatria, muito menos de preconceito
movimento, participamos e levamos em conta, prin- ou tabu.
cipalmente, aqueles companheiros que deram a vida O País se reencontra com sua história, com
pelo que acreditavam. Nesse sentido, rendemos seus fragmentos, e vai amadurecendo ao construir o
nossa homenagem. seu futuro. V. Exªs sabem que tenho um diálogo po-

Levambs em conta a então discussão política sitivo com muitos chefes militares. Hoje, na condu-
como única alternativa para uma geração que não ti- ção das Forças Armadas, existe uma mentalidade
nha outras formas de se opor ao regime autoritário. democrática, profissional e madura, que nos possibi-
Quando analisamos a história, é com a perspectiva Iita discutir acontecimentos do passado sem qual-
de transformar o presente e o futuro. Não podemos quer tipo de sectarismo e de ajuste de contas. Isso é
examinar a história visando trazê-Ia para a disputa muito importante para a democracia brasileira e para
política do presente ou simplesmente para estabele- quem participou daquele processo, principalmente
cer apenas relação de idolatria ou de preconceito os que tiveram relação com companheiros que de-
em relação ao passado. ram a vida numa experiência heróica, que foi derro-

Queremos deixar claro que no sul do Pará hou- tada pelas condições políticas da época.
ve enfrentamento, confrontos, companheiros mortos Sr. Presidente, ao fazermos esta reflexão so-
e ações militares de ambas as partes. Estávamos bre nossa história, podemos aprofundar nossas con-
numa luta de resistência armada, devemos reconhe- vicções sobre o ideal de uma sociedade mais justa,
cer. É importante esse diálogo democrático cOm as democrática e humana. É o que têm de fixar como
Forças Armadas, mesmo considerando os padrões ensinamento tanto os que lutam pela transformação
de uma guerra suja - como foi denominada - em de- da sociedade brasileira como os que, em determina-
terminados procedimentos, inclusive ferindo-se nor- do momento, para defender a ordem estabelecida,
mas de convenções universais sobre guerra, particu- no meu modo de entender, precisam fazer revisões
larmente no que diz respeito a prisioneiros e corpos. profundas sobre certos procedimentos e atitudes

Hoje, há uma busca democrática para que seja adotados.
feita uma revisão do passado do País sem preconceito Era o que tinha a dizer.
nem tabus, trazendo bons resultados para as famílias. O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PPB - RJ.
Já houve o reconhecimento dos mortos e a indeniza- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
ção. Porém, é necessário um passo importante: a exu- Deputados, todos sabemos da difícil situação em
mação dos corpos, fazendo com que os familiares das que vive o servidor público civil e militar da União,
vítimas possam, por uma questão humanitária, ofere- especialmente no que se refere aos salários. Como
cer-lhes uma sepultura de acordo com a dignidade de se isso não bastasse, venho à tribuna denunciar
cada uma delas e com os padrões universais. mais um ato de covardia e de falta de humanidade

Quero, finalmente, deixar claro nesta discussão por parte do Sr. Ministro da Marinha para com seus
que fazemos sobre fatos importantes da nossa hístó- subordinados.
ria que não podemos ter em relação a eles um posi- Temos em vigor portaria interministerial de
cionamento de negação ou arrependimento. Temos agosto de 1992, do Sr. Ministro Adib Jatene, que,
de situá-los nos momentos histórico e político devi- depois de uma série de considerandos, resolve proi-
dos. Em relação ao presente e ao futuro, devemos bir, no âmbito do Serviço Publico Federal, a exigên-
ter a convicção de que, com a democracia brasileira, cia de teste para detecção de vírus de imunodefi-
construiremos caminhos para conquistar justiça so- ciência adquirida tanto nos exames pré-admissionais
ciar, liberdade política e uma sociedade mais justa quanto nos exames periódicos de saúde. A portaria
com a luta política e sem o uso dos procedimentos é muito clara.
adotados para com a nossa geração, que pagou No entanto, temos também documento do Sr.
com a vida a luta pela liberdade. Ministro da Marinha, uma instrução intema para o

Queremos um país em que a luta democrática corpo de saúde, denominada Douto Marin, de feve-
possibilite a construção de um futuro melhor, que reiro de 1992, portanto pouco anterior à portaria in-
possa ser feito de maneira transparente, pacífica, ra- terministerial. E apesar da portaria, o Sr. Ministro da
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Marinha continua aplicando as normas da instrução, escape para que os militares não só da Marinha
ou seja, continua submetendo o servidor público mi- como também da Aeronáutica e de Exército deixem
litar da Marinha não só ao exame pré-admissional o serviço público. Para isso S. Exª tem forças, para
como também aos exames periódicos de HIV. Exige, colocar nesta Casa uns capitães-de-fragata lacaios,
por exemplo, controle trienal para os militares de até servis, subservientes e sem moral para contar menti-
39 anos; controle bienal para os militares entre 40 e ras para os Parlamentares visando à aprovação do
49 anos e controle anual para os militares a partir de projeto.
50 anos. Espero que o Ministro Adib Jatene dê um basta

E mais: eles têm usado esses exames, em es- a essa situação e aos exames periódicos que tanto
pecial, no ciclo de praças, sargentos, cabos e solda- têm constrangido é!- famOia do militar da Marinha.
dos, e o militar com AIDS ou portador do vírus da O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re-
doença acaba de uma forma muito sutil sendo pre- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
parado para não se reengajar, ou seja, aplica-se putados, estou hoje particularmente alegre ao fazer
hoje uma punição disciplinar ao militar aidético; ama- um importante comunicado a esta Casa, à imprensa
nhã, uma outra punição - por exemplo, cadeia. e ao povo brasileiro. Depois de exatos oito meses e
Como não tem dez anos de serviço, ele acaba não cinco dias, finalmente a Barriguda pariu justiça e es-
sendo reengajado e vai para a rua sem direito a ab- perança. Refiro-me ao imóvel denominado Fazenda
soJutamente nada. Barriguda, localizado no Município de Buritis, em Mi-

O mais grave, Sr. Presidente, é que para o tes- nas Gerais, a 250 quilômetros de Brasília, que final-
te de AIDS se utiliza um kit que custa 65 dólares por mente hoje teve seu decreto de desapropriação pu-
teste. Como o Sr. Ministro é expert em não incomo- blicado no Diário Oficial.
dar o Presidente da República e autoridades da área A luta jurídica e política pela Fazenda Barrigu-
econômica, S. Exll

, então, manda fazer o exame em da foi uma das mais intensas e árduas. No dia 2 de
grupo de dez militares, ou seja, tira o sangue de dez setembro do ano passado, cerca de 700 famílias
militares, mistura-os e faz o teste. Se o resultado for ocuparam o imóvel. No dia 4, o Juiz da Comarca de
positivo. S. EXª manda-os novamente ao exame, só Buritis concedeu liminar de reintegração de posse.
que dessa vez individualmente. Fui, então, indicado pelo Núcleo Agrário do PT e

Essa prática está criando situação muito pelo Deputado Nilmário Miranda, Presidente da Co-
constrangedora no seio da família do militar, por- missão de Direitos Humanos, para fazer o acompa-
que o resultado do teste acaba chegando ao co- nhamento naquela área. Chegando à Fazenda Barri-
nhecimento dos familiares. Outro dia a esposa de guda, ingressamos com mandado de segurança,
um oficial soube do resultado do teste e quando o cassamos a liminar do juiz e, posteriormente, junta-
marido chegou em casa já foi sendo agredido e mente com o Sr. José Antonio Toffoli, assessor da
questionado: como ele justificaria ter um exame bancada federal do PT, e com a Sra. Diana, que tra-
com suspeita de AIDS? balha em meu gabinete, conseguimos a suspensão

É preciso evitar esse constrangimento, Sr. Pre- do processo.
sidente, e quero fazer chegar ao conhecimento do Enquanto ganhávamos tempo no Judiciário,
Ministro Adib Jatene o descumprimento da referida travava-se outra batalha no Incra, para que o pro-
portaria, a fim de que S. EXª tome providência quan- cesso administrativo avançasse, já que o proprietá-
to a esse Ministro boçal, Sr. Mauro César - se é rio fazia tudo para que ele não andasse. Após me-
esse mesmo o seu nome -, para que deixe de sub- ses de batalha jurídica e política, finalmente o Incra
meter a constrangimento os militares da Marinha, encaminhou o processo para o Ministério da Agricul-
como se já não bastasse o constrangimento econô- tura. Na época, o então Ministro Andrade Vieira em-
mico em que atualmente vivem os militares, basica- pacou o processo por ser contra a desapropriação.
mente devido à postura servil e subserviente desse Travou-se nova batalha e, há cerca de trtnta dias, o
Ministro que não passa de um grande enganador, já processo da Fazenda Barriguda chegou às mãos do
que moral perante a tropa S. Exª não tem. Secretário-Geral da Presidência, Sr. Eduardo Jorge.

Digo isso também porque o Ministro da Mari- Fizemos outra negociação e, depois de 42 dias de
nha tem trabalhado nesta Casa para a aprovação de acampamento dos trabalhadores rurais em frente ao
projeto que faz com que o militar, ao prestar concur- Incra e ao Ministério da Agricultura e de dez dias de
so público para o magistério, passe para a reserva vigília em frente ao Palácio do Planalto, o Diário Ofi·
não remunerada, o que tem servido como válvula de eial da União, na edição de hoje, traz publicado de-
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creto que declara de interesse social para fins de de- Realmente, temos de parar um pouco para
sapropriação a Fazenda Barriguda. pensar nas medidas provisórias e votá-Ias, porque,

Com relação a esse episódio, devo ressaltar a na medida em que são publicadas, tornam-se leis.
seriedade com que foi conduzido o processo e o Depois, para revogá-Ias, uma vez já em vigor, ou
compromisso do Secretário-Geral da Presidência da seja, para voltar atrás em atos praticados pelos Po-
República, Sr. Eduardo Jorge. O Ministro da Refor- deres, quaisquer que sejam, acobertados pela medi-
ma Agrária também empenhou sua palavra, compro- da provisória, é praticamente impossível.
metendo-se a publicar hoje o mencionado decreto. A Quero dar um exemplo bem concreto: o Poder
única área com decreto de desapropriação publica- Executivo editou a Medida Provisória nº 1.367, no
do hoje foi a da Fazenda Barriguda. dia 28 de março de 1996, que dispõe sobre medidas

Espero, Sr. Presidente, que essa desapropria- de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, e
ção seja um sinal positivo de que o Govemo está dá outras providências, tendo sido reeditada através
disposto a fazer a reforma agrária que o povo brasi- da Medida Provisória nll 1.410. Trata-se do Proer do
leiro reclama. Espero também que sejam assenta- Banco do Brasil.
das imediatamente as 37 mil famílias que estão de- Sr. Presidente, atentos a essas medidas provi-
baixo de lona nas beiras das estradas do Brasil. Es- sórias, fizemos cinco emendas à Medida Provisória
pero, ainda, que o Governo libere os recursos ne- nll 1.367, editada em 28 de março. Como não houve
cessários para que o Incra possa fazer a reforma votação, voltamos a repetir as cinco emendas na
agrária e que se empenhe na aprovação imediata Medida Provisória nll 1.410.
dos projetos de lei relacionados à reforma agrária, a
fim de que não se repitam massacres como o de EI- Ora, no dia 12 de abril de 1996, o Sr. Mailson
dorado dos Carajás, no Pará. da Nóbrega, ex-Ministro da Fazenda, lobista enrusti-

Devo acrescentar que a desapropriação da Fa- do do sistema financeiro, que não tem coragem de
zenda Barriguda é o sinal evidente de que com ne- dizer que é seu defensor, fez um artigo na Folha de
gociações sérias e com diálogo é possível evitar S. Paulo intitulado: Agricultura nova e políticos ve-
massacres. A referida desapropriação desmonta o lhos. S. Sa. usou o meu nome, como Deputado Fe-
esquema de meia dúzia de fazendeiros que aposta- deral, afirmando que tínhamos ido contra a modem-
ram na violência, nos caos e no confronto. ização do sistema financeiro, fazendo emendas ve

lhas para um sistema novo.
Portanto, Sr. Presidente, faço esse registro e,

ao mesmo tempo, agradeço aos Deputados de Mi- Quero deixar claro que a primeira emenda que
nas Gerais, principalmente Sandra Starling, João elaboramos foi para impedir que os bancos tenham
Fassarella, Tilden Santiago e Nilmário Miranda, o como líquido e certo os saldos das contas bancárias.
apoio. Quero agradecer ao núcleo agrário e a todos Veja, Sr. Presidente, que absurdo.
aqueles que se empenharam na desapropriação da Apresentado o saldo na conta bancária, consi-
Fazenda Barriguda. dera-se líquido e certo, sem poder discutir, que aqui-

Parabenizo os trabalhadores rurais, o Padre Vi- lo é devido para o sistema financeiro. E aí vinham as
cente, o Vereador Manoel e todos os que se empe- contas fantasmas do Nacional, da agricultura, que
nharam nessa luta para evitar que, mais uma vez, o mostramos numa CPI que estão superestimadas.
sangue de trabalhadores jorrasse na luta pela refor- Tanto é verdade que o Congresso e o Governo ela-
ma agrária. boraram aqui um decreto legislativo que resultou na

Penso que é possível evitar massacre como o Lei nll 9.138, a chamada securitização, pela qual o
de Eldorado dos Carajás. Basta ter vontade política Governo e os bancos reconheceram que aquelas dí-
e compreender que este Brasil, para se modernizar, vidas dos agricultores eram indevidas. Mas hoje,
precisa, sobretudo, quebrar o latifúndio, que é sinal através do art. 5ll da medida provisória, devem ser
de atraso nacional. reconhecidas as contas sem discussão judicial. Isso

O SR. VALD!R COLATTO (BlocoIPMDB - SC. é um absurdo. Achamos que é uma ilegalidade. Por
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e isso fizemos a emenda.
Srs. Deputados, assomo à tribuna no dia de hoje A outra emenda trata da capitalização semes-
para dizer que estamos sendo atropelados pelas fa- trai dos juros. O Decreto nº 167, de 1967, portanto
migeradas medidas provisórias, que, infelizmente, há quase trinta anos, diz que a capitalização dos ju-
não têm recebido o valor e o interesse devidos desta ros da agricultura são semestrais. Agora, a Medida
Casa. Provisória nº 1.410 determina que tem de ser mensal.
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E aí vamos passando por cima de uma legislação de poque. O projeto foi amplamente discutido, mas não
trinta anos por meio de uma medida provisória. chegou à aprovação, uma vez que as Lideranças do

A outra emenda que elaboramos, Sr. Presiden- Governo resolveram retirá-lo de pauta até amadure-
te, é no sentido de que os juros fiquem limitados a cer suas idéias em torno da questão.
12% após o vencimento dos contratos. Está na A matéria publicada na revista Veja é significa-
Constituição, inclusive, que os juros não podem ul- tiva e esclarecedora, porque mostra à sociedade e
trapassar os 12%. Quer dizer, estamos passando às autoridades brasileiras o quanto às Áreas de Li-
por cima da própria Constituição através das medi- vre Comércio são importante, principalmente para os
das provisórias que o Presidente da República edita. Estados localizados na região amazônica, onde,

O banco e o Governo reconhecem que devem exatamente pela posição geográfica, o desenvolvi-
ao Proagro velho e ao novo, mas não pagam. Em mento econômico torna-se mais difícil.
contrapartida, os agricultores estão sendo acionados Diz ainda a matéria que o crescimento econô-
em juízo para pagar uma conta, quando estão em mico é visível em Macapá, além do fluxo migratório.
crédito no sistema do Proagro. Os chamados sacoleiros que até então preferiam o

Sr. Presidente, falo de uma situação na qual Paraguai, hoje estão se deslocando com maior fre-
me considero, como Deputado, constrangido. Não é qüência para Macapá, procurando praticar a econo-
possível que esta Casa não se aperceba do que mia informal e a sua respectiva subsistência.
está acontecendo com as medidas provisórias e não O registro que faço da tribuna, nesta ocasião, é
tome uma decisão. importante e, de certa maneira, esclarece à Casa

Faço um apelo a V. Exª e à Mesa da Casa que ainda temos, na Câmara dos Deputados, inúme-
para que, ao menos, discutamos essas medidas pro- ros projetos que tratam de Áreas de Livre Comércio.
visórias por intermédio ele um decreto legislativo. Principalmente, volto a dizer, para as regiões menos
Que o Congresso Nacional as discuta antecipada- desenvolvidas, esses projetos são importantíssimos
mente com o Governo e as aprove por meio de um do ponto de vista econômico e social.
decreto legislativo como ocorreu com a Lei nº 9.138, O outro registro que gostaria de fazer nesta
a da securitização, numa negociação ampla entre o ocasião está relacionado à posse do Ministro da
Governo e o Congresso Nacional. Indústria, do Comércio e do Turismo, Sr. Fran-

Sr. Presidente, não é possível que as medidas cisco Dornelles. S. Exª foi Líder do antigo PPR e
provisórias venham de cima para baixo, mudando quando exerceu essa função procurou sempre
uma legislação de mais de trinta anos na área, por manter com a bancada um excelente relaciona-
exemplo, da agricultura, e quem defende a lei, o mento, pautado no respeito e no entendimento,
Congresso Nacional e a Constituição seja chamado não só com aquele partido como também com o
de político velho, ultrapassado, que não sabe o que Congresso Nacional.
está fazendo e que é contra a modernidade. É com alegria que vemos, nesta oportunidade,

Não aceito. Desafio o Sr. Mailson da Nóbrega o Sr. Francisco Dornelles assumir aquela Pasta a
a vir discutir conosco: ele defendendo seus apani- convite de S. EXª o Presidente da República.
guados, os banqueiros; e nós defendendo a comida O Ministro, no discurso de hoje, foi bem enfáti-
brasileira, a agricultura. Vamos ver quem tem razão. co, ao afirmar que sua preocupação maior está na

. Vamos fazer uma discussão transparente. adoção de mecanismos impulsionadores da econo-
Por essa razão, deixo registrado meu protesto mia nacional e basicamente no incentivo às exporta-

e espero que a Mesa tome providências, para que ções brasileiras. Também foi claro ao ressaltar que a
possamos discutir seriamente as questões das me- situação relacionada às micro e pequenas empresas
didas provisórias e não sejam atropelados como precisa ser revista, pois são elas as maiores gerado-
está ocorrendo. ras de emprego no Brasil.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP. Acabamos de discutir a questão da reforma
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. da Previdência. Ficou claro na Casa que a gera-
Deputados, a revista Veja desta semana traz impor- ção de emprego é uma das preocupações do atual
tante matéria sobre a Área de Livre Comércio em Ma- Governo. Mas este projeto só se consolidará na
capá. Deste assunto a Casa tem conhecimento, uma medida em que o próprio Governo utilizar meca-
vez que havia um projeto, além do que foi aprovado nismos práticos que possam naturalmente incenti-
beneficiando Macapá e Santana, que tratava da cria- var, na iniciativa privada, a geração de novos em-
ção da Área de Livre Comércio do Município de Oia- pregos.



Eu, que venho procurando entrar na discussão
do assunto e trazer a esta Casa algumas teses à
discussão, vejo uma parte das teses que defendo
conclamada no referido editorial, sob o título: Ensino
ruim e elitista.

Na angustiosa tentativa de evitar que Campo
Novo Buritis e Outro Preto Doeste se transformem
em um novo campo de batalha, reproduzindo as ce
nas de sangue, dor e morte de Corumbiara e do sul
do Pará, eu e meus companheiros de bancada já ofi
ciamos ao Sr. Presidente do Incra, Dr. Raul do Valle,
ao Sr. Ministro de Estado da Justiça, Dr. Nelson
Azevedo Jobim, e ao próprio Presidente da Repúbli
ca, Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, a consciência cívica do bravo
povo rondoniense, que nos orgulhamos de repre
sentar nesta Casa, não suportará novas imagens de
corpos empilhados, cadáveres ensangüentados, mu
lheres feridas e crianças mutiladas.

Chega de prantear tragédias evitáveis, chega
de lamentar mortes anunciadas! Basta de descaso,
basta de protelação!

Os trabalhadores sem terra de Campo Novo de
Rondônia, Buritis e Ouro Preto DOeste reivindicam
apenas um pedaço de chão para prover o sustento
de suas famflias, no que contribuirão também para a
melhoria do abastecimento de nosso Estado. Exi
gem justiça agora; dispensam homenagens póstu
mas amanhã. Querem irrigar aquele solo com o suor
do seu rosto, e não manchá-lo com seu sangue. Es
tão ávidos para dar sua parcela de contribuição ao
progresso e ao bem-estar de nossa comunidade.
Mas para tanto urge que os procuradores do Incra
cumpram com seu dever.

Se perdurar a omissão, nada impedirá que If
deres irresponsáveis, interessados tão-somente em
convulsionar a paz pública, empalmem esta bandei
ra e conduzam aquela gente simples e trabalhadora
ao abismo de uma aventura suicida.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (Bloco/PFL 

SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, registro, no dia de hoje, o editorial
do jornal Folha de S. Paulo, sobre o ensino no Bra
sil.
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Entendo que o discurso proferido pelo Minis- No todo, Sr. Presidente, são mais de 140 mil
tro Francisco Dornelles vai ao encontro das neces- hectares cuja desapropriação já foi decretada para
sidades da população brasileira e da economia na- fins sociais e de reforma agrária.
cionaI. S. Exl possui amplo conhecimento de- A lentidão da referida Procuradoria é responsá-
monstrado em outras oportunidades. Já exerceu vel pelo não-eumprimento da Lei Complementar nS!
com muita competência o cargo de Ministro e po- 76, que estabelece o rito sumário de desapropria-
derá fazê-lo novamente com o aval e a confiança ção.
do Presidente Fernando Henrique Cardoso e com
o apoio do PPB, visto que houve anuência do nos
so partido em relação à indicação do Deputado
Francisco Dornelles.

De nossa parte, procuraremos dar-lhe nosso
apoio, porque este é o momento em que o Brasil
precisa repensar principalmente seus problemas
econômicos, para tentar criar novas fórmulas de de
senvolvimento e de investimento no Brasil.

Era () que tinha a dizer.
O SR. OSCAR ANDRADE (Bloco/PMDB 

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a chacina que ensan
güentou Eldorado dos Carajás e cobriu de vergonha
e dor toda a Nação brasileira foi apenas mais um
doloroso episódio da longa história de violência, in
justiça e omissão com que a questão agrária é tra
tada em nosso País.

Para ficarmos apenas nos acontecimentos
mais recentes, lembro que há menos de um ano o
Brasil e o mundo testemunharam estarrecidos o
massacre de trabalhadores sem terra de Corumbia
ra, no meu Estado de Rondônia.

Saibam, Sr. Presidente, nobres colegas desta
Casa, a imprensa e, por meio dela, o conjunto da
opinião pública nacional, que Rondônia estará, uma
vez mais à beira de nova tragédia, caso as autorida
des do Governo Federal não tomem providências
imediatas. Do contrário, não nos restará alternativa
senão a do inócuo protesto diante de mais um san
grento fato consumado.

Quero, portanto, antes que seja tarde, unir-me
ao veemente protesto de toda a bancada rondonien
se no Congresso Nacional contra a morosidade da
Procuradoria do INCRA e diligenciar junto à Justiça
Federal de nosso Estado para a imissão de posse
de terras já destinadas ao assentamento de famílias
de trabalhadores rurais nos Municípios de Campo
Novo de Rondônia e Buritls.

Situação ainda mais explosiva, senhoras e se
nhores, é a da Fazenda Triângulo, no Município de
Ouro Preto Doeste. Lá a Justiça já expediu manda
do determinando imediata reintegração de posse ao
proprietário. Isto acarretará o desalojamento de
nada menos que 300 famílias.



No Brasil, 60% do Orçamento Federal da edu
cação vai para as universidades públicas. Ora, Sr.
Presidente, isso acarreta falta de recursos para o
ensino de 111 grau. O Govemo meritoriamente, com
sua PEC, que hoje deveremos analisar, consegue
repor e dar ordem à divisão desses recursos para o
111 grau. Contudo, só isto não basta. É necessário
também fazer uma grande revisão no ensino univer
sitário brasileiro. É necessário dar-se oportunidade
àqueles que não podem pagar e inverter o eixo do fi
nanciamento da universidade no País. Elas têm que
dar lugar aos alunos, e estes deverão ser os finan
ciados. As universidades deverão cobrar daqueles
que podem pagar, mantidas a extensão e a pesqui
sa com recursos do Governo. Por que isso? Porque
hoje muitos dos que chegam às universidades ditas
gratuitas, mas que custam ao Erário, são pessoas
que, como eu, vieram de escolas particulares.

Nesta reportagem da Folha de S. Paulo de do
mingo, ficou muito patente, através de uma entrevis
ta feita com o Prot. Gary Becker, Prêmio Nobel em
Economia, um dos maiores entendidos em Educa
ção, que o País não vai conseguir corrigir suas ma
zelas como o 111 grau se não souber atacar de frente
essa questão da divisão de recursos.

Por isso, vou continuar lutando nesta Casa. O
discurso da UNE não tem uma lógica; infelizmente
ele é sectário. E o discurso das entidades ligadas
às universidades também é sectário. É necessário
que se abra a discussão à população e se digam as
verdades. Vamos financiar os alunos: aqueles que
não podem, não vão pagar. Que se aumente o fi
nanciamento e o crédito educativo e se dê a chance
de se ter um 111 e 211 graus decentes para que aca
bemos com essa máquina de produzir analfabetos 
o 111 e 211 graus. Se não se der o ensino de cidada-
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A Folha de S. Paulo, através da seu editorial e nia, que é o 111 grau, como se vai exigir o ensino de
de jornalistas que conhecem, pesquisam os assun- 311 grau decente neste País?
tos, vão ao fundo nas questões e acompanham os E mais, Sr. Presidente, os privilégios têm de
trabalhos desta Casa e os fatos que transcorrem no acabar. E os privilégios são esses: aqueles já são
País, assinala com muita precisão - isto já havia urna elite - os privilégios - continuam se benefician-
sido feito no domingo, em reportagem mostrando do das verbas públicas. Aqueles que precisam, mas
que 70% dos alunos que saem do 111 grau não sa- não têm representantes nesta Casa, que são alunos
bem matemática - e entra na divisão dos recursos, do 111 grau, muitas crianças que não vão para a es-
questão-chave do País. Igualmente, faz comparaçõ- cola, estão aí ao relento e não completam nem esse
es com a Coréia e Tailândia, países que estão atin- estágio. Este País não tem futuro se não atacar a
gindo um grau de desenvolvimento semelhante ao educação de frente. Por isso, coragem não nos vai
almejado pelo Brasil, embora, ao mesmo tempo, não faltar e coragem não falta também a esta Casa. E
tenha coragem de modificar suas velhas instituições. este assunto será tratado daqui para a frente, tenho
Mostra muito claramente que a questão depende de certeza, depois desse editorial da Folha de S. Paulo
verbas e reside muito mais na divisão delas. das reportagens publicadas de forma muito mais

realista do que a dos sonhadores de plantão.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o mês de maio, particularmente o dia 111,

tem o seu significado a partir da referência aos már
tires do século passado e a todos os que tombaram
na luta pela i~pendência e também pela libertação
da classe trabalhadora, como os que tombaram re
centemente em Corumbiara e em Eldorado dos Ca
rajás.

Também consiste essa data no período em
que os trabalhadores brasileiros esperam o aumen
to do salário, particularmente do salário mínimo. Vi
vemos, no entanto, há mais de cinco décadas, um
movimento em que o Estado, as classes dominantes
se apropriam da simbologia desse dia para fazer de
magogia com a miséria do trabalhador e, por todos
que assistimos, esse último não foi diferente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vários
outros colegas já me precederam nesta tribuna ex
pressando a indignação e o mal-estar causados pela
medida provisória que supostamente deveria ter, ao
menos, aumentado o salário mínimo.

Quero também registrar minha indignação e
juntar minha voz aos milhares que, nesta Casa e
pelo País afora sentiram mais uma vez o quanto
este Governo, como vários outros, que prometeu a
redenção do povo, toma medidas que, antes de me
lhorar a vida do povo, toma-a mais dura, mais pesa
da, enquanto favorece banqueiros e latifundiários.

É simplesmente ridículo aumentar o salário em
apenas 12% enquanto a inflação ultrapassou a casa
dos vinte. Torna-se abominável abrigar-se os apo
sentados a pagar a Previdência, sob a desculpa dos
rombos nas contas públicas, quando, para salvar
instituições falidas e livrar os amigos da cadeia, gas-
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tam-se bilhões, sem admitir ser essa a verdadeira
causa do rombo nas finanças públicas. Em outras
palavras, aos amigos, tudo; ao povo, os rigores da
lei e do poder de império do Estado.

Até mesmo sobre a morte faz-se demagogia.
Assim, a chacina de Eldorado foi utilizada para que
o Governo resolvesse, na sombra de constemação
que tomou conta do País, a sua operação de troca
com os partidos que estão apoiando a sua política
de desemprego e a fragilização da economia brasi
leira com o discurso de uma suposta modemidade.
Para um país da dimensão e significado econômico
que o Brasil ostenta no mundo é no mínimo cons
trangedor ter o menor salário do Mercosul.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no dia 26 de
abril, realizamos no Espírito Santo um debate com a
presença de mais de 150 representantes sindicais
de todo o Estado, para analisar as propostas de mu
dança que pretende este Governo nos direitos traba
lhistas.

Ficou patente que, sob a desculpa da redução
de custos, se pretende que o trabalhador pague uma
conta que ele não fez, portanto, que não deve.

O que se pretende não é inserir o Brasil no Pri
meiro Mundo, mas, além de desrespeitar os direitos
humanos, retroceder ao início do século, quando
não existia nenhuma regulamentação de direitos dos
trabalhadores.

Queremos crer, Sr. Presidente, que esta Casa
tem como urgência contribuir para a construção, em
bora tardia, da cidadania, para a garantia dos direi
tos dos trabalhadores brasileiros diante da voracida
de do capital, aprovando lei que favoreçam e não
que venham a prejudicar os trabalhadores.

Este Parlamento deveria cumprir o seu papel
de fato e não ficar e reboque do Executivo, que o
substitui ao editar medidas provisórias ao sabor das
conveniências. Urgência deveria, então, ser dada à
votação do salário mínimo eàs mudanças necessá
rias na legislação para a agilização da reforma agrá
ria.

Através de nossa bancada, apresentamos um
projeto de salário mínimo. Temos urgência para a le
gislação que permite a reforma agrária ,no País e te
mos, infelizemente, os escândalos do Pará, a cada
dia sai uma notícia - que estarrecem ainda mais a
população brasileira, quando um depoente diz que lá
os fazendeiros contribuíram financeiral11ente para a
execução daqueles trabalhadores sem terra. Portan
to, foi um movimento que, segundo a própria impren
sa - já divulgado até no Fantástico e flo Jornal Na
cional -, por trás de toda aquela aparente situação

de tranqüilidade do Estado, tínhamos o latifúndio
cumprindo o seu papel com a arma e os trabalhado
res lá, na melhor das intenções, tentando um peda
ço de terra para poderem produzir. Registro, pois; a
nossa indignação e o nosso repúdio, Sr. Presidente.

O SR. HÉUO ROSAS (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje às 18h ou logo após a Ordem
do Dia, no Plenário nll 16, haverá reunião ordinária
da bancada paulista, que está procurando unir-se e
instrumentalizar-se para fazer com que desapare
çam essas informações negativas a respeito de São
Paulo que circulam pelo Congresso Nacional, em
que se acusa aquele Estado de imperialista. Tais in
formações são lesivas ao interesse da Nação. São
,Paulo é o mais cosmopolita dos Estados do Brasil.
'Dizem que sua capital é a cidade mais nordestina do
Brasil, e é verdade. Hoje, à frente das prévias para a
Prefeitura de São Paulo está Luíza Erundina, tentan
do a reeleição pelo PT, que é nordestina. Nesta
Casfl, alguns dos mais ilustres membros da bancada
paulista são nordestinos, como os Deputados Eduar
do Jorge e José Genoíno. Eu mesmo sou filho de
p~mambucano. Então, não têm cabimento essas in
fojmações.

, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, V. Ex"s
Êl'lbern qual está sendo o resultado disso? Não con
\~eguimoS aprovar a migalha de 40 milhões para que
,seja concluída a eclusa de Jupiá. E o que representa
lessa:: eclusa? São Paulo, com seus recursos, conse
glJiu construir oito eclusas e viabilizou 1.100 quilô
metros de hidrovias. Hidrovia é algo fundamental
para o País. O nosso calcanhar-de-Aquiles é o siste
ma viário nacional, porque a indústria automobilísti
ca impôs a prevalência da rodovia e hoje tudo circu
la sobre rodas. O transporte rodoviário é mais caro,
porque não temos auto- suficiência do combustível
que ele consome.

Com a prevalência desse transporte, os produ
tos, principalmente os alimentos, chegam mais caro
à mesa do consumidor. Além disso, inviabiliza-se a
exportação pelos altos preços dos transportes.

Já construímos 1.100 quilômetros de hidrovias,
a parte do trevo norte está pronta. São Paulo está
integralmente beneficiado pelas hidrovias. As terras
paulistas todas têm condições de ter acesso a hidro·
via Tietê-Paraná. Falta apenas a eclusa de Jupiá.

São Paulo está sem condições de executar
mais essa obra. E o que acontecerá com a sua con
clusão? Não s6 São Paulo, mas os Estados de Mi
nas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás se
rão beneficiados.
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E mais do que isso. A eclusa acrescentará à política. No Brasil existiu também uma outra catego-
malha hidroviária 750 quilômetros de vias principais ria dos sem com s, os sem-banco. No caso, houve
e permitirá que a hidrovia chegue a Itaipu. Em lá vontade política. Quase que sumariamente 20 bilhõ-
chegando, com uma simples operação de transbor- es de reais resolveram o problema dos sem-banco.
do, ela poderá ir até Buenos Aires, integrando todo o Sr. Presidente, espero que essa vontade políti-
Mercosul, o que é importantíssimo para o Brasil. ca, que começou com os sem-banco, estenda-se

Não procedem as acusações de imperialismo também aos sem-terra, aos sem-educação, aos
contra São Paulo. Esse estado, mais do que qual- sem-saúde, aos sem-segurança, porque estes cres-
quer outro, tem interesse na eliminação das desi- cem dia a dia neste País.
gualdades regionais, que são desumanas e afetam Era o que tinha a dizer.
toda a Nação brasileira. A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Pronuncia

Precisamos acabar com essa má impressão o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
que nos revolta e humilha, porque, além de tudo, é Deputados, a região do Baixo São Francisco, com-
nociva aos interesses da Nação. preendendo áreas dos Estados de Alagoas e Sergi-

Portanto, conclamo a bancada paulista para pe, tinha, na década de setenta, uma atividade eco-
nos reunirmos hoje. Precisamos levantar dados para nômica calcada basicamente na produção de uma
mostrar aos nossos colegas o caráter cosmopolita safra de arroz irrigado, quando eram utilizadas aS
de São Paulo e o amor que temos pelos nossos ir- enchentes e vazantes naturais do rio São Francisco
mãos de todo o País. para a condução do plantio.

São Paulo tem vontade de ver este País crescer É uma região reconhecidamente carente, com
harmonicamente, sem desigualdades regionais e com alta densidade demográfica e sem muitas alternati-
desenvolvimento em todos os recantos do Brasil. vas de atividades econômicas. A exploração do ar

roz irrigado contribui para amenizar o sofrimento dos
Era o que tinha a dizer. pequenos produtores que dela sobrevivem.
O SR. JOÃO THOMÉ MESTRINHO (BlocolPMDB Com a construção da Barragem de Sobradinho

- AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e pela Chesf o regime de escoamento do rio foi total..
Srs. Deputados, participei recentemente de uma reunião mente alterado, passando a não mais ocorrerem de
na qual o Presidente da República descreveu seu pro- forma sistemática, as enchentes e as vazantes, que
grama Social, tão exigido pela pela sociedade brasileira. possibilitavam aquela exploração econômica na re-

Paralelamente, assistimos ao desligamento de gião.
algumas figuras proeminentes do País do Programa Para evitar prejuízos maiores para os peque-
Comunidade Solidária, sob a alegação de não acre- nos produtores, coube à Codevasf implantar projetos
ditarem mais no alcance social proposto pelo Gover- que reproduzissem as condições anteriormente exis-
no. Isso é algo preocupante. tentes de enchimento e drenagem das várzeas per-

O fato de pessoas como Herbert de Souza, o mitindo a continuidade do processo produtivo.
Betinho, e Jorge Eduardo Saavedra Durão estarem Na implantação dos projetos, que contou com
desacreditadas do trabalho social do Governo causa recursos provenientes de Acordos de Empréstimos
preocupação. Ao mesmo tempo, cresce a movimen- firmados com o Bird, foram introduzidas tecnologias,
tação de diversas categorias, com os sem-terra, que passaram a possibilitar o plantio de duas safras
sem-teto, sem-trabalho, sem-educação, sem-saúde, por ano em cinco projetos, sendo dois em Alagoas e
sem-segurança. É preocupante. três em Sergipe, totalizando uma área de 10 mil hec-

A modernização do México gerou o Movimento tares, nas quais estão hoje assentadas 2.520 famí-
Zapatista, homenagem ao Líder revolucionário Emi- lias de pequenos produtores.
Iiano Zapata. No Brasil, há poucos dias houve o Um desses projetos, o Projeto Itiúba, situado
massacre no sul do Pará. Segundo a história, na- no Município de Porto Real do Colégio, Estado de
quele mesmo Estado, há muitos anos, surgiu um Alagoas, com 833 hectares irrigáveis e que atende a
movimento chamado cabanagem, formado por pes- 228 pequenos irrigantes, foi inundado várias vezes
soas que moravam em cabanas e que tornaram para nos últimos anos levando prejuízos consideráveis
si ci que as instituições públicas não tiveram compe- aos agricultores. .
tência e nem vontade para fazer. Esse movimento Em 1992 ocorreu a primeira inundação devido
se estendeu até o Estado do Amazonas. ao aumento da vazão liberada pela Chesf na Barra-

A situação é caótica neste País. Falta vontade gem de Sobradinho. A vazão que atingiu valores de
,



Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PPB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, tenho três importantes registros a fazer.

O primeiro deles, relativo ao Dia do Trabalho,
data que comemoramos na quarta-feira passada, dia
internacionalmente consagrado ao trabalhador.

O Brasil vive um momento singular de sua his
tória, no tocante ao trabalhador. De um lado, a ado
ção de novas tecnologias vai anulando postos de
trabalho; de outro, a globalização da economia acir
ra a competitividade, decretando a morte da mão
de-obra desqualificada nos processos de produção,
provocando mais desemprego. O Brasil vive amplas
alterações nas relações capitalltrabalho, com profun
das, inquietantes e desfavoráveis conseqüências,
principalmente para os trabalhadores.

Nesse cenário, comemoramos na quarta-feira
passada, 1º de maio, mais um Dia do Trabalho. Pen
so, no entanto, que a par das celebrações tem esta
Casa o dever de debater e de refletir desde agora
sobre a multidão de fatos novos que envolvem e tor
nam vulneráveis os trabalhadores brasileiros. Essa,
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é a maneira
que encontrei de celebrar o Dia do Trabalho e, mais
do que isso, homenagear o trabalhador, persona
gem central dessa data comemorada em todo o
mundo.

Enquanto a soma do PIB brasileiro, nos anos
de 1993, 1994 e 1995, cresceu 15%, o emprego for
maI nesse período evoluiu apenas 2%. Trata-se de
uma das relações produto-emprego mais baixas re
gistradas no País desde a década de 40, segundo o
Prof. Márcio Pochmann, da Universidade de Campi
nas. mais ainda: na década de 70, cada ponto per
centual de crescimento do PIB garantiu aumento de
0,4% no emprego, relação que declinou para 0,13%,
isto é, ficou três vezes menor entre 1993 e 1995.

Nessas análises, fala-se muito dos empregos
perdidos na indústria, na construção civil, mas não
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14 mil metros cúbicos por segundo quando o normál que recursos extraordinários da Codevasf para recu-
seria de 2.050 metros cúbicos por segundo, impediu perar esse processo produtivo, bem como autorize
o escoamento do riacho Itiúba, que invadiu as áreas aquela Companhia a dispensar o pagamento da tari-
irrigadas. fa dágua devida por esses produtores, até que os

Passados dois anos, portanto em 1994, ocorre- problemas sejam resolvidos.
ram fortes chuvas na região que provocaram o rom- Sr. Presidente, Srs. Deputados, a situação na
pimento de pequenas barragens na bacia do rio Itiú- cidade de Porto Real do Colégio, no Estado de Ala-
ba. Esses rompimentos ocasionaram considerável goas, que possui o Projeto Itiúba, é bastante calami-
elevação de vazão do rio, que culminou com o rom- tosa e os pequenos produtores estão deveras preju-
pimento do dique de proteção do projeto, tendo suas dicados. Portanto, apelo ao Sr. Ministro para que
obras ficado bastante danificadas e toda a produção aquela população carente seja devidamente assisti-
de uma das safras perdida. da.

A Codevasf adotou providências emergenciais
que a situação ensejava, além de outras de longo
prazo, para evitar novas inundações, como a contra
tação de estudos a fim de identificar e projetar as
obras necessárias para a solução definitiva do pro
blema, bem como providenciou a alocação de recur
sos orçamentárias para a realização dos trabalhos.

Concluídos esses estudos, foi contratada em
dezembro de 1995, com recursos provenientes, do
Acordo de Empréstimos nº 3.170-BR firmado com o
Banco Mundial (BIRD), uma empresa que deveria
executar as obras projetadas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a falta
de recursos financeiros com que se vem deparando
a Codevasf nos últimos tempos fez com que a em
presa contratada reduzisse o nível de execução de
suas atividades, embora o risco de nova inundação
fosse bastante alto. Nesse particular cabe registrar
que as dívidas daquela Companhia atingiram níveis
inadmissíveis, com prejuízos diretos na execução de
suas atividades e, por conseguinte, dos usuários, a
sociedade.

É de conhecimento de todos, que, nos últimos
dias, fenômenos climatológicos provocaram intensas
precipitações no litoral nordestino, tendo ocasionado
calamidades desde Salvador até Recife. Como a re
gião do Baixo São Francisco está localizada nessa
área afetada, os projetos de irrigação ali implantados
foram também prejudicados.

Quero, neste instante, fazer um apelo ao Sr.
Presidente da República e ao Ministro do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
para que a recuperação dessa atividade econômica
na região, que tem uma população tão sofrida, ca
rente e necessitada, seja possível com o restabeleci
mento do processo produtivo e com a indenização
dos agricultores que tanto trabalham para aumentar
a oferta de alimentos aos brasileiros.

Assim, solicito ao Ministro do Meio Ambiente,
dos recursos Hídricos e da Amazônia Legal que alo-
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se dá a devida importância aos postos de trabalho agricultura. São países desenvolvidos porque perce-
eliminados no campo. Há pouco tempo, como bem beram, desde a metade do século passado, que ne-
lembrava o nobre colega Delfim Netto, em artigo pu- nhum outro segmento econômico tem a capacidade
blicado no jornal Correio Braziliense, cerca de 250 multiplicadora e irradiadora da agricultura. Só no
mil trabalhadores, arrendatários e pequenos proprie- Brasil essas verdades ainda não foram percebidas,
tários dedicados às lavouras de algodão nos Esta- apesar de dispormos de extensão territorial, terras
dos de São Paulo e Paraná, foram expulsos do cam- agricultáveis, clima favorável e mão-de-obra farta,
po e vieram para as cidades nos últimos dez anos. como raros países em todo o mundo.

Q~antas centenas de milhares ~e, trabalhado- Na quarta-feira passada celebramos mais um
r:s rural~ foram exp~ls~s com o declimo da produ- Dia do Trabalho. Oportuno, portanto, que esta Casa
ç~o ~e tngo, de.6 mllhoes ~e toneladas/ano pa,ra 1 comece desde agora a refletir sobre o que está ocor-
mllhao e 200 mil toneladas, Quantos outros mllh~- rendo com o personagem central desse dia, o traba-
res perderam seus empregos com o quase exterml- Ihador brasileiro. O trabalhador do campo há déca-
nio d.as lavouras de cacau, com a ruína dos arrozais das tratado como ente menor do que o t;abalhador
no RIO G!ande d~ Sul, com ~ massacr~ dos produto- urbano, pede e merece atenção especial de nossa
re~ de leite de Sao Paulo, Minas Gerais e RIO de Ja- parte, nessa avaliação.
nelro?

Pergunto mais: quantas centenas de milhares A propó~ito, faço ~uestão de menciona! alguns
de postos de trabalho foram eliminados no campo fatos para salientar, mais um~ vez, quanto tem err~-
pelos desastres de políticas econômicas que estran- do n~ssos gov~mantes por nao atentarem para a Sl-

guIaram setores inteiros de produção? E com a re- tuaçao do agncultor e do,emprego no camp? Por
dução de 2 milhões de hectares plantados na pre- causa das n~v~s tec~ologlas, é cada vez .mals ele-
sente safra de verão? Nesta safra, além de uma vad~ a relaçao Investlmento/e~prego ~a CIdade., Na
quebra estimada em 12%, calcula-se que 40 mil fábnca ~ue a Vo~kswagen este: c~nstrUl,ndo na clda-
agricultores deixaram a atividade e rumaram para as d~ p~uhsta ~e Sao Carlos, serao Investldo.s US$250
cidades. Dos cerca de 2,5 mil trabalhadores que mllhoes e cnados apenas 320 empregos diretos. ~m
todo mês procuram o posto do Serviçó Nacional de outr~s palavras, cad.a ~mprego corresponde ao In-
Emprego em São Paulo, 60% têm origem rural. vestlmento de 781 mil dolares.

Esses desastres vêm deteriorando a agricultu- Cálculos da Secretaria de Ciência, Tecnologia
ra brasileira, garroteando a geração de riquezas, e Desenvolvimento Econômico paulista apontam
anulando a manutenção e criação de empregos no que o custo médio de criação de um emprego em
campo, com graves reflexos na cidade. Tudo por- São Paulo é de US$150 mil. Outra estimativa: nos
que, há pelo menos três décadas, não temos uma próximos anos, os investimentos de R$10 bilhões no
política agrícola séria, continuada. Não raro, as re- setor industrial de São Paulo deverão criar 60 mil
gras, mudam no meio da safra, pela interferência de novos empregos. Quase o mesmo contingente ex-
outros Ministérios, que não o da Agricultura; os fi- pulso do campo, apenas nos últimos meses, por
nanciamentos não são liberados a tempo, ou não causa da incompetência na condução das questões
são suficientes. fora isso, o estrabismo tecnocrata agrícolas brasileiras. Além disso, a relação entre in-
abre as comportas da importação e sufoca o agricul- vestimento e criação de emprego, no campo, é sabi-
tor e o pecuarista nacionais, mas não deixa de favo- damente insignificante perto do que custa hoje criar
recer as culturas de exportação. um emprego na cidade.

Descapitalizado, o agricultor brasileiro não tem Exorto, pois, meus nobres colegas a refletiram
fácil acesso ao crédito, não consegue comprar insu- sobre essas observações. Com as responsabilida-
mos modernos nem buscar novas tecnologias. Ade- des que nos pesam sobre os ombros, devemos ser
mais, tem dificuldades para armazenar, transportar e partícipes no enfrentamento e na busca de solução
comercializar a produção, quase sempre arrasada para o problema do emprego no Brasil. Nesse esfor-
por preços mínimos irreais, que estão levando à fa- ço, pelas razões que acabo de mencionar, o traba-
lência o empresario rural. Ihador rural precisa ser visto com atenção ainda

Ora, Sr. Presidente, SrI!s e Srs. Deputados, en- mais ampla se, de fato, queremos caminhar no rumo
sina a história que os países desenvolvidos, aquelas do desenvolvimento. Tal comportamento, penso eu,
nações que hoje formam o seleto grupo do Primeiro será a melhormaneira de celebrarmos o Dia do Tra-
Mundo, são desenvolvidos porque deram atenção à balho e de reverenciarmos o trabalhador. Reveren-
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ciá-Io em todos os dias do ano e não apenas no dia ficação rural aprovada, para atender toda a popula-
1li de maio. ção do nosso Estado.

O segundo registro da tarde não poderia deixar Outra preocupação nossa é o alto preço que a
de ser a alegria do Partido Progressista Brasileiro população dos Municípios de São Miguel do Guapo-
pela investidura do nosso companheiro do Rio de rá, Seringueiras, São Francisco e Costa Marques
Janeiro, Deputado Francisco Dornelles, no cargo de vêm pagando em razão do Planafloro.
Ministro da indústria, do Comércio e do Turismo, o A bem da verdade, este projeto precisa ser re-
que muito significará não só para o nosso Estado, formulado urgentemente, pois, além de barrar o de-
mas também para o País. senvolvimento dos Municípios que acabei de citar,

Como disse o Presidente em seu discurso de não tem trazido benefício algum para os demais Mu-
saudação ao Ministro, trata-se de homem experien- nicípios do Estado.
te, preparado para a Pasta, homem que dará ao se- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, por ter
tor privado o apoio de que necessita. Com isto, po- compromisso com a população residente nos Muni-
deremos prosseguir no plano de estabilização, que cípios situados ao longo da BR-429, não tenho me-
objetiva melhorar a qualidade de vida, a renda, o de- dido esforços para ajudar no desenvolvimento da-
sempenho das empresas, gerando, em conseqüên- quela região.
cia, maior arrecadação para o Estado, o que será Tanto é verdade, SrS's e Srs. Parlamentares,
convertido em investimentos e em benefícios coleti- que apresentei emenda ao Orçamento da União do
vos públicos, a fim de que possamos construir o corrente ano, que foi aprovada, visando à constru-
País que todos desejamos. ção e ao equipamento de uma Escola Agrícola para

Sr. Presidente, no terceiro registro, chamo a o Município de São Miguel do Guaporé.
atenção para a grave situação de insegurança em A razão desta iniciativa é o fato de os Municí-
que vivemos na cidade do Rio de Janeiro. As autori- pios de São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São
dades constituídas devem não apenas combater o Francisco e Costa Marques serem essencialmente
crime, os fora-da-Iei, mas também construir uma es- voltados para a atividade agrícola, justificando desta
trutura social que poderá recuperar grande parte das forma a construção de uma escola agrícola.
pessoas que se marginalizam. Muitas vezes, elas É bom salientar que uma obra desse porte irá
são abandonadas, porque se envolvem em crimes, dar formação adequada às nossas crianças e tran-
ou se escondem nas comunidades abandonadas qüilidade aos pais de que seus filhos, amanhã esta-
também para praticar o crime. O Poder Central deve rão preparados para o mercado de trabalho.
se responsabilizar por essas pessoas. Finalizando, gostaria de afirmar que desta for-

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a atenção. ma estamos honrando nossos compromissos de
Eu teria mais o que dizer em relação a esse terceiro campanha, que é de proporcionar dias melhores
assunto, mas infelizmente, o meu tempo está esgo- para nossa gente.
tado. Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. pronunciamento no programa A Voz do Brasil.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB -
SrS's e Srs. Deputados, preocupado com as famílias SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
que residem ao longo da BR-429, no trecho Presi- te, SrS's e Srs. Deputados, o clima de insatisfação
dente Médici e Costa Marques, freqüentemente es- com a medida provisória do salário mínimo precisa
tou indo aos Ministérios, para reivindicar melhorias ser superado.
para tal região. A diferença entre o percentual de aumento dos

Juntamente com o Governador do Estado, Val- benefícios do INSS, fixado em 15%, e o INPC, cerca
dir Raupp, e os companheiros da bancada federa', de 19%, não representa muito em relação ao des-
não deixamos, em momento algum, de reivindicar gaste que o Governo está tendo.
recursos para restauração da BR-429, tendo em vis- A tese de aumento diferenciado para os benefí-
ta sabemos das dificuldades enfrentadas pela popu- cios, acima do salário mínimo, merece nosso apoio
lação que utilizará essa estrada na ocasião das chu- - e o fizemos aos Ministros José Serra e Reinhold
vaso Stephanes - mas a mudança do índice frustou os

Da mesma forma, nossa bancada lutou muito aposentados e pensionistas.
para ver a emenda que buscava recursos para eletri- Não concordamos com a mudança da data-



Eu disse a ele que se alguém fizer uma denún
cia contra qualquer funcionário da Prefeitura eu vou
apurar. É meu dever. Eu fiz uma denúncia e a prova
maior é que.enquanto outros municípios já recebe
ram até três parcelas, Viçosa não recebeu uma se
quer! Não culpo meus colegas prefeitos, porque eles
alegam que, se não pagarem a propina, podem pre
judicar o município. Os prefeitos, coitados, com a
faca no pescoço, não têm escapatória. Mas eu não
vou dar dinheiro a vagabundo. Espero que essa mi-
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base para o ano de 1997, quando querem que o rea- disse que há dois anos espera em vão a liberação
juste só seja pago a partir do segundo semestre. do dinheiro para o Programa de Amparo à Gestante.

Por isso, apresentamos emendas à medida provi- O mais estranho, conforme denunciou, é que
sória para que o reajuste seja pelo INPC; que no mínimo fez a denúncia diretamente ao responsável pelo pro-
atinja 20% e que se houver mudança na data-base seja grama e no lugar de ele mandar apurar, sugeriu que
para antecipar e não para empurrar para frente. eu fosse apontar os culpados. Flaubert disse que

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB - mantém o programa em Viçosa, mas com recursos
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei do próprio município. Não vou pagar propina porque
breve. Estou encaminhando neste momento ao Mi- o dinheiro público não pode servir para sustentar va-
nistério da Saúde a edição de hoje do jornal Gazeta gabundos, sustentou.
de Alagoas, cujas manchetes são as seguintes: O câncer - Flaubert disse que o poder de-
Verba de Municípios financia a corrupção e Prefeito monstrado pelos lobistas chega a ser espantoso.
denuncia cobrança de propina. Um desses lobistas, na minha cara, falou que en-

Uma das matérias diz que o Prefeito de Viçosa, quanto eu não pagasse o dinheiro não sairia. Achou
em Alagoas, se nega a pagar propinas e não recebe pouco e chamou um prefeito, que não vou revelar o
recursos do Ministério da Saúde para assistência à nome, e perguntou se ele já havia recebido a sua
gestante. parcela. Diante da afirmativa, reforçou: tá vendo?

É este o material, é esta a notícia, é este o jor- Ele já recebeu a parte dele.
nal. que estou encaminhand~ ao Ministro ?a Saúde, Revoltado, o prefeito de Viçosa concluiu: Brasí-
Adlb Jatene, e que gostana fosse publicado nos lia é um câncer. Ou a sociedade modifica o seu fun-
Anais da Casa. cionamento, para acabar com a centralização ou

Muito obrigado, Sr. Presidente. Brasília vai acabar com o Brasil. A Capital Federal
MATÉRIAS A QUE SE REFERE O deve ficar responsável apenas pela segurança na-

ORADOR' cional e lá só deve funcionar o Congresso Nacional
. e os Tribunais de Justiça para desempate e recursos

VERBA DE MUNiCípIOS FINANCIA A CORRUPÇÃO superiores. E só. O governo federal não deve conti
nuar cuidando de obras nem da execução de pro
gramas que manipulam dinheiro, arrematou.

