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'"CAMARADOSDEPUTADOS

sUMÁRIo

1 - ATA DA 1481 SESSÃO, DA CAMARA
DOS DEPUTADOS, DA 31 SESSÃO LEGISlATI
VA, DA 5QI LEGISLATURA, EM 10 DE SETEM
BRODE1997

1- Abertura da sessão

I1 - Leitura e assinatura da ata da l8S8io
anterior

111- leitura do eXpediente·

MENSAGENS

NI! 997/97 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada deliberação dos membros do
Congresso Nacional o texto do projeto de lei que
"Estabelece normas para a organização e a ma
nutenção de programas especiais de proteção a
vítimas e a testemunhas ameaçadas e institui o
Programa Federal de Assistência a Vftimas e a
Testemunhas Ameaçadas". 27556

NI! 998/97 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada deliberação dos membros do
Congresso Nacional o texto do projeto de lei
que "Altera os arts. 132, 203 e 207 do Decreto
Lei nl! 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi-
go Penal". 27558

N2 999/97 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada deliberação dos membros do
Congresso Nacional o texto do projeto de lei que
"Estabelece a redução da pena para o agente c0

laborador que proporcionar a identificação de
quem mais concorreu na prática dos crimes que
menciona e dá outras providências". ...••............... 27560

N2 1.021197 - Do Poder Executivo, solici
tando a retirada do Projeto de Lei nR 1.837, de
1996, que "Dá nova redação ao inciso I do art. 82
da Lei n2 6.923, de 29 de junho de 1981, que dis
põe sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas
Forças Armadas", enviado à Câmara dos Depu-
tados com a Mensagem n2351, de 1996.............. 27561

OFrCIO

S/N2 - Da Senhora Deputada Célia Men
des, comunicando sua filiação ao Partido Pro.
gressista Brasileiro - PPB, -deixando, por conse-
guinte, o Partido da Frente Uberal- PFL. 27561

REQUERIMENTO

- Do Senhor Deputado José Pinotti, re
querendo o envio do Projeto de Lei nR 4.425/94
sobre planos e seguros de saúde ao Plená-
rio :................ 27563

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Cândido Mendes,
comunicando que aceita assumir o mandato de
Deputado Federal, na qualid$de de suplente,
pelo Estado do Rio de Janeiro. 27564

- Do Senhores Deputados Euler Ribeiro e
.Pinheiro ·Landim, Presidente e Relator, respecti
vamente da Comissão Especial destinada a ofe
recer parecer ao Projeto de Lei nR 4.425, de 1994,
comunicando o esgotamento do prazo regimental
para os trabalhos daquele Colegiado, sem que
tenha sido possfvel apreciar a matéria.................. 27564

INDICAÇÕES

Indicação n2 994, de 1997 (do Sr. Cláudio
Chaves) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Aeronáutica, a aquisição
de uma aeronave com recursos médicos de Uni
dade de Terapia Intensiva - UTI, destinada a
transportar pacientes em estado grave de saúde
no Estado do Amazonas. 27564

Indicação n2 995, de 1997 (do Sr. Jaime
Martins) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Previdência e Assistência
Social, abatimentos especfficos no montante das
dfvidas das prefeituras municipais para com o
Instituto Nacional do SeQ'uro Social- INSS. 27564

Indicação n2 996, de 1997 (do Sr. Sérgio
Cameiro) - Sugere ao Poder Executivo a abertu
ra do Palácio do PIa!lalto nos finais de semana
para visitação pública. 27566

Indicação nl! 997, de 1997 (do Sr. Salatiel
Carvalho) - Sugere ao Poder Executivo a revi
são dos limites da área de proteção à ambiên
cia e visibilidade é10 Parque Histórico Nacional
dos Guararapes, em Pernambuco, definidos
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artfstico
Nacional :.. IPHAN................................................. 27567
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RECURSOS

Recurso n2 181, de 1997 (contra parecer
terminativo de comissão, do Sr. Nilson Gibson e
outros) - Recorre, na forma do art. 58, § 32, com
binado Com o art. 144 do Regimento Interno, con
tra parecer da Comissão de Finanças e Tributa
ção pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nll.3.166-A, de 1997 .

Recurso nll. 184, de 1997 (contra decisão
conclusiva de comissão, do Sr. Salvador Zimbaldi
e outros) - Requer, na forma do art. 132, § 22,

do Regimento Interno, que o Projeto de Lei nll. 20,
de 1991, seja apreciado pelo Plenário .

Recurso nll. 185, de 1997 (contra decisão
conclusiva de comissão, do Sr. Robson Tuma e
outros) - Requer, na forma do art. 132, § 22, do
Regimento Intemo, que o Projeto de Lei n2 20, de
1991, seja apreciado pelo Plenário..........•...•••...•..

Recurso nll. 186, de 1997 (contra decisão
de Presidente de comissão em questão de or
dem, do Sr. João Leão) - Recorre da decisão do
Presidente da Comissão de Fiscalização Finan
ceira e controle em questão de ordem, acerca"da
deliberação de proposições não constantes da
pauta da Comissão .