Flaubert contou que procurou a deputada Ceci
Cunha (PSDB-AL) e lhe pediu apoio para a liberação
do dinheiro devido a Viçosa. A deputada ficou estar
recida e disse que ia conseguir a liberação, alegan
do que não era assim que as coisas funcionavam
em Brasília. Mas isto já faz seis meses eaté agora a
deputada não conseguiu a liberação numa prova de
que como eles mesmos dizem, quem manda em
Brasília são os lobistas.

O prefeito de Viçosa surpreendeu-se também
com a reação do responsável pelo Programa de Am
paro à Gestante, que lhe mandou apurar os respon
sáveis.

O prefeito de Viçosa, Flaubert Torres (PSDB),
denunciou ontem, na Rádio Gazeta AM, a cobrança
de propina de 30% no Ministério da Saúde para a li
beração de verbas federais destinadas aos municí
pios. Como se recusou a pagar, disse que há dois
anos espera em vão a liberação do dinheiro do Pro
grama de Amparo à Gestante. Ele já denunciou a
corrupção ao responsável pelo programa, mas estra
nhou a sua reação: No lugar de investigar, ele man
dou que eu denunciasse os responsáveis, disse.

Flaubert adiantou que o poder dos lobistas em
Brasília é muito forte e eles chegam a menosprezar
a atuação dos parlamentares. O prefeito contou que
um dos lobistas lhe advertiu que de nada adiantava
apelar para os políticos. Disse sem o menor cons
trangimento que se eu não pagasse 30%, o dinheiro
não sairia. Flaubert apelou para a deputada federal
Cecy Cunha (PSDB-AL,) mas há seis meses ela ten
ta a liberação do dinheiro, sem sucesso.

Prefeito denuncia cobrança de propina

O prefeito de Viçosa, Flaubert Torres (PSDB),
denunciou ontem a cobrança de propina de até 30%
para se liberar o dinheiro destinado às prefeituras,
em Brasília. Por se recusar a pagar aos lobistas, ele
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nha denúncia chegue ao ministro da Saúde, Adib Ja- testemunhas que poderiam corroborar e comprovar
tene, que é um homem de bem, completou. essa denúncia. Quem não deve não teme. O Sr. Cé-

O SR. AGNELO QUEIROZ - (PCdoS - DF. sar Lacerda devia tanto que passou a articular, a ini-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, pIorar, a chantagear, para impedir que a investiga-
srªs e Srs. Deputados, hesitei bastante antes de ção parlamentar fosse empreendida - o que, infeliz-
ocupar esta tribuna para rebater acusações sórdi- mente, por contingências polrticas da época, conse-
das, mentirosas e covardes de uma pessoa desqua- guiu.
lificada para o cargo que exerce. Nesse meio tempo, o nosso gabinete na Câ-

Não é do meu feitio me envolver com questões mara Distrital tornou-se uma referência para o povo
menores, dar atenção a mesquinharias raivosas, de do Gama, e as denúncias começaram a jorrar aos
quem, não tendo como acusar-me de nenhum fato borbotões. Denúncias de enriquecimento ilícito, de
desabonador, não hesita em recorrer à calúnia como favorecimento administrativo à sua empresa, a Ar-
método para tentar trazer a luta entre nós para o seu tec, de recebimento de propinas, de cobrança de ta-
nível rasteiro, para a arena de lama que é o seu am- xas de proteção aos comerciantes do Gama, ao esti-
biente. lo dos gangsters, de desvio de recursos e verbas, e

Se agora, respondo, não é por dar alguma im- outras de caráter pessoal, sobre a intimidade do Sr.
portância às palavras desse indivíduo. Respondo em César Lacerda, sendo que estas últimas não levei
atenção, em consideração à Câmara Legislativa do sequer em consideração.
Distrito Federal, Casa em que militei por longos anos Cumprindo o meu dever e dentro de minhas
e que muito prezo em consideração aos muitos ami- possibilidades busquei apurar essas denúncias, an-
gos que ali tenho e mesmo aos adversários, que tes de trazê-Ias a público - e sempre que as trouxe,
respeito apesar das divergências, e a todos os que muni-me de documentos irrefutáveis, como as fotos
acompanham minha trajetória política e que sabem das máquinas da Artec, prestando serviços à admi-
que sempre lutei de peito aberto, de forma honesta e nistração, com o logotipo escondido por um adesivo,
clara, sem apelar para golpes rasteiros. para tentar encobrir a ilegalidade do ato, ou cópia da

A Câmara Distrital, a qual sempre defendi e de- sentença judicial que condenou o Sr. César Lacerda
fendo não é popuiármente conhecida, é um patrimô- e seu pai, em primeira instância, a um ano de cadeia
nio do povo brasiliense e merece respeito. É o pe- por grilagem e por terem aplicado um conto-do-vigá-
nhor da autonomia política do Distrito Federal, onde rio em várias famfiias de camponeses de Goiás,
ressoa mais alta e mais clara a voz do seu povo, as aproveitando-se da ingenuidade destes e do fato de
suas lutas, as suas necessidades. O papel dos De- serem analfabetos.
putados Distritais é dos mais eminentes e ninguém Foi sempre essa a minha atitude. Nunca levei à
teve mais consciência disso do que eu, quando ali tribuna daquela Casa mexericos, insinuações, con-
desempenhei o mandato popular que me foi conce- versas que ouvi dizer. Levei fatos, levei provas, trou-
dido. Da mesma forma estou convencido de que xe denúncias fundamentadas. Nada parecido às de-
pensam e agem os atuais Deputados Distritais com clarações vis, covardes e manhosas do Sr. César
a preocupação de preservar a dignidade do mandato Lacerda, que, não tendo do que me acusar, vai
que receberam e estar à altura do papel que devem àquela tribuna dizer que ouviu falar sobre fatos de-
desempenhar. Tenho certeza de que essa boa cons- sabonadores a meu respeito. Esse comportamento
ciência é geral na atual Legislatura, como na passa- irresponsável pode-se esperar de um moleque, não
da. Com uma exceção. O Deputado César Lacerda de um Deputado Distrital naquela Casa.
não deveria estar naquela Casa. O lugar que lhe Esse Deputado venal e vendido, que traiu os
convém, aliás é atrás das grades. amigos, que foi capacho de Roriz enquanto estava no

Ex-Administrador do Gama, tornou-se famoso, poder e o abandonou quando ele perdeu as eleições,
melhor diria famigerado, pela corrupção, incompe- para conseguir benefícios para suas empresas no
tência e truculência no trato com os adversários e atual Governo; que foi eleito à custa do poder econô-
com o povo. mico, fato que a Justiça Eleitoral vem apurando, não

Denunciei, à época, diversos espisódios, entre merece estar naquela Casa, que tanto prezo, que tanto
os quais o da grilagem de áreas reservadas a as- respeito, onde amigos e adversários são dignos de
sentamentos populares, pelo Sr. César Lacerda, consideração. Com uma exceção, que mancha, que
para o qual pedi instauração de uma CPI em que se polui aquele ambiente, o Sr. César Lacerda.
pudesse ouvir, sem receio de ameaças e retaliação, Encerro aqui esta polêmica. Ingressei em juízo
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com uma interpelação judicial contra esse senhor, e Era o que tinha a dizer.
é nesse campo que continuaremos a lide. Qualquer O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o
nova resposta a ele virá, como sempre veio, com fa- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
tos e provas bem fundamentadas - sem medo e putados, assomo mais uma vez à tribuna para ma-
sem ódio, com a mesma serenidade de ânimo e se- nifestar-me a respeito da luta dos pequenos agricul-
riedade que sempre pautaram a minha vida pública. tores, atingidos pela seca no Rio Grande do Sul,

Era o que tinha a dizer. pela liberação do crédito de manutenção familiar.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- Quando as negociações avançavam, em Brasí-

são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar um lia, inclusive com o apoio das bancadas, na Câmara
importante evento acontecido hoje nesta cidade. e no Senado, da .Região Sul, o Governador Antônio
Trata-se de manifestação promovida pelo sindicato Britto veio a Brasnia e voltou ao Estado anunciando
dos funcionários da Embrapa que distribuiu na Es- a liberação, por parte do Governo Federal, de R$40
planada dos Ministérios, num caminhão, em frente milhões. Segundo S. Exª seria concedido um crédito
ao Ministério da Agricultura, 10 toneladas de bana- de R$2 mil por famma.
nas maduras. Foi uma resposta direta ao Sr. Fer- Pois bem, senhoras e senhores. O volume de
nando Henrique Cardoso, pois eles entenderam recursos não foi suficiente, pois a demanda foi muito
como uma grande banana o reajuste de 12% dado grande. Além disso, o Governador se utilizou desses
pelo Presidente da República aos trabalhadores que recursos para pagar dívidas do Estado com a União.
recebem salário mínimo. Agora, não há recursos suficientes para pagar o cré-

Fica o registro e peço a devida divulgação. dito aos agricultores, e se utiliza as justificativas, as
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE. mais esfarrapadas, para irregularidades nos cadas-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, tros, erros de digitação, erros na documentação e
srªs e Srs. Deputados, recentemente tive o despra- outras. Para agravar ainda mais, está mentindo aos
zer de utilizar as rodovias federais que cortam o Es- agricultores, afirmando que existe um projeto para Ii-
tado do Ceará. As BR-116, 122 e 020 já não podem beração dos recursos por parte do Governo Federal,
mais ser classificadas como rodovias pavimentadas. para ser votado no Senado, quando, na verdade, a
Todas elas estão intransitáveis, com buracos inter- liberação desses recursos, por parte do Banco Cen-
mináveis. trai, já foi autorizado no dia 12 de abril e publicada

Os caminhoneiros são unânimes em afirmar no Diário Oficial da União no dia 15 de abril, e por-
que o descaso tomou conta de vez das estradas. tanto, o Governo do Estado já dispõe desses recur-
São caminhões quebrados, atrasos nas entregas sos, na ordem de R$24 milhões.
das cargas e até roubos de cargas, facilitados pela Em função disso, os agricultores de vários Mu-
péssima conservação das estradas. nicípios do Rio Grande do Sul estão ocupando 'as

Durante a minha visita ao interior do Estado do agências do Banrisul para exigir o pagamento desse'
Ceará percorri alguns trechos que normalmente se- crédito, imediatamente, já que mais atraso pode sig-
riam realizados em uma hora, mas que foram feitos nificar mais dificuldades de resistência dos mesmos
em duas ou três horas, uma vez que foi necessário no campo.
utilizar as rodovias estaduais. É lamentável que depois de quatro meses os

As rodovias estaduais estão em boas condiçõ- agricultores ainda precisem tomar atitudes como
es de uso e conservação. Mas vejam, Sr. Presiden- esta, porque um Governo incompetente e mentiroso
te, srªs e Srs. Deputados, o problema que já está está se utilizando de uma situação grave para fazer
ocorrendo. Em virtude da precariedade das estradas politicagem e enrolando os agricultores que depen-
federais, o fluxo de veículos está sendo desviado dem desse recurso para se manter na roça.
para aquelas rodovias que não foram dimensiona- Como já afirmei aqui outras vezes, está jogan-
das para atender essa nova demanda. Por isso já do com a desinformação da população e agindo de
existe risco de que as rodovias estaduais comecem má-fé com os agricultores, atitudes deploráveis para
um processo de degradação. um governante.

, Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Deputados, o as- Era o que tinha a dizer.
sunto já mereceu inúmeras intervenções nesta O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
Casa, e nada, absolutamente nada foi feito pelas au- do orador.) - Sr. Presidente, trago matéria da revista
toridades governamentais. Até quando isso irá per- Veja, sobre o entulho provisório, demonstrando que
durar? o Governo que mais editou medidas provisórias foi o



Com uma MP que repropõe um tema
já rejeitado pela Câmara, o presidente tenta
ludibriar o Congresso, que aceita o papel de
omisso

Criada pela Constituição de 1988 para ser usa
da apenas em caso de relevância e urgência, a me
dida provisória transformou-se no método predileto
de a Presidência govemar. José Sarney, o presiden
te que primeiro pôde valer-se das MP, assinava uma
delas a cada quatro dias. Fernando Collor, seus su
cessor, uma a cada dois. Desde que assumiu sua
cadeira no Planalto, Fernando Henrique passou a
assinar uma medida provisória a cada dezenove ho
ras (veja quadro nesta página). Na semana passa
da, o governo enviou ao Congresso a,., r:nedida provi
sória de número 1.415. Um de seus ~ttigos estabe-
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de Collor, uma MP a cada seis dias. Agora, o Gover- lece o pagamento da Previdência sobre as pensões
no FHC edita praticamente uma medida provisória e de aposentados da União, e, como toda MP, entrou
meia por dia. em vigor imediatamente. O desagradável é que, em

Na mesma reportagem, Sr. Presidente, há um janeiro, a Câmara se reuniu para votar um projeto de
tópico interessante, com o título saiu o mínimo laran- lei que instituía a cobrança da Previdência para os
ja, que mostra que nunca na história do País o salá- inativos. Na ocasião a proposta foi derrubada por
rio mínimo foi regulamentado por MP. Mas o atual 306 votos contra e 124 a favor.
Governo acabou fazendo isso, dando a miséria de Ao mandar uma medida provisória sobre as-
doze reais. sunto que já era matéria vencida, o Planalto tenta lu-

O jornal O Globo mostrou que a cesta básica dibriar um poder soberano, que se manifestara de
custa R$131,97, 17,8% acima do salário mínimo de maneira inequívoca contra a cobrança dos inativos.
R$112. O que se criou, na verdade, foi uma situação que

Uma terceira matéria, que julgo importante, pu- mostra que o principal caso de relevância e urgência
blicada no Correio Braziliense, demonstra que os do momento são as relações entre o Planalto e o
próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal não Congresso, por conta das medidas provisórias. Elas
sabem se concedem ou não a liminar aos partidos consistem no seguinte: o governo envia a medida
da Oposição, porque entendem que a MP do salário provisória ao Congresso, que, por ser relevante e ur-
mínimo é inconstitucional. Ao mesmo tempo, temem gente, passa a ter efeito imediato. Se em trinta dias
que o salário mínimo permaneça nos 100 reais, ape- o Congresso não a votar, o governo pode reeditá-/a.
sàr de considerarem o aumento de 12% um absur- E assim se faz, indefinidamente. Com isso, existem
do. medidas provisórias que sobrevivem há mais de três

Concluo o meu pronunciamento fazendo um anos sem ter sido votadas, e são reeditadas todos
apelo a todos os Srs. Deputados para que compare- os meses. Isso acontece porque o governo tem uma
çam ao plenário e aprovem o requerimento de ur- maioria tênue no Congresso. Para o Planalto, é mais
gência. fácil usar seus aliados em posições estratégicas

Precisamos dar urgência à matéria, para que para mudar a pauta, evitando que MP sejam discuti-
esta Casa debata o salário mínimo. Assim ninguém das e votadas em plenário, correndo o risco da der-
poderá dizer que o Congresso sequer debateu o as- rota..
sunto. Goela abaixo - Recém-nomeado para o recém-

Peço a V. Exa. que tais matérias sejam incor- criado Ministério Extraordinário da Coordenação de
poradas ao meu pronunciamento. Assuntos Parlamentares, o ministro Luiz Carlos Santos

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O saiu escalpeado da cerimônia de posse. A MP foi pro-
ORADOR: duzida sem seu conhecimento, e o ministro passou a

semana prometendo a seus colegas de coordenação
O ENTULHO PROVISÓRIO parlamentar que isso não vai mais se repetir. É difícil

acreditar. O Planalto já avisou que irá regulamentar os
planos de saúde por medida provisória. Também se
sabe que outras medidas, em outras áreas, serão defi
nidas dessa forma. A medida provisória da semana
passada se destinava a regular o salário mínimo. 'O
governo quer impor, e não negociar, protesta a deputa
da Sandra Starling, líder do PT. E o Congresso se dei
xou transformar, num quintal do Executivo, que admi
nistra o país através da ditadura das MP. De fato, o
Planalto só consegue reinar com as MP porque tem
apoio de parlamentares. Se os deputados e senadores
quisessem, poderiam rejeitar todas MP que não fos
sem de seu agrado. Para apoiar o govemo, estão fa
zendo com o que o Congresso deixe de cumprir sua
função principal: legislar.

Países como Alemanha, Espanha e Itália têm
instrumentos parecidos com a MP brasileira. A dife-
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rença é que seu uso é raro e criterioso. A Constituin- que é governado por prestações mensais e sucessi-
te de 1988 inspirou-se na Constituição italiana para vaso Nem a ditadura militar deu tantos poderes ao di-
criar a medida provisória. Nos últimos oito anos, os tador, diz o professor Celso Bandeira de Mello, da
governos do Brasil editaram cinco vezes mais MP PUC de São Paulo. É preciso explicar o que o pro-
que a própria Itália, onde funciona um parlamentaris- fessor quer dizer para evitar confusão. Considera-se
mo, lendário pela instabilidade. O regime de 64 pos- ditadura, em sua concepção clássica, dos ditadores
sUía seu instrumento de força, o decreto-lei. Enviado romanos, aquela forma de poder exercida por uma
ao Congresso, os parlamentares tinham o prazo de pessoa, que muitas vezes era até eleita para o car-
trinta dias para votá-lo, aprovando ou rejeitando. go. É disso que se está falando, e não daquilo que a
Caso não fosse à votação, o decreto-lei entrava em maioria das pessoas entende como ditadura, aquele
vigor automaticamente, pelo decurso de prazo. A regime em que há censura à imprensa, as cadeias
medida provisória, na origem, tinha a finalidade con- estão cheias de presos políticos e as baionetas ad-
trária. Precisava ser aprovada em trinta dias, caso quirem poderes legislativos.
contrário virava fumaça. Mas ninguém se ateve a um O uso abusivo de MP subverte a ordem consti-
aspecto. Como a legislação não proibia que fosse tucional e cria a insegurança jurídica, diz o professor
reeditada, nada impede que a cada trinta dias os go- Manuel Gonçalves Ferreira Filho, da USP. Mesmo o
vernantes, enviem a mesma MP, recauchutada, para Presidente Fernando Henrique, quando era senador,
uma nova temporada no Congresso: A medida provi- chegou a se opor com virulência à banalização das
sória deu errado, observa o cientista político Bolivar MP. Nunca passou pela nossa cabeça que um dia a
Lamonuier. Sob certos aspectos, é até pior que o medida provisória fosse transformar-se numa espé-
decreto-lei do regime militar. cie de decreto-lei mais impositivo ainda. Está escrito

Mudanças - Campeão de medidas provisórias na Cons~itui.ção que ela deve ~er usad~ em cará~er
em números absolutos - 603 - Fernando Henrique de relevancla, extrem~ urgên~la etc., disse o ent~o
tem um bom número relativo. Ele próprio criou ape- S.enad~r, numa entrevl~ta em Junho de 1990. Sua In-
nas 38 MP, o que dá uma média de uma a cada dlgnaça? .era a MP editada p~r Collor para dar um
doze dias. Itamar Franco, o campeão da categoria, ~arro ofiCiai ao .Itamar. O Presidente Fernando ~en-
fazia uma MP nova a cada cinco dias. Mas existem nqu~ nunca ~dltou uma MP para ?ar um automovel
truques entre as 38 MP de Fernando Henrique. ao Vlce-Preslden~e: mas ta~vez o flze~se. O absur~o
Preocupado em não aumentar sua matemática, o está em ~arro of~clal do, VI~e, ~uestao que deve~la
Presidente já embutiu assuntos inteiramente díspa- se~ resolVida em Instâncias I~fenores, ter de ser dl~-
res numa única MP. A de número 888, por exemplo, c~t/do pelo Congress~. Autondade no assunto, o MI-
tinha vinte artigos. Treze falavam da fiscalização de n~stro do Sup~emo !nbunal Federal Celso de Mello
produtos químicos usados no refino de cocaína. Os dl~ q~~ a prohfera?ao de M~ afeta, e.x?tamente, u_m
outros sete tratavam do sistema de segurança dos pnnclplo democrátl~~. O pr.oJeto de leI e a expressa0
bancos. Além desse truque, há outro. São as mu- do debate democ~~tl~o, :iIZ ele..Já a ~P t~m um
danças que se introduzem na reedição de uma MP. c?mponente ~utontano. E a ma~lfestaçao unJlat~r?1
Em agosto do ano passado, FHC baixou uma MP, d~ta?a ~~c~usl~fmente pel? ~resldente e co~ e!lc~-
para manter o CADIN _ Cadastro dos Inadimplentes c~a Ime la~. . a nada mais e que a expressa0 Indl-
com a União. A MP previa que dívidas podiam ser vldual do pnnclpe.
parceladas em sessenta vezes. Na oitava reedição Saiu o mínimo-Iaranja
dessa MP, em abril, FHC achou ~elhor que o parca- Depois de dezessete anos adotando o INPC
lame~t~ fosse em 72 vezes. ~sslm, mudou a MP e, como indexador para os reajustes salariais, o Gover-
num. UnlCO golpe de pena, a Vida de quem tem saldo no quebrou uma tradição e adotou um indicador-la-,
a pagar ao Governo. ranja para aumentar o salário mínimo. Numa me-

Com a amizade de um Executivo que gosta de diante provisória enviada ao Congresso na semana
editar MP e um Congresso que se omite, criou-se passada, o Governo reajustou o mínimo em 12%. O
uma balbúrdia, institucional. Para a maioria dos cida- índice usado foi o IGP-DI, da Fundação Getúlio Var-
dãos, é indiferente se a alíquota de importação de gas. A surpresa foi geral. Isso porque o IGP-DI é um
carro foi fixada através de um projeto de lei ou de daqueles índices amplos, que tentam pescar a situa-
uma MP. Mas, para quem entende do assunto, o ção dos preços em toda a economia. Cerca de 60%
quadro é juridicamente escandaloso. Estamos viven- do que avalia são preços do atacado, como petróleo
do em plena ditadura. Somos o único país do mundo e autopeças. Ou seja, reajustou-se o mínimo com



Regina Pires
Da equipe do Correio

Parlamentares do próprio PT, um dos partidos
de oposição que entraram com ações no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória
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base num índice que avalia o poder de compra de sai a R$5,50. O leite em pó subiu 4% e deverá ficar
empresas que adquirem insumos e matérias-primas, ainda mais caro este mês. Usando estoques nego-
e não de uma pessoa que vai à feira. O Govemo su- ciados antes, o Rainha vende o leite Ninho a R$2,SS
gere que o trabalhador come petróleo, dorme em es- -10% abaixo do custo.
tradas de ferro e se veste de alumínio, ironiza o De- - Esses aumentos decorrentes da entressafra
putado Delfim Netto (PPB - SP). e de problemas circunstanciais sempre vão existir.

A troca de índices não foi aleatória. O Planalto Passada esta fase, o mercado se ajusta. Mas os au-
queria dar um reajuste de 12%. Como o INPC variou mentos dos derivados de leite não chegarão a pres-
18,3% entre março de 1995 e abril deste ano, foi sionar a inflação, porque o peso deles nos índices é
descartado. Tentou-se também o IPA, mas ele só pequeno. A variação de preços de maio deverá em-
variou 6%, e aí era demais. Os 12% estão abaixo da patar com a de abril- disse Fomari.
inflação no período. Como o mínimo diz respeito ao Entre os outros produtos que mais subiram em
mundo do funcionalismo público, onde também ser- abril estão o macarrão (4,4%) e a farinha de trigo
ve de referência para salários maiores, o arrocho (2,7%), devido a reflexos da elevação das cotações
tenta evitar que prefeituras e Estados gastem muito do trigo no mercado internacional. De janeiro a mar-
com folha;; de pagamento. No mundo da iniciativa ço, as massas acumularam reajuste de 16,7% - de
privada, o ,1línimo é cada vez menos usado. R$0,60 para R$0,70 - nas tabelas dos fornecedores.

Despesa com os 30 produtos totaliza R§131,94, E em abril, algumas indústrias subiram mais 4%. A
o que está 17,8% acima do salário mínimo alta do trigo também já se refletiu no pão: a maioria

O custo da cesta básica para uma famOia de das lojas passou o preço do pãozinho de R$0,10
quatro pessoas subiu apenas 2,04% em um ano e para R$0,12 na segunda quinzena de abril. Nas pa-
nove meses de Real. Já o salário mínimo teve valori- darias, o preço é maior. R$0,15.
zação bem maior - de R$ 64,79 para R$112 O mercado de carne bovina permanece está-
(72,9%). Mas ainda é insuficiente para comprar a vel. No fim de semana, várias empresas fizeram pro-
cesta de 30 produtos básicos encontrados em su- moções dos cortes de maior saída - chã, patinho e
permercados, que em 1Q de julho de 1994 custava lagarto - por R$2,59 e R$2,69. E como opção o con-
R$129,30 e hoje sai a R$131,94 - 17,8% acima do sumidor encontra a carne suína, que está custando
novo mínimo, que foi reajustado em 12% este mês. até R$2,39 (o carrê, na Sendas), preço 35% mais

Pelo levantamento da Associação dos Super- baixo que o cobrado no Natal. Há também o chester,
mercados do Rio (ASSERJ), o custo da cesta em oferecido a R$2,58 pelo Três Poderes. Já os fome-
abril caiu 0,03% em relação a março: R$131,97. A Ii- cedores de frango aumentaram seus preços de ta-
geira queda foi provocada principalmente pela baixa bela entre 10% e 15%. O custo atual já.é de R$1,15.
nos preços do feijão (6,5%), salsicha (6,1%) e óleo Na Sendas, hoje é o último dia da promoção do fran-
de soja (5,6%). O arroz e o café também concorre- go Sadia a R$0,99 - preço 30% abaixo da média de
ram para o declínio, com preço 4,1% e 3,3% meno- mercado.
res quer os de março. Diante desta tendência e das No setor de higiene e limpeza, a maior alta foi
vendas em queda, o presidente da Asse~, Aylton a do creme dental (5,9%). Os demais artigos - de-
Fomari, não acredita que o aumento do salário míni- tergentes em pó, papel higiênico, sabonete e absor-
mo se reflita em alta dos preços este mês. vente higiênico - tiveram os preços reduzidos em

- O movimento vem caindo desde outubro. O abril. Os supermercados continuam usando os im-
trimestre fechou 0,75% negativo. Não há clima para portados como opção de preço mais baixo. A Sen-
altas - previu Fomari. das, por exemplo, lançou ontem o sabão em pó ale-

Ele admite, contudo, que alguns produtos de- mão, com a marca da casa, a R$1,89 - 20% mais
verão continuar subindo, por pressão de oferta redu- barato do que o amo.
zida e de início da entressafra. É o caso do queijo, TRABALHADORES PODEM
que ficou 17% mais caro em abril e deverá manter a PERDER REAJUSTE DE 120k
tendência de alta. A alíquota de importação baixou
de 35% para 20%, mas ainda assim os supermerca
dos nt.o se animam a comprar, já que os preços lá
fora nao estão tãó convidativos. Em 't~5, o merca
do foi invadido pelo quei; , alemão, qué'chegou a ser
\'. :ldido por até R$2,39 um d alíqudfâde 2%. Hoje
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(MP) do salário mínimo, não se entendem sobre o
que pode acontecer se forem concedidas liminares
suspendendo a MP. A líder do PT na Câmara, San
dra Starling (MG), reconheceu que os trabalhadores
e aposentados ficarão sem qualquer reajuste, até
que seja aprovado um projeto de lei instituindo um
novo valor ou que seja emitida nova MP.

Essa é a conclusão a que havia chegado o mi
nistro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Almyr
Pazzianotto, divulgada ontem pelo Correio. Se
R$112 é muito pouco, pior será receber, em maio,
os mesmos R$1oo que vigoraram há um ano, na
opinião de Pazzianotto.

Discordando da companheira de bancada, o
Presidente da Subcomissão de Salário da Câmara,
Deputado Paulo Paim (PT - RS), disse ontem que
na hipótese de suspensão da MP por determinação
do STF, a reposição salarial do mínimo seria feita
pela inflação dos últimos meses, de acordo com o
INPC - ou quedaria cerca de 20%. Segundo ele, fi
caria valendo a Lei nll 8.880, cujo artigo 29 determi
na o IPC-r, como indexador. O IPC-r foi extinto em
julho do ano passado e substituído pelo INPC, calcu
lado pelo IBGE.

Lei superada
O problema é que a Lei nll 8.880, que instituiu

a URV, está superada pela lei que criou o Real, lem
bra o Ministro do TST. Foi um chute quilométrico
esse do Deputado Paulo Paim, criticou. Na opinião
de Pazzianotto, os partidos de oposição não medi
ram conseqüências quando entraram com recurso
no Supremo.

Para Sandra Starling, o Executivo que resolva
o problema. Se quiserem, podem fazer emendas ao
projeto do Paim que será votado nos próximo dias.
O projeto do Deputado fixando o valor do salário mí
nimo em R$180, deverá ser votado na próxima se
mana na Câmara, caso seja aprovado hoje em ple
nário o pedido de urgência encaminhado por Paim.

Foi o Executivo que atropelou a votação do
projeto, querendo fixar o mínimo por meio de medida
provisória, disse o Deputado. Ele considera difícil
aprovar esse novo teto para o salário. O pessoal do
Govemo vai querer tomá-lo mais palatável. Ele disse
ter chegado aos R$80, levando em conta uma média
entre países do Mercosul. No Uruguai, o salário mí
nimo é de US$160, na Argentina, US$200, no Para
guai, US$240.

Nova Ação
Ontem, o PT, PDT, PCdoB e PSB entraram

com nova ação no STF, alegando inconstitucionali-

dade da MP do salário mínimo. Essa ação e um
pente fino em todas as irregularidades da MP, de
acordo com Sandra Starling. As alegações de que a
MP fere a Constituição vão de questões como a re
dução dos rendimentos de servidores aposentados
(que passam a contribuir para a Previdência sem re
ceber reajuste) até a necessidade de manter o valor
de compra do salário.

Os parlamentares da oposição vão pedir, ama
nhã, o apoio do Presidente do senado, José Samey
(PMDB - AP), para impedir que o Govemo reedite a
medida provisória. A expectativa é ouvir de Samey a
garantia de que a MP será votada este mês pelo
Congresso. Se isso não acontecer, Fernando Henri
que fica automaticamente autorizado a reeditá-Ia. O
encontro no gabinete do Presidente do Senado está
marcado para as 12h.

O Poder Legislativo não pode continuar sub
misso ao Palácio do Planalto, reclama a Deputada.
Segundo ela, o Presidente utilizou uma MP para fi
xar o novo mínimo, porque sabia que os Congressis
tas não concordam com o valor, ridículo e perverso.

O SR. GERVÁSIO OUVEIRA (PSB - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
Srs. Deputados, o Amapá viveu momentos importan
tes da sua vida pública. Dona Danlelle Mitterrand,
esposa do grande estadista francês, François Mitter
rand, deu a nós, amapaenses, a honra de sua visita.

Danielle Mitterrand se sensibili2l0u com os pro
blemas do Amapá. Nas 37 horas que passou em
nosso solo, esteve presente no Oiapoque, onde des
ta vez não foi a juventude que pintou a cara, mas os
índios da aldeia Manga dos fndios Caripunas, para
recebê-Ia e ao mesmo tempo protestar contra o de
creto do Govemo Federal, que permite contestações
às demarcações das áreas indígenas.

E por falar isso, Sr. Presidente, nobres cole
gas, quero neste momento fazer um apelo ao Presi
dente da República para que revogue esse decreto
que atenta contra os direitos indígenas. Este é um
apelo que faço em nome dos povos indígenas do
Brasil. D. Danielle Mitterrand estará levando para a
ONU e para a reunião que acontecerá em agosto,
em Genebra, denúncias contra os direitos humanos
que estão sendo violados no Brasil.

Nesta visita, também se fizeram presentes lide
ranças dos sem-terra, que levaram um dossiê, no
qual constam os massacres que vêm ocorrendo em
todo o território nacional. A ilustre companheira Dic
linda Alves de Souza pediu que Madarr.e Mitterrand
faça com que o Bras;1 pague caro por eSE€S aconte
cimentos, d~nunciando-os ~ Comissão de Direitos
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Humanos do Parlamento Europeu, além de ter res- conjuntos habitacionais, que proliferaram, a princí-
saltado que a matança de dezenove trabalhadores pio, nas periferias das capitais e, algum tempo de-
:;em-terra em Eldorado do Carajás, no Pará, não pois, alcançaram muitas cidades interioranas.
\)ode ficar como mais um dos crimes impunes que o Franqueada a palavra, num dado instante, ar-
C:stado comete. gúi o Presidente da CEF sobre a possibilidade de

Não poderia deixar de cumprimentar neste mo- aquele programa de moradia para fammas de baixa
mento o Governador do Estado do Amapá, João AI- renda ser estendido, também, a pessoas residentes
berto Capiberibe, que tudo fez para que Dona Da- no campo, na zona rural propriamente dita. Na mi-
nielle Mitterrand tivesse uma digna recepção. Não nha justificação para essa proposta, alinhavei, den-
adianta acharmos que em breve estaremos fazendo tre outras razões, a de que, assim agindo, estaría-
parte do Primeiro Mundo, como o Governo quer nos mos ao mesmo tempo contribuindo para o estanca-
fazer acreditar, só porque temos uma moeda está- mento do êxodo do campo em direção às cidades,
vel, diga-se de passagem, à custa de muito sacrifício bem como nas regiões sabidamente endêmicas no
da sociedade. Se olharmos para trás veremos o de- tocante à doença de Chagas, ao promovermos a
semprego, a fome, a miséria, os excluídos e outras construção de habitações decentes, aportaríamos
mazelas. inestimável contribuição ao combate dessa grave

O Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso enfermidade" mediante a sua efetiva prevenção,
precisa se conscientizar de que não basta ir lá fora e pelo simples rebocar das casas.
vender o País ou pregar ilusões e fantasias do seu A proposta causou impacto, sem dúvida, e
sonho megalomaníaco. É preciso primeiro dar uma anos depois, em que pese nunca ter tido qualquer
resposta convincente à sociedade sobre os massa- sinalização nesse sentido, o programa do Governo
cres do Carandiru, da Candelária, de Eldorado do Federal, tocado pelo Secretaria Especial de Ação
Carajás, e de outros com menos repercussão nacio- Comunitária (SEAC), passou a estimular a constru-
nal, que acabaram ceifando vidas. Mesmo com to- ção e a reforma de habitações também em áreas ru-
das essas desgraças o Governo insiste em empurrar rais.
com a barriga os problemas mais cruciais em que o Não há dados disponíveis sobre a avaliação
País vive. dos resultados desse programa, pois pouco tempo

Infelizmente, as soluções que o Governo apre- depois, com a mudança de governo e consoante a
sentou para esses problemas é uma piada. Nesse regra geral de descontinuidade de políticas governa-
momento, tenho de concordar com Charles de Gaul- mentais pelos sucessores, foi ele extinto.,
le, conterrâneo de Madame Mitterrand - este País Agora, no atual Governo, o Ministério da Saúde
não é sério. mais uma vez despertou para a importância das me-

Todo mundo sabe que o Mfnistério Extraordiná- didas profiláticas que englobam, dentre outras, a
rio de Coordenação de Assuntos Políticos foi criado melhoria habitacional (notadamente o reboco das
com a finalidade de persuadir os parlamentares da' casas); como medida essencial no combate à doen-
bancada governista para votarem a favor das pro- ça de Chagas.
postas do Governo. E o troca-troca nos Ministérios Apesar dos minguados recursos alocados à
da Agricultura e da Indústria, do Comércio e do Tu- área da saúde, ainda mais escassos para as ações
rismo, foi para resolver compromissos que o Gover- a serem desempenhadas pela Fundação Nacional
no assumiu com o PTB e PPB. Já o Ministério Ex- de Saúde (FNS), o Programa de Melhoril;l Habitacio-
traordinário de Política Fundiária é mais uma sigla nal, em zonas endêmicas de Chagas, vem sendo
para fazer de conta que o Governo está preocupado tocado com resultados promissores.
com os sem-terra. Esta é a triste prática da atual pc- No Piauí, em vários Municípios, essa benfazeja
lítica de FHC. ação se desenvolve, sob a competente supervisão

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Pronuncia o seguinte da Coordenadoria Estadual, da FNS. Nos últimos
dl.3CUrsO.) - Sr. Presidente, Sris e Srs. Deputados, três meses, mais de mil moradias na zona rural fo-
quando era Prefeito de 0eiras, fui convidado para ram melhoradas. Com o deslanchar do Orçamento
assistir a um encontro, em Teresina, sobre polftica de 1996, espera-se que esse importante programa,
habitacional, com a presença do saudoso Senador alcance numerosas outras povoações interioranas,
r\l~arcos Freire, então Presidente da Caixa Econ6mi- em que é alta a prevalência dessa terrfvel enfermi-
ca Federal. dada.

Vivfamos o perfodo do auge da construção dos É evidente que, agindo dessa maneira, não se
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está somente promovendo uma ação básica de saú- neste período, experiência muito grande na adminis-
de, mas também contribuindo sobremaneira para tração de incentivos fiscais, para que, através destes
melhorar as condições de vida desses contingentes estímulos, promovesse o crescimento econômico do
enormes de rurícolas que, paulatinamente, estão Norte, reduzindo o grande fosso existente entre a re-
sendo beneficiados com esse programa, uma vez gião e outras áreas do País.
que, nessas habitações miseráveis, infestadas pelos A Sudam está estruturada na cidade de Belém,
barbeiros, os seres humanos ali residentes são na o seu palácio, a sede da burocracia, circundada de
realidade inquilinos, pois esses miseráveis casebres grande número de escritórios de consultoria, que,
constituem mesmo a morada dos insetos transmis- por fora, agencia e acompanha o evoluir dos proje-
sores. tos na malha burocrática.

O sucesso de um programa dessa natureza Todas as estatísticas podem mostrar claramen-
muito depende, contudo, de sua continuidade e de te que, para Rondônia, como ente federativo e Esta-
sua ampla cobertura territorial, de modo que, nas do de abrangência da Sudam, a existência deste ór-
áreas infestadas pelo barbeiro, a melhoria habitacio- gão tanto faz como tanto fez.
nal alcance a grande maioria das casas que, por É desprezível, comparativamente com outros
suas precárias condições, constituem o habitat pre- Estados, as aplicações de recursos incentivados
ferido dos triatomíneos. para desenvolver projetos no Estado de Rondônia.

Por outro lado, em face da grande extensão da Foram gatos-pingados os projetos aprovados e
área de prevalência da doença de Chagas, que efetivamente desenvolvidos no Estado e, aqueles
abrange vários Estados, à semelhança do que ocor- que foram contemplados, partiram de iniciativas iso-
re com outras graves endemias, faz-se absoluta- ladas, sem nenhuma correlação com os verdadeiros
mente indispensável a atuação coordenadora de um eixos de desenvolvimento estadual.
órgão tecnicamente qualificado para conduzir o di-
versificado, árduo e complexo trabalho de preven- A concentração de projetos efetivamente im-
ção, que inClui 'obras de saneamento, desinsetiza- plantados mostra que do total de 467, Rondônia fi-
ção, vacinação sistemática, tratamento de casos, vi- cou com apenas 7, enquanto 115 no Pará, 143 no
gilância epidemiológica, campanhas de educação Mato Grosso, 71 no Amazonas, 34 no Maranhão e
sanitária. Para tanto, o órgão vocacionado, por exce-, 18 no Tocantins. Vimos também que a partir de
lência, é a Fundação Nacional de Saúde. 1994 melhorou a distribuição dos projetos novos,

mas mesmo assim a concentração é clara.Sucessora do Sesp e da Sucam, a FNS é' a le-
gítima herdeira da tradição, da experiência operacio- Os incentivos e investimentos evidenciam a
nal e técnica e dos 'Conhecimentos especializados acentuada concentração no Pará, Mato Grosso e
dessas duas· importantes repartições, que deixaram Amazonas, que respondem, no conjunto, por 94,2%
história na saúde pública brasileira. ' , 'e 94,4% das inversões geradas pelos pr?jetos.

Cumpre, portantO, ao Governo Federal e, parti- Os outros Estados apresentam participação
cularmente; ao Ministério da Saúde, oferecer à .Fun~ d~sprezível na absorç~o de incentivos e aplicações
dação todas as condições materiais e financeiras de investimentos.
para que o magnifico trabalho desenvolvido no pas- -Rondônia cresceu - é certo - tendo hoje um
sado possa ter a necessária continuidade no presen- bom desempenho econômico, mas este esforço de
te, a traduzir-se, em futuro próximo, no definitivo desenvolvimento, praticamente, nada deve à Su-
controle e subseqüente erradicação das endemias, dam.'
que ainda representam sérios entraves à economia' " Acredito, Sr. Presidente, que esse desnível in-
nacional e à melhoria das condições de saúde da tra-regional,administradopela'Sudam, necessita de
população brasileira., ,', urgentes mudanças, principalmente para que o ma-

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB -' peamento de desenvolvimento da região e setoriza-
RO~ Pronuncia o seguinte discurso.) '- Sr. Presiden- do por áreas seja feito; que as ações do órgão persi-
te, Sf"ls e Srs.Deputados, retomo como pauta princi- gam esses óbjetivos e não fiquem apenas atenden-
pai do meu discurso o assunto SUDAM (Supeririten- do as demandas espontâneas e.especulativas de a,
dência de Desenvolvimento da Amazônia), que tem, b ou c.
nestes 29 anos de existência, assumido a responsa- ' Impõe~se um ordenamento plurianuaL'Que os
bilidade pelo desenvolvimento da região Norte. projetos aproVados esfejam visando 'e contemplando

Esta agência de desenvolvimento adquiriu,· \ objetivos óbvios - que sejam os realmente voltados
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à integração regional, à melhoria dos indicadores sO- Outro assunto, Sr. Presidente, Srls e Srs. De-
ciais do povo da Amazônia. putados.

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Pro· Acabo de receber dos empresários de Eirune·
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrDs e pé, Estado do Amazonas, manifesto sobre a prová-
Srs. Deputados, oitenta anos de idade, mil metros vel desativação da agência do Banco da Amazônia
de natação por dia, quatro quilômetros de caminha- (BASA) daquela cidade.
da, há mais de 20 anos Presidente da Fifa. Nem me Trata-se da agência pioneira desse banco de
refiro a João Havelange apenas porque completa 80 desenvolvimento, fundada em 1956, que atende a
anos de idade, amanhã, 8 de maio, mas porque aca· região do Alto Juruá, estendendo seus serviços aos
bei de chegar de Atlanta, Estados Unidos, onde Municípios vizinhos de Ipixuna, Envira, Itamarati e
pude verificar a competência desse personagem que Guajará.
no ambiente esportivo internacional disputa, com o A região do Rio Juruá foi na época da acono-
Ministro Pelé, a primazia de maior personalidade. mia da borracha uma das mais prósperas do Ama·

Os dois são brasileiros e minha referência nes- zonas e do Brasil. Hoje essa mesma região está em
se momento - como já tive oportunidade de me pro- fase de renascimento com o terceiro ciclo implanta-
nunciar outras vezes - é da possibilidade da realiza- do pelo Governador Amazonino Mendes, que muito
ção das Olimpíadas de 2004 no Rio de Janeiro. Sem em breve colocará essa região no ranklng brasileiro
favor, se as Olimpíadas de 2004 forem no Brasil, tal dos produtores de grãos, fixando o homem na hin-
fàto se deverá principalmente à pessoa e à ação de terlândia e promovendo o desenvolvimento integra-
João Havelange. do do grandioso Amazonas.

O fechamento dessa agência bancária seráPor isso, homenageio este brasileiro que teve
uma vida dedicada ao esporte, embora residindo em uma apenação ao povo de Eirunepé e do Rio Juruá,
diversas partes do mundo, nunca deixou de manter que não fez por merecer e trará sérios prejuízos à
uma estreita ligação com o Brasil. essa população.

Os argumentos do Basa são de que o alto índi-
O SR. CLÁUDIO CHAVES (Bloco/PFL - AM. ce de inadimplência existente é o motivo maior. Ora,

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, isso é um ab.
srªs e Srs. Deputados, o dia de hoje, 7 de maio, traz surdo, isto que é a inadimplência de débitos bancá.
no calendário o Dia do Oftalmologista. rios, infelizmente, é um problema decorrente da tur-

Aproveito a efeméride para desta tribuna para- bulenta situação econômica em que o Pais vive.
benizar e solicitar um voto de louvor a todos os mé- Além do mais, no caso de Eirunepé, todos os deve-
dicos especialistas em preservar o dom divino da vi- dores estão querendo fazer composição e renego-
são, espalhados por todos os recantos da terra. ciar seus débitos há cerca de dois anos.

O mundo tem hoje cerca de 42 milhões de ce- Apesar disso, o último balanço dessa agência
gos, e o Brasil aproximadamente 600 mil, sendo bancária fechou com saldo positivo. Pasmem o ab-
80% desse contingente prevenível ou curável. surdo!

Ao materializar tal medida, o Basa fará o mes-
Nosso País conta hoje com mais de 7 mil oftal- mo que Monsieur Bergeret _ personagem de Anato-

mologistas para uma população de 170 milhões a le de France _ que, ao descobrir que a esposa o
uma relação de 1 para 25 mil habitantes, números traía no sofá, resolveu o problema retirando o sofá!
esses semelhantes a dos países desenvolvidos. Acredito na sensibilidade do Sr. Ministro da Fa-

Ocorre, entretanto, que no Brasil mais da meta- zenda, Pedro Malan, e da srª Flora Valladares Coe.
de desse universo está concentrada em apenas dois lho, Presidente do Basa, em não permitir a consu-
Estados - Rio e São Paulo -, sendo que em grande mação de tal aberração.
número de cidades do interior das regiões Norte, O SR. EFRAIM MORAIS (BlocolPFL - PB.
Nordeste e Centro-Oeste inexiste esse profissional Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
médico especializado. srªs e Srs. Deputados, o mo'tivo que me traz a esta

Como oftalmologista, clamo a classe oftalmoló- tribuna é para prestar minha homenagem a um dos
gica para refletir sobre a problemática da saúde ocu- órgãos de imprensa mais respeitados do meu Esta-
lar da população pobre e a trocar o trabalho muitas do, Paraíba. Hoje, o jornal O NoJ1e, ligado aos Diá-
vezes aviltante das grandes cidades pelo trabalho rios Associados, está completando 88 anos de exis·
digno das pequenas cidades da hinterlândia. tência.
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Durante todos esses anos, O Norte vem parti- Itumbiara são, hoje, importantes centros de conexão
cipando da história do nosso Estado, influenciando do narcotráfico.
na sua vida política e social e contribuindo para me- O consumo de drogas em Goiás, segundo a
Ihorar o nível de vida da sociedade, através das Polícia Federal, cresceu 50% nos últimos três anos.
suas denúncias. A maconha vem da Bahia, Pemambuco, Mato Gros-

. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o jornal O Nor- so e Paraguai. A cocaína, da Bolívia, passando por
te é hoje não apenas mais um simples órgão de im- Rondônia e Mato Grosso.
prensa da Paraíba, é parte da nossa história, parte Isto é assustador, senhoras e senhores. Os
do nosso povo. Por isso, gostaria de deixar registra- pais precisam saber que não há vacina contra o
do nos Anais desta Casa a minha homenagem a abuso de drogas, mas há coisas que podemos fazer
este jornal. enquanto famílias, comunidade e nações, para liber-

O fato de pertencer aos Diários Associados, tar nossas crianças e nossos jovens de um futuro de
um conglomerado de empresas de comunicação desesperança por causa do abuso de drogas. No
existente em todo o País, torna O Norte ainda mais momento em que reconhecemos que não somos im-
especial para nós, paraibanos. potentes nessa luta contra o uso de drogas, pode

mos nos mobilizar e derrotar o problema.
Os Diários Associados, que já foi o mais pode- Da mesma maneira que não há consumidores

roso conglomerado de empresas do País, foi criado de drogas passivos, não pode haver nações indife-
por um filho da Paraíba, jornalista Assis Chateau- rentes na guerra contra as drogas. O aumento no
briand. Por isso a importância ainda maior daquele consumo de drogas tem contribuído para que as na-
matutino para o nosso povo. ções cumpram, com urgência, suas obrigações inter-

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de nacionais. Elas testemunharam como os poderosos
deixar meus parabéns não apenas aos que funda- senhores das drogas aterrorizaram a Colômbia, co-
ram aquele jornal, mas, principalmente àqueles que laboraram com os terroristas no Peru e na Birmânia
o fazem atualmente, dando continuidade a um traba- e tentaram debilitar os governos legítimos em diver-
lho sério de extrema importância para a história do sos países. Quando os narcotraficantes chegam a
nosso povo. se oferecer para pagar a dívida interna de um país

A SRA. MARIA VALADÃO (Bloco/PFL - GO. em troca de anistia, temos o dever de reconhecer
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, quão poderosos e perigosos são esses indivíduos.
Sr"s e Srs. Deputados, o martírio das drogas exige Os pais, por sua vez, sabem que será impossí-
combate sistemático e intermitente, através de açõ- vel afastar as drogas de suas famílias se um deles
es simultâneas nos campos pedagógico, político, po- fizer vista grossa ao consumo de entorpecentes. As
Iicial e social, sobretudo, junto às formadoras de opi- comunidades não podem triunfar sobre os narcóti-
nião e à elite dirigente. cos se permitirem que os vendedores mudem de um

Condições econômicas deficientes exacerbam local para outro.
o problema do cultivo das drogas e é difícil persuadir Os meios de comunicação podem e devem de-
os países em desenvolvimento a cooperarem na sua sempenhar um papel importantíssimo na solução da
erradicação ou interdição. Os usuários de drogas es- crise do consumo de drogas em nosso País.
tão, em última instância, vinculados aos que culti- Em contrapartida - volto a repetir - as escolas
vam ou processam os narcóticos e que se encon- que pretendem eliminar as drogas de suas salas de
tram a milhares de quilômetros de distância. A ca- aula têm que adotar uma política clara e decidida,
deia que vai do produtor ao consumidor estende-se fazer cumpri-Ia e orientar sobre sua prevenção, com
através dos continentes e une um adolescente vicia- o apoio dos estudantes, dos pais e da comunidade
do em drogas de um extremo ao outro do mundo. em geral.

Por diversas vezes ocupei esta tribuna para Finalmente, quero aqui parabenizar a Polícia
combater o tráfico de drogas, que assola cada vez Federal pelo profícuo trabalho de combate ao narco-
mais o nosso País. Em 1995, o Centro-oeste liderou tráfico que está sendo realizado em Goiás. Conti-
o ranking nacional de apreensão de cocaína, com nuemos unidos nesta árdua tarefa, como fammas,
2.304 quilos, e somente nos três primeiros meses comunidade e Nação, a fim de coibir a perniciosa
deste ano a Polícia Federal apreendeu, em Goiás, ação dos traficantes. Nossos filhos não estarão Ii-
35 quilos de pasta-base da droga. Além de Goiânia, vres enquanto eles estiverem em liberdade!
as cidades de Jataí, Rio Verde, Santa Helena e O SR. EDSON QUEIROZ (Bloco/PPB - CE.
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Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Não é de hoje que o Presidente Fernando Hen-
SrDs e Srs. Deputados, passa-se entre nós um fato rique mostra o seu desconforto com a atuação do
hilariante, para não dizer ridículo. Mais parece peça Congresso Nacional. A própria idéia de reeleição,
de uma comédia mambembe, sem querer desmere- lançada num início de mandato, com todos os incon-
cê-Ia porque autêntica, - do que uma prática comum venientes que a abertura do processo sucessório in-
em um País que se pretende democrático. corpora nesta oportunidade, é, por si só, inconve-

Em reunião com os Ministros da área social e niente e revela uma faceta da personalidade daque-
com os membros do Conselho do Comunidade Soli- les que pretendem se perpetuar no Poder.
dária, o Presidente Fernando Henrique Cardoso re- O plebiscito, nova idéia acalentada pelos acóli-
clamou deste Congresso a aprovação de projetos tos presidenciais, traz embutido um perigo, não para
que agilizem a área social, em particular a reforma o mandatário e seus assessores, mas para toda a
agrária, ao mesmo tempo em que fazia uma ameaça Nação. Na hipótese de um não para a reeleição de
velada, quando afirmou não querer ser um ditador, Fernando Henrique, como ele se comportaria até o
utilizando-se de medidas provisórias para promover final de seu mandato? Tão inquieto que se mostra
a reforma agrária. quando contrariado.

Somente esta afirmação seria suficiente para O Presidente e seus assessores devem enten-
desconfiarmos das melhores intenções do Sr. Presi- der que às suas vontades pessoais se sobrepõem
dente da República, com todo o respeito à investidu- os interesses maiores da Nação, e que o Legislativo
ra que o cargo lhe confere. e o Judiciário também são soberanos, e constituem,

Quem foi, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa- com o Executivo, os alicerces das democracias sem
dos, que se lembrou da força para coibir a manifes- adjetivos. O Presidente precisa entender que demo-
tação desesperada dos sem-terra do Pará? É la- cracia não é moderna, nem arcaica. Tampouco é re~
mentável lembrar que foi um Governador que en- lativa. É só democracia. É a forma de governo em
grossa as fileiras do partido do Presidente da Repú- que a soberania é exercida pelo povo, através de
blica. Quem, por acaso, utilizou-se de uma medida seus legítimos representantes.
provisória para fixar o reajuste do salário mínimo em Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
12% e o estabelecimento da contribuição dos apo- O SR. LUIZ BUAIZ (Bloco/PL - ES. Pronuncia
sentados, matéria antes já rejeitada por este Con- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrDs e Srs.
gresso, senão o próprio Governo moderno do Presi- Deputados, lamentável, injusta e inoportuna a medi-
dente Fernando Henrique Cardoso? da provisória que reajusta o salário mínimo. A medi-

Depois de tachar os partidos oposicionistas de da fere o assalariado e o aposentado. O Congresso
arcaicos, agora o Presidente Fernando Henrique não terá nem tempo de rejeitá-Ia, porque a Justiça
Cai'doso substitui o discurso, que se esperava fosse se encarregará de derrubá-Ia, com as inúmeras açõ-
para anunciar medidas efetivas visando reduzir as es que entrarão nos diversos pontos do País e por
desigualdades sociais de nosso País, por uma peça diversas categorias e sindicatos organizados. Vejam
que tenta amordaçar o Congresso Nacional com V. ExAs o que fizeram com os índices que usaram
uma injeção de anestesia para utilizar-se ainda mais para penalizar. O IGP-DI não é apropriado nem rep-
do AI-S dos modernos: as malfadadas medidas pro- resentativo. O IGP-DI, usado para acertar o aposen-
visórias. tado, é um índice apurado apenas no Rio de Janei-

. O Presidente da República, em verdade, seja- ro, com os componentes não condizentes para a
mos realistas, chamou este Congresso, e todos os cesta básica do aposentado. Qual o aposentado que
que o integram, de incompetentes, porque ainda não compra por atacado? Pois bem. O IGP-DI usa os
lhe deram a reforma administrativa que permite de- preços por atacado para medir a variação do seu ín-
mitir sem levar em consideração direitos adquiridos dice. É, portanto, falho e incompleto, ao contrário do
no serviço público, num frontal desrespeito à própria INPC, que sempre reajustou os salários e benefí-
Constituição. cios. A lei manda que se calcule com base no IPC-R

Já aqui nos manifestamos, por diversas vezes, entre maio e junho, e depois de junho entrou o INPC
sobre a necessidade de restringir-se o uso das me- de junho a abril. Os dois índices apurados nesse
didas provisónas por parte do Executivo, permitindo~ tempo deram 18%. Outro absurdo é penalizar os
se que o Congresso cumpra com liberdade sua fun- aposentados que deram toda a uma vida ao País
ção de legislar, e dá ao Presidente os instrumentos com uma contribuição previdenciária. É tirar de
mínimos para a govemança. quem já tinha para penalizar. Os aposentados, sem
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nenhum aumento ou correção no salário, vão ser pe- anos, praticando os juros mais baixos da história da
nalizados em 12% nos seus proventos, que já são humanidade. Algo parecido com 1,3% ao ano.
insignificantes. Bastou a economia japonesa patinar nas ram-

Para finalizar o quadro horrível que se instalou, pas da estagnação para o Governo de lá implantar
aumenta a alíquota dos autônomos sem nenhuma um plano desenvolvimentista alicerçado basicamen-
razão visível. Quanto ao salário mínimo, que a enge- te na mistura da redução de juros com impostos me-
nharia política tucana considera imoral, mas, ao nores. Atualmente a taxa primária de juros de curtís-
mesmo tempo, empurra goela abaixo da classe tra- simo prazo não passa de 0,5% ao ano naquele País.
balhadora, é o mesmo que dizer que tudo bem, de- E o que se vê hoje no Brasil? Milhares de pe-
pois de um ano você pode apenas comprar 10 quilos quenas e médias empresas fechando suas portas,
de frango a mais na sua cesta básica. Os tucanos, colocando no olho da rua milhões de trabalhadores.
que são os políticos de salão, falam bonito para es- Tudo isto está acontecendo sem que o Poder
conder o mal que fazem ao povo, não querem saber Público adote uma só medida para reverter este
de distribuir a renda, não querem uma política de sa- quadro desesperador.
lário mínimo. Prometem tudo a longo prazo. Todos
sabemos que desde maio do ano passado a inflação Esta omissão é injustificável, pois este mesmo
se acumulou cerca de 20%, bem acima dos 12% da- Poder Público vem queimando bilhões de reais para
dos pelo Governo do PSDB. socorrer o sistema financeiro nacional. Só com o

Insensível a decisão da Câmara dos Deputa- Econômico, o Nacional e outras instituições falidas,
dos, que há seis meses rejeitou, por 306 votos a o Banco Central, através do Proer, já desembolsou
124, o projeto de lei que descontava seguridade dos aproximadamente R$13 bilhões, quase o dobro do
funcionários inativos. A Medida Provisória ainda in- que foi gasto com a saúde pública no ano passado.
clui este desconto. Um escândalo.

Descontar com que finalidade, se o aposenta- . O Governo justifica este socorro aos banquei-
do, ao longo dos anos de trabalho, já cotribuiu para ros argumentando que nenhuma economia do mun-
ter direito a sua aposentadoria? do pode prosperar sem um sistema financeiro orga~

Esse é mais um ato de violência praticado con- nizado e saudável.
tra os aposentados, já sacrificados e sem reajuste Isto não deixa de ser verdade. Mas também
salarial há mais de dezesseis meses. não.é verdade que as pequenas e médiasempresàs

O SR.. CORAUCI SOBRINHO (Sloco/PFL _ são indispensáveis para qualquer nação?
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- No Brasil, as pequenas e médias empresas de-
te, srªs e Srs. Deputados, já ocupei esta tribuna vá- sempenham um papel muito mais importante do que
rias vezes para alertar o Governo sobre as enormes na maioria dos demais países. Cerca de 55't'o dos 33
dificuldades enfrentadas pelas pequenas e médias milhões de brasileiros que possuem carteira de tra-
empresas na atual conjunturaeconômica,doPaís. .' balho assinada estão neste setor.

A brutal carga tributári~" os juros abusivos e as Só pelo fato de ser o· maior gerador de .empre-
restrições ao consumo tornaram este setor produtivo gos num País que aumenta sua populaçãoeconomi-
insolvente. Raros são os pequenos empresários que camente ativa em quase 2 milhões de pessoas por
não estão endividados. ano, este 'setor já mereceria o mesmo tratamento

Para agravar ainda mais a situação, pequenos oferecido pelo Governo aos bancos. Lamentavel-
e m~ios empresários não estão' conseguindo rene.. mer;lte, as pequenas e médias empresas vêm sendo
gociar seus débitos com os bancos. Como se fosse di~çril1lil)adas pela insensi~i1idade oficial. . ' .
possível honrar.o pagamento de empréstimos corri-, ' Os pequenos e médios empresários não reivin-.
gidos pelos juros reais mais altos do mundo. dicam nenhum privilégio. Querem apenas dispor de

, Nem mesmo as poderosas multinacionais su- condições para uma sobrevivência digna, numa con-
portariam os juros praticados atualmente no Brasil: juntura repleta de dificuldades criadas pelo Plano
taxas reais superiores a 30% ao ano. Só que as mul- . Real. É obrigação do Governo suavizar estas dificul-
tinacionais dispõem de mecanismos que lhes permi- dades, permitindo a este segmento econômico rene-
tem buscar recursos no mercado externo, onde o gociar suas dívidas sem ter que encerrar suas ativi-
custo' do dinheiro é barato. dades.

O Japão, por exemplo, que é a segunda eco- O SR. EULER RIBEIRO (BlocoIPMDB - AM.
nomia mais pujante do planeta, vem, nos últimos Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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srªs e Srs. Deputados, a se manter a atuação do vimento dos fazendeiros da região de Carajás no
novo Ministro Extraordinário de Polftica Fundiária massacre dos sem-terra de Eldorado. Uma fita de vf-
Raul Jungmann - dinâmico, determinado e com o deo feita por um cinegrafista amador revela os basti-
apoio do Presidente Fernando Henrique Cardoso - dores da reunião ocorrida no dia 1!! de abril, no Palá-
estou convencido de que a reforma agrária finalmen- cio dos Despachos, entre o Governador do Pará (e
te será feita no nosso Pafs. secretariado) e os fazendeiros da região. Liderados

Hoje, no infcio da tarde, tive exemplo de que as por Carlos Xavier, Presidente da Federação da Agri-
coisas são para valer. Mantive audiência com o Mi- cultura; Geraldo Milton Soares, do Sindicato dos
nistro e com o Presidente do Incra, Raul do Vale, Produtores de Parauapebas - SINDIPRODUZ, e
aos quais expus a difrcil situação em que se encon- Geraldo Capota, Presidente do Sindicato dos Produ-
tram seiscentas famfiias de sem-terra que chegaram tores de Marabá, os fazendeiros confessam que
ao Municfpio de Apuf, no Amazonas, às margens da mantinham pessoas pagas infiltradas nos acampa-
Transamazônica. mentos dos sem-terra.

As terras lá são de excelente qualidade e per- Num trecho da fita, o fazendeiro Geraldo Capo-
tencem à União, não tendo custo de desapropriação. ta diz textualmente: Nós queremos tirar o bandido do
Nelas podem ser assentadas até 7 mil famfiias e já meio rural. Nos ajude, governador. O Presidente da
tem cerca de 2.600 parceiros produzindo e felizes. Faepa entrega um papel ao Secretário de Seguran-

Acontece que de janeiro a abril chegaram ao ça do Pará, Paulo Sette Câmara, e diz: Se retiras-
Apuf seiscentas famfiias procedentes de várias par- sem essas pessoas, com certeza iria melhorar, e
tes do Brasil que passaram a ocupar, inclusive, pré- muito, as ações desse movimento depredatório. Não
dios municipais, como o parque de exposição e ro- podemos esquecer também que um fazendeiro do
deios. Essas famrnas necessitam de atendimento, sudeste do Pará se recusou a participar da coleta
de saúde, de escola e de estradas para poderem macabra, para eliminar as lideranças dos sem-terra.
produzir e escoar sua produção. Ele está sob proteção da Polfcia Federal, mas já re-

Levado o problema ao Ministro Raul Jung- velou que um dos herdeiros da fazenda Macaxeira,
mann, de pronto S. Ex!! encaminhou as soluções Plfnio Pinheiro Neto, assessor do Prefeito de Curio-
para a construção de dezessete escolas e atendi- nópolis, foi quem fez a proposta de arrecadar R$100
mento imediato com remédios e instalação de pos- mil para assegurar a matança dos sem-terra.
tos de saúde. A mesma testemunha afirmou que os pistolei-

O Municfpio de Apuf, onde o Prefeito Edmar Vi- ros Jamaica e Carioca estavam dentro do carro da
zolli realiza excelente trabalho, está colocando re- Polfcia Militar, no dia do massacre, com fardas da
cursos financeiros - que são escassos - e máquinas PM. Se por um lado havia o interesse dos fazendei-
para abrir estradas; o Governador Amazonino Men- ros em eliminar as lideranças dos sem-terra, por ou-
des tem procurado todos os meios possfveis para fi- tro, os policiais militares também estavam desejosos
xação dessas famfiias, mas a verdade é que sem re- de uma vingança pela morte do capitão Rivaldo, as-
cursos do Incra muito pouco pode ser feito. A situa- sassinado num episódio em que os sem-terra não
ção na região pode se degenerar, constituindo-se apareceram como envolvidos, mas o serviço secreto
foco de conflito que desejamos evitar. da PM, numa investigação suspeita, identificou algu-

Recebemos do Ministro Raul Jungmann e do mas lideranças do MST como responsáveis pela to-
Presidente do Incra todo o apoio para o equaciona- caia. Juntou a fome com a vontade de comer. E,
mento desses problemas urgentes, o que nos faz mais uma vez, a Polrcia Militar foi utilizada como

.confiar na determinação firme do Presidente Feman- braço armado do latifúndio.
. do Henrique. Diante de todas essas evidências, as investiga-

Espero que as ações se desdobrem sempre, ções da Polfcia Civil e do Ministério Público não po-
como as providências hoje iniciadas pelo Ministro dem excluir a responsabilidade dos fazendeiros e
Jungmann para Apuf, onde está o maior projeto de das autoridades públicas estaduais e federais envol-
colonização do Incra no Pafs, o Projeto Juma, que vidas na chacina do dia 17 de abril.
se viabiliza, inclusive, pela existência da rodovia Era o que Unhamos a dizer.
Transamazônica. O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB -

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. De- te, Sr's e Srs. Deputados, a securitização ainda con-
putados, não existe mais nenhuma dúvida do envol- tinua a ser feita lentamente, se não vejamos:



Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DAVI ALVES SILVA (Bloco/PPB - MA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para infor
mar que encaminhei, dia 6 de maio de 1996, ofício
nº 30/96, dirigido ao Presidente da Companhia Ener
gética do Maranhão - CEMAR, para pleitear energia
elétrica para o Povoado Vale Verde, no Município de
São Raimundo das Mangabeiras.

O povoado de Vale Verde fica às margens da
BR-230, a 35 quilômetros da sede do seu Município
e a 60 quilômetros do Município de Balsas, Mara
nhão.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a região
de Vale Verde é rica em produção de grãos e neces
sita urgentemente da implantação de energia elétri
ca para o desenvolvimento socioeconômico e o apri
moramento da agricultura local.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, jamais
podemos falar em desenvolvimento socioeconômico
sem citarmos a agricultura como fator preponderante
para tal fim. Portanto, quando falarmos em desen
volver técnicas, assentar o homem no campo e aca
bar com a fome e a miséria, jamais poderemos nos
esquecer de pleitear melhorias e buscar melhores
condições de vida para as populações das regiões
produtoras do Estado.

Quero, mais uma vez, desta tribuna, solicitar o
apoio de minha bancada, do meu partido e da Mesa
desta Casa, para que unidos num só esforço apóiem
este pleito, a fim de que muitas famHias possam
acompanhar e participar do desenvolvimento do seu
Município e não sejam obrigadas a migrar para ou-
tras regiões.· . .

Medidas isoladas como estas podem parecer
insignificantes, mas não são, pois cada deferimento
dos órgãos afins impede a multiplicação da fome e
do abandono no País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, estou apresentando o seguinte re
querimento que solicita informações ao Ministro da
Saúde sobre a compra de preservativos anticoncep
cionais pelo Governo Federal.

Nos termos do art. 50, § 22, da Consti
tuição Federal e na forma prevista pelo arts.
115 e 116 do Regimento Interno da Casa, e
sob as penas previstas nos citados dispositi-
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1. Plano Collor: foi assinada dia 23 de abril de de trabalho, com uma política agrícola firme e segu-
1996, pelo Secretário Executivo do Ministério da Fa- ra.
zenda, Dr. Pedro Parente, resolução prorrogando o
Plano Collor, oficialmente, para o dia 30 de setem
bro, a qual determina que o agente financeiro so
mente poderá comprometer 50% da exigibilidade,
conforme previsto na alínea b do inciso IX do art. 1Q

da Resolução nQ 2.238 do Bacen, no caso dos en
cargos financeiros da renegociação do excedente
aos R$200 mil estarem limitados à TJLP.

2. Títulos: a minuta do contrato a ser assinado
entre o Tesouro Nacional e os agentes financeiros
foi aprovada pela Procuradoria da Fazenda Nacio
nal. A minuta agora será apreciada pelos bancos,
que deverão manifestar-se a respeito. Somente de
pois de assinado o contrato, é que os bancos priva
dos terão garantia de transferência dos títulos públi
cos para iniciar, efetivamente, o processo da securi
tização.

3. Mata-Mata: a CNA e a OCB ficaram encarre
gados de fazer um levantamento de todos os tipos
de operação mata-mata para viabilizar os estudos
sobre a inclusão desses contratos na securitização.

4. Negociações: ficou marcado para hoje, 7 de
maio de 1996, no Ministério da Fazenda, reunião
com a participação do Secretário Executivo do Mi
nistério da Fazenda, Dr. Pedro Parente, da Coorde
nação da Frente Parlamentar da Agricultura e das
entidades do setor, onde serão tratados os seguin
tes assuntos:

1. dívidas acima de R$200 mil;

2. exigência de garantias adicionais;

3. débitos efetuados nas contas dos produto-
res, em decorrência do Plano Collor;

4. limite de juros de até 12% ao ano;

5. cobranças de honorários advocatícios;

6. questão do Cadin.

Desta forma, Sr. Presidente, peço desta tribuna
ao Senhor Presidente da República que determine
mais urgência no encaminhamento da securitização.

Os agricultores brasileiros querem virar esta
página, querem destinar seu tempo ao preparo da
terra e ao plantio, querem produzir; no entanto, vi
vem nos bancos, aguardando o parcelamento de
suas dívidas, e na maioria das vezes, ficam frustra
dos pelo não-acatamento de seus pleitos, em virtude
dasindefinições e da falta de clareza que o assunto
requer.

O País precisa desses homens na produção,
no campo, e cabe ao Governo dar a eles condições
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VOS, requeiro sejam solicitadas ao Senhor Mi- 8) quais as projeções de consumo de
nistro da Saúde as seguintes informações: preservativos para os próximos três anos?

1) nos últimos três anos quantas vezes 9) qual a participação, por empresa na-
o Govemo Federal adquiriu preservativos cionaI e por empresa estrangeira, na distri-
anticoncepcionais? Solicito informar a forma buição e no consumo de preservativos no
de aquisição (se através de licitação ou País?
não), a data, a quantidade, o tipo de preser- No aguardo de pronta resposta pelo Exmo. Sr.
vativo, o fornecedor, o país de origem (se Ministro da Justiça, agradeço a S. Exª a atenção.
importados) o valor total da compra, o preço O SR. JORGE MUDALEN (BlocolPPB - SP.
unitário pago e a destinação dada a esses Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
preservativos; sr§s e Srs. Deputados, na recente visita que fiz ao

2) os fornecedores desses preservati- Japão, em missão parlamentar, estive nas cidades
vos ao Govemo Federal tinham, à época da de Tóquio, Kyoto, Toyota e Nagóia, e posso afirmar
aquisição, registro regular junto ao Ministério que o país do Sol Nascente é o mundo da imponên-
da Saúde e aos demais órgãos governa- cia e da beleza. Espalha-se o congraçamento da
mentais competentes? Os produtos fomeci- modernidade tecnológica e a tradição milenar e,
dos, à época das compras, atendiam às nor- nesta época, em plena florescência, as cerejeiras re-
mas internacionais de saúde, às normas na- tratam a formosura cativante do Japão, enfeitando
cionais e às normas do Inmetro? Solicito có- todas as partes, com suas cores rosa, branca, ama-
pia desses registros e autorizações; rela e verdosa. Neste pronunciamento" desejo falar

3) quais as empresas que produzem sobre a vivência, o relacionamento dos brasileiros
preservativos no Brasil? Qual o preço unitá- que trabalham no Japão, pois tive oportunidade de
rio de comercialização praticado por essas dialogar e ouvir nossos irmãos brasileiros, os cha-
empresas? Qual a produção anual de cada mados dekasseguis. Despertou-me muita atenção
uma dessas empresas e quanto detêm de o interesse deles em relatar sua vida cotidiana, nos
participação no mercado brasileiro? Solicito motivos que os levaram ao Japão, as dificuldades,
cópia dos registros de autorização dessas as condições de trabalho, a adaptação, a discrimina-
empresas p'ara produzirem preservativos, ção e projetos futuros, mormente quando souberam
bem como cópia dos atestados resultantes que relatavam a um Parlamentar brasileiro.
dos testes do Inmetro realizados nos preser-
vativos que comercializam; Eis alguns depoimentos:

4) quanto o Governo Federal gastou - Estou aqui no Japão porque a situa-
nos últimos três anos com a compra e ção no Brasil não está fácil, principalmente
distribuição de preservativos e qual o cri- se estiver desempregado e tiver que susten-
tério de distribuição desses preservati- tar uma famnia de quatro a cinco pessoas.
vos? Qual a previsão de gastos para este . Tem que procurar chance, é arriscar tudo, e
ano e qual a projeção para os próximos a maneira é arriscar no Japão. Não pode ha-
três anos? ver discriminação. Se você tem condições

de ajudar uma pessoa, mesmo que ela este-
S) há algum preservativo sendo comer- ja ilegal, não importa, é um brasileiro, um

cializado no País que não atenda às normas ser humano que está precisando.
internacionais de saúde e que não tenha _ Estou aqui por necessidade. O Go-
sido aprovado pelos testes do Inmetro? Es- verno brasileiro deveria olhar melhor para
ses testes são obrigatórios? Solicito cópia esta questão. Tem que melhorar a situação
da norma; do Brasil. O Brasil tem tudo, é o melhor país

6) qual o consumo de preservativos no do mundo. Aqui, quem fica doente ou perde
País, nos últimos três anos? Se possível, emprego e não tem dinheiro para voltar está
por região, por faixa etária e por sexo? perdido, tem que viver na praça, na mendi-

7) há algum estudo recente, feito ou cância.
patrocinado pelo Governo Federal, ou por - Aqui se trabalha muito, tem que tra-
entidade a ele ligada, sobre a utilização e a balhar, ser honesto, e não infringir as leis do
qualidade dos preservativos? Caso positivo, Japão, não prejudicar a sociedade e a ima-
solicito cópia; gem dos brasileiros perante os japoneses.



Conforme informações por mim obtidas, para
se tornar dekasseguis, há duas opções:
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Tem que trabalhar e andar direito. Vale a impostos e o jeitinho que se dá para contornar as
pena para ganhar dinheiro e voltar para o normas e as legislações expõem a face oculta, es-
Brasil. O Brasil é o melhor país para viver. condida. Por sua vez, os dekasseguis, pelo seu
Tem de tudo. É a terra da fartura, mas não crescente número, hoje são mais de 170 mil no Ja-
aproveita. pão, ferindo usos e costumes do povo japonês, a

- Aqui o serviço é pesado. Construção ponto de criarem preconceitos negativos, mas consi-
civil, fábrica de blocos, faxina em hospitais, derados normais e naturais no Brasil, advindos de
auxiliar de cozinha, serviços nas granjas, va- diferenças culturais, acarretam desajustes no conhe-
cinação de frangos e galinhas, embalador cimento recíproco da realidade de cada país. Esse
de bentôs (marmitas), auxiliar de pesca nos relacionamento de milhões de brasileiros dekasse-
barcos. No desespero, tem que aceitar qual- guis com os japoneses não tem nenhum caráter ce-
quer serviço, porque um dia parado é prejuí- rimonioso e respeitoso, mas sim, diria, discriminató-
zo certo. O estudo feito no Brasil não vale rio.
nada aqui. Aqui, todo mundo é operário.

Vale saber falar japonês.

São depoimentos de brasileiros que aqui no
Brasil tinham profissões. Formados em universida
des, faculdades, escolas técnicas e profissionais,
mas sem perspectivas, sujeitam-se a ser operários
no Japão. O Japão é palco de muitas frustrações
pessoais, como o salário e a impossibilidade de eco
nomizar, de fazer poupança. Vai-se ao Japão com o
pensamento de ganhar muito, economizar em pouco
tempo e voltar para o Brasil. Mas as despesas altas,
a carga horária pesada, o trabalho executado com
pressa, o preconceito sobre os dekasseguis a dure
za da distância da terra natal, a saudade da famnia e
a falta de tempo para lazer levam ao estresse. No
afã de economizar, sacrificam-se no trabalho contí
nuo e árduo no Japão, com o objetivo de mais cedo
voltarem ao Brasil. Nesse regime aventureiro, muitos
contraem doenças psiquiátricas e neuroses, originá
rias do estresse, do choque cultural, de problemas
de identidade e da ausência do convívio familiar e
da terra natal, além do temor da desproteção de as
sistência médica e da falta de resguardo em proble
mas trabalhistas.

A meu ver, vive-se uma nova fase do relacio
namento entre o Brasil e o Japão de antigamente e
o atual, com o movimento migratório de trabalho no
Japão. Antes os intercâmbios eram exercidos por
estudantes, bolsistas, estagiários, homens de negó
cios e turistas, em números pequenos a cada ano.
Eram intercâmbios cerimoniosos que não atingiam o
segredo da cultura e da sociedade japonesas. A ida
de milhares de dekasseguis ao Japão para uma
permanência de muitos anos, trabalhando, conviven
do com os trabalhadores japoneses, sob a rígida
hierarquia a que não estavam acostumados aqui no
Brasil revela a verdade dos conceitos japoneses. O
tratamento a que são submetidos pelas empreiteiras
ilegais que burlam as contribuições previdenciárias e

conseguir trabalho através de emprei
teira ou prestadora de serviço. A empreiteira
tem permissão para empreitar mão-de-obra
somente em dezesseis setores especifica
dos na legislação trabalhista do Japão. A
prestadora de serviço empreita mão-de-obra
dekasseguis latino-americana. A maioria
dos brasileiros está ligada à prestadora de
serviço. Sua atividade é legal, mas a prática
dela é de má-fé premeditada.

Como o objetivo do dekassegui é trabalhar fa
zendo horas extras diariamente, alternando turnos a
cada semana para levar no Brasil uma vida mais es
tável, o mais cedo possível, a procura açodada de
emprego para se tornar dekassegui faz dos desavi
sados principais vítimas dos intermediadores ines
crupulosos. Sem dinheiro, na ânsia de conseguir tra
balho no Japão, os dekasseguis se iludem nas pro
messas dos intermediários, assumindo dívidas que
são cobrados no Japão e pagos pelo suor de alguns
meses de trabalho, a título de financiamento de pas
sagens e outros custos burocráticos exigidos pela
Imigração, despesas essas provenientes de argu
mentos duvidos'os.

Agora existe a outra face desse boom migrató
rio, ou seja, após anos de trabalho sacriflcante, de
depressão, de saudades, de solidão e de ansiedade,
voltar ao Brasil é um prazer que só quem passou
peja situação de viver fora do País pode dizer. Mas
muitos dekasseguis que voltam ao Brasil após
anos, não imaginam que o País é bem diferente da
quele em que viveram os últimos tempos. Depois de
anos no Japão, com a forçosa adaptação ao ritmo
de vida japonesa, têm de encarar a penosa readap
tação ao Brasil. Sofrem a denominada síndrome da
volta, traduzida em problema, desde simples depres-
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são até esquizofrenia grave, isso porque partiram
para o Japão sem saber onde e em que condições
iriam trabalhar, sem preparo prévio. Na adaptação
ao regime japonês tiveram o choque de identidade e
de condições de trabalho, além do cultural, perde
ram a identidade.

Tomo a liberdade de aconselhar aos brasileiros
que pretendem se tomar dekasseguis que se pre
parem previamente para se adequar ao mercado de
trabalho no Japão. Aprofundem-se no conhecimento
da cultura, em seus usoS! e costumes, com os quais
irão conviver.

Apelo para que as autoridades brasileiras e ja
ponesas atentem para esse fenômeno. A diplomacia
governamental é sempre cerimoniosa, mas os mais
de 170 mi~ brasileiros dekasseguis abrem o seu
comportamento praticado no Brasil. Não convém,
portanto, esconder os problemas gerados, que são
de suma importância. É preciso que essa realidade
seja encarada de forma objetiva e estudada para
corrigi-Ia. É preciso que brasileiros e japoneses re
conheçam a existência dessas diferenças e esfor
cem-se para saná-Ias.

Por fim, brasileiros e japoneses devem sempre
lembrar a exemplar lição dos antepassados que
para cá vieram do Japão, em situação mais difícil,
mas que, tendo acolhida hospitaleira e solidária dos
habitantes da terra sob a égide do Cruzeiro do Sul,
aqui se adaptaram ao trabalho e à vivência. E seus
filhos, netos, bisnetos e descendentes, nesse rumo
inverso, mas com objetivos iguais, esperam a mes
ma postura de compreensão e de amizade dos habi
tantes da terra sob a égide do Sol Nascente.

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, causa-nos revolta e indignação
constatar que as prioridades deste Governo são di
tadas pelos interesses do capital estrangeiro. Ao in
vés de iniciar sua gestão procedendo a uma comple
ta reforma na estrutura tributária brasileira, o Execu
tivo gastou tempo e energia para fazer aprovar no
ano passado, a toque de caixa, a quebra de diversos
monopólios, como exigiam os donos do dinheiro in
ternacional, enquanto as contas públicas permane
cem perigosamente desequilibradas.

A carga tributária que hoje pesa sobre os om
bros dos nossos cidadãos é excessiva e complexa.
Para um grande número de empresários, sonegar
impostos apresenta-se como a única alternativa à fa
lência. E a incapacidade demonstrada pelo Governo
para fiscalizar e exigir o pagamento correto do cipoal
de tributos que ele mesmo criou tem levado um gru-

po crescente de contribuintes a simplesmente igno
rar suas dívidas com o Fisco.

Isso restringe muito o montante da receita arre
cadada, prejudicando os investimentos sociais e fre
qüentemente obrigando o Governo a emitir moeda
para honrar os seus compromissos, procedimento
que representa sério risco à estabilidade da moeda
nacional.

É impressionante, SrBs e Srs. Deputados, a
quantidade de tributos cobrados atualmente de qual
quer empresário, seja ele pequeno, médio ou gran
de. Recebi em meu gabinete correspondência de
uma entidade nacional de empresários do setor de
lazer e restaurantes e fiquei assustado com o núme
ro de taxas, impostos e contribuições de todo tipo
com que eles têm que arcar.

Entre o ICMS, Imposto de Renda, IPTU, Taxa
de Licença de Letreiro, Taxa de Retirada de Lixo Es
pecial, Taxa de Licença de Máquinas e Motores e
Taxa de Alvará de Saúde, são quatorze itens, fora
os encargos sociais e trabalhistas e os outros custos
inerentes a qualquer empreendimento comercial.

Ora, nobres colegas, numa era de extrema racio
nalização da economia, em que para os empresários
não existe alternativa a não ser cortar custos, a c0

brança de tal variedade de contribuições é revoltante e
transforma-se num verdadeiro convite à sonegação.

Qualquer tributarista sabe que a redução e
simplificação dos impostos são um caminho seguro
para aumentar o montante de receita arrecadada.
Além de estimularem o pagamento espontâneo dos
tributos, essas medidas facilitam a fiscalização, obri
gando os sonegadores mais renitentes a manterem
se em dia com o Fisco.

Está na hora de se pôr um freio na criação in
discriminada de impostos. É preciso racionalizar o
nosso sistema tributário, tomá-lo mais justo e efi
ciente e, obviamente, aplicar os recursos arrecada
dos em projetos que atendam aos legítimos interes
ses sociais.

Essa é a única forma de fazer com que os bra
sileiros deixem de encarar os tributos como um cas
tigo do qual devem escapar a qualquer custo e pas
sem a entendê-los como a justa contribuição que
cada cidadão deve dar para a construção de um
País melhor.

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, o arbítrio ensaia novo vôo ra
sante sobre a infante democracia brasileira. Pelo
menos é essa a cruel impressão que nos deixa uma
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das propostas inseridas no substitutivo ao projeto de dor, é que determina a existência da organização
reforma administrativa em tramitação na Câmara. sindical como canal adequado de negociação. A civi-

O Sr. Relator, Deputado Moreira Franco, inse- Iidade desse ajuntamento aborta a ocorrência de
riu no texto proibição aos servidores da segurança possíveis ações radicais, até mesmo violentas, no
pública de se organizarem sob a forma de sindica- vácuo da direção de natureza centrípeta que os sin-
tos. Por mais estapafúrdia que soe a idéia, ela é ver- dicatos costumam representar.
dadeira e será submetida à deliberação no Congres- Sr. Presidente, tememos que, assim como a
so Nacional. conquista da democracia significou galgar árduos e

Outras mudanças, igualmente estarrecedoras, íngremes degraus, o projeto de alteração constitu-
estão sendo maquinadas, como, por exemplo, a ex- cional aqui tratado seja apenas o primeiro passo em
tinção do direito à irredutibilidade salarial e do direito sentido oposto. Extingam-se os sindicatos, depois as
de greve. Também intenta-se transferir a subordina- associações de classe, e, quem sabe? depois a pró-
ção operacional da Polícia Federal, das polícias es- pria instituição do voto popular, passaporte para
taduais e Corpos de Bombeiros para o Poder Militar. nossa entrada nesta Casa. Oxalá estejamos enga-

Se não soubéssemos em que ano nos encon- nados!
tramos, poderíamos pensar em Getúlio Vargas, Es- Faz-se oportuno registrar que, se do ponto de
tado Novo, Revolução de 1964, governo militar, e vista sócio-político a proposição não deve prosperar,
em tantos outros episódios que desembocaram em sob o enfoque jurídico não poderia nem ter sido
ditaduras cerceadoras e mutilantes da liberdade aventada.
ideológica, de expressão e de pensamento. A supressão de direitos e garantias individuais,

Mas não. Não estamos em viagem ao passado auto-executáveis e outorgados pela Constituição, ja-
através do túnel do tempo. O ano é 1996. O Gover- mais pode se dar via proposta de emenda à Carta
no, de cunho social-democrata. O fenômeno da glo- Magna. Somente uma reforma constitucional coman-
balização, a reboque da eclosão da economia de dada pelo Poder Constituinte Originário tem essa
mercado, também é chegado ao Brasil. prerrogativa, no que assentem doutrina e jurispru-

De onde vem, pois, essa nuvem negra a toldar dência do Supremo Tribunal Federal.
o céu de brigadeiro que os brasileiros começavam, Essas são algumas das ra,zões pelas quais im-
enfim, a contemplar? Por que razões metafísicas, porta não referendar esse arbítrio contra o sistema
sempre que se inicia uma caminhada em direção de segurança pública brasileiro. Num Estado Demo-
aos mais altos ideais humanos de liberdade e de crático de Direito, a polícia subordina-se à socieda-
igualdade, esbarra-se em atitudes arcaicas, retrógra- de, a quem deve proteger, e não a interesses corpo-
das, cujo objetivo é levar toda a Nação de volta ao rativistas e cerceadores.
incipiente estado de desenvolvimento? Para concluir, srªs e Srs. Deputados, acusa-

A representatividade sindical, Sr. Presidente, mos o recebimento de correspondência do Sindicato
srªs e Srs. Deputados, é instrumento indispensável dos Servidores do Departamento de Polícia Federal
para que o trabalhador se expresse e se afirme, no no Estado do Rio de Janeiro e do Manifesto do Fó-
que respeita à sua conduta profissional, à sua valori- rum Nacional das Entidades de Classe dos Órgaõs
zação. de Segurança Pública, sobre cujas informações foi

No caso do quadro dos servidores da seguran- elaborado o presente discurso.
ça pública, a relevância não diminui. O comprometi- Concordamos plenamente com a preocupação
mento com o Estado e com a população, contra as e com o cuidado que ambos os documentos revelam
mazelas da sociedade, eleva em muito a responsa- para com o futuro da segurança pública brasileira.
bilidade outorgada ao policial quando da assunção Nosso desejo é que todos os Parlamentares se intei-
do cargo. rem da trama que se está urdindo em prejuízo de

No entanto, a dignidade que deveria revestir o toda a sociedade.
tratamento desse trabalhador tem sofrido golpes lan- Era o que tinha a dizer. Obrigado.
cinantes. Cassado o direito de sindicalizar-se, o inte- O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Pro-
grante do sistema de segurança pública não terá nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
quem o represente diante do algoz na defesa de Srs. Deputados, mais uma vez ocupo a tribuna desta
seus interesses, sejam eles pessoais ou coletivos, Casa para falar sobre o Sistema de Vigilância da
em questões administrativas ou judiciais. Amazônia - 8IVAM.

A necessidade, e não a vontade do trabalha- Venho acompanhando os noticiários dos meios
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de comunicação, desde o início da polêmica surgida res para tratamento de dados-radar em tempo real.
com respeito ao projeto, e posso afirmar que, fre- Dentro desse elenco de requisitos, a empresa que
qüentemente, a desinformação, o desconhecido do melhor atendeu às condições previstas foi a ESCA.
tema, por ingenuidade ou má-fé, são as principais Não procede, igualmente, a afirmação de que o
fontes geradoras dos posicionamentos contrários a Sivam tem valor excessivo para um simples projeto
essa tão importante iniciativa govemamental para de controle de espaço aéreo.
minha região. Na verdade, a relação custolbenefício do proje-

É sobre essas desinformações que pretendo to Sivam é altamente favorável ao benefício, vez que
discorrer, hoje. esse projeto não se destina apenas ao controle do

Inicialmente, cumpre esclarecer o que é o SI- tráfego aéreo. A abrangência de sua atuação - que
PAM - Sistema de Proteção da Amazônia, dentro do já comentamos anteriormente - permitirá a adoção
qual se inclui o Sivam. . de ações que, de imediato, implicarão imensa eco-

a Sipam é um novo estilo de administração in- nomía, como por exemplo: redução da perda de ma-
tegrada, no qual diversas instituições governamen- deira por manejo inadequado, redução do desmata-
tais, reunidas sob as formas de conselho, assem- mento e outras. Para que se tenha idéia de grande-
bléia ou comitês técnicos, sob o gerenciamento da za, o investimento necessário à implantação do Si-
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, vam é equivalente a 60% dos gastos feitos pela Aus-
irão fornecer dados e informações para subsidiar o trália para preservar o Parque Nacional de Kakadu.
planejamento e a coordenação das ações entre os Se o Sivam, pela coordenação que permitirá das
organismos do Governo com atividades na Amazô- ações governamentais na área, evitar desperdícios
nia. de recursos da ordem de 27% dos gastos anuais do

A área de atuação física do Sipam abrangerá Govemo Federal na Região Amazônica ele já estará
toda a Amazônia Legal e suas informações - que in- plenamente justificado. E, pelo planejamento realiza-
cluem dados sobre saúde, uso do solo, meio am- do, espera-se que o Sivam proporcione economia
biente vigilância aérea e de superfície, defesa civil, muito maior.
proteção de terras indígenas e apoio às atividades Nesta mesma linha, encontram-se também os
de pesquisa e desenvolvimento - atenderão a 15 mi- esclarecimentos cabíveis com relação às críticas de
nistérios, 50 organizações públicas, em nível federal, que o Brasil já possui organismos e estruturas pró-
e um número ainda maior de organizações em ní- prios para a vigilância de ilícitos e controle do meio
veis estadual e municipal. ambiente e meteorológico.

a Sivam, por sua vez, foi concebido para cole- Em verdade, não há superposição entre o Si-
tar, processar e difundir dados sobre a Amazônia, vam e outros órgãos da administração pública. Pelo
com vistas a possibilitar a adoção de medidas de contrário, a capacidade do sistema de tratamento de
curto prazo ou dar suporte, a longo prazo, para pla- dados do sistema, o qual dispõe de ferramentas de
nejamentos integrados para políticas regionais. inteligência artificial e sistemas especialistas para

Dada essa visão geral do sistema idealizado, auxfiio de tomada de decisões, permitirá a associa-
cumpre, agora, esclarecer alguns pontos que têm ção de dados de diferentes sensores para criar uma
sido polemizados, tanto na imprensa, quanto em au- nova dimensão de conhecimento e a sua divulgação
diências públicas, aqui no Congresso Nacional. em tempo real, o que dinamizará, sensivelmente, o

Almejando preservar os interesses nacionais,· processo de tomada de decisões dos órgãos da ad-
por meio do domínio da inteligência do sistema e ministração pública voltados para as atividades de
pela vedação do acesso a dados sensíveis, o Gover- vigilância de ilícitos e de controle de meio ambiente
no brasileiro estabeleceu que atuaria junto à empre- e meteorológico.
sa estrangeira escolhida uma empresa nacional, na Em relação à capacidade de detecção de aviõ-
condição de integradora. es a baixa altura, pelos radares do Sivam, devem

Diferentemente do que se propaga, a escolha ser feitas as colacações que se seguem.
da eMpresa integradora deu-se segundo critérios a Sivam possuirá três tipos de radares: os fi-
bastante transparentes, os quais tiveram por base a xos, os transportáveis e os móveis. Nos termos das
avaliação de competência fundada na experiência, especificações técnicas, enquanto os radares fixos e
no conhecimento da concepção operacional do sis- os transportáveis identificam aeronaves em desloca-
tema de controle de tráfego aéreo e defesa aér~a e mento desde baixas altitudes até altitudes acima de
na implementação do sistema de radares esoftwa- 3.000 metros, os móveis, por sua vez, identificarão
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aeronaves em vôos rasantes. Portanto, associados dos EUA. Recebidos esses dados, o sistema deter-
os três tipos de radares, terá o Sivam capacidade mina os erros relativos e transmite essas informaçõ-
para identificar tanto as aeronaves que estejam es para as Estações Principais que calculam os fato-
voando próximas ao solo quanto as que se deslo- res de correção e os retransmitem para as aerona-
quem até a altitude de 3.000 metros. ves, possibilitando correções de direção de desloca-

De tudo que até aqui expusemos, fica bem cla- mento.
ro que, ao contrário do que afirmam os opositores do O Sivam priorizou a utilização dos sistemas
Sivam, este projeto não é de natureza militar. Os mi- convencionais de auxílio à navegação, ora em uso
nistérios militares serão usuários do sistema, como no País, posto que as aeronaves nacionais não es-
também o serão os ministérios civis. Aliás, acrescen- tão, em sua maioria, equipadas com receptores GPS
te-se que o Sivam terá importante impacto no que e com corretores de posicionamento. Além disso, se
concerne às questões sociais da Região Amazônica, o Brasil tender a adotar o sistema GPS, sua opção
uma vez que as informações confiáveis que ele dis- será pelo sistema Laas, que é mais preciso e tem
ponibilizará aos organismos governamentais, fede- menor custo para o reequipamento das aeronaves.
rais e estaduais, ajudarão na concepção de políticas Quanto ao sistema de radares OTH (Over-The-
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e Horizon) - de vigilância de espaço aéreo - não é ele
a otimização do emprego dos escassos recursos adequado para atender às necessidades do Sivam,
disponíveis. que passam pelo controle de tráfego aérea e pela vi-

Também tem sido ponto de muita polêmica a gilância do espaço aéreo e de superfície).
tecnologia a ser empregada no Sivam. Aliás, essa Esses radares têm uma série de restrições que
questão foi capaz de gerar duas posições distintas: inviabilizam seu emprego em um sistema como o Si-
a primeira afirma que a tecnologia a ser empregada vam, quais sejam: são imprecisos nas suas mediçõ-
é ultrapassada; outra, declara que o Sivam é mero es, porque se destinam a alerta antecipado para
entusiasmo tecnológico futurista. acionamento de sistemas de maior precisão; não co-

Ambas não estão corretas. brem alvos que se movem paralelos à direção do ra-
O Sivam fará uso de técnicas e tecnologias dar; não operam adequadamente na região equato-

dentre as mais modernas disponíveis no mundo, rial; não servem para controle do tráfego aéreo e
empregando sistemas de software e hardware de têm maior utilidade para emprego militar.
arquitetura aberta, o que possibilita incorporar avan- Assim, a não-utilização do Wass e do OTH, ao
ços tecnológicos ora em desenvolvimento. Por outro invés de ser apontada como falha do planejamento
lado, as soluções adotadas na concepção do Sivam governamental, serve para indicar o índice de serie-
não podem de forma alguma ser enquadradas como dade e profundidade dos estudos levados a efeito no
mero entusiasmo tecnológico. Ao contrário, a equipe âmbito do Executivo.
responsável pelo planejamento e implantação do Ainda no campo da tecnologia, muitos comen-
sistema buscou definir o uso de conhecimento técni- tários foram feitos com respeito à substituição dos
co e tecnológico de eficácia comprovada existente radares móveis da Westinghouse por aquelas da
no País e no exterior, evitando experimentos ainda Martin Marietta.
não testados, sem, no entanto, como já esclarece- Vale dizer que, em momento algum, a Ccsi-
mos, deixar de prever pontos que permitam a ade- vam, que é a Comissão responsável pelo planeja-
quação e compatibilidade de todo o sistema com fu- mento e implantação do Sivam, descartou a possibi-
turos avanços no setor. Iidade de reavaliação da opção pelo radar da Martin

E já que estou a abordar a questão de tecnolo- Marietta que utiliza tecnologia de estado sólido, dife-
gia, seria conveniente, também, discorrer sobre a rentemente dos radares da Westinghouse, que ain-
tecnologia Wass - para controle de navegação - e da fazem uso de válvulas no sistema de transmis-
OTH - para vigilância de espaço aéreo - que alguns são. A decisão foi inicialmente favorável à opção
defendem ser tecnologias alternativas e mais bara- pelo radar da Westinghouse em razão da/sua carac-
tas. terística de/aerotransportábilidade( / i /

O Wass, que é um sistema de navegação por Com a escolha da Raytheon, foi possível obter
satélite, tem por concepção a implantação de uma condições mais vantajosas em relação ao preço do
rede de Estações Receptoras de sinais transmitidos radar da Martin Marietta, tendo em vista que essa
pelos satélites do GPS - sistema de navegação por empresa é subfornecedora da Raytheon. E, efetiva-
satélite controlado pelo Departamento de Defesa mente, foi obtida redução do preço, que, associada



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Eliseu Resende.
O SR. ELlSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, avolumam-se as apreensões
com relação ao êxito do Plano Real.

Teme-se o início do desgaste da esperança.
Por certo, todos os esforços têm de ser desenvolvi
dos para manter o êxito da contenção dos preços,
ou seja, do combate à inflação. Mas está demorando
muito a concretização das mudanças que darão sus
tentação definitiva ao processo de estabilização eco
nômica.
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à melhoria das características de aerotransportabili- Se voltarmos os olhos para um passado recen-
dade do radar, pela substituição de sua antena, de- te, lembraremos que essas mudanças foram progra-
terminou a substituição dos radares da Westinghou- madas desde a Administração do Ministro Marcnio
se, originalmente selecionados. Marques Moreira, após sucessivos fracassos dos

Além dessas afirmações, já comentadas, ou- choques heterodoxos aplicados sobre a economia.
tras tantas foram levantadas ao longo do processo, Iniciou-se ali o esforço voltado para o ajuste fiscal,
todas, igualmente, sem fundamento lógico. para o equilíbrio das contas públicas e das contas

Do estudo cuidadoso, aprofundado, imparcial, da Previdência e do balanço de pagamento. Parale-
de todo o processo de implantação do Sivam, o que lamente, desenvolveu-se o esforço para redução do
fica claro e indiscutível é que o Governo brasileiro, tamanho do Estado e a redefinição do seu papel,
em especial, a Presidência da República e o Ministé- acompanhados do recrutamento de iniciativa priva-
rio da Aeronáutica, trabalhou incessantemente na da, via processos de privatização e concessão de
busca da definição de um sistema que possibilitasse serviços públicos. Traçavam-se dessa forma os ca-
ao nosso País ter acesso à tecnologia de ponta, que minhos sólidos para a recuperação econômica do
poderá constituir-se em base para o desenvolvimen- País.
to de tecnologia nacional, capaz de gerar informaçõ- Estimativas produzidas no primeiro semestre
es de extrema utilidade para os organismos gover- de 1993 mostravam que se a União pudesse alienar
namentais em atuação na Amazônia, de acordo com apenas cerca de 20% dos' seus ativos aplicados nas
as nossas necessidades reais e com um custo de estatais, os quais totalizavam, na época, cerca de
implantação e manutenção compatíveis com as nos- 150 milhões de dólares, haveria então condições de
sas possibilidades orçamentárias. liquidar seus passivos relativos aos bônus do Banco

O Sivam se constitui em esperança para os Central e as notas do Tesouro Nacional, na ocasião
amazônidas legítimos de que, finalmente, terá a re- da ordem de 32 milhões de dólares.
gião a atenção que merece do Governo Federal, em Essa medida, associada à negociação da dívi-
face de sua importância estratégica e econômica. da externa, abriria um espaço extraordinário para a
Portanto, defendo, com o coração e com a razão, a busca do equilíbrio das contas do Governo. Mas
necessidade de invertermos nossos ânimos em rela- veja bem, Sr. Presidente, uma dívida interna que em
ção ao tema, afastando esse desejo mórbido, que 1993 era de 32 milhões de dólares, agora é de 130
anima alguns de ver falcatruas e esquemas inidô- milhões de dólares. E como os ativos nacionais não
neos onde só há transparência e vontade de traba- foram reavaliados, praticamente o programa de pri-
Ihar por um Brasil melhor. vatização se inviabiliza sob o aspecto da sua justifi-

Eis por que concito meus ilustres Pares a se cação econômica e financeira.
tomarem, após estudo minucioso de todo o proces- Já em 1994, ao final do Governo Itamar Fran-
so, ardorosos defensores do Sivam, tal como eu pró- co, eram nítidas as dificuldades para consecução do
prio sou. O Brasil e a Amazônia merecem, de todos programa de privatização e para o alcance do ajuste
nós, tal postura! fiscal, mesmo com a introdução do Fundo Social de

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Pas- Emergência, que contribuía para o controle dos gas-
sa-se ao tos públicos. O que se fez na época, então? Inver

teu-se a cronologia natural dos eventos que compu
nham o programa de estabilização econômica.

Diante do insucesso do ajuste fiscal foram co
locados em prática, primeiro, os instrumentos de po
lítica monetária destinados a eliminar a inflação iner
cial, instrumentos esses que normalmente teriam
que ser programados para uma etapa posterior à
etapa do ajuste fiscal. A inteligente criação da URV
como moeda indexada permitiu, num certo período,
um razoável reajuste e nivelamento dos preços e sa
lários quando referidos ao cruzeiro real, moeda da
época. No momento em que as curvas dos preços e
salários passaram a crescer aproximadamente para
lelas, ou seja, com derivada aproximadamente cons-



O Congresso foi competente e expedito ao
aprovar as reformas constitucionais na ordem eco
nômica. Mas como se encontram as leis regulamen
tadoras e os efeitos práticos decorrentes destas me
didas? Onde esta a lei que regulamenta a atividade
do petróleo e a quebra da exclusividade da Petro
bras na execução do monopólio do petróleo? Onde
estão as leis que regulamentam as concessões do
campo da geração e distribuição de energia elétrica?
Onde está a lei regulamentadora das quebras dos
monopólios das telecomunicações e da cabotagem?

Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, na Co
missão de Minas e Energia fui designado Relator de
quatro iniciativas de Parlamentares com relação à
edição da lei que regulamenta o monopólio do petró
leo. Sou Relator do projeto do Deputado Miro Teixei
ra, do projeto do Deputado Luciano Zica, do projeto
do Deputado Haroldo Lima, e do projeto dos Deputa
dos Márcio Fortes e Eduardo Mascarenhas. Para
que possamos elaborar o parecer e o relatório esta
mos aguardando a mensagem do projeto do Gover
no. Quanto tempo? Quando chegará essa mensa
gem ao Congresso Nacional?

Há, Sr. Presidente, necessidade de reflexão
em torno dessa matéria, de ação enérgica para a
busca de resultados, sob pena de prolongarmos por
tempo indeterminado o sacrifício do povo brasileiro,
imposto pelo processo recessivo decorrente das ân
coras que escoram uma economia instável.

É preciso agilizar as medidas que transformem
os diferentes setores da infra-estrutura nacional em
sistemas auto-sustentados, ou seja, financiados por re
cursos financeiros neles próprios gerados, para que
possamos promover o ajuste fiscal e liberar as contri
buições tributárias gerais da sociedade para serem
aplicadas na educação, saúde e segurança do povo.

Discute-se nesta Casa a propriedade da vincu
lação de recursos para a saúde e para a recupera
ção do sistema rodoviário e do sistema nacional de
transportes. Mas achamos que a infra-estrutura des
te País nos campos de energia, comunicações, mi
neração, transportes e combustíveis tem de ser co-
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tante, bastou transformar a URV, que representava (ando ao longo do tempo os benefícios e as contri-
essa derivada, em uma nova moeda, o real, para buições; a reforma administrativa para reduzir o ta-
que as curvas de preços a ela referidas passassem manha do Estado, dirigindo-o para as atividades so-
a ser aproximadamente horizontais, rompendo-se ciais que lhes são inerentes, no campo da educa-
assim a inflação inercial. ção, da saúde e da segurança pública; e a reforma

Mas como evitar que os preços em real voltas- tributária, destinada a captar da sociedade as contri-
sem a crescer, se as condições de sustentação defi- buições capazes de cobrir os custos ~o Estado e
nitiva do processo não tinham sido ainda introduzi- dos investimentos que lhes são afetos. E muito difícil
das? Na verdade, o que se fez foi produzir-se um hoje visualizar prazos para o alcance desses objeti-
equilíbrio instável da economia, suportado por duas vos.
âncoras: a cambial e a dos juros altos. Teme-se que
agora uma terceira âncora, a dos salários reprimi
dos, esteja também sendo introduzida. Essas ânco
ras aqui referidas estão demonstrando serem efi
cientes quanto à continuada contenção dos preços.

O Brasil exulta hoje por sua condição de pos
suir uma moeda forte e de ter deixado para trás o
terrível dano da inflação corrosiva, que ocultava uma
ineficiência generalizada, atingindo principalmente a
administração pública e o sistema financeiro. Mas
até quando essas âncoras podem continuar sacrifi
cando os outros fatores essenciais da economia,
como a balança comercial, o crescimento da produ
ção, a geração de empregos e o próprio ajuste fis
cal? Até que limite nossa dívida mobiliária interna p0
derá continuar crescendo de forma tão acelerada, pro
duzindo fortes acréscimos das despesas com juros al
tos, e exigindo superávits primários inatingíveis, em
nome do ajuste fiscal cada vez mais distante?

Lembro que a dívida mobiliária interna, ao
transpor o limite de 100 bilhões de reais, traz prati
camente a inviabilidade do programa da amortização
dos passivos através da alienação dos ativos nacio
nais. E como poderemos continuar aceitando esse
crescimento acelerado da dívida interna em decor
rência da política dos juros altos? É o próprio Gover
no que nos dá a resposta e essa pergunta: dizem as
autoridades governamentais que temos de suportar
a política dos juros altos e do câmbio defasado até
que as reformas constituicionais e as mudanças que
antes estavam sendo perseguidas, para a sustenta
ção definitiva do programa econômico, possam real
mente ser efetivadas.

, Entretanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, podemos hoje visualizar a concretização des
sas reformas? Sabemos que não basta mudar a
Constituição. É preciso aprovar, depois a legislação
infraconstitucional subseqüente e reguladora. Quan
do isso ocorrerá no que tange à reforma administra
tiva, à reforma da Previdência Social e à reforma tri
butária? A reforma da Previdência, destinada a pro
duzir o equilíbrio das contas previdenciárias, igua-
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berta por recursos decorrentes da contribuição dos próprio Governo, ao encaminhar a esta Casa a sua
usuários, para que possamos liberar os tributos ge- proposta de reforma tributária, transfere para os Es-
rais para as atividades sociais inerentes ao Governo. tados e Municípios a cobrança do Imposto Territorial
Somos contra a vinculação de recursos para o cam- Rural, alegando na exposição de motivos que so-
po da saúde, porque achamos que a saúde, a edu- mente os Estados e Municípios terão condições de
cação e a segurança têm de absorver os recursos identificar as terras realmente produtivas ou impro-
totais das contribuições da sociedade. dutivas e determinar o seu valor real, para que as-

a Sr. Romel Anizio - Deputado Eliseu Resen- sim se possa proceder ao processo da tributação.
de, V. Ex!! me concede um aparte? Ora, se isso é válido para o processo da tributação,

a SR. ELlSEU RESENDE - Com muito prazer. é valido também para o exercício e para operaciona-
a Sr. Romel Anízio - Ilustre Deputado Eliseu Iização da reforma agrária.

Resende, este aparte é apenas para felicitá-lo pelo Vamos partir, portanto, para um processo ana-
brilhante pronunciamento que traz a esta Casa nesta lítico de descentralização, para um processo analíti-
tarde. co de fazer com que os usuários do setor da infra-

Nós, que o conhecemos de longa data, sabe- estrutura paguem pelos serviços que lhes são pres-
mos do profundo conhecimento de V. Exõ' quanto tados, para que assim os tributos gerais da Nação
aos problemas brasileiros. Cumprimento-o pelo possam realmente canalizar-se para as ações ine-
grande pronunciamento que ora faz. Realmente, V. rentes ao Governo no campo social e para o tão es-
Exól está nos dando uma aula neste Parlamento. perado ajuste fiscal, que dará sustentação definitiva

a SR. EUSEU RESENDE - Agradeço a V. Exól ao programa de recuperação econômica deste País.
a sua manifestação, que nos honra sobremodo, par- Precisamos criar condições, portanto, através
ticularmente por presidir a Comissão de Minas e de políticas adequadas de preços, fretes e tarifas,
Energia e, com sua determinação, dar seqüência à para que cada campo da infra-estrutrura, comunica-
condução desses projetos de lei que achamos es- ções, transportes, energia elétrica, combustíveis -
senciais para definir uma atuação auto-sustentada sejam auto-sustentados, isto é, tenham seus custos
da infra-estrutura nacional. . cobertos pelas contribuições dos usuários. Só assim

Esperamos que os recursos provenientes das poderemos efetivamente promover as ações nos
contribuições dos usuários sustentem os diferentes campos da privatização e das concessões de servi-
setores da infra-estrutura, para que os tributos ge- ços públicos. E aqui, cabe um nova referência. Se o
rais pagos pela Nação -Imposto de Renda, IPI, IOF, Governo não estabelecer uma política tarifária sólida
contribuições sociais - depositados no Tesouro Na- de preço e fretes nas áreas da infra-estrutura - ener-
cional, sejam utilizados não só para o alcance do gia, transportes e comunicações dificilmente terá
ajuste fiscal, mas também para a promoção das ati- êxito todo esse decantado programa de privatização
vidades sociais do Governo no campo da saúde, e de concessões de serviços públicos.
educação e segurança pública. Queremos, portanto, apelar para as autorida-

Sr. Presidente, Srõls e Srs. Deputados, neste des governamentais, particularmente as da equipe
momento em que a matéria relacionada com a refor- econômica, no sentido de que dêem vazão à inteli-
ma agrária, que tanto empolga a Nação, é discutida, gência dos técnicos e, particularmente, dos homens
parabenizamos o Governo por ter dissociado a ativi- públicos desta Casa, para que possamos estabele-
dade da reforma agrária do campo da atuação do cer as legislações adequadas que façam com que
Ministério da Agricultura. Precisamos ter um pensa- fretes e preços cubram os custos dos serviços reali-
mento mais analítico a respeito dessa matéria e re- zados dentro dos padrões de uma eficiência econô-
fletir sobre a necessidade da descentralização da re- mica.
forma agrária/para que ela realmente seja eficiente. Só haverá êxito no programa de privatização e
Como pode/um órgão sediado em Brasnia identificar nos programas de concessões se transferirmos para
todas as terras improdutivas na extensão territorial o setor privado as ações que hoje estão ineficiente-
do Brasil? Como pode um órgão sediado em Brasília mente sendo desenvolvidas pelo Governo. Dessa
identificar nos 150 milhões de brasileiros quais são forma, liberaremos os tributos para as ações ineren-
aquEiles que realmente querem fazer uso profícuo da tes do Estado e para produzirem o equilíbrio das
terra? contas públicas. Só assim iremos dar sustentação

Portanto, temos de descentralizar. definitiva ao Plano Real. O Plano Real ainda é, hoje,
Quero lembrar aos nobres Deputados que o um plano gráfico, baseado em instrumentos de polí-



O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo He
·ráclio.

O SR. RICARDO HERÁCUO (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, um país de características continen
tais e com tal gama de belezas naturais, como o
Brasil, poderia transformar-se em um dos maiores
pólos de turismo do mundo, fato capaz de colocar
nossa economia entre as maiores economias mun
diais, sem agredir nossas belezas naturais, gerando
milhares de empregos diretos e indiretos.

Faltam-nos não somente o patriotismo e a co
ragem de optar politicamente no sentido de priorizar
o desenvolvimento do nosso turismo externo e inter
no como decisão de governo, mas também as condi
ções de infra-estrutura, principalmente de incentivo
financeiro, para caminharmos na direção que hoje
caminha a Europa e os Estados Unidos, com o turis
mo participando de maneira planejada na Economia
desses países, como principal atividade geradora de
desenvolvimento e divisas. No Brasil, incentivamos o
desenvolvimento regional diferenciado como forma
de minimizar as diferenças entre as regiões geográ
ficas, incentivamos através de subsídios e renúncias

Maio de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 12775

tica monetária. Falta-lhe as sustentações definitivas Ministro da Agricultura, liberado da problemática da
decorrentes do equilíbrio das contas públicos, da re- reforma agrária, que desejamos seja descentraliza-
dução do papel do Estado, do equilíbrio do balanço da, tem condições de dar um trato mais racional e
de pagamentos, particularmente da balança comer- mais eficiente às questões do campo, da terra e da
cial, e do equilíbrio entre as contribuições e os bene- produção agrícola.
fícios previdenciários. Sr. Presidente, é imperiosa um ordenação ana·

É imperiosa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, lítica das ações do Govemo. Precisamos ter uma se·
uma ordenação analítica das ações do Governo e qüência de conceitos bem ordenados envolvendo a
das decisões do Congresso Nacional de forma obje- descentralização, a privatização, a concessão de
tiva e criteriosa. Temos de acelerar as reformas. Te- serviços públicos, uma adequada política tarifária de
mos de solicitar ao Governo que encaminhe as suas frete e de preços, para que assim o Governo fique Ii-
propostas relacionadas com as legislações regula- berado para efetivamente produzir o ajuste fiscal e
doras e subseqüente, para que tudo isso que a Na· consolidar o Plano Real, e tratar das questões so·
ção com ansiedade está esperando, induzida pelo ciais que são inerentes à sua atuação.
próprio Governo e pelo Congresso Nacional, possa Assim, de forma objetiva e criteriosa, temos de
realmente ter os seus resultados, os seus efeitos e ganhar tempo na luta para conseguir resultados tan-
efetivamente serem operacionalizados. gíveis e rápidos que permitam nos libertar das ânco-

Ouço, com muita honra, o aparte do Deputado ras crucificantes que tanto sacrificam o povo - citei a
Adroaldo Streck. âncora do câmbio, dos juros altos e dos salários re-

O Sr. Adroaldo Streck - Nobre Deputado EIi- prirnidos - e amofinam a Pátria.
seu Resende, estou acompanhando o pensamento Era o que tínhamos a dizer.
linear de V. Exa sobre uma quantidade de temas ..
pertinentes à realidade brasileira. Entre tantas priori- Durante o dIscurso .do Sr. Ellseu Re.-
dades, V. Exa passou rapidamente pela reforma send~ assumem .sucesslVamente

Q
a Presl-

agrária, que é, certamente, o ponto vital da vida bra- ~êncla os, ~rs. Wilson Cam:os, 1 . Secretá-
sileira neste momento. fiO ~auflclo Campos, § 2 do artigo 18 do

. Regimento Interno.
Mas, paralelamente, Deputado Ellseu Resen-

de, entendo que devêssemos estabelecer nesta
Casa também um debate sobre aquele que já está
na terra, que tem propriedade rural e está saindo por
impossibilidade absoluta de nela permanecer. Então,
os assuntos que V. Exa. acabou de abordar neste
Grande Expediente entusiasmam-me. Espero que
possamos discutir esses temas em sesssões de ple
nário, como V. Exa está fazendo com o conhecimen
to que tem a respeito da problemática brasileira. Pa
rabenizo V. Exa pelo pronunciamento que faz e pela
oportunidade dos assuntos que levanta nesta ses
são.

O SR. ELlSEU RESENDE - Muito obrigado
pelo aparte, nobre Deputado Adroaldo Streck.

No decorrer do nosso pronunciamento, tínha
mos parabenizado o Governo pela feliz iniciativa de
retirar do Ministério da Agricultura o processo de re
forma agrária, que deve ficar no âmbito de um Minis
tério próprio, para que possa, através da descentrali
zação, cuidar com mais eficiência da reforma agrária
e também dará ao Ministro da Agricultura condições
de tratar dos problemas essenciais de retenção do
homem no campo para produzir, através da assis
tência creditícia, do armazenamento regular das sa
fras, do transporte e da redução dos fretes. Agora, o



I - Relatório.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 9-A, DE 1995.

A proposta de Emenda Constitucional n!l 9-A,
de 1995, objetiva a criação de mecanismo de finan
ciamento e incentivos fiscais para o desenvolvimen
to do turismo no Brasil, setor de grande dinamismo e

Acrescenta parágrafo único ao arti
go 180 da Constituição Federal.

Autor: Deputado Ricardo Heráclio e outros
Relator: Deputado Ricardo Barros
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fiscais, empreendimentos com uso intensivo de teC>' ção do sistema de incentivo (menor tributação, re-
nologia não absorvadora de mão-de-obra e com aI- núncia fiscal, simplificação de procedimento etc.) en-
tos índices de poluição do meio ambiente, temos, in- contra-se em fase de formação a Frente Parlamen-
clusive, criado programas especiais para socorrer, tar Pró-Desenvolvimento do Turismo, que já conta
com recursos públicos e subsídios, entidades finan- com mais de quatrocentas adesões de Deputados
ceiras e setores produtivos de alta taxa de retorno Federais e Senadores. Com essas providências de
de investimento, como o Setor Agroindustrial, princi- ordem institucional, acredito que além de diminuir os
palmente o da cana-de-açúcar. Mas pouco temos in- custos e incentivar a abertura de novas empresas
centivado o desenvolvimento do Turismo no País, para atuar e oferecer mais e melhores serviços, te-
embora conste no próprio texto constitucional que o ríamos dentro de uma economia de escala o bara-
turismo, como indutor do desenvolvimento, teria teamento gradual dos meios de transportes e das
prioridade por parte dos níveis federal, estadual e acomodações, fazendo com que pequenos, médios
municipal de governo. e grandes empreendimentos turísticos desenvolvam-

A atividade turística no Mundo movimenta se e transformem o quadro atual de fluxo turístico in-
anualmente quase quatro trilhões de dólares, empre- temo e externo, com o implemento de atividades
gando cerca de duzentos milhões de pessoas, e ar- como o treinamento de mão-de-obra, a divulgação
recada, em impostos diretos e indiretos aproximada- de locais e eventos pelos órgãos de Comunicação
mente trezentos milhões de dólares por ano, segun- Social, a implantação de serviços auxiliares de infor-
do dados da Organização Mundial de Turismo. mações, formação de motoristas especializadas,

No Brasil contamos com uma competente rede construção civil, entre outras.
hoteleira e uma das mais completas de transportes Registro nesta oportunidade, a importante con-
aéreos regionais e nacionais, faltando-nos tão-so- tribuição que foi dada ao setor, pela ex-ministra Do-
mente que seja a atividade incentivada, divulgada e rothéa Werneck e que vem sendo dada pelo presi-
priorizada pelo Estado. Para o redirecionamento dos dente da Embratur Caio Luís de Carvalho. No entan-
fluxos e sua implementação, cada real gasto com to, necessitamos que o assunto seja tratado como
.publicidade ou não arrecadado por renúncia fiscal uma prioridade de Governo, com o estabelecimento
traria com nossa participação no fluxo mundial, de um plano de trabalho conjunto pelas várias enti-
atualmente situada em menos de 2% com relação dades do setor, envolvendo os diversos níveis de
ao total movimentado. Enquanto nos demais países Governo e os vários Poderes da República, numa
com características similares ao Brasil o turismo si- cruzada em favor do Turismo como fator de desen-
tua-se entre as atividades de maior retorno de inves- volvimento do nosso País.
timento dos capitais empregados, no Brasil o setor Sr. Presidente, acrescento, em tempo, a este
vem regridindo, com perda de quase 50% de seus discurso o relatório do Deputado Ricardo Barros,
visitantes estrangeiros na última década, e afastan- oferecido à Proposta de Emenda à Constituição n!l 9,
do-se o turismo interno, em razão da política tarifária de 1995, de minha autoria.
alta, estabelecida em função do alto custo dos juros RELATÓRIO A QUE SE REFERE O
nos financiamentos de bens e serviços, dos baixos ORADOR
índices de ocupação nos transportes e na hotelaria
em determinadas épocas, da insuportável carga de
impostos diretos e indiretos e dos altos encargos so
ciais incidentes na contratação de mão-de-obra es
pecializada ou não.

Pensando em incentivar a retomada do desen
volvimento do setor, apresentei Emenda à Constitui
ção já aprovada pela Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados e em vias de
aprovação pela Comissão Especial constituída para
tal), com o objetivo de possibilitar a criação de incen
tivos fiscais para todas as Pessoas Jurídicas e Físi
cas que fizeram investimentos no Planejamento,
Operação e Divulgação do Turismo.

Para definir a forma operacional de implanta-
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significação econômica em países como os Estados da FinameIBNDES, Sr. José Eduardo de Carvalho
Unidos, França, Itália, Espanha, México e outros. Pereira.

O autor da proposição enfatiza, ainda, a g~an- Nas audiências públicas realizadas com autori-
de importância do desenvolvimento desse setor para dades estaduais, estiveram presentes: em 7-11-95,
a economia brasileira, tendo em vista, sobretudo, o Sr. Roberto Gherardi, representante do Secretário
tratar-se de atividade altamente intensiva de mão- da Indústria, do Comércio e do Turismo do Rio de
de-obra, sendo uma das possibilidades concretas Janeiro; em 7-12-95, a Srll Vera Tilde de Castro Pin-
para reduzir o desemprego no País, gerar novas to, Consultora de Turismo da Subsecretaria de Tu-
oportunidades de ocupação e promover o desenvol- rismo da Secretaria de Indústria e Comércio do Mato
vimento regional. Grosso do Sul; em 28-3-96, os Srs. SOvio Magalhã-

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re- es de Barros 11, Secretário de Esporte e Turismo do
dação opinou, unanimemente, pela admissibilidade Estado do Paraná; Álvaro Oscar Ferraz Jucá, Secre-
da proposição, tendo em vista sua constitucionalida- tário de Indústria, Comércio e Turismo do Estado de
de e boa técnica. Pernambuco; e, pela segunda vez Roberto Gherardi,

Considerando a importância do assunto para a preside,nte. da Turisrio e ~epresentan~e do Secretário
economia nacional, a Comissão Especial decidiu de I~dustna, d? ComércIo e do TUrismo do Estado
realizar audiências públicas com autoridades fede- do RIo de Janeiro.
rais, estaduais e municipais, empresários, empresas Os representantes do setor privado enfatiza-
de transporte aéreo, de turismo, de cartões de crédi- ram as amplas possibilidades econômicas do turis-
to, agências de viagens e com outros segmentos Ii- mo, quer no plano internacional, quer no nacional,
gados ao setor, com o objetivo não só de subsidiar o assim como as condições que têm os seus negócios
parecer do Relator, mas, também, com a finalidade para apoiar a ampliação de escala do setor, tendo
de produzir informações relevantes à elaboração de, em ~.l$ta "a capacidade Qcjosa da r~d.e hoteleira e de
projetos de lei sobre o assunto, indicações ao Exe- outros segmentos direta e indireta relacionados a
cutivo e sugestões aos governos estaduais e munici- essa atividade.
pais. Nos depoimentos prestados, foi salientada a

Nas audiências públicas, realizadas com repre- necessidade, como meio de expandir o turismo inter-
sentantes do setor privado, compareceram os se- no, de prazo mais longo de financiamento dos pla-
guintes senhores: em 7-11-95, Sérgio Nogueira, pre- nos oferecidos aos clientes, em nível comparável às
sidente da Associação Brasileira de Viagem {ABAV); bases oferecidas em outros países, as quais giram
em 9-11-95, João Elias Mokdiss e Sérgio Ricardo de em torno de 21 prestações mensais, enquanto no
Almeida, respectivamente representante do presi- Brasil esse prazo era de apenas seis prestações ~s-

dente Nacional de Associação Brasileira da Indústria tando agora liberado para as operações de crediário
de Hotéis (ABIH) e Superintendente Nacional da a prazo, por decisão do Conselho Monetário Nacio-
mesma Associação em 21-11-95, Erich Stemmer, nal, embora as agências de turismo esteja operando
Coordenador do Fórum Permanente de Energias com prazos variáveis de oito a dez meses, depend-
Renováveis; em 28-11-95, Nilton Volpi e Mário Os- endo da empresa aérea.
waldo F. Horta Sampaio, presidente da Associação Relativamente à captação do turismo externo,
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e os expositores entendem que se deverá explorar,
Serviços (ABECS) e presidente da SKAL, respecti- com prioridade, o fluxo "mundial de turismo interliga-
vamente; em 30-11-95, Ramiro Gomes Tojal, presi- do a congressos, feiras e exposições, eventos que
dente Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA); representam 20% do fluxo mundial de turismo. Re-
em 7-12-95, Luiza Brunet e Antônio Cláudio Resen- conhecem, contudo, que, no Brasil, não há centros
de, respectivamente Embaixadora do Pantanal e de convenções com capacidade para atender mes-
presidente da Associação das Empresas Locadoras mo congresso de nível médio, cujo número de parti-
de Automóveis. cipantes gira em torno de 10 a 15 mil pessoas.

Registre-se, entre as autoridades federais, o Para ativação do turismo externo, enfatizam os
comparecimento, em 5-12-95, da Ministra da Indús- expositores, como de extrema relevância que se
tria, do Comércio e do Turismo, Srll Dorothéa Fonse- atue junto aos Convintions Visitors Bureaus, pela im-
ca Furquim Werneck; do presidente da Empresa portância que esses órgãos têm na captação de tu-
Brasileira de Turismo (EMBRATUR), Sr. Caio Luiz rismo ligado às convenções, congressos e feiras (no
de Carvalho; em 30-11-95, do Diretor de Operações Brasil existe quatro dessas entidades.)
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Outros importantes subsídios foram também modo, mais atrativa às condições de capitação de
oferecidas, com referência às transportadoras aé- turismo externo; b) desvalorização em 20% da ven-
r8as, à simplificação de rotinas burocráticas para ex- da do dólar para turismo no exterior. Em 10% e
pedição dos vistos e para circulação mais rápida dos 20%, respectivamente, a compra do dólar dos porta-
-turistas estrangeiros nos terminais de desembarque, dores estrangeiros de passaporte com visto de turis-
entre outros. mo na alta e baixa estações. Com essa medida será

Da combinação mais adequada de todas essas possível reverter os fluxos de turismo no Brasil, além
medidas, entendem os representantes da iniciativa de tomar o País mais atrativo para o turista estran-
privada que será possível operar, de modo mais ba- geiro; c) fixar em 20 prestações mensais as compras
lanceado, os fluxos de turismo interno e externo, de passagens aéreas e as despesas efetuadas com
permitindo uma maior utilização da capacidade ins- cartões de crédito com a compra de passagens e
talada da indústria do turismo e, portanto, maior despesas de hotel;
competitividade em termos de custos e qualidade - ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
dos ~rviços. Turismo: recomendação ao Serviço de Apoio às Mi-

Os representantes do setor público, ao nível fe- cro e Pequenas Empresas - SEBRAE, no sentido
deral e estadual, prestaram importantes esclareci- de: a) priorizar os pequenos negócios na concessão
mentos sobre as iniciativas govemamentais para o de aval e fiança de que trata o parágrafo único do
setor, em especial sobre a implantação em todo o art. 23 da Lei nll 8.864/94; b) implanta programa de
País do Programa de Desenvolvimento do Turismo - apoio e fomento a essas empresas para que pos-
PRODETUR, que conta com recursos extemos pro- sam ter acesso ao Programa Nacional de Financia-
venientes do Banco Interamericano de Desenvolvi- mento ao Turismo do BNDES;
mento - BID, e do Programa Nacional de Financia- - ao Ministério do Planejamento e Orçamento
mento do Turismo, a cargo do BNDES, o qual dis- para incluir, no Programa Nacional de Financiamen-
põe, segundo declarações da Ministra Dorothéa to ao Turismo, os micro e pequenos empresários do
Werneck, de uma dotação inicial de um bilhão de ramo turístico, em bases e condições especiais de li-
reais. Foi realçada, também, a importância dos Pro- mites de financiamento, juros e garantias.
jetos de Lei nlls 4.612/94 e 4.769/94 para o turismo Registre-se, por fim, que os integrantes da Co-
nacional, respectivamente da iniciativa do Deputado missão Especial compareceram ao Fórum Nacional

.Rubem Medina e do Executivo, os quais, juntamente dos Secretários da Indústria, Comércio e Turismo,
com o Substitutivo apresentado pelo Deputado Nel- evento realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos
son Otoch, foram objeto de amplo debate. dias 13 e 14 de dezembro de 1995, oportunidade em

Destaque-se, pela importância do assunto, as que debateram com os Secretários Estaduais os
declarações feitas pelo Presidente da Embratur, Sr. problemas e soluções para dinamização do setor.
Caio Luiz de Carvalho, o qual discorreu sobre a políti- Após as audiências públicas realizadas, tanto

'C8'govemamental para o setor de turismo, sobre os com os representantes da iniciativa privada, quanto
-:.... do órgão que dirige para dinamização de sua com os do setor governo, pode-se dizer que houve
.atuação sobre os problemas que devem ser superados convergência de opiniões sobre os obstáculos mais
pera que o País possa transformar essa atividade importantes à expansão do turismo no Brasil: defi-
numa grande fonte de renda e emprego, especialmen- ciência de infra-estrutura, em especial nas pequenas
te como instrumento de desenvolvimento regional. cidades de grande freqüência turística; inexistência

A Comissão Especial não se limitou, porém, à de treinamento de mão-de-obra especializada; pre-
realização de audiências externas, mas tomou a ini- cariedade dos serviços de segurança pública e a

·::cIativade formular Indicações aos Ministérios da Fa- quase ausência de campanhas promocionais para
:zêtf'1da; da Indústria, do Comércio e do Turismo; do atrair o turista estrangeiro.
Planejamento e do Orçamento, sobre os seguintes Entre os fatores conjunturais, foram apontados
assuntos: os seguintes fatores: prazos inadequados para as

- ao Ministério da Fazenda: a) incluir, entre as vendas a prazo de passagens aéreas; elevado custo
atividades a serem assistidas pelo Programa de Fi- das passagens aéreas e as altas taxas de juros que
nanciamento às Exportações - PROEX, pacotes de encarecem direta e indiretamente os serviços rela-
turismo e de convenções promovidos por agências cionados com o setor.
de turismo e viagens estrangeiras, mediante a taxa Em síntese, as audiências públicas realizadas,
de equalização de 2% ao ano, tomando, desse as providências adotadas e os diversos contatos



Segundo dados divulgados pelo Conselho
Mundial de Viagens e Turismo - Word Travei &
Council (WTTC) e pela Organização Mundial de Tu
rismo (OMT), o movimento mundial de turismo pro
duzirá, em 1995, um faturamento de US$3,38 trilhõ
es, gerando 212 milhões de empregos, US$ 700 bi
lhões de investimentos e US$655 bilhões de impos
tos.

No Brasil, apesar da modéstia dos números,
quando comparados aos internacionais, são movi
mentados por esse setor, consoante o presidente da
Fundação da Indústria do Turismo, Tasso Gadzanis,
R$130 bilhões por ano, sendo essa atividade res
ponsável por 1,5 milhão de empregos diretos e 30
mil novos empregos por ano.

Outro dado significativo sobre o potencial de
turismo no Brasil, caso sejam superados os fatores
inibidores da expansão desse ramo de atividade, foi
a revoada de turistas brasileiros que, em 1995, de
mandaram o exterior.

Segundo levantamentos da Associação Brasi
leira de Agentes de Viagens - ABAV, 3,1 milhões
de brasileiros viajaram para o exterior, número de
zessete vezes maior ao verificado em 1970 e 20%
superior ao de 1994.

Os brasileiros já figuram no terceiro lugar entre
os turistas que freqüentam a Disney World, na Flóri
da, atrás somente dos canadenses e ingleses. São
os segundos colocados em Aspen, estação de esqui
no Estado de Colerado, posição superada apenas
pelos ricos alemães.

Somos, também, um dos turistas que mais
gastam no exterior. Em Aruba, só perdemos para os
japoneses: despesas diárias per capita de US$ 180
e US$387, respectivamente. Na Europa e nos Esta
dos Unidos, repetem-se as mesmas posições. Só
nos Estados Unidos, os brasileiros gastaram, em
1995, US$2,2 bilhões.

Não é de admirar, portanto, que o turista brasi
leiro tornou-se disputado pelo mundo todo. Entre as
diversas missões que estiveram no País, em 1995,
para divulgarem os seus países, mencionem-se as
de Porto Rico e as de países exóticos com as Ilhas
Fiji, Vanuatu e Guadalupe. Portugal gastou, em
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mantidos pelos membros da Comissão Especial com 1995, cinco milhões de dólares para atrair os brasi-
as autoridades federais, estaduais e com o empre- leiros e a Walt Disney, US$750 mil. Até Cuba está
sariado permitiram uma avaliação global do atual es- disposta a concorrer nesse disputado mercado.
tágio do turismo no Brasil, de seus problemas e po- Em contrapartida, o número de turistas estran-
tencialidades, o que por si só já justificaria o trabalho geiro que visita o país tem decaído de ano para ano.
da Comissão. Para se ter uma idéia concreta disso, basta dizer

11_ Voto do Relator que, até meados da década de 80, o Brasil recebia
cerca de 180 mil turistas americanos. Atualmente,
60 mil. Segundo a OMT, o Brasil recebeu, em 1994,
1,8 milhão de turistas estrangeiros; a Argentina, 3,9
milhões; o Uruguai, 2,2 milhões e o Chile, 1,6 mi
lhão.

As causas da baixa demanda do turista estran
geiro pelo Brasil são bem conhecidas: percepção de
que as condições de segurança são precárias, pre
ços de hotéis e serviços elevados e tarifas aéreas
muito caras.

Essa situação mostra como a atividade não
tem merecido o apoio necessário das várias esferas
de governo, em termos de incentivos e alocação de
recursos para os investimentos diretamente produti
vos, formação de infra-estrutura, segurança e pro
moção de campanhas interna e externa, com vistas
à captação de fluxos turísticos.

Até recentemente, somente o Nordeste conta
va, ao nível federal, com um programa oficial de
apoio e fomento ao setor já implantado, o Prodetur,
com objetivos e recursos bem definidos e em fase
de operacionalização.

Só a partir de outubro de 1995, o Governo Fe
deral, por intermédio do Banco Nacional do Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES, lançou o
Programa Nacional de Financiamento ao Turismo,
com linhas de crédito para a implantação de investi
mentos fixos, iniciativa que terá, certamente, impac
to positivo no apoio e fomento a essa atividade.

Diante dessa situação e em face das informa
ções colhidas nas diversas audiências realizadas,
entendo que se deve inserir, no art. 180 do texto
constitucional, que trata do assunto, dispositivos que
assegurem a destinação, pelas três esferas de go-·
vemo, de recursos e incentivos ao apoio e fomento
às atividades turísticas no País.

Sem essa conjugação de esforços oficiais e o
continuado empenho da iniciativa privada por meio
de crescentes investimentos no setor, o turismo na
cional dificilmente tornar-se-á competitivo em termos
internacionais, de vez somente as nações que privi
legiam essa atividade têm condições de atrair os flu
xos externos de turismo, os quais,. evidentemente,
orientam-se para os países e regiões que oferecem



11 - a inclusão obrigatória de verbas, nos pIa
nos plurianuais, nas diretrizes orçamentárias e nos
orçamentos anuais, para execução prioritária de in
vestimentos na formação e expansão de infra-estru
tura econômica e social do setor de turismo, em ser
viços de segurança pública e em campanhas promo
cionais no exterior.

O SR. CARLOS APOLINÁRIO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Tem V.Exa a palavra.

O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (BlocotPMDB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
gostaria de solicitar a V.Exa que encaminhasse ao
Presidente efetivo da Casa a seguinte indagação,
embora não entre no mérito se o Deputado Marqui
nho Chedid é culpado ou inocente em relação à
questão dos bicheiros do jogo do bingo. Porém, Sr.
Presidente, tenho em minhas mãos um documento
com o seguinte titulo: Nota à Imprensa: Mesa da Câ
mara decide amanhã destino de Chedid. No final da
nota há o seguinte: Maiores informações: Gabinete
do Segundo Vice-Presidente da Câmara, Deputado
Beto Mansur.

Sr. Presidente, S.Exa., pela imprensa, divulga
o julgamento feito pela sua comissão e o nome dos
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melhores serviços, preços competitivos e, sobretu- modifica o sistema de previdência social, introduzin-
do, segurança. do vários dispositivos no texto constitucional.

Em razão das peculiaridades de natureza for- Diante de todas essas razões, manifesto-me
mal de que se revestem as normas constitucionais favoravelmente à Proposta de Emenda Constitucio-
sobre a concessão de benefício fiscal, as modifica- nal nQ 9-A, de 1995, de autoria do ilustre Deputado
ções que introduzi, na proposta de emenda em co- Ricardo Heráclio, com as alterações constantes do
mento, não são auto-aplicáveis, exigindo, para sua substitutivo anexo.
operacionalização, leis de natureza infraconstitucio- EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 9, DE 1995
nal, regulamentando os diversos aspectos relaciona-
dos ao assunto. Modifica o caput do art. 180 da Consti-

tuição Federal e acrescenta os incisos I e 11.
Destarte, a fim de que os dispositivos propos-

tos por este parecer possam alcançar plena eficácia, Substitutivo
toma-se indispensável um diuturno trabalho de As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
acompanhamento, por parte dos setores envolvidos, nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
dos assuntos direta e indiretamente relacionados ao Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
turismo, em todos os níveis de governo, federal, es- constitucional:
tadual e municipal, sendo indispensável, inclusive, Artigo único. O art. 180 da Constituição passa
constante ação parlamentar, especialmente nas a vigorar com a seguinte redação:
épocas de formulação dos planos plurianuais de go- Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Fede-
vemo, das leis de diretrizes orçamentárias e dos or- ral e os Municípios promoverão e incentivarão o tu-
çamentos anuais. rismo como fator de desenvolvimento social e eco-

Tal sistemática, da qual, aliás, não se poderia nômico, mediante:
fugir em decorrência da divisão de atribuições im- I _ a concessão de incentivos fiscais e credití-
posta pela tripartição dos Poderes constituídos, tem cios a empreendimentos privados no setor de turis-
a vantagem de permitir ações flexíveis e consentâ- mo;
neas com as reais necessidades de ajustamento do
setor às conjunturas interna e externa, as quais são
extremamente dinâmicas.

O substitutivo que estou apresentando preser
va o espírito da Emenda Constitucional em comento
(inciso I), que trata da concessão de incentivos à ini
ciativa privada, e torna obrigatória a alocação de
verbas orçamentárias para obras de infra-estrutura,
segurança pública e promoção do turismo (inciso li),
assegurando-se, de maneira permanente, os meios
indispensáveis à superação dos obstáculos eviden
ciados nas diversas audiências públicas realizadas.

Entendem os integrantes desta Comissão que
a explicitação do art. 180 da Constituição Federal,
mediante a inclusão dos dois incisos supracitados,
não vai de encontro ao esforço de desconstituciona
Iização da Carta Magna, pois são princípios que de
vem nortear a atividade legislativa posterior, tanto a
nível federal quanto estadual e municipal, em assun
to da mais alta relevância para o País do ponto de
vista econômico e social.

Neste sentido, é oportuno esclarecer que pro
cedimento semelhante foi adotado em outras pro
postas de emenda constitucional que ora tramitam
nesta Casa, como é o caso, por exemplo, da PEC nQ

33-A, de 1995, de iniciativa do Poder Executivo, que



BrasOia, 7-5-1996
Nota à Imprensa

MESA DA.CÂMARA DECIDE AMANHÃ
DESTINO DE CHEDID

A Mesa da Câmara dos Deputados deverá se
reunir amanhã 8-5-1996 para analisar o relatório da
Comissão de Sindicância que investigou denúncias
de irregularidades na extinta CPI dos Bingos. A Co
missão, presidida pelo Segundo Vice-Presidente e
Corregedor da Câmara, Deputado Beto Mansur
(PPB-SP), pediu na semana passada a cassação do
mandato do Deputado Marquinho Chedid (PSD-SP),
acusado de extorquir donos de bingo para livrá-los
de maiores complicações nos trabalhos da CPI, re
querida no ano passado pelo próprio Chedid.

Se a Mesa da Câmara aprovar o relatório da
Comissão de Sindicância, será apresentada à Co
missão de Constituição e Justiça (CCJ) uma repre
sentação contra o Deputado Marquinho Chedid.
Qualquer que seja a decisão da CCJ, caberá ao Ple
nário da Câmara, por votação secreta e por maioria
absoluta de votos (257), decidir pela cassação ou
absolvição do Deputado, assegurada a esta ampla
defesa (art. 55 parágrafo 2º da Constituição). No
caso da Mesa indeferir o pedido da Comissão de
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membros que a compõe. Acho que um Corregedor Sindicância, criada pelo presidente Luís Eduardo
desta Casa, quando um Deputado erra, se é que er- (PFL-BA), o assunto será arquivado, caso nenhum
rou, tem de colocar sua opinião nos autos e encami- partido político com representação no Congresso ve-
nhá-Ia à Mesa da Casa, que, se entender que o De- nha a provocar uma decisão do Plenário. (Art. 240
putado é culpado, encaminha para Comissão de do Regimento Interno).
Constituição e Justiça e de Redação, que, se enten- A Mesa da Câmara conta com sete (7) mem-
der que é constitucional, manda para o Plenário, bros titulares: o Presidente, Deputado Luís Eduardo
que, por sua vez, decide se o Deputado deve ou não .(PFL-BA); o 1º Vice-Presidente, Deputado Ronaldo
ser cassado. Perim (PMDB-MG); o 2º Vice-Presidente, Deputado

Esta Casa não pode aceitar que um Deputado Beto Mansur (PPB-SP), e quatro secretários: Wilson
tripudie sobre um outro colega. Não estou aqui para Campos (PSDB-PE), Leopoldo Bessone (PTB-MG),
defender o Deputado Marquinho Chedid. Se S.Exa Benedito Domingos (PPB-DF) e João Henrique
tiver culpa, terá de pagar pela sua falta. Não estou (PMDB-PI). Da Comissão de Sindicância, presidia
entrando no mérito da culpa ou da inocência. Uma pelo corregedor, Beto Mansur, fizeram parte os De-
nota enviada à sala de imprensa, tripudiando em putados Agnelo Queiroz (PCdoB-DF), Hélio Bicudo
cima do Deputado Marquinho Chedid, não pode ser (PT-SP), Jairo Cameiro (PFL-BA) e Zaire Rezende
aceita pelos Deputados desta Casa. Corregedor fala (PMDB-MG).
nos autos, e não mandando nota à imprensa. É uma Maiores informações:
indignidade o ato cometido pelo Deputado Beto Gabinete do Segundo Vice-Presidente da Câ-
Mansur. Repito, não estou entrando no mérito sobre mara, Deputado Beta Mansur (PPB-SP), Fones:
a culpa ou não do Deputado Marquinho Chedid. (061) 318-8027/8028 e Fax (061) 226-3687
Agora, o Deputado Beta Mansur não pode ser Cor- O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) _
regedor desta Casa e proceder como está proceden- Esta Presidência comunica que amanhã, dia 8, às
do em relação àquele Deputado. 19 horas, neste Plenário, haverá sessão do Con-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O gresso Nacional destinada à apreciação da seguinte
ORADOR: Ordem do Dia: Medidas Provisórias nºs 1.374 a

1.411.
Tem a palavra o Sr. Deputado Wilson Campos,

pela ordem.
O SR. WILSON CAMPOS - (PSDB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, mais uma vez venho à tribuna
desta Casa abordar um assunto sobre o qual já falei
por quatro vezes, quando o Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo era dirigido pela Sra. Mi
nistra Dorothéa Werneck. Naqueles momentos, refe
ria-me à preocupação em torno da liberação do pre
ço dos combustíveis, ocasião em que se acenava
com um aumento de 10%, o terceiro na vigência do
Plano Real.

Chamava a atenção para o já anunciado pro
pósito das distribuidoras, dos fornecedores de com
bustíveis, de distribuir dois tipos de gasolina comum
e aditivada, pelo mesmo preço, bem como para in
tenção dos donos de postos de aumentar o preço da
gasolina aditivada.

E não deu outra, Sr. Presidente: de mais de
10% foi o aumento da gasolina comum em todo o
País. Essa variação de preço ocorreu num prazo de
trinta dias, quando nós sabemos que o custo do di
nheiro brasileiro é, no mínimo, de 5 até 10% ao mês.
Isso significa dar essa compensação ao consumi-



Era o que tinha a dizer.
O SR. ADYLSON MOnA - Sr. Presidente,

peço a palavra peja ordem.
O· SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 

Tem V. Exª a palavra.
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dor. Além do mais, para aqueles que utilizam esse do Estado e o Governo muhi~ir:al cruzem os braç~s

tipo de pagamento, será dado um prazo de trinta para não d~terminar uma pUnlçao aos responsáveis
dias ou um desconto de 3%. Vejam bem, se é dado pela tragédia.
um desconto de 3% não estavam achando ruim o Para fazer justiça àquelas famnias os mortos
preço pelo Governo quando a gasolina era tabelada. de Caruaru, como também à dos sem-terra ass~ssi-
Também, quem concede trinta dias, a juros de 6,8 e nados peço ao Ministério da Justiça, que determInou
10%, não precisaria de aumento. o pagamento imediato de indenização pela ~orte

O novo Ministro da Indústria e do Comércio e de desaparecidos políticos, que também determine?
do Turismo, um homem capaz, com passado digno, obtenção do mesmo direito aos familiares dessas VI-

a serviço da Nação, com méritos na vida pública, o timas.
nosso companheiro Francisco Dornelles, não deve Essas famílias deverão ter o direito de receber
mandar um recado, mas exercitar o seu poder de uma importância pecuniária para poderem prover ao
Ministro e dar um basta aos donos dos postos de sustento dos seus filhos e lares possibilitando-lhes
gasolina. No caso da gasolina aditivada, com os dias melhores.
10% permitidos e os 10% acrescentados, o aumento Não é possível que a Nação assista sem uma
é de 20%, chegando próximo dos 30% em certos 10- intervenção a esse problema que estamos enfren-
calidades. tando.

Qual o resultado disso? A inflação já bateu Além disso em nome de Pernambuco a quem
quase nos 2% em abril e um descontrole vem-se devo a honra de estar nesta Casa há trinta anos,
observando no mercado. com os votos dos pernambucanos independentes -

Agora, há uma ameaça de aumento do preço minha permanência aqui se deve a minha inde-
da carne bovina, para ver se conseguem eleva~ o pendência _ quero reiterar aos companheiros da
preço do frango. Já foi anunciada pelas companhias Comissão de Orçamento que evitem punir o meu
novo aumento do preço dos cigarros. Não sou fu- Estado que obteve, no Plano Plurianual, recursos a
mante, mas não posso achar correto que se aumen- serem destinados a suas principais obras.
te, neste ano, pela terceira vez o preço dos cigarros, Refiro-me à Suape, à Transnordestina e ao
setor dominado por um cartel. abastecimento de Pirapama. Essas obras são ne-

Queremos chamar a ~tenção da área econôm~- cessárias e imprescindfveis. A Comissão de Orça-
ca do Governo para que nao enganem tanto o ~resl- menta tem enorme responsabilidade em destinar re-
dente, levando informações.distorcidas, ou contl~ua- cursos para Pernambuco fazendo justiça à sua bra-
remos a viver essa verdadeIra Torre de Babel. Nao é va população.

poss~vel qu~ se dê um irrisóriooaumento de 12o/~ ao O atual Orçamento, aprovado pela Câmara dos
saláriO mlnlmo e o~tros. d? 15 Yo a aposenta~onas, Deputados, espera a sanção do Presidente da Re-
vende~do-se depOIS, a Idela de que tudo esta uma pública há quase trinta dias. Chamo a atenção dos
maravilha. .. componentes da bancada de Pernambuco, pois de-

Nesta Casa, por compromIsso comigo mes~o, vemos ficar alertas para a defesa daquilo que nele
até o dia em que entender que são corretas as atltu- está contido. Reitero pedido aos companheiros da
des do Governo estarei votando com ele mas~ re- Comissão de Orçamento, cuja responsabilidade é
servo à crítica de conformidade com o que ditar a examinar a LDO, que não procurem maneiras de pu-
minha consciência. . nir um Estado tão injustiçado ao longo dos anos.

~O G~vern~ não pode ser en~a~ado com Infor- Sr. Presidente, aproveito a oportunidade con-
maçoes distorcidas I pelo seus propno~ com~o~en- cedida por V. EX« de alinhavar essas palavras, reite-
teso O au~ento do~ ~reço~ dos serviços pub~co~ ro minha confiança nos membros da Comissão que
quase 100 1'0 du!ant~ v~gêncla do Plano Real. ~~o e analisará a LDO. Espero que Pernambuco não seja
possfvel que ~a..? e~teJam_os alertas para as dlflcul- injustiçado, como tem publicado a imprensa brasilei-
dades que adwao amanha. ra.

Quero também :chamar a atenção para um pro
blema grave do meti estado: a mortalidade em Ca-
ruaru, que, por descuido, desleixo ou mal comporta
mento de certas pessoas com o processo de hemo
diálise, já ceifou a vida de 44 pessoas. Não pode
mos aceitar que o Ministério da Saúde, o Governo



O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos
termos do art. 114, inciso IV, do Regimento Interno,
solicito a V. Exª que constitua Comissão Especial
para analisar a Emenda Constitucional nQ 23, cujo
primeiro signatário é o Deputado Adhemar de Barros
Filho, já aprovada pela Comissão de Constituição e
Justiça e publicada em agosto do ano passado. Ela
trata exatamente dos planos de saúde.
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O SR. ADYLSON MOTTA (Bloco/PPB - RS. namente, mal se atreve a respirar: submete-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. se a salários de fome e não se anima a pro-
Deputados, recebi um apelo de alguns amigos do testar contra a supressão de suas garantias
Rio Grande do Sul. Peço a V. Exi! que me dê a opor- e direitos, quanto menos a reivindicar me-
tunidade de ler um artigo cuja transcrição me foi soli- Ihoria, sequer a mais modesta e justa. Um
citada. clima de verdadeiro terrorismo oficial, apoia-

No momento em que se fala nas reformas e do pelos segmentos mais retrógados do em-
quando o Governo, em razão do que se notfcia nos presariado, mantém-se silente, humilhado e
jornais, pretende pôr em funcionamento, novamente, temeroso, disposto a aceitar até mesmo o
seu rolo compressor nesta Casa, quero ler um artigo calote de sua remuneração a partir da ale-
que sintetiza o que penso sobre o que está aconte- gação de insolvência do Estado, velha como
cendo. Ele é da lavra do Sr. Adroaldo Furtado Fabrí- a Sé de Braga. É hora de perguntar se isso
cio, Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande é bom para o Estado. Se o Exército pode
do Sul, ilustre magistrado e professor universitário. operar sem tropas. Se a desmotivação, o
O título do artigo é O inimigo público e seu subtítulo, estímulo à aposentadoria o quanto antes, o
A reforma que se prega não é do serviço público, descrédito público e o achincalhe não aca-
mas contra o servidor público, que passo a ler: barão por resultar em mal maior do que os

Vem-se difundindo com insistência porventura detectados no serviço público e
tão escandalosamente alardeados. Se osuma idéia simplificadora e arbitrária: a ativi-

dade governamental é um mal e só o priva- melhores servidores não estarão sendo ex-
do é bom. A privatização de tudo é apresen- pulsos. Se o serviço público não estará sen-
tada com um ideal, o do Estado mínimo. do reduzido à condição de lixeira do merca

do de trabalho, onde só permaneçam ou in-
A grande vítima dessa estranha doutri- gressem os absolutamente desqualificados

na, também totalitária a seu modo, veio a para a competição em qualquer outra área.
ser o funcionário público. Por todos os ma- Apontam-se os critérios e práticas do
les da Nação ele é o responsável; seu de- setor privado como parâmetro ótimo. Pois
sempenho é ruim e insuficiente; seu número seja. Jamais se viu uma empresa expor o
é excessivo; consome sem proveito uma seu quadro funcional à execração popular
quantia gigantesca de dinheiro - é ele o vi- ou adotar a malediciência e a difamação sis-
lão maior da tragédia nacional. Daí que se temática como política habitual no relaciona-
faz necessário caçá-lo como a um inimigo, mento com seus empregados.
reduzir-lhe os estipêndios estigmatizá-lo
como agente da desgraça geral, reduzir-lhe Sr. Presidente, acabo de ler, na íntegra, o refe-
a quantidade, induzi-lo à demissão a todo rido artigo, que constará do meu pronunciamento.

custo, suprimi-lo se possível. A classe do O Sr. Maurício Campos, § 22 do artigo
servidor público é ferreteada indiscriminada- 18, do Regimento Interno, deixa a cadeira
mente como corja de vadios e aproveitado- da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
res do erário. Eduardo, Presidente.

Aos supostos privilégios corporativos
do funcionalismo - não aos do banqueiro
desonesto, do contribuinte sonegador, do
político medaz, do empreiteiro corruptor ou
do administrador inepto - são debitadas to
das as mazelas. A reforma que se prega
não é do serviço público, mas contra o servi
dor público.

Ele é hoje um homem envergonhado
de seu ofício e de sua condição. Qualquer
que seja sua qualificação e a importância de
seu contributo para o bem comum, tantas
vezes inestimável, nenhum orgulho lhe resta
do que é, faz e produz. Vilipendiado diutur-



Amazonas

Claudio Chaves - Bloco - PFL;

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco,,... PTB; José Priante 
Bloco - PMDB; Mario Martins - Bloco - PMDB; Ni
cias Ribeiro - - PSDB; Olavio Rocha - PSDB.

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luciano Castro - PSB; Luis Barbosa - Bloco - PPB;
Moises Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo - PPB;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
Bloco - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio
Oliveira PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Ra
quel Capiberibe - PSB; Valdenor Guedes - Bloco
-PPB.
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A pretensão do Deputado Adhemar de Barros Se o Deputado Marquinho Chedid for culpado,
Filho e de outros signatários é que se quebre a re- vamos cassá-lo. Mas - consulto V. Exll, Sr. Presi-
serva de mercado que t~m as empresas privadas dente - antes de termos convicção de culpa, um
nacionais em relação aos planos de saúde. Essa Corregedor desta Casa age corretamente quando
prática está permitindo-lhes usar dessa reserva de manda nota para a imprensa, inclusive citando a
mercado para aumentar os preços das prestações honrada Mesa presidida por V. Exll, Mesa que tem
desses planos de saúde de maneira absolutamente capacidade para julgar qualquer um dos nós? Diz a
abusiva, sem que o Governo possa controlá-los, por- nota: Mesa da Câmara decide amanhã destino de
que é um mercado de certa forma competitivo. Ao Chedid.
mesmo tempo, há nos contratos claúsulas em letras A meu ver, este não é o comportamento de um
muito pequenas, e, quando o cidadão precisa utilizar Corregedor, Sr. Presidente, e espero ouvir de V. ExIl
o plano de saúde, descobre que não está incluindo opinião a esse respeito.
nele. Nos últimos dias, temos vistos nos meios de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
comunicação matérias mostrando situações extre- do Carlos Apolinário, não concordo absolutamente
mamente dolorosas em que as pessoas, ao recorre- com esse procedimento - até porque, no meu enten-
rem ao plano de saúde, acabam chegando à conclu- der, juiz fala nos autos - de se tentar fazer política
são de que não podem utilizá-lo. com o destino de algum Parlamentar. Esta Casa jul-

Esta é uma das poucas reservas de mercado gará com todo o critério, com todo o respeito, o Sr.
que sobram na nossa Constituição às empresas pri- Parlamentar: se S. Exil for culpado, será punido; se
vadas nacionais, e não vejo lógica em mantê-Ia. não o for, será inocentado. Repito que não concordo
Essa proposta consta da Emenda nQ 23, de autoria com o referido procedimento.
do Deputado Adhemar de Barros Filho, e peço a V. O SR. CARLOS APOLlNÁRIO - Obrigado, Sr.
Exll

, Sr. Presidente, que constitua a Comissão Espe- Presidente.
cial para que possamos dar andamento à extinção
dessa reserva.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicita
rei aos Líderes as indicações, Deputado Alberto
Goldman.

O SR. CARLOS APOLlNÁRIO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. CARLOS APOLINÁRIO (BlocoIPMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
poucos instantes, antes de V. Exll chegar ao plená
rio, levantei a seguinte questão de ordem. Tenho em
mãos ofício do Segundo Vice-Presidente desta
Casa, Deputado Beta Mansur, com título Nota à Im
prensa - Mesa da Câmara decide amanhã destino
de Chedid, e do texto consta o nome de todos os
membros da Mesa e o procedimento para cassar o
Deputado.

Não entro no mérito da questão: se o Deputado
Marquinho Chedid é culpado ou inocente. Se algum
Deputado é corrupto ou chantagista tem de ser cas
sado. Como disse, não estou entrando no mérito.
Porém, um Deputado eleito para ser Corregedor
desta Casa, um colega que imagina-se, tenha capa
cidade de julgar ou instruir processo envolvendo
seus próprios pares, usa da cassação, ou de uma
possível cassação de Parlamentares, para tirar pro
veito na imprensa, tripudiando em cima do indicado!



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 12785

Rondônia

Oscar Andrade - Bloco - PMDB;

Acre

Osmir Lima - Bloco - PFL.

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB; Melquiades Neto 
Bloco-PMN.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Costa Ferreira
- Bloco - PFL; Haroldo Saboia - PT; Nan Souza 
Bloco-PSL.

Ceará

Edson Silva - PSDB.

Piauí

João Henrique - Bloco - PMDB.

Paraíba

Wilson Braga - PDT.

Parnambuco

Fernando Lyra - PSB; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson 
PSB; Ricardo Heraclito - PSB; Wilson Campos 
PSDB.

Alagoas

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

sergipe

Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jaques Wag
ner - PT; José Tude - Bloco - PTB; Luis Eduardo 
Bloco- PFL.

Minas Gerais

Antonio Aureliano - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Fernando Diniz - Bloco PMDB; Francisco
Horta - Bloco - PL; Genesio Bernardino - Bloco 
PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ac
kel - Bloco - PPB; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair
Siqueira - Bloco - PPB; João Fassarella - PT; José
Rezende - Bloco - PPB; José Santana de Vascon
cellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL;
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Marcia Reinaldo
Moreira - Bloco - PPB; Marcos Lima - Bloco 
PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Mario de Oli
veira - Bloco - PPB; Mauricio Campos - Bloco - PL;

Mauro Lopes - Bloco - PFL; Narcio Rodrigues 
PSDB; Newton Cardoso - Bloco - PMDB; Nilmario
Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB; Osma
nio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Her
lander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco 
PTB; Romel Anizio - Bloco - PPB; Ronaldo Perim 
Bloco - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe
- Bloco - PMDB; Sergio Miranda - PC do B; Silas
Brasileiro - Bloco PMDB; Silvio Abreu - PDT; Vitto
rio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espirito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; João Co
ser - PT; Jorge Anders - PSDB; Lujz Buaiz - Bloco
- PL; Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano - Bloco 
PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto Vala
dão - Bloco - PMDB; Theodorico Ferraco - Bloco 
PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timeteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira - Blo
co - PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Carlos Santana 
PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel - PDT;
Eurico Miranda - Bloco - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando
Lopes - PDT; Francisco Silva - Bloco - PPB; Itamar
Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandi
ra Feghali - PC do B; João Mendes - Bloco - PPB;
Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Carlos Coutinho 
Bloco - PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; José
Egydio - Bloco - PL; José Mauricio - PDT; Laura
Carneiro - Bloco - PFL; Lima Netto - Bloco - PFL;
Lindberg Farias - PC do B; Marcia Cibilis Viana 
PDT; Mareio Fortes - PSDB; Maria da Conceição
Tavares - PT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira 
PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Paulo Feijo 
PSDB; Roberto Campos - Bloco - PPB; Rubem Me
dida - Bloco - PFL; Sergio Arouca - PPS; Simão
Sessim - PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Fe
Iippe-PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PC do
B - Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira
- Bloco - PMDB; Antonio Carlos Pannunzio 
PSDB; Antonio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia 
PT; Arnaldo Faria de Sa - Bloco - PPB; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres da
Cunha - Bloco - PFL; Beta Mansur - Bloco - PPB;
Carlos Apolinario - Bloco - PMDB; Celso Daniel -



12786 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS Maio de 1996

PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
Bloco - PFL; Cunha Bueno - Bloco - PPB; Cunha
Lima - Bloco - PPB; De Velasco - Bloco - PSD;
Delfim Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisaneschi - Blo
co - PTB; Edinho Araujo - Bloco - PMDB; Eduardo
Jorge - PT; Fernando Zuppo - PDT; Franco Monta
ra - PSDB; Helio Bicudo - PT; Helio Rosas - Bloco
- PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT;
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB; José Anibal
PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
José Pinotti - Bloco - PMDB; Jurandyr Paixão - Blo
co - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT;
Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marquinho Che
did - Bloco - PSD; Maurício Najar - Bloco - PFL;
Michel Temer - Bloco - PMDB; Nelson Marquezelli
- Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Pedro
Yves - Bloco - PMDB; Regis de Oliveira - Bloco 
PFL; Ricardo Izar - Bloco - PPB; Robson Tuma 
Bloco - PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Tor
res - PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami
- PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PPB; Vadão Go
mes - Bloco - PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco 
PL; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salus
tiano - Bloco - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zu
laie Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Maurilo Domingos - Bloco 
PTB; Pedro Henry - PSDB; Roberto Franca 
PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogerio Sil
va - Bloco - PFL; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PC do B; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco PPB; Maria Laura 
PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartuce
-Bloco PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan _. Bloco - PMDB; Maria
Valadão - Bloco - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco 
PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedri
nho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco 
PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - Bloco 
PPB; Rubens Cosac - Bloco ~ PMDB; Sandro Mabel
- Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco. - PFL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB;
Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano 
Bloco - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar
Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco 
PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Antonio Ueno
- Bloco - PFL; BasOio Villani - Bloco - PPB; Chico
da Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco
- PPB; Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Fernando
Ribas Carli - PDT; Flávio Arns - PSDB; Hermes
Parcianello - Bloco - PMDB; Homero Oguido - Blo
co - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José Borba
- Bloco - PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano
Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Maurício Requião - Bloco - PMDB; Max Rosen
mann - Bloco - PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nel
son Meurer - Bloco - PPB; Odnio Balbinotti - Bloco
- PTB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT;
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson 
Bloco - PPB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vil
son Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Blo
co- PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz
Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco
- PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco 
PFL; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gou
vea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - Bloco - PMDB;
Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco 
PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretlo - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior
Bloco - PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - Bloco
- PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
Bloco - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt
- PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan 
PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim 
PT; Renan Kurtz - PDT; Wilson Branco - Bloco -
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PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Cru- que, por razões que desconheço, lá não pôde com-
sius - PSDB. parecer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista Faço esse registro, Sr. Presidente, até mesmo
de presença registra o comparecimento de 311 Se- porque entendo que esta Casa, vez por outra, toma
nhores Deputados. determinadas deliberações que acabam por gerar in-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se satisfações e fazem com que grupos de Parlamenta-
passar à apreciação da matéria que está sobre a res submetam ao Poder Judiciário processos do Le-
mesa e da constante da Ordem do Dia. gislativo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Gostaria, Sr. Presidente - como todo o respeito
_ 1 _ que V. Exª merece, assim como a Mesa Diretora que

V. Ex<l tão sabiamente preside - de ver cumprido,
PROPOSTA DE EMENDA À com todo o rigor previsto no Regimento, o rito pro-

CONSTITUiÇÃO N2 41-C, DE 1991 cessual da Casa.
(Do César Bandeira e Outros) Era esse o registro que tinha a fazer nesta

Discussão, em segundo turno, da Pro- oportuni~ade, em que ainda agradeço a V. Ex" a
posta de Emenda à Constituição nº 41-B, de concessao da palavra.
1921, que dá nova redação ao parágrafo 42 O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Depu-
do art. 18 da Constituição Federal, tendo pa- tado Nicias Ribeiro, graças à destacada atuação de
recer da Comissão Especial, pela aprova- V. Exª foi realmente possível votar essa emenda na
ção. (Relator: Sr. Antônio Geraldo) Comissão Especial, pois V. Ex'! sempre se interes-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Não ha- sou em ofer~cer critérios pa.ra criaç~~_de Municípios,
. . . o que é mUito bom, na minha oplnJao. Entretanto,

vend:> oradores Inscntos, declaro encerrada a dls- devo esclarecer que o Regimento permite - já que
cussao. . não foi aprovado o substitutivo e, sim, a emenda ori-

O SR. NICIAS RIBEIRO- Sr. Presidente, peço ginal- a inclusão da matéria na Ordem do Dia, sem
a palavra pela ordem. a redação final. Por esse motivo, a Mesa assim pro-

a SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. cedeu.
Exª a palavra. Entretanto, V. Exª, mais uma vez, com todo o
. _ O SR. NICIAS RIBEIR? (PSDB - PA. Sem re- zelo pelo cumprimento ao extremo das normas regi-

vlsao do ?rador.~ -. Si' Presldent~, esta proposta d,e mentais, colaborou com a Mesa, possibilitando a vo-
emenda a.Cons~ltUlçao, de au!on~ do Deputado Ce- tação da redação final pela Comissão Especial, pelo
sar ~and.~ma, fOI votada em pnmelro tu.rno, e por de- que somos muito gratos. Mas, como disse, o Regi-
termln~ça~ de V. E~, conforme o Regimento, voltou mento Interno, no seu art. 194, permite, quando é
à Cor:lIs~ao Especial para receber parecer sobre a aprovada a emenda original, sem alterações, que se
redaçao final. proceda à votação com dispensa da redação final.
_ Tive ~ honra de ser o Presi?ente dessa Comis- Reitero os agradecimentos a V. Exª, o Deputa-

sao Especial e regularmente haVia convocado a reu- do Nicias Ribeiro pela colaboração que prestou à
nião. Para minha surpresa, eis que a proposta de Mesa. '
emenda_à Consti~uição é i~cluída na ~rdem do. Dia O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Passa-·
da sessao a realizar-se hOJe. Em funça~_do fen~do mos à votação da matéria.
da semana passada, convocamos a reumao destlna- .
da à análise da redação final para este dia. Info~mo .aos Srs. Deput~dos qu~ tere~~s mUl-

Estou vindo da reunião. Houve quorum, e con- tas votaço~s Importante no drade hOJe e s.ollclto aos
seguimos aprovar a redação final. Contudo, Sr. Pre- c?mpanhelros que permaneçam no plenáno para fa-
sidente, entendemos que o rito processual previsto cllltar o trabalho da Mesa. .
no art. 194, parágrafo único, combinado com o art. a SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
202, § 8ª do Regimento Interno, deveria ser obedeci- a palavra pela ordem.
do e respeitado. Estranhamente, a discussão em se- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
gundo turno da PEC consta da pauta da sessão de Ex!! a palavra..
hoje, sem que antes tenha chegado à Secretaria da O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDS - PA. Sem re-
Mesa a redação final, que acabou de ser aprovada, visão do orador.) - Sr. Presidente, como no momen-
mesmo com a ausência de nosso ilustre Relator, to estamos com baixo quorum, peço licença a V.Exª;
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para convocar todos os Deputados que estejam em possa ser feita através de critérios e não aleatoria-
seus gabinetes para que acorram até o plenário, mente, como se tem feito ultimamente, prejudicando
pois estamos na Ordem do Dia e vamos votar, pelo até os Municípios-sede.
sistema eletrônico de emenda constitucional. Acreditamos que o dispositivo de viabilidade

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- econômica, colocado nesta PEC, é de fundamental
do Nicias Ribeiro, agradeço a V. Ex!! o apelo. importância para que o Município criado tenha con-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou dições de não só ter a autonomia administrativa
submeter a votos a proposta de emenda a Constitui- como a financeira.
ção nº 41 de 1991. O Bloco PFUPTB encaminha o voto sim.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- O SR. JOFRAN FREJAT (Bloco/PPB - DF.
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto Progressista Brasileiro vota sim.
constitucional: O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-

Artigo único. O parágrafo 4º do art. 18 da tação a Proposta de Emenda à Constituição n2 41,
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte de 1991, em segundo turno..
redação: O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,

§ 42 A criação, a incorporação, a fusão peço a palavra pela ordem.
e o desmembramento de municípios, far-se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo)
ão por lei estadual, dentro do período deter- - Tem V. Ex'" a palavra.
minado por lei complementar federal, e de- O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
penderão de consulta prévia, mediante pleb- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota sim.
iscito, às populações dos municípios envol- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
vidos, após divulgação dos Estudos de Via- dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
bilidade Municipal, apresentados e publica- mem os lugares, a fim de dar início à votação pelo
dos na forma da lei. sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
votam os Srs. Líderes? cadas, queiram registrar os seus códigos de votação

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- e selecionar os seus votos.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim. Os Srs. Parlamentares que se encontram nas

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão bancadas, queiram acionar o botão preto do painel
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim. até que as luzes do posto se apaguem.

O SR. SILVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi- Os Srs. Deputados que ainda não registraram
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota favora- os seus votos, queiram fazê-lo, dentro de instantes,
velmente à aprovação da PEC, tendo em vista que a nos postos avulsos.
redação final trouxe os aprimoramentos necessários O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
para que a proposta ensejasse esta posição que es- votam os Srs. Líderes?
tamos a anunciar. Conseqüentemente, recomenda- O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
mos à bancada do PDT o voto sim.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B _ MG. do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores vota sim.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B O SR. AYRTON XEREZ (PSDB ~ RJ. Sem re-
vota sim.

O SR. O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB _ visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
PMDB vota sim. revisão do orador.) - O PDT vota sim.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocolPFL _ O SR. LUCIANO ZlCA (PT - SP. Sem revisão
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa do or?dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha-
PEC já foi votada com o apoio de quase todos os dores vota sim.
partidos polítiéos com assento nesta Casa e aprova- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PFL -
da em primeiro turno com expressiva votação. Por PE Sem revisão do orador.) - O Bloco/PFL reitera a
isso esperamos que se confirme esse resultado nes- seus membros que votem sim.
ta tarde, para que a criação de Municípios no Brasil .Aos Srs. Deputados do Bloco PFUPTB que
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chegam ao plenário neste instante, a liderança re
comenda o voto sim.

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB - PA.
Sem revisão do orador.) - O Bloco PPBIPL reco
menda à sua bancada o voto sim.

Convidamos os nossos colegas que ainda es
tejam nos gabinetes que venham a plenário votar
sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança do Bloco PFL - PTB solicita aos Deputa
dos presentes nas diferentes dependências da
Casa que acorram ao plenário, pois estamos em
pleno período de votação nominal pelo sistema
eletrônico de matéria da mais alta importância. Ao
mesmo tempo, demonstra sua alegria pela PEC
ora em votação ser de autoria de um Parlamentar
do nosso partido, o nobre Deputado César Bandei
ra, que, entendendo a necessidade de moralizar a
criação de Municípios no País, resolveu encami
nhar essa proposta, hoje apoiada pelo Plenário
desta Casa.

Portanto, o Bloco PFL - PTB recomenda o
voto sim.

O SR. LUCIANO ZlCA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o
voto sim.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PPB - PL recomenda a sua bancada o voto
sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, o PSDB vota sim
e encarece a presença de seus Parlamentares em
plenário, a fim de que, no segundo tumo de votação,
possamos introduzir a necessidade de uma lei com
plementar para a permissibilidade de criação, incor
poração e fusão de Municípios.

O SR. GERSON PERES (Bloco PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto sim.

O SR. LUCIANO ZlCA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores recomenda o voto sim.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco
menda o voto sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto sim.

O SR. LUCIANO ZlCA (PT - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores recomenda o voto sim.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. EX
que comunique às Comissões que estão em reunião
que suspendam seus trabalhos, a fim de que seus
membros possam vir ao plenário para exercer o seu
direito e dever de voto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço ao Deputado Nicias Ribeiro.

Solicito que sejam suspensos todos os traba
lhos de Comissões que porventura estejam reunidas
neste instante.

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pOr - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo aos De
putados do PDT que estão chegando ao plenário
que recomendamos o voto sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSOB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto sim.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto sim.

O SR. GERSON PERES (B/ocoIPPB - PA.
Sem revisão do orador.) - O Bloco PPBIPL reco
menda o voto sim.

O SR. LUCIANO ZlCA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT também recomen
da o voto sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco
PFuprB - PE. Sem revisão do orador.) - O Bloco
PFLlPTB recomenda o voto sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSOB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto sim a seus Parlamentares.

O SR. NíCIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, convocamos
os Srs. Deputado que se encontram em seus gabi
netes ou em qualquer outra dependência da Casa
para que acorram ao plenário. pois está hclVendo
votação nominal pelo sistema eletrônico.

O SR. LUCIANO ZlCA (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - ~r, Presidente, o PT recomenda o voto sim.
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o SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda a seus Parlamentares o voto sim.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto sim.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, convoco os Srs.
Deputados que estão em seus gabinetes ou em
qualquer outra dependência desta Casa para que
acorram ao plenário, pois está havendo votação no
minal pelo sistema eletrônico.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha
o,votosim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto sim.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto sim.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os pro
gressistas e os liberais recomendam o voto sim.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha
o voto sim.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) ...:. Convidàmos os Srs. Deputados'
que se encontram em seus gabinetes que acorram
ao plenário. Está havendo votação nominal pelo sis- '
tema eletrônico. . .

A SRA. SIMARA ELLERY (Dloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) -O PMDBrecomend? o
voto sim. "

o SR; DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o p:r encaminha .
o voto sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o· PSDB reco
menda o voto sim.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) -. Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSC/PSDIPSL recomenda. o voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Lllís Eduardo) - A Mesa

solicita aos Srs. Deputados que permaneçam no ple
nário, pois teremos outras votações nominais impor
tantes.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exil a palavra.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, convocamos os
Srs. Deputados, que se encontram em seus gabine
tes ou em quaisquer dependências da Casa, para se
dirigirem ao plenário, pois está havendo votação no
minal pelo sistema eletrônico.

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exil a palavra.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPBIPL
recomenda a seus companheiros o voto sim.

O SR. LUCIANO ZlCA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores recomenda o voto sim.

O SR. GERSON PERES (BlocolPPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convida
mos nossos colegas que estão nos gabinetes que se
apressem e venham ao plenário votar sim.

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBlPMN/PSC/PSL e PSD recomendam o voto
sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB recomenda o voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. NICIAS RIBEIRO (Sr. Presidente, peço
a p'~la.vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR.NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Pre~idente, convidamÇ>s os .
Srs. Deputados que estejam em seus gabinetes ou
em qualquer outro local desta Casa para que acor
ram ao plenário, pois está havendo votação nominal

ipelo sistema eletrônico.
O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço

:a palavra pela ordem.
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Amazonas
Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim
Arthur Virgílio .... PSDB -Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Cláudio'Chaves - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PMOB .... Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando- PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim

Rondônia
Carlos Camurça - Bloco - PPB - Sim
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Abstenção
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB- Sim
Eurípedes Miranda - PDl - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMOB - Sim
Silvernani Santos - Bloco - PPB - Sim

Acre
Célia Mendes ","Bloco - PFL - Sim
João Maia - Bloco - PFL-- Sim
Osmir Lima - aloco - PFL,- Sim
ROl'}ivon Santi~go - Bloco '";- PFL - Sim

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Luciano Castro - PSDB - Sim
Ex~ a palavra. Luis Barbosa - Bloco - PPB - Sim

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- Moises Lipnik - Bloco .... PTB - Sim
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota sim. Robério Araújo - PPB - Sim

A SRA. SIMARA EllERY(Bloco/PMDB - BA. Salomão Cruz - PSDB - Sim
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco Amapá
PMDB/PMNIPSLlPSD vota sim. Antonio Feijão - PSOB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
dência vai encerrar a votação. Fátima Pelaes - PSDB - Sim

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, GelVásio Oliveira - PSB .... Sim
peço a palavra pela ordem. Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Exª a palavra. Valdenor Guedes .... Bloco - PPB - Sim

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. Pará
Sem revisão do orador.) - Faltam 101 Deputados. Ana Júlia - PT - Sim

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim
a palavra pela ordem. Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Sim
Ex~ a palavra. ,Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re- Gerson Peres - Bloco - PPB .... Sim
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim. Giovanni Queiroz - PDT - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ A Presi- Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
Mário Martins - Bloco - PMOB - Sim

dência vai encerrar a votação. Nicias Ribeiro _ PSDB _ Sim
A SRA. SOCORRO GOMES - Sr, Presidente, Olávio Rocha _ PSDB _ Sim

peço a palavra pela ordem. Paulo Rocha _ PT _ Sim'
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Paulo Titan - Bloco - PMDB - Sim

Exª a palavra. Raimundo Santos - PCdoB - Sim
A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B - PA. Socorro Gomes-PCdoB-Sim

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do
B vota sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aguar
darei que o nobre Líder Fe,rnando. Lyra proceda ao
seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
vai proclamar o resultado.

VOTARAM:
Sim412
Não 5
Abstenção 7
Total 424
É aprovada a Proposta de Emenda à Constitui~

ção n2 41-C/95
VOTARAM OS SEGUINTES SENHO

RES DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PPB .... Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco .... PPB - Sim
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Zila Bezerra - Bloco - PFL - Sim

Tocantins
Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim
Darci Coelho - Bloco - PPB - Sim
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão
Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PPB - Sim
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Haroldo Sabóia - PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Roberto Rocha - PSDB - Sim

Ceará
Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Não
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Unhares - Bloco - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim.

Piauí
Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim

. {3~tinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim
Wjlson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Benedito de.Lira - Bloco - PFL - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - Bloco - PPB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
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Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Sim Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Marcelo Deda - PT - Sim Genésio Bemardino - Bloco - PMDB - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim Ibrahim Abi-Ackel- Bloco - PPB - Sim

Bahia Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Alcides Modesto - PT _ Sim Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim João Fassarella - PT - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL _ Sim José Rezende - Bloco - PPB - Sim
Beto Lelis - PSB _ Sim Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL _ Sim Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Abstenção
Domingos Leonelli _ PSDB _ Sim Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB _ Sim Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Haroldo Lima - PCdoB _ Sim Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL _ Sim Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim Nilrnário Miranda - PT - Sim
Jairo Carneiro - Bloco- PFL - Sim Odelrno Leão - Bloco - PPB - Sim
Jaques Wagner - PT - Sim Osmânio Pereira - PSDB - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim Paulo Delgado - PT - Sim
João Leão - PSDB _ Sim Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
José Rocha - Bloco - PFL _ Sim Romel Anízio - Bloco - PPB - Sim
José Tude - Bloco - PTB _ Sim Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim Sandra Starling - PT - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL _ Abstenção Sara~va ~elipe - Bloco - PM~B - Sim·
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim S?rglo ~Ir~~da - PCdoB - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim Sllas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim Snvió Abreu - PDT - Sim
Mário Negrornonte _ PSDB _ Sim zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim Espírito Santo
Prisco Viana - Bloco - PPB :- Abstenção Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Abstenção
Roberto Santos - PSDB - Sim João Coser - PT - Sim
Rola~d Lavig~e - Bloco - PFL - Sim J~rge Anders - PSDB - Sim
SérgiO Carneiro - PDT - Sim Luiz'Buaiz - Bloco - PL - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim Luiz Durão - PDT - Sim
Ubaldino Junior - PSB - Sim' NiltÓll BaJano - Bloco - PPB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco -PFL - Sim R'ita Camata - Bloco - PMDB - Sim

Minas Gerais Róberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim
Antonio Aureliano _ PSDB _ Sim Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim Rio de Janeiro
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não Alexahdré Cardoso - PSB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim Alexandre Santos - PSDB - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Chico-Eerramenta - PT - Sim Ayrtón Xerez - PSDB - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim Carlos Santana - PT - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim Cidinha Campos - PDT - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Sim Fernando Gabeira - PV - Sim



Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT.,.... Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Sim

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - Bloco- PMDB - Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Sim
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Femando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Sim José Aníbal - PSDB - Sim
Francisco Silva - Bloco - PPB - Sim José Augusto - PT - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Sim José de Abreu - PSDB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim José Genoíno - PT - Sim
João Mendes - Bloco - PPB - Sim .José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim Koyu lha - PSDB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim Luciano Zica - PT - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Sim Luiz Gushiken - PT - Sim
Marcio Fortes - PSDB - Sim Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Sim Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Sim
Milton Temer - PT - Sim Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim Pedro Yves - Bloco - PMDB - Sim
Simão Sessim - PSDB - Sim Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim

Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Sim
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grossd
Murilo Domingos- Bloco - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Roberto França - PSDB -Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Robério Silva - Bloco - PFL - Sim

Distrito Federal

São Paulo
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Amaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim

. Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Celso Daniel - PT - Sim .
Celso Russomanno - PSDB - Sim .
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - Bloco - PPB - Sim
Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco- PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Ivan Valente...; PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL -- Sim
João Paulo - PT - Sim
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Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB ....; Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMOB - Sim·
Fernando Ribas Carli - PDT - Sim .
Flávio Arns - PSDB - Sim
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - Bloco - PPB - Sim
Luciano Pizzatto ,- Bloco·- PFL -Sim..
Luiz Carlos Hauly - PSDB ...,. Sim
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Sim
Max Rosenmann '- Bloco - PMDB - Sim,
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB :.... Sim
Padre Roque - PT - Sim.
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro- Bloco - PTS - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Sim
Valdomiro Meger -Bloco- PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina
Edinho Bez - Bloco - PMDB -Sim
Edison Andrino ~ Bloco - PMDB - Sim
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Sim

João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - POT - Sim
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Sim
Serafim Venzon - POT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Abstenção
Carlos Cardinal - PDT - Sim
Oarcísio Perondi - Bloco - PMOB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - Bloco - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim.
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Sim
Renan Kurtz - PDT - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte He~

dação Final:

REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA n,E ..
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4t,DE1991

'c" •

Dá nova redação ao parágrafo 4º do
artigo 18 da ConstituiÇão Federal. ...

,

As Mesas d&Câmara ôos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos dO. art. 60, § 3~ da,Consti
tuição Federal, promulgam a seguinteE;m~{lda ao
texto constitucional.

Artigo único, O parágrafo 42 do art.· 18 da



Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nQ 233-A,
de 1995, que modifica o artigo 34 e o Capí
tulo 111, Seção I, da Constituição Federal e o
artigo 60 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela admissibilidade, contra os votos
dos Srs. Milton Mendes, Hélio Bicudo, GiI
van Freire, Marcelo Déda e José Genoíno,
com declarações de voto dos Srs. Hélio Bi
cudo, Vicente Arruda e Régis de Oliveira
(Relator: Sr. José Luiz Clerot); e da Comis
são Especial, pela aprovação desta com
substitutivo, pela aprovação total ou parcial
das emendas apresentadas na Comissão de
n2s 4, 12, 14, 15, 18,20,21,22,24,27,29,
33,37,41,42,45 e 46, e pela rejeição das
de n2s 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, ~6, 17, 19,
25, 26, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 43 e 44, con
tra os votos em separado da Sr<' Esther
Grossi e dos Srs. Ivan Valente, Pedro Wil
son e Lindberg Farias (Relator: Sr. José Jor
ge).

o Sr. Lu(s Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presid~ncia, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente.

O SR. ARACELY DE PAULA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex!! a palavra.

§ 42 A criação, a incorporação, a fusão
e o desmembramento de municípios, far-se
ão por lei estadual, dentro do período deter
minado por lei complementar federal, e de
penderão de consulta prévia mediante plebi
scito, às populações dos municípios envolvi
dos após divulgação dos Estados de Viabili
dade Municipal, apresentados e publicados
na forma da lei.

Sala das Sessões, de maio de 1996. - Antô
nio Geraldo, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada
Vai ao Senado Federal.
O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exll a palavra.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB 

RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dese
jo apenas fazer a correção do meu voto. No painel
consta sim, mas votei não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Consta
rá em ata, Deputado.

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXII. a palavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, formulo esta
questão de ordem por me sentir prejudicada com a de
cisão da Presidência da Casa em relação ao projeto
de lei que regulamenta a navegação de cabotagem.

Em fevereiro deste ano, apresentei questão de
ordem a respeito do Projeto de Lei nQ 846, de minha
autoria. Naquele momento, aleguei que ele era ante
rior ao projeto do Executivo.

Sr. Presidente, para que V. Exll• compreenda o
que estou argumentando, esclareço que, na oca
sião, com a convocação extraordinária do Congres
so Nacional, o projeto do Executivo, porque consta
va da pauta da convocação, ganhou primazia.

Terminada a convocação extraordinária, fiz
questão de ordem no sentido de retomar a tramita-
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Constituição Federal passa a vigorar com se seguin- ção do projeto de nossa iniciativa que, segundo o
te redação: Regimento Interno, era prioritário.

Art. 18......... A Presidência indeferiu meu pedido. Recorri
então ao Plenário, ouvida a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação, que tem três sessões
para dar a resposta.

Como esse trabalho - que não é somente meu,
pois foi elaborado com segmentos importantes do
Estado do Pará e do meu partido -, está sendo pre
judicado, mais uma vez recorro a V. ExIl. Tenho cer
teza de que a sua intenção maior é garantir o Regi
mento Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou ve
rificar nobre Deputada Socorro Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 233-B, DE 1995
(Do Poder Executivo)
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O SR. ARACELV DE PAULA (BlocolPFL - impõe aos Estados e Municípios e à União, ou seja,
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ao Poder Público, o gasto de 50% dos recursos a
registrar que na votação anterior votei sim. que se refere o art. 212 da Carta com a universaliza-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica ção do ensino fundamental e a erradicação do anal-
registrado, Sr. Deputado. fabetismo no País.

O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB - CE. Passados 8 anos desde a aprovação da Cons-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re- tituição Federal, na verdade os Municípios, os Esta-
gistra que na votação anterior votei sim. dos e principalmente a União não cumpriram esse

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica dispositivo constitucional.
registrado. A Constituição de 1988 representou um grande

O SR. LIMA NETO (BlocolPFL - RJ. Sem revi- avanço em matéria educacional, no que diz respeito
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o ao atendimento à creche e à pré-escola, à universa-
meu voto sim, na votação anterior. Iização do ensino fundamental e à necessária uni-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Fica versalização do ensino médio. No art. 60 das Dispo-
registrado. sições Constitucionais Transitórias, propõe-se a ex-

O SR. FRANCISCO SILVA _ Sr. Presidente, pansão do ensino superior nas áreas mais densa-
peço a palavra pela ordem. mente povoadas. O Govemo, agora, com uma pro-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Tem posta que em princípio vem no sentido de dar priori
dade ao ensino fundamental, quer revogar o art. 60

V. EXª a palavra. da Constituição Federal e deixa de lado os outros ní-
O SR. FRANCISCO SILVA (BlocolPPB - RJ. veis de ensino.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma ob- Em primeiro lugar, com o projeto do Governo,
servação deste Parlamentar: temos no painel, entre fica prejudicada a erradicação do analfabetismo. Re-
votos não e abstenção, treze marcas, mas o resulta- lega-se ao espaço essa questão que representa ci-
do aponta um total de doze votos. Isso leva a crer dadania para o povo brasileiro. Em segundo lugar, o
que o painel talvez esteja com algum problema no ensino médio também é desprezado. Para o ensino
que se refere à contabilização de votos. público superior, reserva-se o destino da privatiza-

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Verifi- ção. E não podemos falar em qualidade de ensino.
caremos o que está acontecendo, Sr. Deputado. O Governo pretende, com a criação de fundos

O SR. GILNEY VIANA - Sr. Presidente, peço estaduais de Educação, sacar necessariamente
a palavra pela ordem. 15% dos 25% que Estados e Municípios obrigatoria-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem mente aplicam na educação para esse fundo, e
V. EXª a palavra. . quer que isso seja aplicado no ensino fundamental.

O SR. GILNEY VIANA (PT -MT. Sem revisão Ora, isso significará, para o nosso País de hoje,
do orador.) - Sr. Presidente, se tivesse estado pre- diante da realidade nacional, a socialização da misé-
sente à última votação, meu voto teria sido sim. ria na educação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu- E há a proposta de fixar como piso salarial do
tado Francisco Silva, parece-m~que a conta está professor, em âmbito nacional, um salário médio de
correta. 300 reais por mês, por 20 horas semanais; o custo de

Tem a palavra o Deputado Ivan Valente, para um aluno por ano seria de 300 reais também. Esse se-
discutir a matéria. ria o custo de cada aluno por ano, para o Estado.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão Pergunto aos Srs. Deputados: qual é a boa es-
do orador.) - Sr. Presidente,Sf"ls e Srs. Deputados, cola de qualidade que cobra hoje 25 reais por mês
começa a ser discutida hoje a Proposta de Emenda aos alunos? E decidir que a média salarial dos pro-
Constitucional nll 233, que trata da reforma da edu- fessores será de 300 reais significa alguma mudan-
cação. . ça real na qualidade do ensino?

A referida emenda propõe duas questões cen- É uma grande falácia a proposta do Governo.
trais: partir para um processo de desconstitucionali- Mais do que isso,· entendemos que parte de uma ló-
zação do setor educacional, alterando os art. 34, gica incorreta: a de que hoje os recursos para edu-
206 - que estabelece a autonomia universitária -, cação são suficientes, a de que 3,9% de gastos do
207, 212, 213 e principalmente o de nll 60 do Ato PIB com educação são suficientes.
das Disposições Constitucionais Transitórias, que Qualquer país que partiu para o desenvolvi-



As razões expostas na proposta de
emenda constitucional têm por objetivo, pri
mordialmente, assegurar:

1 - definição clara das responsabilida
des dos diferentes níveis de Governo no
atendimento das necessidades institucionais
da população no que diz respeito à obrigato
riedade da educação fundamental;

2 - a transparente destinação, por um
período de dez anos, de uma parcela, fixada
em 15%, dos recursos fiscais dos Estados e
Municípios para aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental ob
rigatório;

3 - nesse mesmo período, a destina
ção de parte desses recursos, através de
fundo constituído para essa finalidade, com
a participação financeira da União, em fun
ção da efetiva responsabilidade do Estado e
de seus Municípios no atendimento escolar,
de modo a assegurar um nível de qualidade
minimamente aceitável, garantida uma re
muneração condigna aos profissionais do
Magistério;

O Ministro da Educação, em boa hora, aten
dendo aos reclamos da Nação, resolveu estabelecer
na Constituição o fundo, para dele extrair cerca de
15% e jogá-los diretamente nesse grande universo
em crise que é o ensino fundamental, estabelecendo
um princípio que ninguém teve coragem de instituir:
que neste País, a partir dessa emenda, nenhum pro
fessor deverá ganhar menos do que 300 reais para
ensinar nas escolas primárias.

Ora, todos nós, que conhecemos o País e que
fomos eleitos representantes do povo brasileiro, sa
bemos que a miséria do nosso sistema educacional
está no ensino básico, no ensino primário, porque
faltam recursos.

Sr. Presidente, peço permissão aos Srs. Depu
tados para ler o final das considerações feitas pelo
eminente Ministró da Educação ao encaminhar sua
mensagem:
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mento gastou 10 ou 12% do PIB, no mínimo, em sava ser tomada. Em primeiro lugar, o ensino básico
educação - nunca 3'1'0! Mas o Brasil é o 822 país em funoamental e o combate ao analfabetismo; depois,
matéria de gastos com educação, de acordo com o o ensino profissional e, em conseqüência, a prepara-
anuário da Unesco. E mais na América Latina, o úni- ção universitária dos brasileiros. Não adianta formar
co país que investe menos em educação do que o mal universitários oriundos de um ensino básico de-
Brasil é a Bolívia. ficiente, gerado por profissionais mal pagos, que ga-

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, enten- nham trinta reais, como disse o ilustre Deputado que
demos que o relatório do Deputado José Jorge me- me antecedeu, exatamente porque não há uma re-
Ihora em parte o projeto do Governo, mas contém os forma de distribuição de recursos que atinja o essen-
mesmos vícios da proposta governamental. Apre- cial.
sentamos propostas substitutivas a essa, defenden
do a idéia de que é preciso definir claramente o pa
pei de cada esfera de ensino, de que é preciso ha
ver um plano nacional, estadual e municipal de edu
cação, de que é preciso discutir a fundo essa maté
ria, a começar pela base da arrecadação. Mais tar
de, os Municípios, que receberão os recursos em
função do número de matrículas feitas, não terão ga
rantias de que essas verbas serão repassadas,
como hoje se dá com a questão da saúde - e o Mu
nicípio está em condições muito precárias para ban
car essas ações.

Por isso, Sr. Presidente, a bancada do Partido
dos Trabalhadores encaminha o voto não a esse re
latório.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para
falar em favor da matéria, convido a fazer uso da pa
lavra o ilustre Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Deputados, medidas das mais importantes e mais
bem pensadas para o momento crítico em que vive
a educação brasileira estão inseridas nessa propos
ta encaminhada pelo Presidente da República, sob a
orientação do Sr. Ministro da Educação.

O argumento de que essa reforma não resolverá
o problema e só fará instituir uma banda de miséria na
educação não procede, porque o Constituinte de 1988
centrou os recursos do setor dentro de um universo
em que não se fazia a distribuição da competência, a
distribuição racional dos recursos para atingir a meta
essencial, que é o ensino fundamental.

No Brasil, o ensino básico carece de verbas. A
maior soma de recursos - mais de 4,5 bilhões de
reais - destina-se às universidades. Apenas cerca
de 8 bilhões vão para o ensino fundamental.

Comparem o universo dos usuários do sistema
de educação básica com o dos que usam as univer
sidades e vejam a disparidade, a imensa quantidade
de recursos mal orientados. O Ministro, corajoso,
consciencioso e responsável, resolveu aceitar esse
difícil desafio: recebeu críticas, mas a decisão preci-
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4 - finalmente, a autonomia das uni- desenvolvimento e de melhoria das condições de
versidades e demais instituições do ensino vida de toda a Nação. No entanto, o relatório feito ao
superior e de pesquisa, a ser exercida na final de todos os estudos realizados nesta Casa é
forma da lei. claramente insuficiente. Existem pontos que não po-

Ora, Sr. Presidente, está bem claro que, com demos aceitar.
essa diretriz, o Sr. Ministro poderá traçar um progra- Em primeiro lugar, o montante que este Gover-
ma de ensino. Realmente, começamos a pensar no gasta com a educação é ridículo, desprezível, in-
maior neste País, com grandeza, com mais respon- suficiente. Ao não enfrentar esse problema funda-
sabilidade, inclusive enquadrando os Prefeitos muni- mental, este Governo mais uma vez escamoteia
cipais e os Governadores, para que tenham senso aquilo que deveria ser levado a sério.
de responsabilidade na aplicação dos recursos do Em segundo lugar, há uma grave lacuna em
ensino básico fundamental. Sem essa vinculação relação a uma das maiores dívidas sociais deste
programática, por certo iremos continuar, como aca- País, aquela para com a imensa massa de analfabe-
bou de dizer o eminente orador que me precedeu, tos absolutos e funcionais, que somam muitos milhõ-
com um ensino em estado crítico, um ensino miserá- es. Sr. Presidente, o Governo Federal, com esse
vel. Mas não é isso que quer o Governo atual; não é projeto, lava as mãos como Pilatos, eximindo-se de
isso que quer o Sr. Ministro da Educação e, tenho uma das tarefas fundamentais para as quais existem
certeza, não é isso que queremos todos nós, Parla- o Governo e o Estado. O Governo abandona os
mentares conscientes e responsáveis. analfabetos à sua própria sorte. Restam apenas

Vamos avançar, porque essa emenda realmen- ações esporádicas, provenientes muito mais da boa
te visa à reforma do ensino brasileiro. vontade dos cidadãos do que de uma efetiva ação

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. de governo.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para Entre outros pontos, o que mais me chamou a

se pronunciar contra o projeto, convido a fazer uso atenção foi o seguinte: lutamos todos esses anos
da palavra o Deputado Padre Roque. pelos cursos de aperfeiçoamento, especialização e

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revi- pós-graduação universitária. Mas, ainda que verse
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- sobre o ensino fundamental, o projeto atinge um dos
tados, este País vive uma crise das mais "graves, pilares da excelência e da criação de condições de
principalmente no que se refere às políticas so- excelência desses cursos. Quando nega a gratuida-
ciais. Esta Câmara voltará, em poucos dias, a dis- de do curso de aperfeiçoamento de professores, o
cutir a LDB, principalmente o substitutivo do Sena- Governo sacrifica inúmeras pessoas que, não tendo
dor Darcy Ribeiro. É precisamente neste momento recursos nem fundos pessoais, simplesmente terão
que o Governo Federal nos envia, sob o pomposo de se contentar com um ensino fundamental defi-
título de Fundo de Desenvolvimento do Ensino ciente, um ensino médio problemático e um ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, um superior também de má qualidade.
projeto de emenda constitucional que altera pro- É por essa e por tantas outras razões que seria
fundamente algumas das conquistas mais notáveis necessário debater com muito mais seriedade sobre
da Constituição de 1988. o que deve fazer esta plêiade de homens responsá-

Haveria muito a falar, Sr. Presidente, srªs e veis para realmente promover o bem-estar de toda a
Srs. Deputados. Primeiramente, é louvável que o Nação.
Governo finalmente encontre ao menos uma palavra Gostaria que o assunto fosse mais debatido,
de alento para o ensino fundamental. e se preocupe que os colegas realmente se debruçassem sobre as
com a valorização do magistério. Com efeito, se graves conseqüências que trará inúmeros brasileiros
nada for feito neste País para que o ensino funda- a aprovação desse projeto da forma como está redi-
mental seja de fato o ponto de apoio e o ponto de gido.
partida para tudo o que segue, até para o pós-douto""
rado, este País continuará caminhando na contra- Peço que não votemos agora, a fim de que
mão da História. haja, de fato, maior discussão e, modificado e me-

É importante também parabenizar o Governo Ihorado, esse projeto possa servir de esteio para o
pela vontade de valorizar o magistério, cOl"}siderado crescimento efetivo de toda a população brasileira.
durante séculos um sacerdócio, uma doação, uma Era o que tinha a dizer.
atividade de dedicação exclusiva para um projeto de O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para
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defender a matéria, concedo a palavra à nobre De- terão de aplicar na educação. Fica estabelecida, no
putada Marisa Serrano. art. 34 da nossa Constituição, a intervenção nos Es-

A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PMDB - tados que não aplicaram os 25% em educação. É
MS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SrAs mais uma garantia de que realmente os Estados
e Srs. Deputados, quem pensa em educação geral- aplicando t15tarão investindo em educação.
mente defende que o País necessita de planos, no O que tem acontecido nos estarrece. Muitas
âmbito nacional, estadual e municipal. Isso é impor- vezes recebemos denúncias de que os Estados e os
tante. Todos trabalhamos com base em um planeja- Municípios aplicam esses 25%, ou 30%, ou aquilo
mento. Acredito que nenhum Estado brasileiro pode que a Assembléia possa ter decidido, na abertura de
dar-se ao luxo de atuar numa área tão importante uma estrada, na construção de uma ponte, em ener-
corno a da educação sem um planejamento de cur- gia elétrica, só porque há uma escola perto do local
to, médio e longo prazos, muito menos sem um pla- da obra. Ora, queremos garantias de que realmente
no nacional de educação. os recursos para a educação serão gastos no de-

Nesse sentido, essa proposta de emenda senvolvimento e na manutenção do ensinol
constitucional pode, sim, dar-nos a possibilidade de Quero dizer que a PEC resgata também algo
garantir aos Estados e Municípios melhor condição por que estamos lutando há muitos anos, que é a
de, a partir das bases, trabalhar num plano nacional garantia de que a educação infantil será o patamar
de educação. básico do ensino no País, isto é, o primeiro degrau

A proposta de emenda à Constituição enviada do ensino básico. Educação infantil significa creche
pelo Poder Executivo trouxe algo importantíssimo e pré-escola, e a creche deixa de ser do domínio ex-
para a Nação brasileira. Duvido que algum Parla- clusivo da assistência social para fazer parte tam-
mentar desta Casa possa dar-se ao luxo de votar bém, e com muito mais propriedade, da educação.
contra a possibilidade de o professor brasileiro con- Queremos a creche como o espaço educativo que
tar com um piso salarial de R$300,00. Quero saber ela realmente tem que ser, e essa PEC resgata essa
corno se sentirá o professor, seja do Nordeste, seja meta e garante o que a Constituição de 1988 não
do Norte, seja do Centro-Oeste, seja de qualquer lu- garantiu, apesar de todos os esforços dos Consti-
gar do País, que hoje recebe algo entre R$20,00 e tuintes: um mínimo de qualidade para o ensino e
R$90,00 de salário, se votarmos contra esse piso alocação de recursos, garantindo, com essa aloca-
salarial de R$300,00. Como esses professores vão ção, a qualidade do ensino ministrado. Isso é inova-
reagir se os Congressista.tarem contra a possibi- dor e precisamos, todos nós, votando em favor des-
Iidade de eles terem esse piso salarial? E propor um sa PEC, garantir também educação básica àqueles
piso salarial não significa que esse vai ser o salário que não tiveram condições de estudar na idade pró-
do professor. Vai ser o salário inicial, e, a partir daí, pria. Esses vão poder, não em caráter dé obrigato-
poderemos realmente restaurar a dignidade do ma- riedade, mas em função de sua necessidade, voltar
gistério brasileiro. Isso vai depender muito do nosso aos estudos que abandonaram na infância por falta
voto a essa PECo de condições.

Acredito que o importante, com esse projeto, é Mesmo não sendo maravilhosa, essa proposta
garantir uma discussão mais profunda. Este é o iní- é a melhor que temos.
cio. O que nos preocupa na PEC são os recursos

Sei, e todos nós que militamos na área da edu- destinados ao fundo. Os Estados terão que alocar
cação sabemos, que não é o ideal, que não é sufi- recursos para esse fundo, e os Municípios também.
ciente. Gostaríamos de oferecer muito mais ao pro- Serão recursos oriundos do Tesouro? É o que dese-
fessorado e à educação brasileira, mas pelo menos jamos, e vamos lutar por isso. Meu partido, o PMDB,
estamos começando uma discussão que resultará com a anuência dos nossos Líderes e Vice-Líderes,
na virada da história da educação. lutará para que os recursos para o fundo, vindos da

E não é somente isso o que a PEC traz de im- União, sejam provenientes do Tesouro e não apenas
portante. É claro que ela trata do Fundo de Valoriza- do salário-educação. Queremos que realmente au-
ção do Magistério e do apoio ao ensino fundamental, mentem os recursos para a educação, que venham
e isso é muito importante, mas há outros pontos novos recursos para a educação, e tenho certeza de
também importantes. Um deles é a garantia de inter- que iremos conseguir, com a união de todos, que o
venção federal nos Estados e no Distrito Federal, se ensino brasileiro realmente seja resgatado.
não forem aplicados os 25% que obrigatoriamente Termino encaminhando o voto sim a essa
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PECo Tenho certeza de que os professores brasilei- uma decisão que possa, efetivamente, ser útil à Na-
ros, principalmente aqueles das cidadezinhas mais ção.
esquecidas deste País, ficarão satisfeitos ao saber Apresento a V. ExAs os seguintes elementos
que os Congressistas pensaram na sua dignidade, centrais sobre o que nos cabe decidir, diante da pro-
na sua valorização, pelo menos no espaço que lhes posta de emenda constitucional que nos encami-
é necessário. nhou o Governo: o cerne da problemática educacio-

Espero realmente que tenhamos aqui uma am- nal em nosso País é, indiscutivelmente, a repetên-
pia votação favorável a essa PECo cia, produto da má qualidade do ensino. Os dados

do Sistema de Avaliação de Educação Básica do
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convi- próprio MEC são inequívocos quanto à nossa indi-

do a fazer uso da palavra, Para se pronunciar contra .
gência. Estamos produzindo pouquíssimos rendl-

o projeto, a ilustre Deputada Esther Grossi. mentos de aprendizagem, que configuram o fracas-
A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS) - Sr. Pre- so, caso inédito no mundo. Para fazer face a situa-

sidente, colegas Deputadas e Deputados, é impor- ção tão grave são necessárias medidas radicalmen-
tantíssima a nossa responsabilidade de legislar nes- te eficazes, não bastando contemporizações corno
te momento para a educação. É imperativo que ele- essas contidas na PEC nll 233.
mentos muito concretos da escola brasileira sejam Quero que pensem seriamente na lógico do
objeto de análise lúcida e inteligente por parte desta que segue. Diante de uma solução muito difícil, o
Câmara dos Deputados. meio-termo torna-se perverso. É indispensável o en-

Jean Piaget, um dos grandes pensadores des- caminhamento de soluções corajosas, ousadas e
te século, em seu último livro As Fórmulas Elemen- cabais.
tares da Dialética, ensina-nos que a vida segue uma É neste ponto que estamos, em relação às
trajetória oscilante entre duas fases distintas que de- aprendizagens escolares: numa situação de UTI. Na
nominou de fase discursiva e fase dialética: A vida é UTI não serve enfermagem comum, nem terapêutica
processo contínuo, portanto, mudança permanente. ordinária. Necessitamos literalmente de tratamento
Há, porém, dois tipos de mudanças associadas a intensivo para a educação brasileira. O que isso sig-
cada uma dessas fases. Os movimentos da fase dis- nifica, e por que a PEC n2 233 não corresponde às
cursiva são do tipo cumulativo, dão-se sobre funda- demandas da atual conjuntura nacional?
mentos já acertados. Correspondem, se fizermos Imperativo é reconhecer que o ilustre Relator
uma analogia com a construção de uma casa, à eta- dessa PEC, o Deputado José Jorge, apresenta-nos
pa da obra em que, implantada a estrutura do pré- uma versão melhorada da proposta do Governo, o
dio, se elevam as paredes, colocam-se aberturas, que se deve à sua sensibilidade em face do posicio-
instalações elétricas etc. A fase dialética impõe-se namento de inúmeros representantes de nossas' ins-
quando outras construções se tornam obsoletas, tituições de ensino, autoridades educacionais e Iide-
não atendendo mais às exigências dos moradores. ranças que foram ouvidos durante o funcionamento
Nesse caso, só resta a alternativa da desconstrução, da Comissão Especial presidida pelo nobre colega
para que sejam modificadas as fundações. Elias Abrahão.

A educação brasileira - por favor, fixem-se nis- Restrinjo-me ao ponto nevrálgico, ao que está
so - vive hoje a necessidade de uma mudança radi- no centro da justificativa do encaminhamento dessa
cal do tipo que Piaget caracterizou como uma fase PEC, que é a distribuição das responsabilidades fi-
dialética. Nossa situação de calamidade é tão arra- nanceiras entre as três esferas de Governo - União,
sadora que não servem as medidas ou estratégias Estados e Municípios - com relação ao ensino.
paliativas. É indiscutível que a questão do financiamento

Falo aqui como Parlamentar da Oposição, sim, da educação é central para o equacionamento das
que propõe a rejeição da PEC n2 233 por razões mazelas, porque é inviável produzir qualidade de en-
muito profundas e sólidas. Falo com a paixão que sino sem dinheiro ou com poucos recursos, urna vez
deriva da imensa responsabilidade de ter tido a que se obtém qualidade, em síntese, com dois ingre-
chance de trabalhar nos últimos trinta anos em pes- dientes básicos: salários para professores e para
quisa, na formação de professores e na administra- sua qualificação - o que requer recursos - e verbas .
ção da educação, com bastante êxito. para a educação.

Por favor, Sr. Deputados, esta é uma oportuni- Como é do conhecimento de todos, são os
dade especialíssima, de reflexão e de tomada de 18% obrigatórios da União, os 25% dos Estados e



REQUERIMENTO

o Sr. Ronaldo Perim, 1!2 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o en

cerramento da discussão da PEC nQ 233-B/95, de
autoria do Poder Executivo, que modifica o artigo 34
e Capítulo 111, Seção I, da Constituição Federal e o
artigo 60 do Ato das Di~posições Constitucionais
Transitórias.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996 - Mi
chel Temer - Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PSUPSC/PMN. Inocêncio Oliveira 
Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB. Ayrton Xerez
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dos Municípios e mais os 2,5% provenientes das fo- O Governo, no seu papel de intermediário,
lhas de pagamento das empresas brasileiras, que vem assumir a responsabilidade de equacionar
constituem o salário-educação, os recursos de que os recursos e distribuí-los em todos os Municí-
dispõe o setor. O art. 60 das Disposições Transitó- pios.
rias estabelece que 50% dos 18% da União se desti- A importância dessa PEC também está no fato
nam à eliminação do analfabetismo e à universaliza- de que essa é uma maneira de não somente priori-
ção do ensino básico. O somatório desses recursos, zar o ensino fundamental, mas atribuir ao Município
em cálculos precisos, atinge 625 reais por aluno bra- a função de educar pelo ensino.
sileiro, no ensino fundamental, hoje. O que se pro- O outro objetivo dessa reforma é a universali-
põe com a PEC? Que se suprima o art. 60; que a zação do ensino fundamental, não somente canali-
União não tenha mais a responsabilidade de desti- zando recursos e criando a eqüidade, mas, acima de
nar 50% desses recursos para a eliminação do anal- tudo, dando garantias de financiamento aos alunos
fabetismo, e que se organize um fundo com verbas carentes.
dos Estados e Municípios visando à garantia de ape- Discutiu-se com exaustão, por longas e longas
nas 300 reais anuais por aluno! Trata-se, pois, de reuniões, em audiências públicas e praticamente em
uma contradição entre o discurso de prioridade do todos os Estados, e, por isso, temos elementos sufi-
ensino fundamental, uma vez que, ao invés de au- cientes para votarmos essa PECo E votaremos pela
mentarem, os recursos, em nome de uma lei do pos- sua aprovação.

sível, se reduzem. Não podemos imaginar nem admitir que Parla-
Espero que minhas palavras possam apoiar os mentares, mesmo da Oposição, se insu~am contra o

votos de V. Exªs para que decidam, com inteligência aumento do piso salarial dos professores primários,
e determinação, por um futuro menos ameaçador que passa dos atuais 78 reais para uma média de
para a nossa Pátria. 300 reais. É de extrema importância dar ênfase a

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para essa questão.
se pronunciar em favor da emenda, convido a fazer O grande objetivo da PEC nº 233 é a valoriza-
uso da palavra o ilustre Deputado Osvaldo Biolchi. ção do professor, do profissional da educação. Por

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PTB - RS. isso, Srs. Parlamentares, vamos dar um exemplo ao
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. País, vamos dar uma lição e estender nossas mãos,
Deputados, indiscutivelmente a-PEC que está sob acima de tudo, aos humildes professores do interior,
exame, se não é a mais essencial, é uma das mais das pequenas escolas municipais, que estão edu-
importantes da reforma constitucional. cando e construindo a base para o crescimento eco-

Não há crescimento econômico em país algum nômico e, principalmente, para o crescimento social
se não há investimento na área da educação, espe- da Nação.
cialmente no ensino fundamental. Por isso, o Minis
tério da Educação, democraticamente, enviou a este
Congresso essa proposta de emenda constitucional
de vital importância, e o Relator, o Deputado José
Jorge, teve a competência de, com um trabalho
exaustivo, separar o ensino fundamental do ensino
superior.

Hoje, vamos analisar e votar única e exclusiva
mente a questão do ensino fundamental.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, consideramos
que houve um grande avanço democrático, porque,
pela primeira vez neste País, houve a coragem e a
competência de se estabelecer um salário-base para
o proft;;ssor do ensino fundamental. O que podemos
exigir de um País em que, neste momento, o salário
médio do professor primário é de 78 reais? Um salá
rio-base de 300 reais representa praticamente três
salários mínimos - por isso a importância dessa
PECo
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- Vice-Líder do PSDB - Odelmo Leão - Líder do bilitar a cada Parlamentar que vote conhecendo, até
Bloco Parlamentar PPBIPL. às últimas conseqüências, o que é a reforma ora em

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- votação.
tação o requerimento. O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem

Os Srs. Deputados que o aprovam permane- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
çam como se encontram. (Pausa.) pelo requerimento. Consideramos que toda pressão

Aprovado. que existe hoje para que se apresse a votação das
A SRA. SANDRA STARLlNG _ Sr. Presidente, reformas não pode obscurecer a responsabilidade

peço a palavra pela ordem. da Casa para votar com conhecimento de causa. O
debate sobre a reforma da Educação merece uma

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. atenção mais profunda dos Parlamentares pelos
Ex!! a palavra.

efeitos que tem a nossa sociedade. Faço um apelo
A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem aos outros partidos para que dêem um prazo de

revisão da oradora.) - O requerimento foi aprovado duas sessões, a fim de que possamos discutir, nes-
com o voto contrário do PT. se intervalo, a reforma que vamos votar. O PCdoB

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprova- vota sim ao requerimento.
do, contra o voto do PT. O SR. SILVO ABREU (PDT - MG. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT entende
mesa o seguinte requerimento. também que esta proposta traz profundas modifica-

Sr. Presidente, requeremos a V. E~, ções aos dispositivos constitucionais que cuidam da
nos termos regimentais, o adiamento da vo- grave questão educacional deste País. Esta questão
tação da PEC nº 233, de 1995, constante da precisa ser deb~"em profundidade, e o PDT
pauta da sessão de hoje, por duas sessões. quer, inclusive, estranhar o açodamento com que

esta matéria vem sen®pO§t1il em discussão e vota-
Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Pedro ção. Não deve haver tanta pressa apesar das propa-

Wilson - Vice-Líder do PT - Aldo Arantes, Vice-Lí- ladas melhorias, que são perfeit!'lmente discutíveis.
der do PCdoB. É importante ressaltar também que matérias

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- constitucionais referidas por cláusulas pétreas preci-
tação o requerimento. sam ser melhor analisadas e tratadas, porque, sob

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente,·peço muitos aspectos, está havendo também uma pro-
a palavra pela ordem. posta de odioso confisco a direitos coletivos essen-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ciais, elementares e jã--assegurados amplamente
Exl.l a palavra. pela Constituição.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- O PDT fundamenta-se, aqui também, de forma
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota não. favorável ao requerimento do Partido dos Trabalha-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL :- dores e do Partido Comunista do Brasil, para que a
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- votação possa ser adiada.
colPFUPTB vota não. O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB- MG. Sem

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem revisão do orador.) - O PPB encaminha o voto não.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT votou no O SR. AYijTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
requerimento anterior para que não fosse encerrada visão do orador.) - O PSDBvota não.
a discussão, exatamente pela importância dessa O SR. UBALDINO JÚNIOR (PSB - BA. Sem
matéria de reforma educacional. Sobre esta matéria, revisão do orador.):-~ PSB vota sim.
tenho certeza, todos os Parlamentares aqui presen- O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
tes gostariam de conhecer - até às últimas conse- Sem revisão do orador.) - O PMDB vota não, na
qüências - o substitutivo apresentado, porque está convicção de que hoje podemos votar a PEC e dei-
em jogo uma das questões fundamentais do nosso xar 013 destaques, quem sabe, para negociar até
País, para quem pensa no Brasil no presente e no quinta-feira.
futuro, e que diz respeito ao ensino fundamental, à O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
erradicação do analfabetismo, à questão das univer- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
sidades, ao ensino técnico, etc. Por isso é que _e.sta..:- ~que esse assuntojáJ9.t devidamente discutido na
mos propondo esse adiamento de maneira a possi- Comissão Especial, quandO --Cf ilustre Relator, do
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nosso partido, o nobre Deputado José Jorge, mante- O SR. LIDBERG FARIAS (PCdoB - RJ. Sem
ve amplas negociações com todos os integrantes revisão do orador.) - O PC do B vota sim, Sr. Presi-
daquele órgão técnico, inclusive com diferentes pes- dente.
soas especializadas na educação. Por esse motivo, O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
Sr. Presidente, não se entende que queiram pro- visão do.orador.) - O PSDB vota não.
crastinar mais ainda a discussão e votação dessa O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL _
matéria. PE. Sem revisão do orador.) - O BlocolPFL reco-

Pelas discussões hoje aqui ensejadas, inclusi- menda o voto não.
ve com três oradores discutindo a favor e três con- O SR. SILVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi-
tra, nota-se perfeitamente que o Plenário está a par são do orador.) - O PDT vota sim, Sr. Presidente.
de tudo que representa essa modificação na educa- O SR. ELIAS ABRAÃO (BlocoIPMDB _ PRo
ção do nosso País. Sem revisão do orador.) - O PMDB recomenda o

Portanto, Sr. Presidente, na certeza de que es- voto não, Sr. Presidente.
tamos com esta PEC contribuindo decisivamente
para a melhoria do ensino fundamental do Brasil e O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
para a valorização do magistério, o Bloco PFLlPTB Deputados que se encontram nas bancadas queiram
vota não ao adiamento e concorda até com o PT acionar o botão preto no painel até que as luzes do
quando pede um prazo para que o ilustre Relator posto se apaguem.
possa negociar alguns destaques e verificar se pode Os Srs. Deputados que não registraram os
colocá-lo no novo texto, apesar de que sou daqueles seus votos queiram fazê-lo dentro de instantes nos
que entendem que o texto do Governo, que para cá postos avulsos.
veio, foi melhorado sobremaneira pelo Sr. Relator, e O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
hoje é um texto adequado às necessidades da edu- peço a palavra pela ordem.
cação do Brasil. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Portanto, Sr. Presidente. o Bloco PFUPTB en- Exª a palavra.
caminha o voto não. O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- Sem revisão do orador.) - O BlocolPPB recomenda
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota não. o voto não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. O SR. UBALDINO JÚNIOR (PSB - BA. Sem
Deputados que aprovam o requerimento permane- revisão do orador.) - PSB vota sim, Sr. Presidente.
çam como se acham. (Pausa.) A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem

REJEITADO. revisão da oradora.) - O PT recomenda o voto sim.
A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente, A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.

peço a palavra pela ordem. Sem revisão da oradora.) O Blo-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. coIPMDB/PMN/PSC/PSUPSD vota não, Sr. Presi-

Exª a palavra. dente.
A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem O SR. L1NDBERG FARIAS (PC do B - RJ.

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço verifica- Sem revisão do orador.) - O PC do B encaminha o
ção de votação. voto sim, Sr. Presidente. Esta matéria acaba de ser

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- votada na Comissão que analisa essa PECo Não po-
dencia solicita a todos os Srs. Deputados que to- demos tratar a educação dessa forma, pois tem que
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação haver discussão para que todos os Parlamentares
pelo sistema eletrônico. estejam verdadeiramente esclarecidos sobre o que

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- trata a PEC n2 233.
cadas queiram registrar os seus códigos de votação. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu-
votos. nico aos Srs. Deputados que chegam ao plenário

O SR. LINDBERG FARIAS - Sr. Presidente, neste instante que a Liderança do Bloco PFLlPTB
peço a palavra pela ordem. recomenda o voto não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço
Exª a palavra. a palavra pela ordem.



Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira8 12805

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
palavra. PMDB/PMNIPSCIPSUPSD recomenda o voto não.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PFL - MG. Sem O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
revisão do orador.) - Sr. Presidente, errei ao digitar PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
meu voto. Ele é não e vai aparecer sim. colPFUPTB recomenda o voto não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ele será O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
modificado antes. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encami-

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, nha o voto sim.
peço a palavra pela ordem. A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Ex!! a palavra. PMDB/PMNIPSC/PSUPSD recomenda o voto não.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. O SR. ANTÔNIO AURELIANO - Sr. Presiden-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco te, peço a palavra pela ordem.
Progressista Liberal recomenda a seus companhei- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ros o voto não. Ex!! a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Comu- O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG.
nico ao Plenário que ainda teremos várias votações Sem revisão do orador.) - Peço aos Srs. Deputados
nominais. do PSDB que permaneçam em plenário, porque te-

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente, remos mais votações.
peço a palavra pela ordem. O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
Ex!! a palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. Exª a palavra.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
PMDB/PMNIPSCIPSUPSD vota não. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PPB/PL recomenda o voto não.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. LlNDBERG FARIAS (PC do B - RJ.
co PFUPTB recomenda o voto não. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- motivo para perscrutarmos esta votação. Vários De-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- putados ainda não têm conhecimento desta maté-
menda a seus Parlamentares o voto não. ria, que acabou de ser votada na Comissão Espe-

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL - PE. cial que analisa a PECo Não podemos ter medo de
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco uma discussão aberta e franca sobre os rumos da
PFUPTB recomenda o voto não, para que possamos educação brasileira. O PC do B encaminha o voto
votar nesta noite essa PEC sobre a educação no Brasil. sim.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Declaro
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco encerrada a votação.
Progressista Liberal recomenda o voto não. Vou proclamar o resultado da votação.

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem Votaram sim 107 Srs. Deputados. Votaram não
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos 311 Srs. Deputados. Houve 3 abstenções. O total é
Trabalhadores recomenda o voto sim. de 421 votos. I

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP. O requerimento foi REJEITADO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco VOTARAM OS SEGUINTES SENHa-
PMDB/PMNIPSCIPSUPSD recomenda o voto não. RES DEPUTADOS:

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSCIPSUPSD recomenda Ç> voto não.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB/RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
não.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
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Amapá
Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Valdenor Guedes - Bloco - PPB Não

Pará
Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Gerson Peres - Bloco - PPB - Não
Giovanni Qtleiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Mário Martins - Bloco - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não
Socorro Gomes - PC do B - Sim

Amazonas
Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Cláudio Chaves - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Não
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Não

Rondônia
Carlos Camurça - Bloco - PPB - Não
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Não
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Não
Silvernani Santos - Bloco - PPB - Sim

Acre
Carlos Airton - Bloco - PPB - Não
Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim
João Maia - Bloco - PFL - Não
Osmir Lima - Bloco - PFL - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Sim
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Não

Tocantins
Ary Valadão - Bloco - PPB - Não

Darci Coelho - Bloco - PPB - Não
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Não
João Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão
Albérico Filho - Bloco - PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PPB - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Haroldo Saboia - PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - Bloco - PSL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará
Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Abstenção
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Inacio Arruda - PC do B - Sim
José Linhares - Bloco - PPB - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar- PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauí
Alberto Silva - Bloco - PMDB - Não
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Não
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Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Não
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - PSDB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Não
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Não
Moacyr Andrade -'- Bloco - PPB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Não

Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Não
Marcelo Déda - PT - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia
Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - Bloco - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não
Haroldo Lima - PC do B - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Não
Pedro Irujo - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PFL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não
Ubaldino Junior - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Edson Soares - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não



São Paulo
Alberto Goldman - Bloco - PMOB - Não
Aldo Rebelo - PC do B - Sim
Almino Affonso - PSOB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMOB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - Não
Antônio Kandir - PSOB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSOB - Não
Ary Kara - Bloco - PMOB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMOB - Não
Celso Daniel - PT - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL":" Não
Cunha Bueno - Bloco - PPB - Não
De Velasco - Bloco - PSO - Não
Delfim Netto - Bloco - PPB - Não
Ouilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMOB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fernando Zuppo - POT - Sim
Franco Montoro - PSOB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMOB - Não
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
José Anfbal- PSOB - Não
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Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não Itamar Serpa - PSOB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não
Genésio Bernardino - Bloco.- PMOB - Não Jandira Feghali - PC do B - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não João Mendes - Bloco - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não Jorge Wilson - Bloco - PPB - Não
Ibrahirn Abi-Ackel- Bloco - PPB - Não José Carlos Lacerda - PSOB - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não José Mauricio - POT - Sim
João Fassarella - PT - Sim Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
José Rezende - Bloco - PPB - Não Lima Netto - Bloco - PFL - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não Lindberg Farias - PC do B - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Não Márcia Cibilis Viana - POT - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim Marcio Fortes - PSOB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Não Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMOB - Não Milton Temer - PT - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMOB - Não Miro Teixeira - POT - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Não Paulo Feijó - PSOB - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Não Roberto Campos - Bloco - .PPB - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Narcio Rodrigues - PSOB - Não Sérgio Arouca - PPS - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMOB - Não Simão Sessim - PSOB - Não
Nilrnário Miranda - PT - Sim Sylvio Lopes - PSOB - Não
Odelrno Leão - Bloco - PPB - Não
Osrnânio Pereira - PSOB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - Bloco - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMOB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Sérgio Miranda - PC do B - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMOB - Não
Snvio Abreu - POT - Sim
Vittorio Medioli - PSOB - Não
Zaire Rezende - Bloco - PMOB - Não

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PMOB - Sim
João Coser - PT - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - POT - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMOB - Não

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSOB - Não
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - POT - Sim
Edson Ezequiel- POT - Sim

. Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
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José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- Bloco - PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Não
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Não
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso
Gilney Viana - PT - Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - Bloco - PFL - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PC do B - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Não
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás
Aldo Arantes - PC do B - Sim
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Não
João Natal- Bloco - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Não
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Sim

Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Não

Mato Grosso do Sul
Andre Puccinelli - Bloco - PMDB - Não
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Abstenção
BasOio Villani - Bloco - PPB - Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PDT - Sim
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Não
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Não
Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Não
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Não
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Não
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina
Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Não
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
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Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Não

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Não
Carlos Cardinal - PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Não
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinhl~iro - PSDB - Não
Fetter Júnior - Bloco - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Uma - Bloco - PPB - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Renan Kurtz - PDT - Sim
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não

O SR. REGIS DE OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luíz Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

-O SR. REGIS DE OLIVEIRA (BlocoIPFL-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de consignar o meu voto sim na votação anterior. -_-----.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa requerimento assinado pelos Líderes Inocên
cio Oliveira e Benito Gama, nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Requeiro a V. Ex!!. o adiamento para a

sessão de amanhã, quarta-feira, da votação
da PEC nQ 233/95.

Inocêncio Oliv3ira, Líder do Bloco Par
lamel)1ar PFUPTB

---Benito Gama - Vice-Líder do Governo.

O SR. P.~SIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se ençontrá. (Pausa-t

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Reque

rimento sobre a mesa, com base no art. 155, vota
ção nominal.

Requerimento:

Nos termos do art. 155 do Regimento
Interno, requeremos urgência para aprecia
ção do Projeto de Lei nll 1.287, de 1995, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe so
bre a exploração do serviço móvel celular,
sobre telecomunicações por satélites e dá
outras providências.

Assinam: Benito Gama, Vice-Líder do
Governo; Michel Temer, Líder do Bloco Par
lamentar PMDBlPSUPMN/PSC; Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB; Odelmo Leão, Líder do Bloco Par
lamentar PPB/PL; e José Anibal, Líder do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, não consigo
compreender, por mais esforço que faça, a utilização
do requerimento de urgência urgentíssima. Este pro
jeto foi examinado na Comissão específica, a Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
formática, onde seria votado amanhã.

Por que cometer, contra a Comissão, esse ato
de retirar dela o direito de votar e trazer para o ple
nário uma decisão da Comissão permanente? Por
isso mesmo. Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores é contra a urgência urgentíssima.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este projeto diz
respeito a um dos assuntos mais polêmicos discuti
dos nesta Casa, que foi a quebra do monopólio das
telecomunicações. Na emenda apresentada havia
necessidade de uma lei, inclusive, que criasse o ór
gão regulador. Há uma discussão sobre a constitu
cionalidade do projeto apresentado. Deveríamos, Sr.
Presidente, usar com mais constância a nossa douta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
para apreciar projetos dessa Ordem.

Sr. Presidente, o mundo adiou essa discussão.
A Organização Mundial do Comércio adiou'o debate
sobre telecomunicações.

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Ex· a palavra.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (BlocoIPFL-SP.



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se encontra. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Reque

rimento sobre a mesa, com base no art. 155, vota
ção nominal.

Requerimento:
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos urgência para apreciação do Projeto de
Lei nº 1.287, de 1995, de autoria do Poder Executi
vo, que dispõe sobre a exploração do serviço móvel
celular, sobre telecomunicações por satélites e dá
outras providências.

Assinam: Benito Gama, Vice-Líder do Governo;
Michel Temer, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSUPMNIPSC; Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco Parlamentar PFUPTB; Odelmo Leão, Líder do
Bloco Parlamentar PPBIPL; e José Anibal, Líder do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, não consigo
compreender, por mais esforço que faça, a utilização
do requerimento de urgência urgentíssima. Este pro
jeto foi examinado na Comissão específica, a Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
formática, onde seria votado amanhã.

Por que comet~r, contra a Comissão, esse
ato de retirar dela o direito de votar e trazer para
o plenário uma decisão da Comissão permanen
te? Por isso mesmo. Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores é contra a urgência urgentís
sima.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este proje
to diz respeito a um dos assuntos mais polêmicos
discutidos nesta Casa, que foi a quebra do monopó-
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Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria Iio das telecomunicações. Na emenda apresentada
de consignar o meu voto sim na votação anterior. havia necessidade de uma lei, inclusive, que criasse

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a o órgão regulador. Há uma discussão sobre a consti-
mesa requerimento assinado pelos Líderes Inocên- tucionalidade do projeto apresentado. Deveríamos,
cio Oliveira e Benito Gama, nos seguintes termos: Sr. Presidente, usar com mais constância a nossa

S P
'd t douta Comissão de Constituição e Justiça e de Re-

r. resl en e, d - "t d O d
Requeiro a V. Exª o adiamento para a açao para a~rec[ar proJe os es~a (í em., _

sessão de amanhã quarta-feira da votação Sr. PresIdente, o mundo adIou essa dlscussao.
da PEC nº 233/95. ' , A Organização ~und~al do Comércio adiou o debate

Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Par- sobre telecomumcaçoes.
lamentar PFLlPTB O PCdoB vota contra a urgência urgentíssima

Benito Gama - Vice-Líder do Governo. com este argumento: mais cautela no debate de
uma questão tão fundamental para o futuro do País.

O SR. SILVIO ABREU (PDT-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não há nada que justifi
que esse açodamento pretendido pelos partidos re
querentes.

O PDT recomenda à sua bancada o voto não.

O SR. ODELMO LEÃO (BJoco/PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr Presidente, o Bloco/PPB/PL
encaminha o voto sim, ressalvado o mérito.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (Bloco!PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PMDB
vota sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - O Sr. Presidente, há cer
ca de um ano, quando aprovamos a flexibilização
das telecomunicações, o fizemos na certeza de que,
abrindo o País aos investimentos estrangeiros na
área de telecomunicações, poderíamos resolver gra
ves proe'emas nos diferentes locais de nosso País.

Sr. Presidente, decorrido este ano, há muitas
críticas de que as leis regulamentadoras sobre a or
dem econômica ainda não foram feitas, o que impe
de o Brasil de usufruir esses benefícios.

Assim sendo, depois de ampla discussão na
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, o assunto está devidamente maduro
para ser votado neste plenário.

Por isso o Bloco/PFLlPTB recomenda o voto
sim à urgência urgentíssima.

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo,
neste projeto da maior importância, que regulamenta
parte da emenda constitucional aprovada por esta
Casa, recom~nda o voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-



o Sr. Luís Eduardo, Presidenté deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ronaldo Perim, 19 Vice-Presidente.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PMDBlPMNlPSCIPSUPSD recomenda o voto sim.

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo re
comenda o voto sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto sim.

Solicitamos aos Srs. Parlamentares que per
maneçam no plenário, porque ainda temos uma pau
ta extensa, com votações nominais pela frente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto sim, bem como pede
aos Srs. Deputados integrantes do nosso Bloco que'
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m~m os seus assentos, a fim de ter início a votação Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
pelo sistema eletrônico. colPMDB vota sim.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- O SR. lUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
cadas queiram registrar os seus códigos de votação. do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha-

O SR. ODElMO lEÃO - Sr. Presidente, peço dores recomenda o voto não.
a palavra pela ordem. O SR. OlDEMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
V.Exa. a palavra.] PPBlPL encaminha o voto sim.

O SR. ODElMO lEÃO (Bloco/PPB - MG. Sem O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encami- a palavra pela ordem.
nha o voto sim. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR UBAlDINO JÚNIOR (PSB - BA. Sem re- Exl a palavra.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encaminha O SR. MAURO LOPES (Bloco/PFL - MG. Sem
o voto não. revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de re-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De- gistrar que votei novamente errado; o meu voto é
putados, queiram registrar seus códigos e selecionar sim e aparecerá não.
seus votos. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Consta-

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- rá que retificaremos a tempo.
cadas queiram acionar o botão preto no painel até O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
que as luzes do posto se apaguem. votam os demais Líderes?

Os Srs. Deputados que não registraram os O SR. lUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
seus votos queiram fazê·lo nos postos avulsos. do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha-

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente, dores vota não.
peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. são do orador.) - Sr. Presidente, para que não haja
Ex'! a palavra. erro, o PSDB encaminha o voto sim.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem O SR. WOlNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem re-
revisão do orador.) - Sr. Presidente o PSB recomen- visão do orador.) - O PDT vota não, Sr. Presidente.
da o voto não. O SR. OlDEMO lEÃO (Bloco/PPB - MG.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- colPPBIPL encaminha o voto sim.
menda o voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno
votam os demais Líderes?

O SR. lUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores recomenda o voto não.

O SR. WOlNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota não.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, o PSDB vota sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
os Srs. Deputados que chegam ao plenário neste
instante a Liderança do Bloco PFUPTB recomenda
o voto sim.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
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permaneçam em plenário, pois teremos mais algu
mas votações importantes. Portanto, é necessária a
presença de todos os Srs. Parlamentares em plená
rio para que possamos, nesta noite, votar matérias
importantes para a vida do nosso País.

O BlocolPFUPTB recomenda o voto sim.
O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.

Sem revisão orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto
sim.

O Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presiden
te.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recomen
damos aos colegas do BlocolPFUPTB que chegam
ao plénario neste instante que o voto é sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. OSVALDO COÊLHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. OSVALDO COÊLHO (BJocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador. - Sr. Presidente, o meu voto
é sim. Votei equivocadamente abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será
feita a retificação do voto de V. Ex!!.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação antes, porém aguar
dando o Deputado Moreira Franco.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB recomenda o voto sim.

O art. 155 do Regimento Interno requer quo
rum qualificado de 257 votos. Como quorum está
bastante baixo, apelamos para os Srs. Deputados
presentes nas diferentes dependências da Casa a
fim de que acorram imediatamente ao plenário, pois
estamos em pleno período de votação nominal de
requerimento de urgência urgentíssima.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho
assistido às sessões presididas por V. Exll e vejo
que um dos pontos mais positivos nesses momen
tos é quando V. Ex!! faz com que o Regimento da
Casa seja cumprido. Mas, infelizmente, o art. 73,
inciso XIV, diz:

A qualquer pessoa é vedado fumar no
recinto do Plenário.

Eu, por exemplo, que estou com problema de
garganta, sinto que o ambiente está insuportável.
Alguns Deputados, como, por exemplo, Sérgio Mi
randa e José Genoíno, estão fumando em plená
rio. V. Exª, inclusive, às vezes, descumpre o Regi
mento Interno. Peço a V. Ex!! e aos outros Deputa
dos que cumpram o que dispõe o Regimento Inter
no.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exl!
será atendido oportunamente. (Risos.)

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o painel está
defeituoso ou não há fluxo de Deputados. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O fluxo
diminuiu bastante.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

A SRA. SANDRA STARUNG (PT - MG. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, todos nós adoramos
permanecer em plenário votando várias matérias impor
tantes, mas parece-me que ninguém mais chegará. Por
tanto, poderemos passar para o próximo item.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
da Sandra Starling, estou-me convencendo disso.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
vai proclamar o resultado.

VOTARAM
Sim 294
Não 107
Absténção 4
Total 405

É aprovadao o requerimento de urgência para
o projeto de l:.ei nº 1.287/95.
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VOTARAM OS SEGUINTES SENHa- Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Não
RES DEPUTADOS: Tocantins

Roraima Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Luciano Castro - PSDB - Sim Darci Coelho - Bloco - PPB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim Dolores Nunes - Bloco - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim

Amapá Melquiades Neto - Bloco - PMN - Sim
Antonio Feijão - PSDB - Sim Paulo Mourão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco- PPB - Sim Maranhão
Fátima Pelaes - PSDB - Sim Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim

Pará Domingos Dutra - PT - Não
Ana Júlia - PT - Não Haroldo Saboia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim Jayme Santana - PSDB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Sim Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim Roberto Rocha - PSDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim Sebastião Madeira - PSDB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não Ceará
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Mário Martins - Bloco - PMDB - Sim Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Nícias Ribeiro - PSDB - Sim Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim Edson Queiroz - Bloco - PPB - Não
Paulo Rocha - PT - Não Edson Silva - PSDB - Não
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não Firmo de Castro - PSDB - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim Inacio Arruda - PCdoB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não José Linhares - Bloco - PPB - Sim

Amazonas José Pimentel - PT - Não
Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim Leõnidas Cristino - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Átila Lins - Bloco -:- PFL - Sim Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Cláudio Chaves - BloC9~L - Sim Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim' Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim Rommel Feijó - PSDB - Sim
Luiz Fernando - PSMDB - Sim Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim ' Vicente Arruda - PSDB - Sim

Rondônia Zé Gerardo - PSDB - Sim
Carlos Camurça - Bloco - PPB - Não Piauí
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - Bloco - PSDB - Sim Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Não B. Sá - PSDB - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Não Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim

>. Silvernani Santos - Bloco - PPB - Sim Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Acre Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim

Carlos Airton - Bloco - PPB - Sim Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Célia Mendes - Bloco - PFL - Não Paes Landim - Bloco - PFL - Sim
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim Rio Grande do Norte
João Maia - Bloco - PFL - Sim Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
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Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Abstenção

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSDB - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - Bloco - PPB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
\
\

--

Pedro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia
Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beta Lelis - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim
Pedro Irujo - Bloco - PMDB - Sim
Prisco Viana - Bloco - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT ..:.. Não
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antôniodo Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim
Carlos Mosconi - PSDB- Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
EJiseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
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São Paulo
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - Bloco - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD -Sim
Delfim Netto - Bloco - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fernando Zuppo - POT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Ivan Valenté - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não

Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Sim Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Sim Jandira Feghali - PCdoB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim João Mendes - Bloco - PPB - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- Bloco - PPB - Sim Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim José Maurício - PDT - Não
João Fassarella - PT - Não Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Sim Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim Lindberg Farias - PCdoB - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim Marcio Fortes - PSDB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim Maria Conceição Tavares - PT - Não
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim Milton Temer - PT - Não
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim Miro Texeira - PDT - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim Sérgio Arouca - PPS - Não
Nilmário Miranda - PT - Não Simão Sessim - PSDB - Sim
Odelrno Leão - Bloco- PPB - Sim Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco PTB - Não
Romel Anízio - Bloco - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim
Sfivio Abreu - PDT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Francisco Silva - Bloco - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
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José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT- Não
José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Sim
Régis de Olveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso
Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Roberto França - PSDB - sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogerio Silva - Bloco - PFL - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Sim

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Não
João Natal- Bloco - PMDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim

Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná
Antônio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basnio Villani - Bloco - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PDT - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - Bloco - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Sim
Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Sim
Nedson Meurer - Bloco - PPB - Não
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Sim
Valdomiro Meger - Bloco - PTB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Abstenção
Wemer Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina ,
Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Sim
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Sim
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSOB - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Não
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Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim PAULO ROCHA - Projeto de lei que altera dis-
Carlos Cardinal- PDT - Não positivos da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
Darcfsio Perondi - Bloco - PMDB - Sim que dispõe sobre condições operacionais dos Fun-
Elieu Padilha - Bloco - PMDB - Sim dos de Investimentos Regionais.
Enio Bacci - PDT - Não CIRO NOGUEIRA - Projeto de lei que estabe-
Esther Grossi - PT - Não Ieee a responsabilidade subsidiária do avalista nos
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim títulos de crédito e dá outras providências.
Fetter Júnior - Bloco - PPB - Sim GONZAGA PATRIOTA - Projeto de lei que dis-
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim põe sobre a proibição do uso de telefone celular em
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim cinemas e teatros.
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim MIGUEL ROSSETTO E OUTROS - Projeto de
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não lei complementar que regulamenta a promoção e de-
Luiz Mainardi - PT - Não fesa do emprego, dispõe sobre a proteção contra a
Matheus Schmidt - PDT - Não dispensa imotivada, estabelece medidas e incenti-
Miguel Rossetto - PT - Não vos para a geração de empregos e dá outras provi-
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim dências.
Paulo Paim - PT - Não PAULO GOUVEA - Projeto de lei que proíbe o
Renan Kurtz - PDT - Não emplacamento de táxi com duas portas.
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim LEONEL PAVAN - Projeto de lei que altera o
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Sim arts. 83, § 22 e 89 da Lei nº 7.210, de 11 de junho de
Veda Crusius - PSDB - Sim 1984 - Lei de Execução Penal.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo ) - Em Indicação ao Poder Executivo, por intermédio
função do horário, a Presidência vai transferir para a do Ministério do Trabalho, de adoção de compulso-
sessão de amanhã o restante dos requerimentos riedade de recadastramento quinzenal dos emprega-
constantes da Ordem do Dia. dos portadores de Carteiras de Trabalho e Previdên-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apre- cia Social.

sentação de Proposição MÁRCIO RODRIGUES - Projeto de lei que
Os Senhores Deputados que tenham proposi- concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus-

ções a apresentar poderão fazê-lo. trializados _ IPI e do imposto de importação à má-
Apresentam proposições os Senhores: quinas e implementos agrícolas destinados ao pre-
ELlSEU PADILHA - Projeto de lei que dispõe paro e conservação do solo, quando adquirido pelas

sobre a transferência de recursos para a manuten- Prefeituras Municipais, para emprego exclusivo em
ção dos programas de merenda escolar nos Municí- programas de mecanização agrícola e dá outras pro-
pios. vidências.

LUCIANO ZICA - Projeto de decreto legislativo CUNHA BUENO _ Requerimento de informa-
que cria o Conselho Nacional do Petróleo - CNP, ções ao Ministério da Saúde sobre a compra de pre-
para assessorar o Congresso Nacional na regula-- servativos anticoncepcionais pelo Govemo Federal.
mentação e fiscalização do monopólio estatal do pe-
tróleo. ANTÔNIO DO VALLE - Projeto de lei que dis-

PAULO PAIM _ Requerimento ao Presidente põe sobre a inclusão da disciplina Educação Tributá-
ria nos currículos dos cursos de nível fundamental eda Câmara dos Deputados de prorrogação da ses-

são ordinária do dia 13 de maio de 1996, em home- médio.
nagem ao Dia Nacional de Luta Contra o Racismo. Projeto de lei que prevê a transferência dos re-

JOSÉ JORGE - Projetó de lei que disciplina a cursos destinados aos programas de merenda esco-·
realização de plebiscito sobre reeleição para cargos lar diretamente às escolas beneficiárias.
executivos em 3 de outubro de 1996. NELSON MARCHEZAN - Projeto de lei que

VALDOMIRO MEGER- Projeto de lei que dis- proíbe a retenção pela União dos recursos destina-
põe sobre incentivo fiscal à busca de cnanças desa- dos aos programas de merenda escolar, sob a justi-
parecidas. f ficativa de inadimplência do Município beneficiário.

SÉRGIO CARNEIRO - Projeto d~Jei que alte-. SOCORRO GOMES - Requerimento de infor-
ra os arts. 178, § 12 e 219, inciso IV, do"pódigo Civil. mações ao Ministério Extraordinário de Política Fun-
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diária sobre situação de terras desapropriadas pelo
Incra para fins de reforma agrária.

PEDRO CORRÊA - Projeto de lei que reduz a
alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI - incidente sobre veículos adquiridos por repre
sentantes comerciais autônomos.

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério do Trabalho, de exame da oportunida
de e conveniência de elaboração de proposição fi
xando os valores das anuidades devidas às autar
quias fiscalizadoras do exercício profissional.

HUGO BIEHL - Requerimento de informações
ao Ministério da Fazenda sobre indexadores utiliza
dos pelo Banco Central do Brasil nas opérações de
crédito rural e de securitização das dívidas rurais.

DELFIM NETTO - Projeto de lei que dispõe so
bre a instalação e o funcionamento da Estação
Aduaneira Interior e dá outras providências.

JARBAS LIMA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que suprime o inciso 111 do
parágrafo único do art. 95, permitindo aos magistra
dos dedicação à atividade político-partidária.

LUIZ FERNANDO - Projeto de lei que dispõe
sobre tarifas bancárias e multas contratuais cobra
das a aposentados, pensionistas e beneficiários.

CHICÃO BRíGIDO - Indicação ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, de
adoção de providências relativas à implantação da
Área de Livre Comércio de Brasiléia e Cruzeiro do
Sul, no Estado do Acre.

MENDONÇA FILHO - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados para tramitação
conjunta do Projetos de Lei nQs 857, de 1995, e
1.510, de 1996.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Pará

Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - Bloco 
PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL; Socorro
Gomes - PCdoB.

Amazonas

Alzira Ewerton - Bloco - PPB; Arttur Virgmo 
PSDB; Atila Lins - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - Blo
co - PMDB; João Thome Mestrinho - Bloco 
PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Avelino 
Bloco-PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco,.... PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedido Júnior
- Bloco - PPB; Silvernani Santos - Bloco PPB

Acre

Carlos Airton - Bloco PPB; Celia Mendes 
Bloco - PFL; Ct)icão Brígido - Bloco - PMDB; João
Maia - Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Bloco 
PFL; Zila Bezerra - Bloco - PFL

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - PPB; Dolores Nunes 
Bloco - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB; João
Ribeiro - Bloco - PPB; Paulo Mourão - PSDB

Maranhão

Antonio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; César
Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco 
PPB; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco 
PFL - Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar 
Bloco - PFL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Rober
to Rocha - PSDB; Sebastião Madeira - PSDB

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Antonio Balh
mann - PSDB;Antonio dos Santos - Bloco - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - Bloco 
PPB; Firmo de Castro - PSDB; Inacio Arruda 
PCdoB; José Linhares - Bloco - PPB; José Pimentel
- PT; Leonidas Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira
Bloco - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de'An
drade - Bloco - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB;
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa 
Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar
- PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo 
PSDB

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães
- Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira 
Bloco - PFL; Felipe M,endes - Bloco - PPB; Herá~

clito Fortes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco 
PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL;, Paes Landim 
Bloco - PFL

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa~

do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - P8DB; Henrique Eduardo Alves
Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire
Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.
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Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudêncio
Neto - Bloco - PFL; Armando AbOio - PMDB; Cássio
Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL;
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB; Gilvan Freire - Bloco
- PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José
Aldemir - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco 
PMDB; Roberto Paulino - Bloco - PMDB

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa 
PT; João Colaço - Bloco - PSB; José Chaves 
PSDB; José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça
Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco
- PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo
Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB;
Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhaes
- Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco - PPB;
Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco 
PPB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de
Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PSDB; Moa
cyr Andrade - Bloco - PPB;

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Blo
co - PFL; Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB; Mar
celo Deda - PT ; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beta Lelis - PSB;
Claudio Cajado - Bloco - PFL; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simoes - Bloco - PL; Félix Mendon
ça - Bloco - PTB; Fernando Gomes - Bloco - PTB;
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima
PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi 
Bloco - PFL; Jairo Carneiro ~ Bloco - PFL; João Al
meida - PMDB; João Leão - PSDB; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL;
Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco .;..
PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro 
\Bloco - PFL; Marcos Medrado - Bloco - PPB; Mário
Negromonte - PSDB; Nestor Duarte -' Bloco 
PMDB; Pedro trúja - Bloco:~ PMDB; Prisco Viana
Bloco - PPB; Roberto Santos - PSDB;' Roland La
vigne - Bloco - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Simara
Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino Junior~PSB; Ursi- '
cino Queiroz - Bloe, - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracelv de
Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - EU
PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chi
co Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

Sérgio Barcellos - Bloco - PFL.

Pará

Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Rondônia

IIdemar Kussler - PSDB.

Acre

Mauri Sérgio - Bloco - PMDB.

Tocantins

Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão

Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - Bloco
- PFL; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Sarney Filho 
Bloco- PFL.

Ceará

Gonzaga Mata - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Vicente André Gomes - PDT.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB; Talvane Albu
querque - Bloco - PPB.

Sergipe

Bosco Franca - Bloco....; PMN; José Teles 
Bloco-PPB.

Bahia

Coriolano Sales - PDT; Jonival Lucas - Bloco
- PFL; Se~eriano Alves -pDT.

Minas Gerais

Raül Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant 
PSDB - Sérgio Naya - BlocO - PPB; Tilden Santia
go-PT.

Espírito Santo

Feu Rosa - PSDB.
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Rio de Janeiro

Álvaro Valle - Bloco - PL; Candinho Mattos 
PSDB; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Francisco
Dornelles - Bloco - PPB; Laprovita Vieira - Bloco 
PPB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Roberto Jef·
ferson - Bloco - PTB.

São Paulo

Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Fausto Martel
lo - Bloco - PPB; José Machado - PT; Marta Supli
cy - PT; Vicente Cascione - Bloco - PTB.

Mato Grosso

Tetê Bezerra - Bloco - PMDB.

Goiás

Marconi Perillo - PSDB.

Paraná

Affonso Camargo - Bloco - PFL; Ricardo Bar
ros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB.

Rio Grande do SUl

José Fortunatti - PT; Júlio Redecker - Bloco 
PPB; Paulo Ritzel - Bloco - PMDB; Waldomiro Fio
ravante - PT.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Encerro
a sessão, designando para amanha, quarta-feira, dia
8, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

URQÊNCIA
(Artigo 155, do Regimento)

DI8cuuio

1
PROJETO DE LEI N1I 1.287-A, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em tumoúnico, do Projeto de Lei na
1.287, de 1995, que dispõe sobre a exploração do
serviço Móvel Celular, sobre telecomunicações por
satélites e dá outras providências. Pendente de pare
ceres das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Rno ESPECIAL
(Art. 202, elc art 191 do Regimento Interno)

Votação

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NII 233-8, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nll 233-A, de 1995, que m0di
fica o artigo 34 e o Capftulo 111, seção I, da Constituição
Federal e o artigo 60 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibili
dade, contra os votos dos Srs. Milton Mendes, Hélio
Bicudo, Gilvan Freire, Marcelo Déda e José Genofno,
com declaraçõesde voto dos Srs. Hélio Bicudo, Vicente
Arruda e Régis de Oliveira (Relator: Sr. José Luiz CIerot);
e da Comissão EspeciaJ, pela aprovação desta, com
substitutivo, pela aprovação total ou parcial das emendas
apresentadas na Comissão de nOs 4, 12, 14, 15, 18,20,
21, 22, 24, 'O, 29, 33, 37, 41,42, 45 e 46, e pela rejeiçIo
das de nt's 2, 3, 5, 6, 9,10,11,13, 16, 17, 19,25,26,30,
'32, 34, 35, 38, 39, 43 e 44, contra os votos em separado
da S'" EstherGrossiedos Srs.1van Valente, PedroWilson
e Uncl>erg Farias (Relator: Sr. José Jorge).

Oba.: A matéria teve sua votação adiada em
7-5-96.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DI EMENDAS

OU RECURSOS

l-Emendas

PROJETO DE RESOLUÇÃO NlI82, DE 1996
(DO SR. PEDRINHO ABRÃO)

Revoga o parágrafo 211 do artigo 12 do
Regimento Interno que dispõe sobre -,s lideranças
dos Partidos que se coligarem em 81000 Parlamentar
perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais-o

. prazo para apresentação de Emendas (art. 216,
§ 1l1, do Regimento Interno):
PRAZO - 2f DIA: 8-5-96
ÚLTIMO DIA: 13-5-96

11- Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

Prazo para apresentação de recurso: art. 58, § 1g

Interposição de recurso: art. 58, § 32 commnado com
art. 132, § 2!l
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1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI

NII 2.891-C192 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre
a prevenção, o controle e a fiscalização da
poluição. causada por lançamento de óleo,
substâncias nocivas e outros poluentes em
águas sob jurisdição nacional, e dá outras

. providências.
PRAZO -111 DIA: 8-S-96
ÚLTIMO DIA: 14-5-96

NII 3.536-CJ93 (TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO) - Cria cargos do Grupo
Processamento de Dados no Quadro
Permanente de Pessoal da secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 911 Região e
dá outras providências.

PRAZO -111 DIA: 8-S-96
ÚLTIMO DIA: 14-5-96
NII 3.190-0192 (SENADO FEDERAL) - Transfere ao

domínio do Estado de Roraima- terras
pertencentes à União e dá outras providências.

PRAZO -111 DIA: 8-S-96
ÚLTIMO DIA: 14-5-96
NII 3.403-DI92'(SENADO FEDERAL) - Dá prioridade

de atendimento à clientela que especifica, e
dá outras providências.

PRAZO -111 DIA: 8-S-96
ÚLTIMO DIA: 14-5-96

NQ 4.496-C/94 .(TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO) - éríil cargos no quadro
permanente de p~~soal da secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 1811 Região
edá outras providências.

PRAZO - 311 DIA: 8-S-96
ÚLTIMO DIA: 10-S-96

1.2. COM' PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art...133)

PROJETOS DE LEI: '."' ..

W 4.~1.9f94 (J~R BOLSONARO) - Óispõe sobre a
. permanênCia de Sargento do Quadro Especial,

de ,que trata o Decreto n!2 86:289, de 11 de
agosto d6 1981, no Serviço ativó do Exército.

PRAiO - 2S! DIA: 8-5-96 ..
ÚLTIMO DIA: 13-5-96

~ ~-

Nll 129195 (ÁLVARO VAt-LE) - Regulamenta a
profissão de Mmaitre~ e de garçon e dá outras
providências.

PRAZO - ~ DIA: 8-5-96

ÚLTIMO DIA: 13-S-96
N1l375J95 (ÁLVARO VALLE) - Regula o exercício da

profissão de Massagista.
PRAZO - 2l! DIA: 8-5-96
ÚL"rIMO DIA: 13-5-96

NII 823195 (MURILO PINHEIRO) - Dá nowa redação
ao parágrafo 112, do· artigo 381, da
Consolidação das Leis do Trabalho.

PRAZO - 2l! DIA: 8-S-96
ÚLTIMO DIA: 13-S-96

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSSÁO - ART. 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 112

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. S8, § 312

combinado com ART. 132, § 212

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIJ\

PROJETOS DE LEI:

NII 2.787192 (EUAS MURAD) - Dispõe sobre
'aplicações financeiras de entidades

filantrópicas e sem fins lucrativos que
.participem do Sistema Único de Saúde (artigo
199 da Constituição Federal).

PRAZO - 2S! DIA: 8-5-96
ÚLTIMO DIA: 13-S-96

NII 4.152193 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
doação; a estabelecimentos públicos de
ensino, de mercadorias apreendidas por
con~rabando ou descaminho. (Apensado PL
ríQ 4.154/93 do Dep. Valdir Colatto).

PRAZO - 2S! DIA: 8-5-96
ÚLTIMO' DIA: 13~S-96

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
• Y , l' .." ,

Ns!. 43195' (HÉLIO ROSAS)- Concede isenç&o das
contribuições sociais que lTlenciona para,
gêneros alimentícios básicos.

PRAZO - ~ DIA: 8-S-96
ÚLTIMO DIA: 13-5-96

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJlIDfCIALlDADE
-ART. 164, § 12

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART:
164, § 2º E § 312)



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 12823

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE eXPEDIENTE NO PERíODO DE

- MAIO DE 1996-

PROPOSTA DE EMENDA 'À CONSTITUiÇÃO

Nll 41195 (MIRO TEIXEIRA E OUTROS) - Estabelece
a necessidade de realização de referendo
para aprovação das Propostas de Emenda
Constitucional que menciona.

PRAZO - 2R DIA: 8-5-96
ÚLTIMO DIA: 13-5-96

Dia da Semana Hora Nome

14 31.feira

'1'5- 4'-felra

16 5··feira

'-17 6' -feira

15:00 Ceci Cunha

15:25 Ivandro Cunha Uma
15:50 João Pizzolatti

16:15 José Luiz Clerot
16:40 Maria Laura

17:05 Marisa Serrano
17:30 Moacyr Andrade
17:55 Raquel Capiberibe
18:20 Rica~do Gomyde

10:00 Zulaiê Cobra
10:25 Confúcio Moura
10:50 Luiz Mainardi
11 :15 Anivaldo Vale
11 :40 Gonzaga Mota
12:05 Teima de Souza
12:30 Socorro Gomes
12:55 Luciano Zica
13:20 Ubaldino Júnior

15:00 Osmir Lima
15:25 Domingos Leonelli

15:00 Adhemar de Barros Filho
15:25 MarceloBarbieri

15:00 Elton Rohnelt
15:25 Felipe Mendes

10:00' Paes Landim
10:25' Darci Coelho
10:50 Maria Elvira
11 :15 Nair XaVIer Lobo

.. r. ~.

11:40 FeU Rosa .
• I ._~

12:05 'Gilvan r=~ire'

12:30 Fetter JÚnior

2'·feira

6' ·feira

13

Data
10

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 22

PROJETOS DE LEI:

N2 4.350193 (OSÓRIO ADRIANO) - Dispõe sobre a
alienação de imóveis residenciais de
propriedade da União sob jurisdição
administrativa dos Ministérios Militares e dá
outras providências.

PRAZO - 2Il DIA: 8-5-96
ÚLTIMO DIA: 13-5-96

N2 1.732196 (CORAUCI SOBRINHO) - Dispõe
sobre a instituição do Dia Nacional do
Basquetebol. .

PRAZO - 2Il DIA: 8-5-96
ÚLTIMO DIA: 13-5-96

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
. do artigo 137, § 12 do RI. Prazo para

apresentação de recurso artigo 137, § 22 (5
sessões). As seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N2 1.483196 (NILSON GIBSON) - Autoriza o Poder
Executivo a proceder à alienação dos
terrenos de marinha e acrescidos, situados.
nas Zonas Urbanas das cidades litorâneas, e
determina outras providências.

PRAZO - 22 DIA: 8-5-96
ÚLTIMO DIA:. 13-5-96

N21.584196 (CELSO RUSSOMANNO) - Dispõe.sobre
"Rec.lamações sobre Serviços Públicos".

PRAZO - 2R DIA: 8-5-96
ÚLTIMO DIA: 13-5-96

N2 1.681J96 (ANTONIO FEIJÃO) -.Regulamenta o
art. 11 e seu parágrafo único, da Lei n1l 7.766,
de 11 de maio de 1989, que trata do
pagamento e repasse do imposto sobre ouro
quando definido como ativo financeiro•.

PRAZO - 2R DIA: 8-5-96
ÚLTIMO DIA: 13-5-96

Nll 1.709196 (VALDIR COLATTO) - Autoriza o. Poder
Executivo a criar um Conselho Nacional de
Agricultura Orgânica' .e· dá outras
providências.

PRAZO - 2R DIA: 8-5-96
ÚLTIMO DIA: 13-5-96
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12:55 Marconi Perillo
13:20 Elias AbraMo 27 2'-feira 15:00 Cláudio Chaves

20 2'-feira 15:00 Nilson Gibson 15:25 Alzira Ewerton

15:25 José Unhares 15:50 Bonifácio de Andrada

15:50 Remi Trinta 16:15 Ciro Nogueira

16:15 Melquíades Neto 16:40 Ricardo Izar

16:40 Paulo Paim 17:05 Milton Mendes

17:05 Laprovita Viveira 17:30 Salatiel Carvalho

17:30 Elias Murad 17:55 Aldo Rebelo
17:55 Serafim Venzon 18:20 Pinheiro Landim
18:20 Àlvaro Gaudêncio Neto

28 31.feira 15:00 Paulo Rocha
21 3I.felra 15:00 Benedito de Ura

15:25 Carlos Alberto
15:25 Márcio Fortes

29 41.feira 15:00 Milton Temer
22 .I.feira 15:00 Chico Ferramenta

15:25 José Augusto
15:25 Uma Netto

30 5i.feira 15:00 Davi Alves Silva
23 5I.felra 15:00 Manoel Castro

15:25 Ivan· Valente
15:25 Benedito Domingos

24 6I.felra 10:00 B.Sá 31 61.feira 10:00 Coriolano Sales

10:25 Agnaldo Timóteo 10:25 Móises Lipnik

10:50 Humberto Costa 10:50 Silvio Torres

11:15 Padre Roque 11:15 Pedro Wilson

11:40 Inácio Arruda 11:40 Jarbas Lima

12:05 José Thomaz Nooo 12:05 Maria Valadão

12:30 César Bandeira 12:30 Silas Brasileiro

12:55 Silvemani Santos 12:55 JçlÍme Martins

13:20 laire Rezende 13:20 Elcione Barbalho

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I.· COMissões PERMANENTES:

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA
Sala 13-T, Anexo 11

PAU T A N° 04/96

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10 h .

I - ORDEM DO DIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 989/95 - do Senado
Federal (PLS N° 127/95) - que "padroniza o
volume de áudio das transmissões de rádio e



TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.498-B/89 
(REABERTURA DE DISCUSSÃO) - que
"acrescenta dispositivo à Lei nO 1.060, de5 de

PROJETO DE LEI N° 467-A/95 - do Sr.
Marquinho Chedid -"dispõe sobre a veiculação
de propaganda visual e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HÉLIO ROSAS
PARECER: CONTRÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.204/95 - do Sr.
Luciano Castro - que "dispõe sobre a
periodicidade dos censos demográficos e
econômicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CÁSSIO CUNHA LIMA
PARECER: FAVORÁVEL

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.018-B/93 - que "dispõe
sobre a arbitragem".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa das emendas
e, no mérito, pela aprovação da Emenda n°
11, com subemenda, e pela rejeição das
demais
VISTA: Concedida em 19.03.96 ao Deputado
José Genoíno, que apresentou manifestação
escrita.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

PAU T A N° 13/96
(Remanescente)

2-

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.502/94 - do Sr. Aldo
Rebelo - que "proíbe a adoção, pelos órgãos

PROJETO DE LEI N° 1.287/95 - do· Poder
Executivo - MSC nO 1.335/95 - que "Dispõe
sobre a exploração do Serviço Móvel Celular,
sobre telecomunicações por satélites e dá 5
outras providências."
RELATOR: Dep. AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: FAVORÁVEL, COM
SUBSTITUTIVO-B, ACATANDO AS
EMENDAS: 10 DO DEP. RENATO
JOHNSSON; 14 DO DEP. HÉLIO ROSAS; 26
E 27 DO DEP. SALVADOR ZIMBALDI; 37 DO 6
DEP. PAULO ,CORDEIRO; 42 E 49 DO DEP.
EDINHO ARAÚJO E 77 DO DEP. RICARDO
IZAR; E REJEITANDO AS EMENDAS: 1 E 2
DO DEP. LUIZ MOREIRA; 3, 4, 5,6,7, 8, 9,
11, 12, 13 E 38 DO DEP. RENATO
JOHNSSON; 15 DE DEP. HÉLIO ROSAS; E
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 E 72 DO DEP.
MARCELO BARBIERI; 24 E 25 DO DEP.
CÁSSIO CUNHA LIMA; 28, 29 E 30 DO DEP.
JOSÉ DE ABREU; 31, 32, 33, 34, 35 E 36 DO
DEP. PAULO CORDEIRO; 39 DO DEP.
EURIPEDES MIRANDA; 40, 75, 82, 83, 84 E
85 DO DEP. NEY LOPES; 41, 43, 44, 45, 46,
47, 48 E 50 DO DEP. EDINHO ARAÚJO; 51,
52, 53, 54, 73 E 74 DO DEP. INÁCIO
ARRUDA; 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64 E 65 DO DEP. ROBERTO CAMPOS; 66,
67,68 E 69 DO DEP. JAQUES WAGNER; 70
DO DEP. PAULO HESLANDER; 71 DO DEP. 1
CUNHA BUENO; 76, 78, 79 E 80 DO DEP.
RICARDO IZAR; 81 DO DEP. DOMINGOS
LEONELLI.

PROJETO DE LEI N° 4.326/93 (APENSO: PL
1.208/95) - do Sr. Pauderney Avelino - que
"cria' condições para participação de
deficientes auditivos na comunicação e dá
outras providências". .
RELATOR: DepúÚú:lo SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: CONTRÁRIO AO PL E AO
APENSO
VISTA concedida à Deputada ALZIRA
EWERTON que devolveu sem manifestação
escrita

4-

3 -

2-
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televisão nos espaços dedicados à públicos, de inovação tecnológica poupadora
Propaganda e dá outras providências". de mão-de-obra".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
PARECER: FAVORÁVEL, COM EMENDA. PARECER: FAVORÁVEL

VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados
WAGNER ROSSI e WERNER WANDERER,
que não apresentaram manifestação escrita'
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B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

3 -

fevereiro de 1950, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados".

. RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação da emenda, com subemênda 6·
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Mílton Mendes, que apresentou manifestação
escrita

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 2.482-B/89 - que "cria e
regulamenta o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade.
jurídicidade e. técnica legislativa do
Substitutivo
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.004-Al93 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 415/93) • que
"toma obrigatória a inclusêo do ensino de
língua espanhola nos curriculos plenos dos
estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técni~ legislativa deste e dos
Projetos de Lei de nOs:425/95 e 594/95,
apensados, das emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, com emenda
VISTA: Concedida em 11.04.96 ao Deputado
Adylson Motta.

PAU T A N° 14/96
(Remanescente)

e

PROJETO DE LEI N° 4.906/95 - do Senado
Federal (PLS 112/93) - que "altera o art. 19
da Lei nO 6.001, de 1973. dispondo sobre o
processo para a demarcação das terras
indígenas e dá outras providências".
RELArOR: Deputado R~GIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade
injuridicidade deste e da emenda da
Comissão de Defesa Nacional
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
'PARECER: pela constitucionalidade,

A • Proposições sujeitas à apreciaçAo do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 -

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 3.118-C/92 - que
"acrescenta dispositivos à CLT - Consolidação
das Leis do Trabalho, visando obter celeridade
na Justiça do Trabalho".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela inconstitucionalidade do
Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público e
prejudicialidade das,Emendas de Plenário
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Nilson Gibson, Milton Mendes
e Alzira Ewerton. O Deputado Nilson Gibson
apresentou manifestação escrita.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.087-B/93· que
"dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas, altera dispositivos da Lei nO 2·., ,E:MENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
6.019, de 3 de janeiro de 1974 e dá outras " PROJETO DE LEI N° 8.052-Al86 - que "torna
providências". obrigatória a publicaÇão anual, por yarte de
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA todos os órgãos da administração Direta e
PARECER: pela constitucionalidade, Indireta, das despesas efetuadas com
juridicidade e técnica legislativa da emenda propaganda e publicidade, discriminado o
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96 montante pago a cada agência ou veiculo
aos Deputados Benedito 'de Ura,' Zulaiê .beneficiado".
Cobra" Milton Mendes e Udson Bandeira.
Adiada a apreciação a pedido do relator em
·16.04.96. . . .

4 -

5·
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3-

juridicidade e técnica legislativa das
Emendas 1, 2 e 4; e pela prejudicialidade
da Emenda n° 3
VISTA: Concedida em 17.08.95 ao Deputado
Jorge Wilson que apresentou manifestação
escrita. 6·
Adiada a discussão a pedidO' da Deputada
Zulaiê Cobra em 16.04.96.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.706-B/89· que
"dispõe sobre as sociedades cooperativas".

RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa das emendas
de nOs 8,9,13,15.18,19,20,21,24,25,26,27, 7·
31,33, 35,36,44,47 e 48; e pela
prejudicialidade das emendas de nOs
1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,16,17,22,23,28,29,
30,32,34.37,38,39,40,41,42.43,45,46 e 49
VISTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado
Hélio Bicudo que apresentou manifestação
escrita.

Adiada a discussão a pedido da Deputada
Zulaiê Cobra em 16.04.96.

juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA: Concedida em 16.04.96 à Deputada
Zulaiê Cobra.

PROJETO DE LEI N° 191-B/91 - do Senado
Federal (PLS nO 329/89) - que "fixa critérios
para a realização de despesas com
publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do projeto e
das nove emendas apresentadas nesta
Comissão.
VISTA: Concedida em 17/08/95 ao Dep. Jorge
Wilson. Os Deputados Nilson Gibson e Jorge
Wilson apresentaram manifestação escrita.

PROJETO DE LEI N° 4.215/93 - do Senado
Federal (PLS n° 295/91) - que "dispõe sobre a
contagem dos prazos, concedidos às partes,
nos processos judiciais e administrativos".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA: Concedida em 17.04.96 ao Deputado
Régis de Oliveira que apresentou
manifestaçao escrita.

8·

4 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.716-Al89 - que
"dispõe sobre a exportação de madeira em
toras e dá outras providências".

RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inconstitucionalidade
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
Coriolano Sales.

B 7 Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE
9-

5 - . SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 4.636-Al90 - que "acrescenta
parágrafo ao art. 20 do C"ódigo de Processo
Civil".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHIMIDT
PARECER: pela constitucionalidade,

PROJETO DE LEI N° 4.821-Al94 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.031/94) - que "dá
nova redação aos artigos 789 e 790 da
Consolidaçao das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATORA: Deputada ZULAIt: COBRA
PARECER: pela. constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 17.04.96 ao Deputado
Luiz Mainardi.

TRAMITAÇÃO. ORDINÁRIA·

PROJETO DE LEI N° 1.028/91 - do Sr. Ary
Kara • que "acrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA
PARECER: . pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
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VISTA CONJUNTA: Concedida aos
Deputados Jarbas Lima e Vicente Arruda em
23.04.96.

10 - PROJETO DE LEI N° 3:970/93 - do Sr.
Eduardo' Jorge - que "institui, sob critérios a
serem especificados, Comissões Internas
de Pessoal para as empresas organizadas na
forma de sociedade anônima, sociedade de
responsabilidade limitada e da administração
indireta e fundacional da União, na forma de
co-participação na gestão intermediária".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e
do substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 28/06/95 ao
Deputado Hélio Bicudo que apresentou
manifestação escrita. O Deputado Milton
Mendes apresentou manifestação escrita.
ADIADA a apreciação a pedido do relator em
23.04.96.

11 - PROJETO DE LEI N° 87/95 - do Sr. Nilson
Gibson - que "altera o art. 133 do Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição
VISTA: Concedida em 25.04.96 ao Deputado
Marcelo Déda.

PAU T A N° 15/96
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
260/90 - do Senado Federal (PLS nO
257/89-Complementar) - que "define a
hipótese de "relevante interesse público da
União", para os fins previstos no art. 231, § 6°,
da Constituição".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e pela
inconstitucionalidade do substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias

2-

3-

4-

5-

VISTA: Concedida em 25.04.96 ao Deputado
Milton Mendes.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
62191 - do Poder Executivo (Mensagem na
458/91) - que "dá nova redação ao art. 1° da
Lei Complementar nO 68, de 13 de junho de
1991, que dispõe sobre a composição do
Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus
- SUFRAMA". (apensos os PLCs nOs 63 e 92,
de 1991)
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, com
emenda; e pela inconstitucionalidade dos
PLCs nOs 63/91 e 92191, apensados, e dos
substitutivos das Comissões de
Desenvolvimento Urbano e Interior; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 25.04.96 ao Deputado
Welson Gasparini.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
64/91 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel - que
"dispõe sobre a desapropriação".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER PRELIMINAR: pela remessa da
proposição à Presidência da Casa, a fim de
que se retifique a sua classificação para
Projeto de Lei, renumerando-o, com base no
art. 138, I,"b" e §1° do RI
VISTA: Concedida em 25.04.96 ao Deputado
Vilmar Rocha.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
197/94 - do Sr. Paulo Delgado - que "altera o
art. 1°, inciso V, da Lei Complementar nO
64, de 18 de maio de '1990".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa, com
substitutivo, e, no mérito, pela aprovação
VISTA: Concedida em 25.04.96 ao Deputado
Jarbas Uma.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
20/95 - do Sr. Prisco Viana - que "dispõe
sobre a elaboração, redação, alteração e
consolidação das Leis".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo
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A - Proposições sujeitas as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

5-

1 -

2-

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 10/95 - do Sr. Adhemar de Barros Filho e
outros - que "modifica o art. 45 da
Constituição Federal e acrescenta parágrafos
ao mesmo artigo". (apensas as PECs 28,108,

168, 179, 181 e 289, de 1995)
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade desta e das
PECs nOs 28, 108, 168, 179, 181 e 289 de
1995,apensadas
VISTA: Concedida em 07.05.96 ao Deputado
Aldo Arantes.
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 78/95 - do Sr. Leonel Pavan e outros - que
"altera o "caput" do art. 212 da Constituição
Federal".(Apensada a esta a PEC nO 176/95).
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade desta, com
emenda, e da PEC nO 176/95
VISTA: Concedida em 07.05.96 ao Deputado
Vi/mar Rocha.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 170/95 - do Sr. José Aristodemo Pinotti e
outros - que "estabelece a vinculação de
recursos destinados a saúde pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela admissibilidade
VISTA: Concedida em 07.05.96 ao Deputado
Vi/mar Rocha.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 177/95 - do Sr. Fernando Zuppo e outros 
que "dá nova redação ao artigo 211 da
Constituição Federal, que dispõe sobre os
sistemas de ensino".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA: Concedida em 07.05.96 ao Deputado
Sílvio Abreu.
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 270/95 - da Sra. Maria Valadão e outros 
que "altera o § 20 do art. 208 da Constituição
Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: pela admissibilidade
VISTA: Concedida em 07.05:96 ao Deputado
Vi/mar Rocha.

PAU T A N° 24196

PAU T A N° 17/96
(Remanescente)

A - Proposições sujeitas as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° 246/95 - do Sr. Jorge Anders e outros - que
"acrescenta inciso V ao §1° do art. 155 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA: Concedida em 07.05.96 ao Deputado
Milton Mendes.

PAU T A N~ 18/96
A - Proposições sujeitas as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO

N° 63/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e
outros - que "acrescenta parágrafo ao inciso
XXXIV do art. 7° da Constituição Federal, 3 
renumerando-se os demais". (apensa a PEC
267/95)
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela admissibilidade desta e da
PEC 267/95, apensada

2 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 68/95 - da Sr-. Dolores Nunes e outros 
que "altera a redação do parágrafo 1° do art.
239 da Constituição Federal para estimular a 4
geração de empregos".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela admissibilidade

3 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 144/95 - do Sr. Iberê Ferreira e outros 
que "dá nova redação ao artigo 179 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULA/ê COBRA
PARECER: pela .inadmissibilidade

4 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 154/95 - da Sra. Maria Va/adão e outros 
que "dá nova redação. ao art. 179 da
Constituição Federal e cria parágrafo no
mesmo artigo". . ,
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inadmissibilidade

PAU T A N° 19/96
, (Remanescente)

A' ~ Proposições.sujeitas as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):
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ALEXANDRE

PROJETO DE LEI N° 496/95 - do Sr. Sergio
Arouca - que "dispõe sobre o registro civil e
o documento único de identificação da
pessoa natural em todo o território nacional
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Régis de
Oliveira.

SEM PRAZO
3 - CONSULTA N° 04/95 _. do Sr. José Thomaz

Nonõ - que " solicita o pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação se deve ou não a Comissão Especial
de Documentos Sigilosos atender a
solicitações recebidas de órgãos do Poder
Judiciário ou do Ministério Público de envio de
documentos recebidos pela Câmara dos
Deputados ao abrigo do artigo 30 da Lei nO
4.595, de 1964."
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: 1) A Câmara dos Deputados deve
fornecer ao Judiciário os documentos
recebidos ao abrigo do art. 38 da Lei 4.595/64,
desde que os pedidos sejam motivados, com
a especificação das pessoas envolvidas, e
formali~ados pelo juízo competente para a
causa a que a documentação irá servir; 2) as
solicitações do Ministério Público. que
envolvam documentos protegidos pela
cláusula do sigilo bancário não devem ser
atendidas, salvo se concernentes a ilícitos
apurados através de Comissão Parlamentar
de Inquérito. Afora isso, os documentos
tutelados pelo segredo só devem ser liberados
com a chancela judicial.
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Jarbas Lima.

A V I S O N° 12/96
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 03.05.96
Prazo.; 5 Sessões
Decurso: 31 Sessão

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (Art.54,1I)
1 - PROJETO DE LEI N° 4.959-B/90 - do. Sr.

Paulo Mourão - que "concede isenção em
favor de estabelecimentos de ensino agrícola".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO

1- PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO 2
N° 76/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e outros
- que "acrescenta ao texto do inciso XIII do
art. 7° da Constituição Federal a expressão
"e acordo individual quando o empregador for
microempresa ou empresa de pequeno
porte".(Apensa a Proposta de Emenda à
Constituição nO 271/95)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição nO
271/95, apensada, na forma dos substitutivos
apresentados

2 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 77/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e outros
- que "acrescenta ao texto do inciso V do
art. 7° da Constituição Federal a expressão
"dele excluídos os trabalhadores da
microempresa e da empresa de pequeno
porte".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela inadmissibilidade

3 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N° 99/95 - da Sra. Elcione Barbalhó e outros 
que "altera a redação do art. 179 da
Constituição Federal". (Apensas as PECs nOs
258/95, 268/95 e 326/96)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição nO
258/95, apensada; e pela inadmissibilidade
das Propostas de Emenda à Constituição nOs
268/95 e 326/96, apensadas

PAU T A N° 28196
(Remanescente)

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1 - PROJETO DE LEI N° 4.548-A/94 - do Sr.

Jaques Wagner - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de o n,unicípio dar publicidade
ao valor dos recursos liberados pela UniAo e
pelo Estado para a realização de obras e
outros projetos de interesse local".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES
PARECER: pela constitucionalidade,
juriqicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e da emenda da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Gerson Peres, Vicente Arruda
e Prisco Viana.
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B - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridiçidade e Mérito

16 -

14 -

Contas da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WELSON GASPARINI

PROJETO DE LEI N° 1.184-A/95 - do Sr.
Silvio Abreu - que "regulamenta o § 3° do art.
165 da Constituição Federal. para definir as
informações constantes do relatório bimestral
de execução orçamentária".
RELATOR: Deputado GILVAN FREIRE

PROJETO "DE LEI N° 1.249-A/95 - do Sr. Ivan
Valente - que "veda a instalação de depósitos,
como estrutura metálica, em postos de serviço
automotivo e suas correspondentes
tubulações, sem proteção contra a corrosão".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

ALEXANDREDeputado

PROJETO DE LEI N° 4.715-C/94 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 663/94) - que
"transforma !J C0l"!selho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana em Conselho Nacional
dos Direitos Humanos e dá outras
providências".
RELATOR:
CARDOSO

PROJETO DE LEI N° S66-A/95 - do Sr. José
Janene que "dispõe sobre a
inexecutoriedade do endosso e do aval
concedido em títulos de crédito
transacionados nas operações de fomento
mercantil".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 1.172-A/95 - do Sr.
Luciano Zica - que "autoriza a Rodoferroviária
Noroeste a doar o imóvel que menciona".
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.221-A/95 - do Sr.
João Cóser - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de apresentação de certidões
negativas de débito relarvas à infração
ambiental, nós atos de transmissão de
imóveis". .
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA
LIMA

PROJETO DE LEI N° 1.615/96 - do Sr. Regis
de Oliveira - que "d~ nova redação ao inciso 90
do art. 54 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que "dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 1.125-D/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
aplicação em crédito rural de recursos
captados nas áreas da SUDAM e da 11
SUDENE".
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA
PROJETO DE LEI N° 3.735-A/93 - do Sr.
Luiz Carlos Hauly - que "dispõe sobre o regime
jurídico das Sociedades de Interesse
Econômico". RELATOR: Deputado MARCONI 12
PERILLO
PROJETO DE LEI N° 4.080-B/93 - dos Srs.
Ivanio Guerra e Eduardo Jorge - que "dispõe
sobre critérios a serem observados na
liberação das guias de importação de
equipamentos médico-hospitalares".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 4.088-B/93 - do Sr.
Jaques Wagner - que "estabelece isenção do
Imposto de Renda sobre as indenizações 13 _
trabalhistas".
RELATOR: Deputado EDSON SOARES
PROJETO DE LEI N° 4.802-B/94 - do Tribunal
Superior do Trabalho - que "cria é transforma,
no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho,
na Nona Regiâo, os cargos que menciona e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada ZULAlê COBRA
PROJETO DE LEI N° 85-B/95 - do Sr. ~osé

Coimbra - que "reconhece a capoeira como
um desporto genuinamente brasileiro e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD

PROJETO DE LEI N° 448-B/95 - do Sr.
Antonio Joaquim - que "altera o art. 5°, inciso 15
I, da Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989
que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "C":
da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI N° 938-A/95 - do Sr.
Agnaldo Timóteo e outros 10 - que "altera a
redação do inciso IX do art. 13 dI:! Lei n°
5.108, de 21 de setembro de 1966 .- Código
Nacional de Transito, estendendo· aos
veículos de reportagem o uso de· alarme
sonoro, quando em serviço".
RELATOR: Deputado ANTôNIO DOS 17-
SANTOS
PROJETO DE LEI N° 1.003-A/95 - do Sr.
Alexandre Cardoso - que "altera o art. 102 da
lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, que
"dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de

4-

3-

2-

5-

6-

7-

8-

10 -

9-
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18 - PROJETO DE LEI N° 1.685/96 - ào Sr.
Marcelo Barbieri - que "dispõe sobre a redução
de despesas cartorárias com as escrituras
públicas e os registros imobiliários para a
aquisição de imóvel construído pelo sistema
de mutirão nos programas habitacionais para
famílias de baixa renda".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER

19 - PROJETO DE LEI N° 1.694/96 - do Sr. João
Cóser - que "dá nova redação ao art. 118 do
Código de Processo Penal e acrescenta
pélrágrafo ao art. 133 do mesmo Código".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

constitucional que impõe a universalidade de
acesso às ações e serviços de saúde".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: Favorável, sugerindo que a CPI
seja instalada somente após a
regulamentação dos Planos e Seguros de
Assistência à Saúde.

C • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

Local da Reunião: Plenário n° 8, Anexo 1/
Horário: 10:00h

A Discussão e Votação de
Requerimentos e Relatórios em Geral:
1 - Requerimento do Deputado Pimentel Gomes

propondo Reunião de Audiência Pública com o
Ministro das Comunicações, Exmo. Sr. Sérgio
Motta, para prestar esclarecimentos acerca da
péssima qualidade dos serviços de
Telecomunicações, principalmente os da
Telebrasília.

B • Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

3-

4-

PROJETO DE LEI N° 1.814-A/91 - do Senado
Federal (PLS 64/91) - que "exige autorização
prévia do Ministério da Saúde e do Órgão
Ambiental Federal para a importação de
resíduos para reciclagem indústrial e outros
fins, em conformidade com o artigo 225 da
Constituição". _
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: Favorável a este e aos PLs nOs
1.137/91, 1.154/91, 447/91, 4.131/89 e
2.932192, apensados, com Substitutivo.
VISTA: Ao Deputado Wilson Branco, em
24/4/96.

PROJETO DE LEI N° 4.017-B/93 - do Senado
Federal (PLS 75/92) - que "proíbe a
exportação de madeira bruta e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: Contrário.
VISTA: Ao Deputado Ivan Valente, em
17/4/96.

2-

ORDINÁRIA

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 67/95 - Da
Sra. Cidinha Campos e outros - que "institui
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar, desde outubro de 1988, as
instituições mantenedoras de planos privados
de saúde no que conceme à sua
caracterização como entidades filantrópicas, à
sonegação fiscal e à de contribuições
previdenciárias, bem como à recorrente
violação da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de
1990, que 'dispõe sobre a' proteção do
consumidor e dá outras providências' e, por
fim, ao descumprimento -do preceito

5-

6-

PROJETO DE LEI N° 4.889-A/95 - do Senado
Federal (PLS 041/94) - que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Secretaria Nacional da
Pesca e Aquicultura. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA
PARECER: Contrário.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEi' N° 3.822-A/93 - do Sr.
Giovanni Queiroz - que "autoriza o Poder
Executivo a suprimir a Reserva Florestal
GoroUre, no Estado do Pará,· criada pelo
Decreto nO 51.029, de 25 de julho de 1961".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES
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2-

PARECER: Favorável, com Substitutivo.
VISTA: Conjunta aos Deputados Pimentel
Gomes e Chicão Brigido em 10/4/96.

7 - PROJETO DE LEI N° 1.018/95 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre a validade da
multa aplicada no trânsito".
RELATOR: Deputado CELSO
RUSSOMANNO
PARECER: Favorável, com emenda.

8 - PROJETO DE LEI N° 1.257/95 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a proibição de
estabelecimento de horários especiais".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE
PARECER: Favorável a este e ao PL nO
1.557/96, apensado, com Substitutivo, e
contrário ao PL nO 1.523/96, apensado.

A V I S O N° 10/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio.:D8/D5/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -
1 - PROJETO DE LEI N° 15-B/95 - do Sr. Nilson

Gibson - que "estabelece o dever das
entidades e associações de classe de editar
publicações que contenham informações
relativas a seus associados".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE

PROJETO DE LEI N° 627-A/95 - do Sr.
Alcides Modesto e Outros - que "regulamenta
o procedimento de titulação de propriedade
imobiliária aos remanescentes de quilombos,
na forma do artigo 68 do Ato das Disposições
transitórias, estabelece normas de proteção ao
patrimônio cultural brasileiro e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Sala T-55, Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: VALE DO JAVAR( - DENÚNCIAS
VEICULADAS NO PROGRAMA GLOBO
REPÓRTER, DA REDE GLOBO DE
TELEVISÃO, DO DIA 19/04/96,
RELACIONADAS COM O NARCOTRÁFICO,

SEGURANÇA DE FRONTEIRA,
CONTRABANDO DA RESERVA
FLORESTAL, FAUNA E FLORA,
DESMATAMENTO E A QUESTÃO INDfGENA

CONVIDADOS:
- Sr. MAURO SPOSITO - Superintendente da
Policia Federal, no Amazonas;
- Sr. MÁRIO STELlO RODRIGUES RIBEIRO 
Administrador Regional da Fundação Nacional
do (ndio de Atalaia do Norte -FUNAI/AM;
- Sr. FRANCISCO JOSÉ - Jornalista da Rede
Globo de Televisão;
- Sr. Ll)(S FREDERICO ARRUDA - Professor
do Instituto de Ciências Biológicas da
Universidade do Amazonas;
- Representante do Instituto Brasileiro dos
Recursos Naturais Renováveis IBAMA
Data: 08/05/96, quarta-feira
Local: Plenário n° 15 Anexo 11
Horário: 10:00h

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

Local: Plenário nO 14 - Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N° 06/96

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: "Gestão Urbana - Orçamento
Participativo".
CONVIDADO: Dr. TARSO GENRO
Prefeito de Porto Alegre

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL: Plenário 09, anexo 11
HORÁRIO: 14:30 horas

PA U T A N° 10

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: "O Brasil e a questão dos refugiados".
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2-

3-

CONVIDADOS:

EMBAIXADOR JOSÉ MAURIcIO BUSTANE
Chefe do Departamento de Organismos
Internacionais do Itamaraty;

DR. CÂNDIDO FELlCIANO DA PONTE NETO
- Diretor da Cáritas Arquidiocesana do Rio de
Janeiro;

DOM. RAYMUNDO DAMACENO ASSIS 
Secretário Geral da CNBB;

RELATOR: Deputado CUNHA LIMA
PARECER: favorável ao projeto e às emendas
n21 01 e 02 apresentadas em Plenário, com
emendas

C - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - DR. GUILHERME LUSTOSA DA CUNHA 
Representante Regional do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados 
ACNljR.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO 4 -

Plenário 5 - Anexo 11

PAUTA N° 6/96

Horário: 10h

A • Requerimento:

PROJETO DE LEI N° 4.617/94 - do Sr.
Francisco Rodrigues - que "dispõe sobre a
capacitação e competitividade da indústria
aeronáutica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI N° 530/95 - do Sr. Jackson
Pereira - que "altera dispositivos da Lei nO
7.292, de 19 de dezembro de 1984, que
"autoriza o Departamento Nacional de Registro
do Comércio a estabelecer modelos e
cláusulas padronizadas destinadas a
simplificar a constituição de sociedades
mercantis".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: favorável

B • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenãrio da Casa:

PRIORIDADE

1 - Requerimento • dos Srs. Cunha Lima e outros
- que "solicitam a realizaçAo de Reunião de
Audiência Pública .com o Ministro da Fazenda,
PEDRO MALAN e o Ministro do Planejamento
e Orçamento, JOSÉ SERRA, a fim de
prestarem esclarecimentos a esta Casa sobre
os problemas enfrentados pelas micro e
pequenas empresas, urbanas e rurais, face à
falta de crédito e às altas taxas de juros".

2· PROJETO DE LEI N° 1.409/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 13/96) - e EMENDAS
OFERECIDAS EM PLENÁRIO - que "autoriza
o Poder Executivo a contratar com a ITAIPU
pagamento de débito junto ao Tesouro

. Nacional com títulos da dfvida externa
brasifeira, no valor correspondente a até US$
300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares
dos Estados Unidos da América)".

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

Sala 170-C, Anexo 11

PAU T A N° 06/96

Local: Plenário nO 10, Anexo 11
Data: 08.05.96
Horário: 10h

A • REQUERIMENTOS:
1 - Requerimento n° 003/96 - do Sr. Claudio

Chaves - que "requer a realização de
Audiência Pública com a finalidade de discutir,
com maior abrangência, a proposta de
Resolução do Conselho Deliberativo do
Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto - INDESP, regulamentando o
pagamento da importência denominada
'Passe', do atleta profissional do fIJten01".



Debate da LDB no âmbito da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, com a
finalidade de orientar os parlamentares na
ocasião da votação da matéria pelo plenário
da Câmara.

Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS Quarta-feira8 12835

2 - Requerimento nO 004/96 - dos Srs. Esther PARECER: favorável ao PL N° 1.097/95 e
Grossi e Fernando Ferro - que "solicita contrário ao de N° 1.517/96, apensado.
informações ao Sr. Ministro de Estado da
Educação e do Desporto sobre o Programa de 7 
Convênios Empresa-Escola, mantido pelO'
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação".

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA A V I S O N° 14/96

4-

3-

4-

5-

PROJETO DE LEI N° 383/95 - do Sr.
Marquinho Chedid - que "dispõe sobre
incentivos fiscais nas áreas dos Impostos
sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza - IR, sobre Produtos Industrializados
- IPI, e sobre Operações Financeiras - IOF,
concedidos a empresas que mantenham
escolas para a formação de atletas". Apensos
os PLs. nOs 1.217/95 e 888/95.
RELATOR: Deputado Flávio Ams
PARECER: contrário ao PL nO 383/95 e aos
de nOs 1.217/95 e 888/95, apensados.
VISTA: concedida vista ao Deputado Expedito
Júnior, em 08/11/95

PROJETO DE LEI N° 948/95 - do Sr. IIdemar
Kusller - que "proíbe a exibição de filmes ou
programas pornográficos pelas emissoras de
televisão por assinatura".
RELATOR: Deputado Elias Abrahão
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: conc~dida vista ao Deputado Paulo
Lima, em 17/04/96

PROJETO DE LEI N° 1.050/95 - do Sr. Sylvio
Lopes - que "dispõe sobre a gratuidade nos
cinemas, teatros e jogos esportivos aos idosos
maiores de sessenta e cinco anos em todo o
território nacional". Apenso o PL n° 1.679/96.
RELATORA: Deputada Marilu Guimarães
PARECER: contrário ao PL 1.050/95 e
favorável ao de n° 1.679/95, ' ..
apensado.

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 30/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 626-A/95 - do Sr.
Maurício Requião - que "altera a Lei nO 8.913,
de 12 de julho de 1994, que 'dispõe sobre a
municipalização da merenda escolar, e dá
outras providências"'.
RELATOR: Deputado Alexandre Santos

2 - PROJETO DE LEI N° 1.686/96 - que "institui
meia-entrada para o ingresso de professor em
locais e nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado Maurício Requião

3 - PROJETO DE LEI N° 1.688/96 - do Sr. Jovair
Arantes - que "altera dispositivo da Lei nO
8.436, de 25 de junho de 1992, que
'institucionaliza o Programa de Crédito
EduGativo para estudantes carentes'".
RELATORA: Deputada Maria Elvira

PROJETO DE LEI N° 1.711/96 - do Sr. Jair
Siqueira - que "altera dispositivos da Lei n°
8.677, de 13 de julho de 1993, que 'dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento Social e
dá outras providências'".
RELATORA: Deputada Dolores Nunes

6 - PROJETO DE LEI N° 1.097/95 - do Sr.
Antônio Jorge - que "altera o artigo 1° da Lei nO
6.454, de 24 de outubro de 1977, que 'dispõe
sobre a denominação de logradouros; obras,
serviços e monumentos públicos, e dá outras
providências'". Apenso o PL N° 1.517/96.
RELATOR: Deputado Osvaldo Biolchi

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

SALA 124-C, ANEXO 11

HORÁRIO: 10 h
LOCAL: Plenário 4, Anexo 11
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PAU T A N° 6196

A· Proposta de Norma Interna:
Do Senhor Augusto Viveiros, que estabelece
procedimentos para o exame de adequação
orçamentária e financeira

B· Requerimento:
Do Senhor Milton Temer para que a Comissão
convide o Senhor Gustavo Loyola. Presidente
do Banco Central, a prestar esclarecimentos
sobre a participação do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal no empréstimo inter
bancário em socorro aos Bancos Econômico e
Nacional. bem como sobre a circular editada
pelo Banco Central, anulando o artigo que proi
bia os benefícios do PROER às instituições
em situação de débito irregular com a Receita,
o INSS ou o FGTS.

C· Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE
1 - PROJETO DE LEI N° 2.901/89 - do Senado

Federal (PLS n° 87/89) - que "dá competência
ao Senado Federal para aprovação prévia da
escolha dos titulares dos cargos que
especifica".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO
PARECER: pela rejeição do Projeto e dos PL
nOs 4.578/90. 5.955/90 e 3.287/92. apensados
Concedida vista, em 24/04/96, ao Deputado
José Fortunati

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
311/93 - do Sr. Augusto Carvalho - que
"estabelece normas para a elaboração do
parecer do Tribunal de Contas da União a que
se refere o art. 71, inciso I, da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
com Substitutivo

D· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

3-

4-

5-

6-

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.290/92 - do Senado
Federal (PLS n° 42/92) - que "dispõe sobre
despesas de caráter sigiloso".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e. no mérito. pela aprovação.
com Substitutivo

PROJETO DE" LEI N° 693-B/95 - do Poder
Executivo (MSC nO 698/95) - que "dispõe
sobre jornada de trabalho de Médico, Médico
de Saúde Pública, Médico do Trabalho e
Médico Veterinário da Administração Pública
Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EFRAIM MORAIS
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária do Projeto e do Substitutivo
adotado na Comissão de Seguridade Social e
Família
Concedida vista. em 24/04/96. ao Deputado
Arnaldo Madeira

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.091/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
conversão dos Títulos da Dívida Agrária para a
forma escriturai".
RELATOR: Deputado BASrLIO VILLANI
PARECER REFORMULADO: pela adequação
financeira e orçamentária e. no mérito, pela
rejeição do Projeto; e pela inadequação
financeira e orçamentária do PL n° 2.41~91.
apensado
Concedida vista, em 24/04/96, ao Deputado
José Fortunati

PROJETO DE LEI N° 4.609-A/94 - do Sr.
Osório Adriano - que "concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
na aquisição de veículos utilitários de aluguel,
para transporte público alternativo de
passageiros".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
com Substitutivo
Concedida vista, em 20/03/96, ao Deputado
Augusto Viveiros



De-

A V I S O N° 7196

PROJETO DE LEI N° 4.274-B/93 - do Poder
Executivo (MSC n° 821/93) - que "estende os
benefícios previstos no inciso /I do artigo 50 da
Lei n° 7.289, de 18 de dezembro de 1984,
alterada pela Lei n° 7.475, de 13 de maio de
1986, aos Policiais Militares que menciona".
RELATOR: Deputado SERGIO NAYA

PROJETO DE LEI N° 4.796-Al94 - do Sr.
Valdemar Costa Neto - que "dispõe sobre o
abatimento em dobro, para fins de cálculo do
imposto de renda das pessoas jurídicas, de
todas as despesas trabalhistas, previdenciárias
e contribuições sociais, referentes à
contratação de empregado deficiente físico por
empresa privada".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI' N° 1.174/95 - do Sr. Júlio
Redecker - que "altera os prazos de
recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI". RELATOR: Deputado
PAULO MOURÃO
PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição
Concedida vista, em 10/04/96, ao Deputado
Augusto Viyeiro~

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 2/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 as 12h e 14 as 18h
curso: 4· Sessao

14 -

A ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA:

B - MÉRITO:

15 -

13 -

PROJETO DE LEI N° 957/95 • do Sr. Paulo
Bornhausen - que "simplifica procedimentos de
declaração do imposto de renda das pessoas
físicas nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 910-Al95 - da Sra. Rita
Camata - que "dispõe sobre a interrupção no
fornecimento de água por falta de pagamento,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária
Concedida vista, em 24/04/96, ao Deputado
Francisco Dornelles

PROJETO DE LEI N° 896/95 - da Sra. Alzira
Ewerton - que "acrescenta parágrafo ao artigo
100 do Decreto-lei n° 73, de 21 de noyembro
de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional
de Seguros Privados, regula as operações de
seguros e resseguros e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 370-Al95 - do Sr. Beto
Mansur - que "revoga a Lei nO 7.700, de 21 de
dezembro de 1988, que cria o Adicional de
Tarifa Portuária - ATP, e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

PARECER REFORMULADO: pela
adequação financeira e orçamentária do
Projeto. da emenda apresentada na Comissão
de Finanças e da adotada na Comissão de
Viação e Transportes; quanto ao mérito, pela
aprovação do Projeto, com emenda, e pela
rejeição da emenda apresentada na Comissão
de Finanças e da adotada na Comissão de
Viação e Transportes
Concedida vista, em 24/04/96, ao Deputado
Paulo Mourão

11 -

10 -

9-

8-
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7 - PROJETO DE LEI N° 192-Al95 - do Sr. Adão 12 - PROJETO DE LEI N° 1.114/95 - do Sr. Max
Pretto e Outros 7 - que "estabE:olece Rosenmann - que "estabelece a incidência de
mecanismos para os financiamentos agrícolas correção monetária no resgate de títulos em
e dá outras providências". cartório de protestos".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS RELATOR: Deputado FERNANDO LOPES
PARECER: Pela adequação financeira e PARECER: pelo não envolvimento da matéria
orçamentária do Projeto e das emendas com aspectos financeiros ou orçamentários
apresentadas na Comissão, e, no mérito, pela públicos, não cabendo exame de
rejeição compatibilidade com o PPA, a LDO e ó

Orçamento. Anual; e, no mérito, pela
aprovação
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A V I S O N° 8/96

16 - PROJETO DE LEI N° 1.727/96 - do Sr. Sandro
Mabel - que "dispõe sobre a permissão a
particulares para a prestação de serviços
penitenciários durante a execução material de
pena, bem como sobre a participação, com
igual objetivo, da comunidade e de
a~sociações sem fins lucrativos durante o
mesmo período".
RELATOR: Deputado ARI MAGALHÃES

RECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO

DE EMENDAS AO

3-

4-

Discussão e votação do Relatório Prévio,
oferecido pelo Deputado Wemet: Wanderer ao
Requerimento nO 167/96 de autoria do
Deputado Valdemar Costa Neto sobre
denúncias, por ele apresentadas, de
irregularidades no Sistema de Telefonia
Celular do Brasil.'

Requerimento nO 171/96, de autoria do
Deputado Arlindo Chinaglia, que solicita ao
TCU "cópia do Rol de Responsãveis que
tiveram suas contas julgadas irregulares por
aquela Corte de Contas que, nos termos do
artigo 1°, inciso I, alfnea g, da Lei
Complementar n° 64/90, sejam considerados
inelegíveis"

InIcio.: 2/05196
Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h
Decurso: 41 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.061-A/93 - do Sr.
Virmondes Cruvinel - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do fomecimento de tfquetes
refeição a trabalhadores".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

LOCAL: Plenario 9
DATA: 08/05/96 -10:00h

pAUTA N°5
1 - Discussão e votação do Relatório Prévio,

oferecido pelo Deputado Amon Bezerra, à
PFC n° 43/95, de autoria do Deputado Augusto
Carvalho, que solicita ao TCU realização de
auditoria especial na Fundação Hospitalar do
Distrito Federal, para que se apure a
legalidade contábil, financeira, operacional e
patrimonial de despesas realizadas por aquela
instituição.

5 - Requerimento nO 172/96, de autoria do
Deputado Nilmário Miranda, que solicita que
esta Secretaria encaminhe solicitação à
Secretaria de Educação do Estado de Minas
Gerais de cópia do Relatório Preliminar de
Auditoria realizada pela FAE em parceria com
esta Secretaria nos 63 municípios do Vale do
Jequitinhonha beneficiados pelo Programa de
Transporte Escolar, a fim de apurar possíveis
irregularidades ocorridas.

6 - Requerimento n° 173/96, de autoria do
Deputado Mãrcio Reinaldo Moreira, que
solicita seja encaminhado ao TCU, para
substanciar a apreciação das Contas do
Exercfcio de 1995, questionamento
anteriormente consubstanciado no
Requerimento nO 104/95 quanto ao uso do
instrumento de Portaria para incorporar
excesso de arrecadação em níveis superiores
aos previstos na Lei nO 8.980, de 19 de janeiro
de 1995, qual seja 20%.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES
Sala 125 A, Anexo 11

Local: Plenário 3 - Anexo 11
Horário: 10 horas

2- Discussão e votação do Relatório Prévio,
oferecido pelo Deputado Edsón Silva ao
Requerimento nO 166 de autoria do Deputado
Padre Roque sobre auditoria na CONAB.

A) PROPOSiÇÕES SUJEITAS À
APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA
CASA:
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1 -

2-

3-

4-

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM N° 1.342195 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Tratado de
Extradição, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Coréia, em Brasília, em 1° de
setembro de 1995".
RELATOR: Deputado THEODORICO
FERRAÇO
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 1.343/95 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto da Convenção de
Segurança Nuclear, assinada pelo Brasil em
20 de setembro de 1994".
RELATOR: Deputado THEODORICO
FERRAÇO
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 78/96 - do Poder Executivo 
que "submete à consioeração do. Congresso
Nacional o texto do Acordo sobre Cooperação
no Setor deTurismo, celebrado entre o
Governo dv República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Turquia".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 146/96 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo assinado em Kuala
Lumpur, em 18 de dezembro de 1995, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Malásia, sobre Serviços Aéreos
entre os seus respectivos Territórios e Além".
RELATOR: Deputado THEODORICO
FERRAÇO
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E,
FAMILIA

Sala 107 A - Anexo II

Reunião: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 5/96
A· Requerimentos:
1 - De realização de Audiência Pública - do Sr.

Pedro Corrêa e outros cinco - convidando os
Drs. -Paulo Malluf e Roberto Paulo Richter,
respectivamente, Prefeito e Secretário
Municipal de Saúde de São Paulo, a fim de
debater sobre o Programa de Assistência à
Saúde (PAS), daquele Município.

2 - De realização de Audiência Pública - do Sr.
Carlos Mosconi - a fim de debater sobre
"Doação e Transplantes de Órgãos", com a
Associação Brasileira de Transplantes de
Órgãos - ABTO, Associação dos Renais de
Brasília - AREBRA, Conselho Federal de
Medicina - CFM, Comissão de Direitos
Humanos da OAB-DF, Coordenador do Grupo
de Estudos e Pesquisas em Bioética da UNB;
e com o Chefe de Captação de Órgãos da
UNICAMP.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Pelo Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3 - EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI

N° 3.059, DE 1992, que "torna obrigatório o
uso de tarja com expressão que ressalte a
importância do aleitamento materno nas
embalagens e propagandas dos produtos
utilizados no aleitamento artificial".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável

5 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
90-Al95 - da Comissão de Relações Exteriores 4 
- Emenda oferecida em plenário ao Projeto de
~ecreto Legislativo n° 90-A, de 1995, que
aprova o texto da Convenção Interamericana

sobre Tráfico Internacional de Menores
ultimad~ em 18 de março de 1994, na cidad~
do MéXICO".
RELATOR: Deputado MÁRIO CAVALLAZZI
PARECER: Pela rejeição da emenda de

PROJETO DE LEI N° 810/95 - da S"- Rita
Camata - que "proibe servir bebidas alcoólicas
às pessoas que menciona e determina sua
comercialização com um alerta às mulheres
grávidas". (Apenso: PL n° 1.071/95).
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO
PARECER: favorável, com substitutivo, a este
e ao de nO 1.071/95, apensado
VISTA: concedida à Deputada Alcione
Athayde, em 29.11.95
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5 • PROJETO DE LEI N° 1.242195 • do Sr. José portadoras de deficiência física locomotora o
Fortunati - que "dispõe sobre a proibição de se direito de receber do Governo cadeira de
distribuir medicamentos e correlatos, inclusive rodas".
na forma de amostra grátis, em eventos RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
públicos". PARECER (REFORMULADO): favorável,
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE com substitutivo
PARECER: favorável, com emendas VISTA: concedida ao Deputado Ursicino

Queiroz, em 27.03.96
c . Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

6· PROJETO DE LEI N° 5.709/90 - do Senado
Federal (PLS n° 406/89) - que "dispõe sobre a
proibição da venda da cola de sapateiro para
mEmores de 18 anos e dá outras providências".
(Apensos: PL's nOs 157/91, 404/91, 2.175/91 e
2.762192).
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: Favorável, com substitutivo, a
este e aos de nOs 157/91, 404/91, 2.175/91,
2.762192, apensados
VISTA: concedida ao Deputado Arnaldo Faria
de Sã, em 27.03.96

7 • PROJETO DE LEI N° 4.706/94 - do Poder
Executivo (MSC nO 557/94) - que "institui
Programa de Atenção Integral a Meninos de
Rua e dá outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável

8 - PROJETO DE LEI N° 1.525/96 - do Poder
Executivo (MSC nO 148/96) - que "concede, a
título de indenização decorrente de
responsabilidade civil da União, pensão
especial aos dependentes de José Ivanildo
Sampaio de Souza".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: favorável, com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

11· PROJETO DE LEI N° 4.316/93 - do Sr. édison
Andrino - que "considera dependente de
pessoa física, para fins do Imposto de Renda,
menor carente sob sua dependência
econOmica para fins educacionais".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: favorável, com emenda
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Sérgio Arouca e Elcione Barbalho, em 30.8.95

12 • PROJETO DE LEI N° 4.559/94 - do Sr. Valdir
Colatto • que "dispõe. sobre a aposentadoria
especial dos mecânicos".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Luiz Buaiz,
em 29.11.95

13· PROJETO DE LEI N° 61/95 - da S,... Rita
Camata - que "altera a redação do parágrafo
5°, do artigo 28, da Lei nO 8.212, de 24 de julho
de 1991, que "dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio e
dá outras providências". (Apensos: PL's nOs
367/95 e 671/95).
RELATOR: Deputado JOSf:: PINOTII
PARECER: favorável, com substitutivo, a este
e aos de nOs 367/95 e 671/95, apensados
VISTA: concedida à Deputada Ceci Cunha,
em 10.04.96

9 • PROJETO DE LEI N° 1.542-A/91 • do Sr. 14 _
RicardO Izar - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de exame de prevenção do
câncer ginecológico para as funcionárias
públicas federais".
RELATOR: Deputado JOSé PINOTII
PARECER: favorável, com emendas

10· PROJETO DE LEI N° 3.065/92 • do Sr.
Jackson Pereira - que "assegura às pessoas

PROJETO DE LEI N° 66/95 - do Sr. Cunha
Bueno - que "permite às Santas Casas de
Misericórdia a realização de "bingo". (Apensos:
PL's nOs 342195 e 484/95).
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: contrário a este e ao de nO 342195,
apensado, e favorável ao de n° 484/95,
apensado
VISTA: Concedida ao Deputado Arnaldo Faria
de Sá, em 10.04.96
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15 - PROJETO DE LEI N° 92195 - do Sr. Adhemar 20 
de Barros Filho - que "dispOe sobre a
descentralização politico-administrativa e a
participação das comunidades nas ar,oes
governamentais de saúde e de assistência
social, nos termos dos art. 198, incisos I e 111, e
204, incisos I e li, da Constituição Federal".
RELATORA: Deputada Ct:L1A MENDES
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados 21
Sérgio Arouea, Ceci Cunha e Fátima Pelaes,
em 23.8.95

16 - PROJETO DE LEI N° 339/95 - do Sr. Jaques
Wagner - que "institui obrigatoriedade da
veiculação gratuita, pelas emissoras de rádio e
televisão do país, de mensagens alusivas e 22 
formas de prevenção contra a AIDS e dá
outras providências". (Apenso: PL nO 349/95)
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável a este e ao de nO
349/95, apensado, com emendas
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Agnaldo Timóteo e Ayres da Cunha, em
23.8.95

PROJETO DE LEI N° 468/95 - do Sr.
Alexandre Ceranto - que "altera a redação do
inciso V do caput do artigo 20 da Lei nO 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe sobre
a organização da Assistência Social e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 494/95 - do Sr. Jaques
Wagner - que "determina revisão de benefícios
de prestação continuada mantidos pela
Previdência Social, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
;.JARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 520/95 - do Sr. José
Janene - que "concede isenção de tributos e
de contribuições sociais aos aposentados e
servidores públicos inativos". (Apenso: PL n°
1.109/95).
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER (REFORMULADO): contrário a
este e ao de nO 1.109/95, apensado

17 - PROJETO DE LEI N° 377/95 - do Sr. Álvaro
Valle - que "dispõe sobre atividade de
motorista profissional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável, com emenda

18 - PROJETO DE LEI N° 419-A/95 - do Sr.
Augusto Viveiros • que "dispõe sobre a
obrigatoriedad!3 de instalar equipes de socorro
a acidentados nas principais estradas do país
e dá outras providências". (Apenso: PL nO
547/95).
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: favorável a este com adoça0 do
Substitutivo da CVT, e contrário ao de nO
547/95, apensado

19 - PROJETO DE LEI N° 463/95 - do Sr. Vic
Pires Franco • que "obriga a instalação de
gerador de energia elétrica, com sistema
automático de acionamento, em todas as salas
de cirurgia dos hospitais ou clinicas do serviço
de saúde do País".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: concedida vista ao Deputado Ursicino
Queiroz, em 20.9.95

23· PROJETO DE LEI N° 525/95 • do Sr. Augusto
Viveiros que "dispõe sobre o
acompanhamento de pacientes internados em
hospitais do Sistema Único de Saúde".
(Apenso: PL n° 1.205/95).
RELATOR: Deputado JOSt: PINOTII
PARECER (REFORMULADO): favorável,
com subs~ítutivo, a este e contrário ao de n°
1.205/95, apensado

24 - PROJETO DE LEI N° 558/95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre a criação do
programa de apoio e assistência médico-social
domiciliar a pacientes crônicos, atendidos pelo
Sistema Único de Saúde e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado José Pinotti
PARECER: favorável
VISTA: concedida à Deputada Alcione
Athayde, em 29.1,1.95

25 - PROJETO DE LEI N° 577/95 - do Sr. Edinho
Araújo - que "permite a reversão de
aposentadorias, nos easos que especifica".
RELATOR: Deputado JOSt: AUGUSTO
PARECER: favorável, com substitutivo

26. PROJETO DE LEI N° 597-A/95 - dos Srs. José
Pinotti e Adhemar de Barros Filho - que
"modificà dispositivos da Lei nO 4.881-A, de 6
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em suasAIDSde dezembro de 1965, que "dispõe sobre o Transmissíveis
Estatuto do Magistério Superior". dependências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARACER: contrário PARECER: favorável, com substitutivo

27· PROJETO DE LEI N° 616-Al95 • do Sr.
Valdemar Costa Neto • que "dispõe sobre a
criação de um selo único. válido em todo o
país, com intuito de garantir acesso
privilegiado aos portadores de deficiências
físicas".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável. nos termos do
substitutivo da CDCMAM

28 - . PROJETO DE LEI N° 661/95 • do Sr. Paulo
Paim • que ~dispõe sobre a atualização das
aposentadorias e pensões pagas pela
PrevidênCia Social aos seus segurados e, pela
União, aos seus inativos e pensionistas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

29 - PROJETO DE LEI N° 681/95 • do Sr. Augusto
Viveiros - que "acrescenta parágrafo ao artigo
26 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
para incluir os prêmios prescritos dos
concursos de prognósticos na renda líquida".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável

30 - PROJETO DE LEI N° 734/95 - do Sr. Jarbas
Lima - que "concede a dedução de doações,
de caráter assistencial, para efeito de Imposto
de Renda, nas condições e limites que
estabelece".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: contrário
VISTA: concedida à Deputada Alcíone
Athayde. em 29.11.95

31· PROJETO DE LEI N° 736/95 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "regulamenta o
processo de cancelamento de benefícios
previdenciários e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

33 - PROJETO DE LEI N° 798/95 • do Sr. Carlos
Cardinal - que "dá nova redação ao artigo 132
da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: favorável

34 - PROJETO DE LEI N° 885/95 - da Sr'. Maria
Elvira - que "institui ó Programa Nacional de
Mutirões Habitacionais com Mulheres".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável, com emenda

35 - PROJETO DE LEI N° 922/95 - do Sr. Osvaldo
Biolchi -. que "destina a renda Iíquida_ de um
teste do concurso denominado SUPER-SENA
à Federação das Misericórdias do Brasil e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTII
PARECER: favorável, com emenda

36· PROJETO DE LEI N° 1.021/95 - do Sr. Régis
de Oliveira • que "acrescenta parágrafo ao
artigo 149 e dá nova redação ao artigo 194 da
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: contrário.

37 - PROJETO DE LEI N° 1.040/95 • do Sr. José
Augusto - que "altera o parágrafo 3° e
acrescenta parágrafos 5° e 6° ao artigo 60 da
Lei n° 8.213. de 24 de julho de 1991. que
"dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável, com emenda

32 - PROJETO DE LEI N° 792/95 - do Sr.
Humberto Costa - que "dispõe sobre a.
obrigatoriedade de motéis, hotéis, pousadas,
pensões e congêneres colocarem à disposição
de seus usuários preservativos e material
educativo (cartazes,. folders, .. panfletos e
outros) sobre Doenças" 'Sexualmente

38 • PROJETO DE LEI N° 1.084/95 - do Sr. José
Aldemir - que "dispõe sobre aposentadoria
complementar do servidor público eventual e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: Contrário
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39 • PROJETO DE LEI NU 1.190/95 • do Sr. Jorge de reserva de assentos, em veículos de
Anders - que "altera a Lei n° 8.212, de 24 de transporte coletivo, para deficientes físicos,
julho de 1991, que "dispõe sobre a gestantes, pessoas idosas e pessoas
organização da Seguridade Social, institui acompanhadas de crianças até cinco anos".
Plano de Custeio, e dá outras providências". RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA PARECER: favorável
PARECER: contrário

40 • PROJETO DE LEI N° 1.193/95 - do Sr. Jorge
Anders -' que "determina o desconto de
cinquenta por cento (50%) na cobrança do
valor de passagens para idosos com mais de
sessenta anos, aposentados, pensionistas e
ex-combatentes".
RELATOR: 'Deputado FEU ROSA
PARECER: favorável .

41· PROJETO DE LEI N° 1.198/95 • do Sr. Paula
Gouvêa - qúe "dispõe sobre a extensão aos
bancos oficiais estaduais da competência para
pagamento das despesas relativas ao
Programa do SegurcrDesemprego e do Abono
Salarial".
RELATOR: Deputado JOSJ: AUGUSTO
PARECER: favorável

42· PROJETO DE LEI N° 1.314/95 • da Sr-.
Fátima Pelaes - que "altera·o artigo 83 da Lei,
n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências". (Apenso: PL nO
1.659/96). .
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável a este e contrário ao de
nO 1.659/96, apensado. .

43 • PROJETO DE LEI N° 1.359/95 - do Sr.
Pimentel Gomes • que "dispõe sobre a
proibição do uso de cigarros ou similares em
veículos de transporte coletivo em geral".
(Apenso: PL n° 1.592196).
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável, com substitutivo, a este
e ao de n° 1.592196, apensado

44 - PROJETO DE LEI N° 1.363/95 • do Sr.
Luciano Pizzatto • que "dispõe sobre a
indicação de valor da moeda nacional em
código braile ou outro mecanismo que permita
sua identificação por deficientes visuais".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável

45· PROJETO DE LEI N° 1.367/95 • do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a obrigatoriedade

46 - PROJETO DE LEI N° 1.424/96 - do Sr. José
Carlos Lacerda - que "altera alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
incidente so'bre bebidas alcoólicas e cigarros,
com destinação específica para o Ministério da
Saúde".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorável .

47 - PROJETO DE LEI N° 1.513/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "proíbe a cobrança de diárias
de acompanhante de paciente em quarto ou
apartamento particular, na rede hospitar
privada e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável

48 • PROJETO DE LEI N° 1.589/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a colocação de
placas escritas em braile nos abrigos de
passageiros de transportes coletivos urbanos,
com indicação do percurso a ser realizado".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES
PARECER: favorável

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
ESERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo li, às 10h

PAUTA N° 1/96
(Remanescentes)

A • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das 'Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA'

1 • PROJETO DE LEI N° 380/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre anistia das faltas de
serviço na Administração Pública Federal. no
período que menciona, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário
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1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
4D-AJ91 - da Sra. Rita Camata - que
"estabelece indenização compensatória no
caso de despedida de empregados que
contem com idade igualou superior a 50
anos".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: contrário às 2 (duas) emendas de
Plenário
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 10.05.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
favorável às duas emendas

PAUTA 2/96
(Remanescentes)

A • Proposições Sujeitas à'Apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 -. PROJETO DE LEI N° 3.486-8/92 • da Sra.
Socorro Gomes - que "dispõe sobre as
relações de trabalho rural e dá outras
providências".
RELATOR: Deput~do PAULO ROCHA
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 16.08.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária ao projeto

8 - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N° 897/95 - do Sr. João
Fassarella - que "acrescentaparégrafo único
ao artigo 154 do Decreto-lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho - para responsabilizar solidariamente
pelo cumprimento das normas de segurança e
medicina do trabalho as empresas
contratantes de prestadoras de serviços".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com sUQstitutivo
Vista concedida ao Deputado' Sandro Mabel
em 29.11.95

PROJETO DE LEI N° 878/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre medidas
disciplinares no local de trabalho".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 654/95' - do Sr. José
Fortunati - que "modifica a redação do
parágrafo 1° do artigo 895 da Consolidação
das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 18.10.95
Devolução da vista apresentando
manifestação escrita, contrária

PROJETO DE LEI N° 813/95 - do Sr. Chico
Vigilante - que "veda a exigência de carta de
fiança aos candidatos a empregos regidos pela
CLT".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 545/95 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "fixa a jornada de
trabalho dos jornalistas e gráficos que
trabalham em terminais de vídeo".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEl
PARECER: contrário

6-

7-

3-

5-

2 - PROJETO DE LEI N° 513/95 - do Se. José Devolução da vista apresentando
Fortunati que "estende os direitos manifestação escrita, contrária
assegurados à trabalhadora gestante. nos °
casos de morte desta, a quem detiver a guarda 8 - PROJETO ~E LEI N "1.054/95 - da Sra.
de seu filho" Vanessa Fehppe - que altera a redação do
RELATOR; Deputado CHICO VIGILANTE artigo 5,~ da Consolidação das Leis do
PARECER: favorável Trabalho .
Vista concedida ao Deputado Luciano Castro RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
em 20.09.95 PARECER: favorável
Devolução da vista sem manifestação escrita 9 - PROJETO DE LEI N° 1.167/95 - do Sr. Nilson

Gibson - que "dispõe sobre a Classificação
Brasileira de Ocupações - CBO, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: contrário

4·
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3. - PROJETO DE LEI N° 4.304/93 - do Sr. Max 9 
Rosenmann - que "dá nova redação à alínea
"j", do artigo 27, da Lei n° 4.886, de 9 de
dezembro de 1965. que "regula as atividades
dos representantes comerciais autônomos".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: favorável, com substitutivo

4 - PROJETO DE LEI N° 4.567/94 - do Sr. Paulo
Paim - que "impõe ao empregador o
adiantamento das despesas do empregado
com médico anestesista".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 7.06.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária ao projeto

PROJETO DE LEI Na 677/95 - do Sr. João
Coser - (PL na 678/95, apensado) • que "altera
o artigo 192 da Consolidação das Leis do
Trabalho· CLT, para vincular à remuneração
do trabalhador os percentuais devidos por
insalubridade".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PARECER: favorável, com substitutivo, ao
principal e ao apensado, e contrário à emenda
apresentada na Comissão
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 22.11.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária ao projeto e seu apensado

5-

6-

7·

8-

PROJETO DE LEI Na 02/95 • do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre o salário-familia e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 22.11.95
Devolução ds vista com manifestação escrita,
contrária ao projeto

PROJETO DE LEI N° 138/95 • do Sr. Beto
Mansur - que "acrescenta parágrafos ao artigo
841 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Na 389/95 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "altera a redação do §
10

, do art. 389, da Consolidação das Leis do
Trabalho· CLT".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário
Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
16.08.95
Devolução da vista com manifestação escrita.
favorável ao projeto e à emenda apresentada
na Comissão
PARECER REFORMULADO: favorável. com
substitutivo

PROJETO DE LEI N° 510/95 • do Sr. José
Fortunati • que "determina, como jomada
normal de trabalho, a carga horária de 6 (seis)
horas diárias para a categoria profissional dos
securitários".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

10 - PROJETO DE LEI N° 915/95 • do Sr. Miguel
Rossetto - que "altera o Decreto-lei nO 5.452,
de 1° de maio de 1943, que institui a
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com substitutivo

11· PROJETO DE LEI N° 1.089/95 • do Sr.
Augusto Carvalho - que "dá nova redação ao
parágrafo 20 do artigo 224 da Consolidação
das Leis do Trabalho - Decreto-lei nO 5.452, de
10 de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

'2 - PROJETO DE LEI N° 1.103/95 - do Sr. Zaire
Rezende - que "acrescenta parágrafo ao artigo
482 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO
PARECER: favorável

13 - PROJETO DE LEI N° 1.106/95 - do Sr. Arlindo
Chinaglia • que "altera a redação do artigo 459
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

14 - PROJETO DE LEI N° 1.161/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "institui gratificação natalina em
forma de ticket refeição-alimentação extra".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável .
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PAUTA 3/96

A • Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

progressão funcional na Carreira do Magistério
Superior, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: contrário

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
164195 • da Comissão de Relações Exteriores
(MSG n° 344191) • que "aprova o texto da
Convenção Internacional nO 171, da
Organização Internacional do Trabalho,
relativa ao Trabalho Noturno".
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
PARECER: favorável

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

6-

7-

PROJETO DE LEI N° 1.238195 - do Senado
Federal (PLS N° 69195) - que altera a Lei nO
5.809, de 10 de outubro de 1972, que "dispõe
sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e
militar em serviço da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.399195 - do Senado
Federal (PLS nO 186195) - que "proíbe a
nomeação de parentes para cargos em
comissão e dá outras providências".
RELATORA: Deputado ZILA BEZERRA
PARECER: contrário

PRIORIDADE

2·

3-

4-·

5·

PROJETO DE LEI N° 4.697-Al94 - do Poder
Executivo (MSG nO 539194) - que "dispõe 8 
sobre aplicação de penalidade por infração à
legislação que .rege as Zonas de
Processamento de Exportaç1lo (ZPE)".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: favorável. com adoção da
emenda da Comissao de Economia. Indústria
e Comércio

9-
PROJETO DE' LEI N° 722195 - do Poder
,Executivo (MSG N° 769195) - que "altera

.dispositivos das Leis n° 8.036, de 11 de maio
de 1990, nO 8.212, de 24 de julho de 1991, e nO
8.620, de 5 de janeiro de 1993. e determina
.outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA 10-
PARECER: favorável ao projeto e à emenda
apresentada na Comissão
. .

pROJETO. DE LEI N°, 804-AJ95 • do Poder
Executívo (MSG nO 851195) - que "fixa a
Gratificação de Representação pelo exercício
de função n'os Gabinetes dos Ministros
Militares, e dá outras providências". 11 -
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: favorável.

PROJETO OE LEI N° .195/91 ;, ',do Senado
Federal (PLS 5190) .- que "diSpõe sobre

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.879190 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a
proibição das atividades de locação de
mão-de-obra e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: contrário'

PROJETO DE LEI N° 4.277193 - do Sr. Carlos
Nelson - que "revoga os parágrafos 2° e 3° do
artigo 25 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro
de 1966".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.410/94 - do Sr.
Valdenor Guedes - que "dispõe sobre a
incorporação da Gratificação Especial de
Localidade aos proventos de aposentadoria de
servidores dos extintos Territórios Federais".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.848194 - do Sr. Pedro
trujo - que "dispõe sobre o pagamento de 14°
salário aos trabalhadores".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: contrário
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12· PROJETO DE LEI N° 559195 • do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre o pagamento de
dívidas de entidades sindicais resultantes de
processos judiciais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: contrário

13· PROJETO DE LEI N° 674/95 • do Sr. Luiz
Gushiken - que "proíbe os órgãos e entidades
da Administração Federal de veicularem
mensagens publicitárias sobre temas não
afeitos à sua atividade específica".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER
PARECER: favorável, com emenda

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
198/94 - do Poder Executivo (Mens. nO
1.105/94) - que "cria o Sistema Nacional de
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto
e Roubo de Veículos e Cargas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Agnaldo Timóteo e Cláudio Cajado em
24.04.96.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

14· PROJETO DE LEI N° 1.033/95 • do Sr. Fausto
Martello • que dá nova redação ao artigo 2° da
Lei n° 7.783, de 28 de junho de 1989, que
"dispõe sobre o e)(ercício do direito de greve, 2 •
define as atividades essenciais, regula o
atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.530/96 - do Poder
Executivo (Mens. nO 151/96) - que "dispõe
sobre a absorção, pela União, de obrigaçlo do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER".
RELATOR: Deputado Alberto Goldman
PARECER: favorável

A V I S O N° 14/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio: 02/05/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 sessão

1 • PROJETO DE LEI NO 1.288/95 24- do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.336/95) - que "dá
nova redação ao parágrafo único do artigo 3°
do Decreto-lei n° 509, de 20 de março de
1969, que dispõe sobre a transformação do
Departamento dos Correios e Telégrafos em
empresa pública".
Relator: Deputado RAIMUNDO SANTOS

COMISSÃO' DE VIAÇÃO E.
TRANSPORTES'

PAU T A N° 06/96

Local: plenário n° 11 do anexo \I
Horário: 10h

A • Proposições sujeitas' à apreciação do
Plenário da Casa:

3-

4-

5·

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI. N° 968-A/91 - do Sr. Munlo
Pinheiro - que "dispõe sobre a uniformização
de preços de asfalto nos municípios da
Amazônia Legal e dá outras providências".
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA
PARECER: contrário ...
VISTA: Concedida ao Deputado Antônio Brasil
em 24.04.96. . . , .

...

PROJETO DE LEI N° 118-A/95 -do Sr.
Marquinho Chedid -' que····"inStitui·· desconto
especial para .estudantes carentes no
transporte coletivo urbano e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado OSCAR ANDRADE
PARECER: contrário ao p~Qjeto. inicial..e às
emendas da Comissão de ,Educação,_Cultura

.e Desp~rto.

PROJETO DE LEI N° 1.255/95- do Sr. Padre
Roque - que "estabelece o use obrig.atólio, nos
veículos:automotol"es fabricados no Brasil, de
dispositivo que condicione o flJOcicnarnento do
motor ao uso do cinto de segurançé.l"
RELATOR: Deputatlo PAULO FEI,J6
PAREOER: contrária
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Inlcio.:08/D5/96
Prazo.: 07 DIAS
Decurso: 01 DIAS

RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO EXTERNA
DEMARCAÇÃO TERRAS INDíGENAS

PAUTA N° 03/96

Discussão e votação do Relatório de
Viagem a Roraima e elaboração do
cronograma de viagens.
Horário: 14h30
Local: Plenário 16, ·Anexo /I

"Contas Relativas ao Exercício Financeiro de
1990."
"Contas Relativas ao Exercfcio Financeiro de
1991."
"Contas Relativas ao Exercfcio Financeiro de
1992."
"Contas Relativas ao Exercfcio Financeiro de
1993."
"Contas Relativas ao Exercício Financeiro de
1994."

3-

4-

2-

1 -

11I - COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,,
ORÇAMENTOS PUBUCOS E

FISCALIZAÇÃO

AV I SO N° 02

AUDiêNCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 12, Anexo 11
CONVIDADOS: ,
Dr. MAYR GODOY, Advogado e Professor de 5
Direito do Estado; e
Dr. URBANO VITALlNO, Advogado e
Professor de Direito Administrativo.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 169-A/95 - REMUNERAÇÃO DE

VEREADORES EPREFEITOS

VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Pedro Henry e Agnaldo Timóteo em 24.04.96.

6 • PROJETO DE LEI N° 1.396/95 • do Sr. Gilney
Viana - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
adoção do Programa de Segurança e Redução
de Acidentes no Trânsito - PRAT, por órgãos
ou empresas públicas e privadas".
RELATOR: Deputado RUBENS COSAC
PAReCER: favorável

7 - PROJETO DE LEI N° 4.061-Al93 - do Sr.
Virmondes Cruvinel • que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do fornecimento de tfquetes
refeição a trabalhadores".
RELATOR: Deputado JOSf: FORTUNATI

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 81-A/95-IMPOSTO SOBRE

COMBUSTiVEIS

PAUTA N° 10/96
Apreciação do Parecer do R~lator

Horário: 14h30
Local: Plenário 13, Anexo /I

COMISSÁO ESPECIAL
RECURSOS HíDRICOS

PAUTA N° 02/96
Assuntos Internos
Horário: 14h30
Local: Plenário 7, Anexo /I (Encerra-se a Sessão às 19 horas e 14 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Depl.ltados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1ll,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item li, da Lei nll 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a ANTONIO PEDRO
SANTOS CANAVEZES, ponto nll 11.707, do cargo
de Assistente Técnico de Comissão, CNE-9, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exercia na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, da Coordenação de Comissões Perma
nentes, do Departamento de Comissões, a partir de
1ll de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996 
Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo
1ll, item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28
de junho de 1990 resolve conceder exoneração,
de acordo com o artigo 35, item li, da Lei nll 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a GEORGE HUM
BERTO PEREIRA, ponto nll 11.715, do cargo de
Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, que exercia no De
partamento deC.omissões, a partir de 1li de maio
do corrente ano.

Câmara dos Deputados; 7 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuiçoes que lhe confere o artigo 1ll,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de ju
nho de 1990 resolve conceder exoneração, de acor
do com o artigo 35, item 11, da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a HELENA SILVA BRAGA, pon
to nll 10.395, do cargo de Assessor Técnico, CNE
12, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, que exercia no Departamento de Comissões, a
partir de 12 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996; 
Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso da atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item I,
alíneaa, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o artigo 35, item 11, d Lei nll 8.112, de 11 de dezem-

bro de 1990, a VIRGINIA MARIA DE MORAES
MESQUITA, ponto nll 11.716, do cargo de Asses
sor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exercia no Departa
mento de Comissões, a partir de 2 de maio do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n11 205, de 28 de junho
de 1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com o
artigo 13, § 611 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a nomeação de HAROLDO DA COSTA
AMORIM, para exercer o cargo da Categoria Fun
cionai de Analista Legislativo - atribuição Contador,
Padrão 36, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de, 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, item li, da Lei nll 8.112, citada, ANTONIO RU
BENS LUIZ DA SILVA, para exercer, no Gabinete do
Partido Comunista do Brasil, o cargo de Assessor
Técnico, CNE-10, do Quadro Permanente da Câm~

ra dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa 0 2 31, de
29 de fevereiro de 1996.

Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na .forma
do artigo 92 , item 11, da Lei nll 8.112, citada, ESTE
LA MARIS LAMONIER DE OLIVEIRA, para exer
cer, no Gabinete do Líder do Partido Comunista do
Brasil, o Cargo de Assessor Técnico, CNE-10, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criada pelo Ato da Mesa n2 31, de 29 de fevereiro
de 1996.

Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear na forma do artigo
91l, item 11, da Lei nll 8.112, citada, LAURA LEME
MACHADO, para exercer no Gabinete do Partido
Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-10, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo 11l do Ato da Mesa n2

8, de 29 de março de 1995.
Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 

Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1ll , item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 61l da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, observado o disposto no artigo 42 da Lei nll

5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na for
ma do artigo 91l, item 11, da Lei nIl 8.112, citada, MAR
COS ANTÓNIO CORDIOLl para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido Progressista Brasileiro, o cargo de
Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nll

26, de 7 de dezembro de 1995.
Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 

Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 11l, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, observado o disposto no artigo 41l

da Lei nº 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve no
mear, na forma do artigo 91l, item 11, da Lei nº 8.112,
citada, SUELI APARECIDA BELLATO para exercer,
no Departamento de Comissões, o cargo de Asses
sor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo artigo 22 do Ato da
Mesa nll 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 11l, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 61l da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar por acesso, na

\

forma do artigo 92, parágrafo único, da Lei n2 8.112,
de 1990, combinado com o artigo 13 da Resolução
nll 21, de 4 de novembro de 1992, HAROLDO MAR
QUES PEREIRA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Conta
dor, Padrão 39, ponto nll 5281, para exercer, a partir
de 13 de março do corrente ano, na Auditoria Inter
na, da Diretoria-Geral, a função comissionada de
Assistente Técnico, FC-06. do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa
nll 34, de 13 de março de 1996.

Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo
11l , item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por
acesso, na forma do artigo 91l, item li. da Lei nll

8.112, de 1990, combinado com o artigo 13 da Re
solução nll 21, de 1992, MARIA DE FÁTIMA FER
NANDES MELO, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição As
sistente Administrativo, Padrão 30, ponto nll 4337,
para exercer, a partir de 29 de abril do corrente
ano, no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro, a função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-05, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa n2

31, de 29 de fevereiro de 1996.
Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 

Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo
11l • item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28
de j.unho de 1990, e o artigo 61l da Lei nll 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por
acesso, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nll

8.112, de 1990, combinado com o artigo 13 da Re
solução nll 21, de 1992, ROSANA MARIA MES
QUITA RODRIGUES, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Padrão 23, ponto nll

5761, para exercer, a partir de 29 de abril do cor
rente ano, no Gabinete do L'rder do Partido Traba
lhista Brasileiro, a função comissionada de Assis
tente de Gabinete, FC-05, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformada pelo arti
go 31l do Ato da Mesa nll 15, de 26 de maio de
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1987, combinado com o artigo 55 da Resolução nQ

21, de 4 de novembro de 1992.
Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 

Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 6º da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar JOSÉ FRAN
CISCO BERNARDES, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Médico, Padrão 45, ponto n° 2422, 12 substituto do
Chefe da Seção de Ambulatório, FC-05, do Departa
mento Médico, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 3 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

COMISSÕES
REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÕES DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O DEPUTADO ELTON ROHNELT, 1º VICE
PRESIDENTE NO EXERCíCIO DA PRESIDÊNCIA,
FEZ A SEGUINTE

Redistribuição n2 2196

Em 7-5-96
AO DEPUTADO ELTON ROHNELT:
Projeto de Lei n2 670/95 - do Senado Federal

- que altera a Lei n2 8.256, de 25 de novembro de
1991, que cria Áreas de Livre Comércio nos Municí
pios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima,
e dá outras providências.

Sala da Comissão, 7 de maio de 1996. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
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E JUSllÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)



Bloco (PMDBJPSDJPSLn'SC)

José Fortunatl
Luciano Zica

1vaga

Sérgio Carneiro

Suplentes

celsO Russomaooo
Anno de Caslro

Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes

Enlvakfo Ribeiro
Júlio Redecker

Roberto Jefferson (PTB)

PSB

PT

PDT

PSOB

1vaga

Márcia Cibllis Viana

Jair Bolsonaro
MaurIcio Campos
Valdenor Guedes

José Genolno
Paulo Delgado

AntOnio Feijão
ERas Murad
José AnlbaJ
Rommel Feijó

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Secretário: Térclo Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Fernando Zuppo (POl)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDl)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSOB)
32 Vice-Presidente: carlos Airton (PPB)

Titulares

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

sameyFlIho

Gervásio Oliveira

Ana Júlia
José Machado

Serafim Venzon

Aécio Neves
Narclo Rodrigues

salomão Cruz
Zulaiê Cobra

A1ceste Almeida
AIclone Alhayde

Inácio Arruda
Pedro 'Mlson (Pl)

Valdemar Costa Neto

PT

PV

PSB

PDT

PSDB

Sérgio Cameiro

Gilney Viana
Ivan Valente

Raquel Capiberibe

celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Bloco (PPBJPL)

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden santiago (Pl)
Valdenor Guedes
Wlbberto Tartuce

Vilson santin!

Albérico Filho
Chicão Brígida
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Presidente: Elias Murad (PSOB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSOB)
32 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLn'TB)

Bloco (PMDBJPSDJPSLn'SC)

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - sala 3 Anexo li. Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PMDBJPSOJPSLJPSC)

Edison Andrino Annando Abilio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza Ivandro Cunha Lima
Simara Ellery José Ardemi
Wilson Cignachi Marlsa Sarrano

Bloco (PPBJPL)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Arace~ de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1vaga

AntOnio Carlos PaMunzio
Ceci Cunha

L60nidas Cristlno
Mário Negromonte

PSDB

Bloco (PFLJPTB)

João Leão
Pedro Henry (PDl)
Roberto Franca
Zé Gerardo

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
2 vagas

Airton Dipp (POl)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

1vaga

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Pinheiro Landim
1vaga

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Jú;io César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Bloco (PPBJPL)

Ary Kara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marquinho Chedid
Noel de Oliveira

Átila Uns
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Wemer Wanderer

Davi Alves Silva
Francisco Rodrigues

Anivaldo Vale
Augusto Nardes João Paulo

PT

Alcides Modesto



Nedson Micheleti José Augusto

POT

Fernando Zuppo Edson Ezequiel

PCdoB

Fernando Gomes (PTB) 1vaga

SIP

Nelson Marchezan 1vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMOB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz carlos Hauly (PSOB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFU'TB)

Anibal Gomes
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

sandro Mabel
1vaga

Affonso camargo
Arolde de Oliveira

carlos Melles
Felix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

Waldomiro Fioravante (P1)

Bloco (PPBJPL)

José Múclo Monteiro
UIM Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
Sarney Filho

Bloco (PMDBJPSDIPSU'SC)

Antonio do VaRe
OUso Sperafico
Elton Rohnelt
José Prlante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Suplentes

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente cascione

Bloco (PFLHTB)

José carlos Coutinho
Laura carneiro
Marllu Guimarães
Paulo Bornhausen
VllmarRocha
1vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira. quarta-feira e quinta-feira -10h - Plenário 17.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Hélio BIcudo (P1)
12 Vice-Presidente: Pedro WIlson (P1)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (P01)

Titulares

Bloco (PMDBIPSDIPSU'SC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
SHas Brasileiro
1vaga

Bloco (PPBlPL)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale
3 vagas

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vagas

Cunha Lima
Enlvaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

PSOB

ArI Magalhães
Fetter Jjjnior

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Laprovlta Vieira
1vaga

Antonio Aureliano
Antonio Kandir

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSDB

F1avioArns Fernando Gabeira
Nilmário Miranda (P1) 3 vagas
Sebastião Madeira
Tuga Angeraml

PT

Helio Bicudo Domingos Dutra
Pedro WIlson Marta Supllcy

PDT

,Fernando Lopes Eurípedes Miranda

Socorro Gomes

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

PCdoB
Júlio Redecker Pauderney Avelino

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Ubaldino Junior

PSB

PCdoB

Fernando Lyra

1vaga

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

PT

Celso Danlel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares
PDT

Fernando Zuppo

PSB
Gonzaga Patriota



Titulares Suplentes Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)

Cláudio Chaves
Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

Bloco (PFUPTB)

Jairo carneiro
José Jorge

UdiaQuinan
Paes Landim

Ronlvon Santiago
Vic Pires Franco

Aníbal Gomes
Confúclo Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
João Almeida
Luiz Carlos Santos
Michel Temer
Zé Gomes da Rocha
1vaga

carlos Apolinário
Hélio Rosas

Ubaldo Corrêa
6 vagas

1vaga

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

José Coimbra

Cidinha Campos
José Mauricio

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Cipriano Correia
Luiz Fernando
Paulo Mourão

2 vagas

Beto Lélis

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Ary Valadão
Cunha Uma

Eujácio Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

Bloco (PFUPTB)

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes

PCdoB

Giovani Queiroz
1 vaga

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

PT

PSB

Arnaldo Madeira
Amon Bezerra
Arthur VirgOio
Ayrton Xerez
candinho Matos
Edson Silva
Jayme Santana

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto
1 vaga

PSDB

PDT

Bloco (PPBIPL)

José Carlos Sabola

Haroldo Lima

secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira -1 Oh - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAQÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto VIveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Antonio dos Santos
Antonio Geraldo

carlos Magno
João Iensen

José Carlos Aleluia
José Tude

Mussa Demes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander
Ursiclno Cuiroz

Elias Abrahão Eliseu Padilha
Maria Elvira Emerson Olavo Pires
Marisa serrano José Luiz Clerot
Marquinho Chedid Rita camata
Mauricio Requião Zé Gomes da Rocha

Bloço (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dotores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB
Alexandre Santos Luciano castro
F1ávioAms Osmânio Pereira
Itamar serpa Roberto Santos
Ubiratan Aguiar 1 vaga

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro 'Nilson Teima de Souza

PDT
severiano Alves Luiz Durão

3 vagas

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
JCibé carlos Coutinho
Mauricio Najar
Murilo Domingos
Werner wanderer

I
;PSB

Ricardo Gomyde 1 vaga

secretária: Célia Ma~a de Oliveira
Local: quarta-feira -10h
Telefones: 318-6900I6905I7011n012

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 VICe-Presidente: 1Nemer wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglla (PT)

Titulares



PCdoB

1 vaga

Edson Soares
Paulo Feij6

Salomão Cruz
Vittorlo Meddioli

Airton Dipp

Alberto Silva
EdinhoBez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Aroldo Cedraz
Benito Gama
Nelson Trad

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

Adão Pretto
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Paulo Bornhausen
Werner Wanderer

ZilaBezerra

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Mauricio Campos
Roberto Campos

PSB

PSDB

POT

PT

José Mauricio

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Marcos Lima
Oscar Gordoni
Paulo Tlfan
Rivaldo Macari
Sérgio Miranda (PCdoB)

Bloco (PPBlPL)

Adroaldo Sfreck
AntOnio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

Bloco (PMOBJPSDJPSIbSC)

Carlos Camurea
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Uns
Hilário Coimbra
Leur Lomanto
Theodorico Ferraço

Bloco (PMOBIPSDJPSLlPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Luiz Henrique Hilarlo Coimbra
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia 1 vaga

Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDl)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)
I.

1 vaga

secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

1 vaga

Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMOBJPSOJPSIbSC)

AntOnio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Bloco (PPBJPL)

Ari Magalhães Anivaldo Vale
Basilio Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolatti
Fetter Júnior Laprovita Vieira
VadãoGomes Nelson Meurer
1 vaga Valdomiro Meger

PSOB

AntOnio Kandir Arnaldo Madeira
Fernando Torres Ayrton Xerez
Firmo de Castro Jorge Anderes
Márcio Fortes Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão Vicente Arruda
Veda Crusius 1 vaga

PT

celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

POT

Fernando Lopes Coriolano Sales
Fernando Ribas Carli Enio Bacci

PSB

JoãoColaço Sérgio Guerra

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Juranctyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Aldo Rebelo

secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Rornel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Carnurça (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Tlfan (PMDB)
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFIbTB) Bloco (PPBJPL)

Efraim Morais
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcelos

Abelardo Luplon
Murilo Pinheiro

Nelson Marquezelli

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles

Adylson Motta.
Cunha Lima
Jofran Frejat



Mário cavallazzi
Robério Araujo

PSDB

severino Cavalcanti
Wagner Salustiano

Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Robérlo Araujo
2 vagas

Bloco (PMDBIPSDJPSLJPSC)

PSDB

carlos Mosconi B.Sá
Ciprlano Correia Elias Murad
Eduardo Mascarenhas Ezfdio Pinheiro
Fátima Pelaes Feu Rosa
Márcia Marinho Jovair Arantes
Osmânio Pereira sergio Arouca
Rommei Feijó 2 vagas
Sebastião Madeira

PT

Humberto Costa Arlindo Chinaglia
José Augusto Eduardo Jorge
Marta Suplicy Jair Meneguelli
Taga Angerami (PSDB) Paulo Paim

PDT

Cidinha campos Wilson Braga
serafim Venzon Femando Ribas Caril

PSB

1vaga Raquel capiberibe

PCdoB

João Melão Neto
José carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo santos
Wilson Cunha
Zlla Bezerra

carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Gastro
Osvaldo Blolêhi

Paulo Baü'er
Roberto Jefferson
~rgio Barce!k!s

Bloco (PMDBJPSDJPSLJPSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Olavo Calheiros 3 vagas
sandro Mabel
2aire Rezende

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

secretário (a): Mfriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente: lidemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguefll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titular~s Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

carlos Cardinal
LeonelPavan

Jayme santana
Pimentel Gomes

2 vagas
1vaga

Adelson salvador
André Puccinelli
Armando Costa
Chicão Brfgido

Genésio Bemardino
Lalre Rosado

Olavo calheiros
2 vagas

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

PT

PDT

Bloco (PPBlPL)

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz Nonõ

Armando Abílio
Darcfsio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Plnotti
Udia Quinan
Rita camata
saraiva Felipe

Ayres da Cunha
carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
.Jonival Lucas
José Tude
Roberto Jefferson
Ursicino Queii'oz

,
PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1 Oh - Plenário sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Farla de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Duílio Pisaneschi

Laura cameiro
Marilu Guimarães

Roland Lavlgne
2 vagas

Alclone Athayde
Amaldo Farla de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)

Bloco (PPBlPL)

Ary Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarâl'ls



PPS

Sérgio Arouca 1vaga

Secretária: Talila Veda de Almeida
Local: terça-feira. quarta-feirae quinta-feira-1Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Newton cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

suP.ientes

Miguel Rossetto (Pl)
Valdomlro Meger

B.Sá
IIdemar Kussler
Luciano castro
Nelson Otoch

Jair Meneguelll
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Fernando Lyra

Agnelo Queiroz

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dulllo Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
R.lcardo Barros

Darci Coelho
Julio Redecker

PSDB

A1mino Affonso
Domingos Leonelli

OIavio Rocha
1vaga

PT

carlos Santana
Jaques wagner

Luciano Zica

PDT

Renan Kurtz

PSB

JoãoColaço

PCdoB

Aldo Rebelo

Betinha Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José carlos Coutinho
José Santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Murllo Domingos

Rubem Medina

AryValadão Fausto Marlello
Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva Jorge 'Mlson
Francisco Silva Ninon Baiano
Luis Barbosa 2 vagas
Marcelo Teixeira (PMOB)

PSDB

Hugo Lagranha (PTB) candinho Mattos
José carlos Lacerda Fernando Torres
Jovair Arantes José Chaves
LeOnidas Cristino Márcio Fortes
Mário Negromonte Pedro Henry
Paulo Feijó Zé Gerardo
Simão Sessim 1vaga

PT

carlos Santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Marcos Medrado Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmidt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PCdoB

AntOnio Brasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ·2J95 Prazo: 26-5·95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo GOl'lT)'de
22 Vice-Presidente: VICente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque,
Relator: Eurico Miranda

Titulares
Bloco (PMDBJPSDJPSLlPSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
carlos Nelson
João lhome Mestrinho
Moreira Franco
Newton cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Bloco (PPBJPL) .

Àgnaldo Timóteo
A1ceste Almeida

Anlbal Gomes
Edinho Araújo
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Paulo Trtan

Roberto Pa~ .
3·vàgas

Basilio Villani
Eurico Miranda

4 vagas

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1vaga

Nelson Otoch

PFÚP~

PMDB

PPB

PSDB

4 vagas

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1vaga

Jovair Arantes



Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
Zé Gerardo

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Ênio Bacci
Eurípedes Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1vaga

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Roravante

POT

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALlZAÇ;'O DO CÓDIGO EI:.EITO
RAL E MODIFlCAÇO~S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A.!-TERAÇÕES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares

PMOB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PSOB

PT

PPB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Bloco (PFLJPTB)

A1zira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Lindberg Farias

Roland Lavigne

João Fassarella
Pedro Vllilson

severiano Alves

Salvador Zimbaldi

PT

POT

PCdoB

PLJPSOIPSC

Vicente André Gomes

Zulalê Cobra

carlos Santana
Padre Roque

Ricardo Gornyde

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI - Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Marquinho Chedid

PFLJPTB

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMOB

Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Noel de Oliveira
Jorge Vllilson zaire Rezende

PPB

Arnaldo Faria de Sá Alcione Athayde
José Linhares Anlvaldo Vale
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSOB

Luiz Piauhylino ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT

José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

POT

Cidinha Campos Vicente André Gomes

PLJPSOIPSC

Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSBIPMN
Bloco (PSBIPMN)

Alexandre Cardoso 1 vaga Fernando Lyra 1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055 ! Aldo Arantes

PCdoB

Haroldo Lirna



Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
~2 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PUPSD/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: serv. Com. Especiais: Anexo 11- sala 120-B -Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A APRECIAR E DAR PARECER
~OBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASil

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: serv. Com. Esp. Anexo li-saias 124-Al152-A-AIa Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESll_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO N2 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Paulo Lirna
Vilson santini

Candinho Mattos (PSDB)
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
sandro Mabel
Silas Brasileiro

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvemani Santos

Jovair Arantes
Nelson Otoch
Pedro Henry
Zulaiê Cobra

Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati

Fernando Lopes
Matheus Schmidt

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

PMDB

Aníbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

PPB

Gerson Peres
José Carlos Lacerda (PSDB)

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner salustiano

PSDB

Alexandre santos
Domingos Leonelli

Nicias Ribeiro
1 vagas

PT

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wlson

PDT

Ênio Bacci
Wolney Queiroz

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lirna
Rubem Medina

Alberto Goldman
Cássio Cunha Lima
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1 vaga

João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Paudemey Avelino
1 vaga

Antônio Kandir
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Yepa Crusius

celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

Betinho Rosado
José Coimbra

Júlio César
Osmir Lima
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
Lídia Quinan

Rubens Cosac
Ubaldo Correa

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

Fetter Júnior
Flávio Derzi

Vaclão Gomes

Femando Torres
Mário Fortes

Roberto Brant
Silvio Torres

José Fritseh
José Machado

Paulo Bernardo

Marquinho Chedid

Nilson Gibson

Bloco (PUPSD/PSC)

Bloco (PSB/PMN)

Pedro Canedo

Gonzaga Patriota

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Francisco Horta

PL/PSD/PSC

Fernando Lopes
Femando Zuppo

Eujácio Simões



secretária: Marlene Nassif
Local: serv. Com. Esp. -Anexo li-saia 131CI135C-AIa Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMOB)
1ll Vice-Presidente: Edinho Bez (PMOB)
2ll Vice-Presidente: AntOnio Kandir (PFL)
3ll VICe-Presidente: Vago
Relator. Benito Gama

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

secretário: Silvio Sousa da Silva
L..ocaI: serv. Com. Especlais - /Vtexo 11- 8aIa 120-8 - Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
,

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE -REGULA A FALÊNCIA,

C<l)NCORDATA PREVENTIVA E A
REC~PERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS-
I

PropoalçAq: PL n2 4.376193 Autor: Poder executivo

Presidente: José Luiz Clerot
1ll VICe-Presldente: Jorge Tadeu Mudalen
2ll VICe-Presidente: Régis de Oliveira
3 ll VICe-Presil:lente: Jarbas Uma (PPR)

Titula"". Suplente.

Bloco (PFLJPTB)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Paulo Cordeiro

Sérgio Guerra

Haroldo Lima

Benito Gama
Félix Mendonça
Vilmar Rocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

EdinhoBez
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
SUas Brasileiro
Udson Bandeira
1 vaga

PSBJPMN

PCdoB

PMDB

Ubaldino Jllnior

Sérgio Miranda

AugusD VIveiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Neto
Moisés Upnlk

Osório Adriano
Roberto Pessoa

AntOnio do Valle
Marcos Lima
Paulo Rltzel

3 vagas

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Francisco Horta

Sérgio Guerra

Ségio Miranda

Augusto Vlveirlos
José Mllcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

PDT

PLJPSDJPSC

PSBJPMN

PCdoB

Márcia C1bilis Viana
1vaga

Eujácio SImões

Ricardo Heráclio

Aldo Rebela

Anlvaldo Vale
Basflio Villani
José Janene
Valdomiro Meger
1vaga

AntOnio Kandir
Ayrton Xerez
Firmo de castro
Luiz carlos Hauly

José Fortunati
José Pimentel
Nedson Micheleti

PPB

PSDB

PT

Cunha Bueno
Laprovita Vieira
Luciano castro

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto campos

AntOnio Feijão
Fernando Torres

Márcio Fortes
Marconi Perilla

Ana Jlllia
Conceição Tavares

Paulo Bernardo

OUso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz C1erot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Danilo de castro
Jovair Arantes

Mi/tonMendes
Sandra Starling

I Eurípedes Miranda

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldon!

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos
1vaga

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Fernando Lopes



PLlPSDJPSC PLJPSDJPSC
De Velasco Francisco Rodrigues Roland Lavigne José Egydlo

PCdoB
PSDJPMN

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Fernando Gabeira (PV) Raquel capiberibe

Local: Serv. de Com. Esp.-Anexo 118a1as 131-et135-C-AJa Nova PCdoS
Telefones: 318-7061n06517052 Lindberg Farias 1vaga

COMISSÃO ESPECIAL Secretário: Mário Drausio Coutinho

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li-saias 131-C/135-c - Ala Nova

NR 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS, Telefones:318-70651706617052

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLínCA NACIONAL COMISSÃO ESPECIAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS DESnNADA A ESTUDAR OS PROJETOS
Proposição: PL n1l 4.591194 Autor: Senado Federal PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

Presidente: Lafre Rosado RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO-
11l Vice-Presidente: Elias Murad POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
21l Vice-Presidente: Remi Trinla NO SENnDO DE VIABILIZAR A
31l Vice-Presidente: EXECUÇÃO DOS MESMOS
Relator: Ursicino Queiroz Presidente: José Rocha (PFL)

TItulares Suplentes 12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)

PFUPTS 22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)

Fernando Gonçalves AntOnio Geraldo Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)
.Jaime Martins Arolde de Oliveira Titulares Suplentes
LuiZ Moreira Benedito de Lira
Maluly Netto Betinho Rosado PFlJPTB
Paulo Cordeiro Eliseu Resende

José Rocha Betinho RosadoUrsícino Queiroz João Iensen José Tude Cláudio cajado
1 vaga Philemom Rodrigues Júlio César Fernando Gomes

PMDB Roberto Pessoa LuiZ Braga

Chicão Brigido André Puccinelli PMDS
Edinho Araújo Luiz Femando André Puccinelli Freire JúniorEuler R/beiro Nicias Ribeiro Cássio Cunha Lima Marcelo TeixeiraLafre Rosado 3 vagas

Nicias Ribeiro Pinheiro LandimRemi Trinta
Wagner Rossi PPB

PPB Enivaldo Ribeiro Marcon! Perillo

Laura carneiro carlos Airton
Felipe Mendes Moacyr Andrade

Maria Valadão carlos Camurça
Sérgio Naya 2 vagas

VaJdenor Guedes Felipe Mendes
1vaga

Wagner salustiano Rogério Silva PSDB
1 vaga Valdomiro Meger

Amon Bezerra AntOnio Aureliano
PSDB João Leão Mário Negromonte

Elias Murad B.Sá
Sebastião Madeira Eduardo Mascarenhas PT
Tuga Angerami Jovair Arantes

Ivan Valente Alcides ModestoVanessa Felippe 1 Vaga
Domingos Dutra José Pimentel

PT

Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia PDT
Esther Grossi GilneyViana

Luiz Durão 1vagaMarta Suplicy Humberto Costa

PDT

AntOnio Joaquim 2 vagas
PLJPSDJPSC

Euripedes Miranda I Augusto Farias Elton Rohnelt



PSBJPMN

Beto Lélis Bosto França

secretária: Ana Clara serejO
Loat SaIv. com. Esp.• fv'BN) 1\.saBs131-C'13&C-Plf\I.SJp.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESl1NADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (POT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMOB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Cérl8 Mendes
Relator: carlos Alberto (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (pFUPTB)
Benito Gama Nvaro Gaudêncio Neb
carlos Alberto carlos Magno
José Tuda Félix Mendonça
Manoel castro Júlio César

PMDB
Albérico Alho Maurl Sérgio
ElIseu Padllha Wilson Branco
Sandro Mabel .1 vaga

PPB
Cérl8 Mendes (PFL) Cleonâncio Fonseca
Francisco Silva Jair Siqueira
José Rezende 1vaga

PSDB
José Anlbal AntOnio Ballvnann
Márcio Fortes Roberto Brant

PT

Bloco (PUPSDJPSC)

Ronlvon santiago (PFL) Pedro canedo

secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11- salas 131~CI135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESl1NADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSl1TUIÇÃO 9, DI; 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSl1TUIÇÃO FEDERAL".

(lNCENl1VO AO TURISMO)
Proposição: PEC-9195 Autor: Ricardo Herácllo

• Outros

Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - salas 131-G/135-C- Ala Nova
Telefone: 318·7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESl1NADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
155, DE 1~3, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 1RDOARnGO 53 DA
CONSl1TUIÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PECo0155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)
22 Vice-Presidente: VlC9nte Arruda (PSOB)
32 Vice-Presidente: Prisco ViaM (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFLlPTB

Aroldo Cedraz

Presidente: Sandro Mabel (PMOB)
12 Vice-Presidente: José A1demir (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Ciro Nogueira carlos Alberto
Cláudio cajado Couraci Sobrinho
Hilário Coimbra Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson santinl

PMDB

José A1demir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB

Eurico Miranda Marcos Medrado
Felipe Mendes Paulo Bauer
1vaga Roberto Balestra

PSDB

Alexandre santos ceci Cunha
Nelson Otoch Sylvio Lopes

PT

FerMndo Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendas

PDT

LeonelPavan José Maurfcio

PLlPSDJPSC

Eujáclo Simões 1vaga

PSBJPMN

Adauto Pereira

1vaga

carlos Santana
Jair Meneguelli

FerMndo Zuppo
PDT

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota

Miro Teixeira

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto



Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11- sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA..A, NO PRAZO DE 40 (QUAFtENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CON~TITUIÇÃOFEDERAl'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

PPB

Costa Ferreira Adylson Motta
Dolores Nunes Mário de Oliveira
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque
Prisco Viana Welson Gasparini

PSDB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Robério Araújo Jorge Anders
Vicente Arruda saulo Queiroz

PT

Domingos Dutra Fernando Ferro
Hélio Bicudo José Machado
Marcelo Deda Pedro Wilson

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar (S/P)
Silvio Abreu Renan Kurtz

BLOCO PLlPSDJPSC

Francisco Rodrigues De Velasco

BLOCO PSBJPMN

Beto Lélis Adelson Salvador

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidenté: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presideme; Carlos Mosconi
32 Vice-Presiden~e: Fernando Gomes
Relator: Darcísi~;Perondi

PSBJPMN

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Lôcal: Serv. Especiais - Anexo /I - sala 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

E PREVÊ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A NíVEL DA UNIÃQ., ESTADOS E MU~ICíPIOS
PARA ~ANUTENÇAODO SISTEMA UNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS" ,
Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Proposição: PEÇ-0169193

22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFL/PTB

A1ceste Almeida (PPB) Átila Lins
salomão Cruz (PSDB) Hilário Coimbra
Vic Pires Franco João Ribeiro (PPB)
1 vaga Murilo Pinheiro

PMDB

Antônio Brasil Luiz Fernando (PSDB)
Confúcio Moura Olávio Rocha (PSDB)
João Thomé Mestrinho Udson Bandeira

PPB

Carlos Airton Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Carlos Camurça
Valdenor Guedes Rogério Silva (PFL)

PSDB

Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

PT

Domingos Dutra Ivan Valente
GilneyViana Marta Suplicy

PDT

Antônio Joaquim Giovanni Queiroz

PLJPSDJPSC

Elton Rohnelt Expedito Júnior (PPB)

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Jaime Fernandes
José Tude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
salomão Cruz

Ursicino Queiroz

Autor: Nicias Ribeiro

PMDB

Proposição: PEC-0133192

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro

Antônio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira



12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Tltan
22 VIC6-Presidente: Depu1ado Anivaldo Vale (PPR)
32 VIC6-Presldente: Depu1ada Ana Júlla
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFLJPTB

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo /1- sala 120-B -Ala Nova
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

. DESllNADA A, NO'pRAZO DE
40 (QUARE;;NTA) SESSOES, PROFERIF!
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSmUlçÃO N284, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARllGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-D084191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto

PSBJPMN

Adelson salvadorBeto LéUs

Secretárlo: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo /1- Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESll_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO N2~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIACAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: DepU1ado Augusto VIVeiroS
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado IIdemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abnio
Confúcio Moura
Darcrsio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

, Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

PFUPTB

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

PUPSDIPSC

PSBIPMN

Suplentes

Dunio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

LuiZ Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anrbal Gomes
3 vagas

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo
Sebastião Madeira

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Giovann! Queiroz
Wilson Braga

Pedro Canedo

Ubaldino Júnior

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
EliseuMoura
Hilário Coimbra

Elcione Barbalho
OIávio Rocha
Paulo Titan

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

AntOnio Feijão
Arthur Virgmo

Ana Júlia
Paulo Rocha

Wolney Queiroz

Francisco Rodrigues

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

PUPSDIPSC

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Aécio Neves
Roberto França

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

Ronivon Santiago

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto



Theodorico Ferraço
1vaga

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1vaga

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
IIdemar Kussler
Sylvio Lopes

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Eurípedes Miranda
Wilson Braga

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

PPB

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

PSDB

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PT

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

PDT

Magno Bacelar (SIP)
Silvio Abreu

PLJPSDIPSC

Corauci Sobrinho Átila Uns
Jairo Cameiro Benedito de Lira
Maurício Najar João Iensen
Nelson Trad Leur Lomanto
Régis de Oliveira Paes Landim
Vicente Cascione Philemon Rodrigues

PMDB

Ary Kara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas
José Luiz Clerot Luiz Femando (PSDB)
José Thomaz Nono (PSDB) Marcos Lima
Roberto Valadão 2 vagas
Wagner Rossi

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-AckeJ Renato Johnsson
Jarbas Uma Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB
A1mino Affonso Ayrton Xerez
IIdemar Kussler Danilo de castro
Vicente Arruda EdsOn Soares
Zulaiê Cobra Eduardo Mascarenhas

PT
I

Luiz Mainardi José Genorno
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro IMlson

PDT

De Velasco
PSBIPMN

José Egydio Ênio Bacci
Silvio Abreu

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo carneiro (PFL)

Titul,ares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PBdoB
Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - salas 131-C/135·C
Ala Nova
Telefones:,318-7066/706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESn_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSnTUlçÃO N2_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES,NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

Proposição: P~e-188194 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão

Aldo ArantesHaroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO

N2 188-A, DE 1994; QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO' SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES". '

PCdoB
Gonzaga Patriota

Bloco (PLJPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

De Velasco

Nilson Gibson

Adelson Salvador

Antônio dos Santos

Autor: Hélio Bicudo
e Outros

Proposição: PEe-96192

Cláudio cajado

Gonzaga Patriota



2Q Vtee-Presiãente: Tuga Angerami I Laura Cameiro
3Q Vice-Presidente: Augusto Nardes Manoel castro
Relator: Darci Coelho Roberto Jefferson

Titulares Suplentes Vicente Cascione

PFlJPTB

Darci Coelho Jonival Lucas Euler Ribeiro
Osmir Lima José Mendonça Bezerra José Aldemir
Paes Landim Ricardo Barros Lídia Quinan
Paulo Heslander Theodorico Ferraço Marisa Serrano

PMDB Remi Trinta

Ary Kara Rita camata Rita camata

Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas

Eduardo Mascarenhas
PPB Marcia Marinho

Augusto Nardes Anivaldo Vale Pimentel Gomes

Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá Romel Anízio

Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1vaga Jair Siqueira

PSDB Laprovita Vieira
Mário cavallazzi

Sylvio Lopes Feu Rosa Prisco Viana
Tuga Angerami Roberto Brant Renato Johnsson

PT

GilneyViana Inácio Arruda Eduardo Jorge
José Pimentel Pedro 'Mlson Jair Meneguelli

PDT
José Augusto

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

PLlPSDJPSC
Eurípedes Miranda

Eujácio Simões Expedito JúniOr
1 vaga

PSBJPMN
Luiz Buaiz

Ubaldino JúniOr Raquel Capiberibe

José Carlos Vieira
Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

PMDB

Aníbal Gomes
Darcísio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri SérgiO

Olavo calheiros
Wilson Cignachi

PSDB

Amaldo Madeira
Edson Soares

Feu Rosa
OsmâniO Pereira

PPB

Célia Mendes
Jair Siqueira
Paulo Paim

Pedro Valadares
Valdenor Guedes

PT

Arlindo Chinaglia
Humberto Costa

José Pimentel

PDT

Cidinha Campos
1vaga

PLlPSDJPSC

Pedro canedo

PSBJPMN

Proposíção: PEc-33J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
1Q Vice-Presidente: Fátima Pelaes
2Q Vice-Presidente: Pimentel Gotnes
3Q Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFlJP~

secretário: SílviO Sousa da Silva
Local: serv. Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-706117065/7052

.COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUllVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,
ESTAB~LECENORMAS DE..TRANSiÇÃO E

DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

PCdoB

Jandira Feghalí Agnelo Queiroz

secretária: Brunilde Liviero carvalho de Moraes
Local: serv. Com. Esp.: Anexo li-Saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESll_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO N2163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS QISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITORIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO NSl 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)" .

Proposição: PEc-163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
1Q Vice-Presidente: Paulo RitZel
2Q Vice-Presidente: Márcio Fortes
3Q Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Augusto VIVeiros
César Bandeira
Jair Soares

Iwaro Gaudêncio Neto
DuiliO Pisaneschi

'emando Gonçalves

Alexandre cardoso Ubaldino JúniOr



Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: SeIV. Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENgAA CONSTITUtÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇAq AO CAPUTDO
ART. 511 DA CONSllTUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFINITIVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposição: PEC-25195 Autor: Sevlrlno Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: salvador Zimb.aldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando AbRio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFlIPTB)

Firmo de Castro Hélio Bicudo
João Leão Milton Temer

Robério Araújo

Veda Crusius Coriolano sales

PCdoB

Inácio Arruda Sérgio Miranda

secretária: Rejane S. Marques
Local: SeIV. Com. Esp.: Anel«> 11- 8aIas 131-et135-C-AIa Nova
Telefones: 318-7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINAD~A,NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~O
Nll 2-A, DE 1995, QUE "DA NOV~ REDAÇAO

AO ARTIGO_62 DA CONSTITUIÇAO fEDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: saulo Queiroz (PFL)

Bloco (PLJPSDJPSC)

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Suplentes

Ênio Bacci

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Marcelo Déda
9andra Starling

Expedito Júnior

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

lbere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)

Antônio Balhann
Cleonâncio Fonseca (PPB)

PT

PDT

Bloco (PFLJPTB)

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Hesiander
saulo Queiroz

PMDB

12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares

PSDB

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur VirgUlo

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Eujácio Simões

Álvaro GaudênioNeto
Marilu Guimarães.
Philemon Rodri94es

Sérgio Guerra

Expedito Júnior

João Fassatella
José Machado

sandra Starling

Airton Dipp
Fernando Lopes

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VilmarRocha

Suplentes

Alzira Ewerton
Pauderney Avelino

Silvemani santos
1 vaga

Aníbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo litan

PSBJPMN

PLJPSDJPSC

Eujácio Simões

Titulares

PFLJPTB

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
JoSé Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PPB

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Mareio Reinaldo Moreira
Wagner salustiano

PSDB

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

PT

Padre Roque
Paulo Bernardo
Teima de Souza

PDT

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Alexandre Cardoso



Severino cavalcanti (PPB) Osmir Lima

PMDB Gerson Peres

Armando AbRio Gonzaga Mola Jair Bolsonaro

EdinhoBez José A1demir Roberto campos

Nilton Baiano (PPB) UdiaQuinan Vadão Gomes

PPB 1 vaga

Alcione Alhayde Dolores Nunes
AugusD Farias Pedro Corrêa A1mino Affonso
Maria Valadão (PFL) Robérlo Araújo Leonidas Cristino

PSDB Márcio Forles

Salvador Z/mbaldi Márcia Marinho
Roberto Brant

Zulalê Cobra Osmânio Ferreira

PT
Marcelo Dada
Maria Laura

Hélio Bicudo Ana Júlia Teima de Souza
Marta Suplicy Padre Roque

PDT

Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Euripedes Miranda
Matheus Schmidt

Bloco (PLJPSDJPSC)

Luiz Buaiz Pedro Canedo Alexandre cardoso

PPB

A1zira Ewerton
luciano castro

Flávio Derzi
Márcio Reinaklo Moreira

Mário cavallazzi

PSDB

Adroaklo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perlllo

PT

celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro Aoravante

PDT

Fernando ZUppo
1 vaga

Bloco (PSBJPMN)

Nilson Gibson
Bloco (PSBJPMN)

Raquel capiberibe Adelson salvador (PMDB)

Secretária: Edla cal1eiros Bispo
Local: SeIV. Com. Esp. Anexo" S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CON~TITUIÇÃO N2 173195, QU~
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇAO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO.

Proposição: PEC-173195 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
19 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
29 Vice-Presidente: Márcio Forles (PSOB)
39 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Suplentes

Maurfcio campos

Arlhur Vlrgnio

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

carlos MeDes
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino cavalcanti

Wilson Cunha

PSDB

PMDB

PFLJPTB

Bloco (PLJPSDJPSC)

Eujácio Simões

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: SeIV. Com. Esp. Anexo" - Salas 131-e/135
Telefone: 318-7061/7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAtlÁGRAFO 4i DO
ART. 18 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Nicias Ribeiro
19 Vice-Presidente: Oscar Gokloni
29 Vice-Presidente: Luiz Fernando
39 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: AntOnio Geraldo

Titulares

Chicão Brigido
Fernando Dlniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

, AntOnio Kandir

carlos Nelson
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landim
sandro Mabel
Wilson Branco

1 vaga

Jaime Fernandes
José carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
Theodorlco Ferraço

PMDB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Meilão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philernon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco



COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO
N2 41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARAGRAFO 42 DO ART. 18 DA
CONSTiTUiÇÃO FED~RAL." (R~STRINGE

A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPO,ÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLlCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEc-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUJTB)

carios Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

Pedro lrujo

André Puccinelll
Nair Xavier Lobo

Célia Mendes
José Borba

Mauro Lopes
Nelson Marquezelll

VilmarRocha
Werner Wanderer

1vaga

PMDt;I

PPB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
salatiel carvalho

Talvane Albuquerque

PSDB

Arthur Virgnio
Jayme santana
Roberto santos

1 Vaga

PT

ChIco Ferramenta
João Coser

João Fassarella

PDT

Renan Kurtz
1vaga

PSBJPMN

Sérgio Guerra

PUJSDJPSC

1vaga

PCdoB

Jandira Feghali

Adelson salvador
DUso Sperafico

celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Basnio Villan!
Gerson Peres
Márcio ReInaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Ubaldino Júnior

Coriolano sales
Edson Ezequiel

Eujácio Simões

AntOnio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Socorro Gomes

Secretário: José Maria AgUiar castro
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 S. 131-C/135·C
Telefones: 318-70651706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESl1NADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE

DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
-FUNCAFÉ

Presidente: Carlos Melles (PFL)
12 Vice-Presidente: Adelson salvador (PMDB) .
22 Vice-Presidente: Danllo de castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Diiceu Sperafico (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUJTB)

Abelardo Luplon
carlos Melles
Chico da Princesa·
José Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodorico Ferraço.

Renan Kurtz
1vaga

Sérgio Guerra

Jandira Feghali

1vaga

Eduardo Barbosa
Jayme santana
Roberto santos

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
salatiel carvalho

Talvane Albuquerque

PT

PPB

PDT

PMDB

PCdoB

PSBJPMN

PUJSDJPSC

Ubaldino Júnior

Coriolano saies
Edson Ezequiel

Agnelo Queiroz

Eujácio Simões

Eduardo Mascarenhas
Flávio Arns
Luiz Fernando

Basftio Blllani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Albérico Cordeiro
AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brlgldo
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni



Domingos Dutra
Ushitaro Kamia (PPB) Hélio Bicudo

Marcelo Deda

Hermes Pacianello
Silas Brasileiro
Slmara Ellery
Valdir Colatto

Oeonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
José Rezende
Nelson Meurer
VadãoGomes

AntOnio Aureliano
Danilo de Castro
Jorge Anders
salvador Zimbaldi

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque

Coriolano sales
Luiz Durão

Gervásio Oliveira

PPB

PSDB

PT

PDT

PSB

PCdoB

Wilson Cignachi
3 vagas

5 vagas

Carlos Mosconi
BiasMurad

Herculano Anghinetti
Welson Gasparini

Milton Mendes
Nedson Micheleti

Tilden santiago

Airton Dipp
Renan Kurtz

severino Cavalcanti
VIcente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PMDB

PPB

PSDB

PT

salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge 'Mlson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Ezfdio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
saulo Queiroz

Fernando Ferro
José Machado

Pedro 'Mlson

Ricardo Gomyde

PL

1vaga
Cidinha Campos
Silvio Abreu

PDT

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

8ecrelária: Maria do Amparo
Local:Com. Esp. Anexo [j -Salas 131-C1135-C-Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTlNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃO

Nl! 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 111 DO

ARTlG053 DA
CONSTlTUIÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-D155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione
12 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 VICe-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCO PFlAJTB

8ecrelária: Ângela Mancuso
Local: 8erv. Com. Especiais-Anexo li-saia 12o-B-AIa Nova
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTlNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTlGO 231 DA

CON~TlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDlGENAS)

Proposição: PEC-D133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

Francisco Horta

Adauto Pereira
AntOnio Getaldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço

Marquinho Chedid (PSD)

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Francisco Rodrigues

Beto Lélis

Aldo Arantes

BLOCO PLiPSDIPSC

BLOCO PSBJPMN

PCdoB

De Velasco

Adelson salvador

Haroldo Lima



Titulares

A1ceste Almeida
carlos da Carbrás
salomão Cruz
Vic Pires Franco

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami

PFL/PTB

PMDB

PPB

PSDB

PT

Suplentes

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

I Cleonâncio Fonseca Dolores Nunes
Darci Coelho Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel José Linhares
Jair Siqueira Mario de Oliveira

PSDB
Alexandre santos Flávio Arns
Marconi Perillo Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar Osmâncio Pereira
VICente Arruda Welson Gasparini

PT
Esther Grossi José Fortunati
Ivan Valente Paulo Delgado
Pedro Wlson sandra Starling

PDT
Femando Zuppo Renan Kurtz
Severiano Alves Sérgio Cameiro

Bloco (PSBJPMN)
Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira

PCdoB

Lindberg Farias Ricardo Gomyde

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-~5,QUE",
MODIFICA O ART. 34 E O CAPITULO 111,

SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E O
ART. 60 DO ATO DAS DISPO~IÇÕES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"

(EDUCAÇÃO)
Proposição: PEC-233196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias Abrahão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PLJPSDJPSC)

Welinton Fagundes Pedro Canedo
Secretária: Ana Clara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 sala 131-C
Telefone: 318-7555n563

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Domingos Dutra
GilneyViana

José Jorge
Maria Valadão
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bauer
Raul Belém
Roberto Jefferson

Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião
Rita camata

Augusto Nardes

PMDB

PPB

Ivan Valente
Marta Suplicy

Augusto VIVeiros
Costa Ferreira

.Fernando Gonçalves
José Tude

Osmir Lima
Paulo Bornhausen

Ricardo Barros

.lvandro Cunha Lima
Lidia Quinan
Simara Eliel}'

3 vagas

Agnaldo Timóteo

Aracely de Paula
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
Félix Mendonça
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Anlbal Gomes
AntOnio Brasil
carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

PMDB

Betinho Rosado
Chico da Princesa

José Carlos Aleluia·
José Tude
Lima Netto

Murilo Pinheiro
Wemer "Yanderer

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Trtan
Pedro lrujo

2 vagas



carlos Apollnário

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PMDB

PCdoB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: SelViço Com. Esp. - Anexo 11 sala 120-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL'

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CON~nTUlçÃO N!l 17195, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposlçio: PEC-17195 Autor: AntOnio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: AntOnio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

AntOnio Brasil

carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Armando Abnio José A1demir

João Pizzolatti Darcfsio Perondi Marcelo Teixeira

João Ribeiro Genésio Bernardino Pinheiro Landim

Roberto Campos Max Rosenmann saraiva Felipe

2 vagas Udson Bandeira Tetê Bezerra

Bloco (PPBJPL)

Alcione Athayde Expedido Júnior
José Linhares Luiz Buaiz

AntOnio Aureliano Márcio Reinaldo Moreira Nelson Meurer
Cunha Lima Pedro Canedo Roberto Balestra

Marconi Perillo Roberto campos Talvane Albuquerque
Zé Gerardo 1 vaga 1 vaga

PSDB

João Coser Alexandre Santos ceci Cunha
Luciano Zica B.Sá Marconi Perillo

Teima de Souza carlos Mosconi Roberto Rocha
Osmânio Pereira sebastião Madeira
Vicente Arruda Silvio Torres

Airton Dipp PT
Fernando Lopes

Eduardo Jorge 3 vagas
Humberto Costa

Ricardo Heráclio José Augusto

PDT
Socorro Gomes

serafim Venzon LeonalPavan

Eujácio Simões PSB

Sérgio Guerra Ricardo Haráclio

Bloco (PFL1PTB)

AntOnio Joaquim Araújo
carlos Magno
Ellseu Moura

Fernando Gonçalves
Murilo Domingos

Osmir Lima
Paes Landim

Haroldo Lima

PLJPSDJPSC

PPB

PCdoB

Pedro Valadares

PSB

José Maurrcio
LeonelPavan

PDT

Basnio Villani
carlos Camurça
Enlvaldo Ribeiro
Marcos Medrado
salatlel calValho

PSDB

carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

PT

AntOnio Feijão
Leônidas Cristlno
Mário Negrornonte
Paulo Feijó

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Clueiroz

Blhco (PMDBJPSDJPSLJPSC)

, André Puccinelll Hermes Parcianello

Francisco Horta

secretária: Angela Maneuso
Local: Anexo 11- sala 131-C

. Telefone: 318-7063 /7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO
NlI 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "0UTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,

PARA INSnTUIR CONTRIBUiÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃQ OU TRANSMISSÃO

DE VALORES E DE CREDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA 11 •

Proposlçio: PEC·256f95 Autor: Senado federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice·Presldente: Efraim Morais (PFL)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccinelll (PMDB)

. .Titulares Suplentes



Olavo Calheiros
Udson Bandeira

PPB

Genésio Bemardino
1vaga José de Abreu

1vaga

PSDB

celso Russomanno
Vicente Arruda

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

1vaga
João Fassarella
sandra Starling

PT

Ana Julla
João Paulo

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
José Fritsch Domingos Dutra

PDT

Airton Oipp 1vaga

Bloco (PSBIPMN)

José Carlos Sabóia Nilson Gibson

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Coriolano sales

Gervásio Oliveira

Suplentes.

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude .

Rubem Medina'

PDT

Nan Souza (PSL)
2;'agas .
2 vagas

PSDB

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSOB)

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Matheus Schmidt

1 vaga

Titulares

Bloco (PLlPSDIPSC)
Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESnNADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSnTUlçÃO 169-A, DE 1995,
QUE "DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
VEREADORES E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Oarcfsio Perondl (PMOB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMOS)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: AntOnio Carlos Pannunzlo (PSOB)
Relator: João Maia (PFL)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Femando Gomes
João Maia

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1vaga

Oarcrsio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

José Tude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

PMDB

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Anexo 11 - salas 131-e/135-C
Telefone: 318-7065/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇ~O N2 57, DE 1995, QUE,"DÁ

NOVA REDAÇAO AO ARnGO 14, PARAGRA
FOS PRIMEIRO E SEGUNDO E ACRESCENTA

INCISO" (VOTO FACULTATIVO).
Proposição: PEC·57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMOB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMOB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSOB)

. 32 Vlce'Pre~ldente: Benedito Qúlmai-ães(PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFl)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

AntOnio Joaquim Araújo
, Aracely de Paula
Benedito de Ura
Hugo Lagranha

Emerson Olavo Pires
João Almeida

;Orcino Gonçalves

PPB

Candinho Mattos (PSOB)
Oarcfsio Perondi

1vaga

AntOnio Carlos Pannunzio
Ayrton Xerez
1 vaga

PT

Arthur Virgnlo
Celso Russomanno

1 vaga "

A1zira Ewerton
Benedito Guimarães

Darci Co~lho
2

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Machado
Tilden Santiago



PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)
secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 Sala 131
Telefone: 318-7066(7067(7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESllNADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSllTUIÇÃO N1l169-A,

DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E

PREFEITOS MUNICIPAIS".

Suplentes

José Maurício

PDT

Matheus SChmidt

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESllNADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
O PROJETO DE LEI N1l1.125, DE 1995, DO

PODER EXECUllVO, QUE "DISPÕE SOBRE
A ÇRDENAÇÃO DO TRANSP0F!TE

AQUAVIARIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".
Proposição: PFL-1125195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (PMOB)
12 VICe-Presidente: Genésio Bernardino (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSOB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Oarcísio Perondi (PMOB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMOB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
Relator: João Maia (PFL)

Ellseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar

Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philernon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBI1JSDJPSUPSC)SuplentesTitulares

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Bloco (PFUPTB)

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Noel de Oliveira
Paulo litan

Antônio Brasil
Oscar Andrade
2aire Rezende

3 vagas

Bloco (PMDBI1JSDJPSUPSC) Bloco (PPBJPL)

PSDB

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Antônio Carlos Pannunzio
Ayrton Xerez
1 vaga

Oarcísio Perondi
José Luiz Crerot
Nestor Duarte

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSOB)

Bloco (PPBJPL)

Arthur Virgilio
Celso Russornanno

1 vaga

PT

José Machado
lilden santiago

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter JllOior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Paudemey Avelino

Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negrornonte
Veda Crusius

carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

PSDB

PT

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Jorge Andars
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha

1 vaga

3 vagas

José Mauricio

PDT

Matheus Schmidt
Miro Teixeira

PDT

PSB

José Mauricio

PSB Gervásio Oliveira Pedro Valadares

secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 sala 131
Telefone: 318-706617087(7052

Nilson Gibson Bosco França (PMN) PCdoB
Socorro Gomes Jandira Feghali

secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefone: 318-6874



COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO Q.AS TERRAS INDíGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO
Coordenador: sarney Filho (PFL)
Benecito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (Pl)
salomão Cruz (PSDB)
sarney Filho (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)
SUas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Ane>«> 11-Sala 131-e- Ala Nova
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESnNADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto
Cunha Bueno
Fernando Ferro
Amido Cedraz
Simara Ellery

Secretário: JoSé Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais-Anexo li-SaIas 131-e/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-706517061



EDiÇÃO DE HOJE: 248 PÁGINAS
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