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n2 1.891-B, de 1996 (do Sr.
Gervásio Oliveira) - Torna obrigatória a cons
trução de prédio destinado ao ensino pré-es
colar e de 12 grau, e de praça de esporte, nos
~onjuntos residenciais com mais de 200 (duzen
taS) unidades, quando financiados pelo Sistema
Financeiro de Habitação - SFH, e dá outras pro
vidências; tendo pareceres: da , pela rejei
ção, contra o voto do Deputado Antônio Ge
raldo e, em separado, do Deputado Murilo
Pinheiro; e da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela rejeição .

Projeto de Lei n2 2.113-A, de 1996 (do Sr.
Maurício Najar) - Altera o artigo 20 da Lei nll.
8.036, de 11 de maio de 1990, qUE! dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, facul
tando a utilização da conta vinculada para o"pa
gamento de mensalidades escolares de 22 e 32
graus; tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público pela rejei-
ção .

Projeto de Lei n2 2.135-A, de 1996 (do Sr.
lldemar Kussler) :.. Dispõe sobre a restituição do
Imposto de Renda de Pessoa Física e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão de Fi
nanças e Tributação pela adequação financeira e"
orçamentária e, no mérito, pela rejeição .

27568

27572

27599

27625

27626

27630

27632

Projeto'de Lei nll. 2.187-A, de 1996 (do Sr.
Paulo Feijó) - Isenta do pagamento de pedágio
em rodovias do País os veículos de transporte
autônomo de passageiros e dá outras providên
cias; tendo parecer da Comissão de Finanças e
Tributação, pela rejeição, contra o voto em sepa-
rado do Deputado Júlio Redecker ..

Projeto de Lei n2 2.298-B, de 1996 (do Sr.
Eraldo Trindade) - Obriga as empresas aéreas
comerciais a servir, com dois vôos comerciais, as
capitais brasileiras com mais de quatrocentos mil
habitantes; tendo pareceres das Comissões de
Viação e TranSportes e de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, pela rejeição.......

Projeto de Lei nll. 2.345-B, de 1996 (do Sr.
Fernando Lopes) - Dispõe sobre o ressarcimento
pela terra nua e respectivas benfeitorias nas açõ
es desapropriatórias promovidas pela União para
fins de reforma agrária e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Agricultura e
Política Rural, pela rejeição deste e do de nll.
2.533/96, apensado, contra os votos dos Deputa
dos Abelardo Lupion, Ezídio Pinheiro, Odílio Bal
binotti, Roberto Fontes e, em separado, do Depu
tado Dilceu Sperafico. O Deputado Moacir Miche
letto apresentou voto em separado; e da Comis
são de Finanças e Tributação, pela inadequação
financeira e orçamentária deste e do de nll
2.533/96, apensado .

Projeto de Lei nll. 2.580-A, de 1996 (do Sr.
Cunha Bueno) - Obriga a menção no cardápio
de restaurantes e lanchonetes da advertência:
utiliza fomos de microondas; tendo parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-
biente e Minorias, pela rejeição .

Projeto de Lei nll. 2.608-B, de 1996 (do Sr
Inácio Arruda) - Dispõe que as instituições finan
ceiras fiquem obrigadas a manter diuturnamente
no sistema de "caixas eletrônicos" e "24 ho
ras" corpo de "segurança para proteção de
seus usuários e instalação de sistema de fil
magem e monitoramento permanentes; ten
do pareceres: da Comissão de Relações Ex
teriores e de Defesa Nacional, pela rejeição,
contra os votos das Deputadas Sandra Starling e
Joana Darc; e da Comissão de Finanças e Tribu
tação, pela não-implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, n'ão cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no méri-
to, pela rejeição .

Projeto de Lei nll2.669-A, de 1996 (do Sr.
Bo!1ifácio de Andrada) - Altera o art. 52, caput,
da Lei n2 6.494, de "7 de dezembro de 1977, que
dispõe sobre os estágios de estudantes; tendo

'27634

27636

27639

27643

27644
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27742

27741

27732

27731

27731

27729

27728

27728

27656

. 27730

GERALDO PASTANA - Perplexidade em
face do Relatório de Renúncia Fiscal encaminha
do pelo Govemo Fernando Henrique Cardoso ao
Congresso Nacional. ..

SANDRA STARLlNG - Defesa de instaura
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada à apuração de ocorrência de possíveis irre
gularidades no processo de aprovação da pro
posta de emenda à Constituição sobre reeleição
dos detentores de cargos executivos ..

JOSÉ MAURíCIO - Apoio ao pedido de im
peachment do Governador Marcello Alencar,
requerido pela Promotora de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, Drl Vera Lúcia de Sant'-
Anna Gomes ..

NESTOR DUARTE - Repúdio às declara
ções do Ministro Sérgio Motta, da Pasta das Co
municações, contra o ex-Governador Nilo Coe
lho. Desrespeito do Ministro para com os correli-
gionários ,do PSDB do Estado da Bahia .

. ADHEMAR DE BARROS FILHO - Trans
curso do Dia da Imprensa - 10 de setembro. In
questionável contribuição da imprensa para o for-
talecimento da democracia brasileira .

27654

Projeto de Lei n!! 2.827-B, de 1997 (do Sr.
Wigberto Tartuce) - Dispõe sobre a responsabili
dade civil por danos a veículos automotores ocor-
ridos em estacionamentos pagos ..

Projeto de Lei n2 4.425-A, de 1994 (do Se
nado Federal) - PLS nll 93/93 - Proibe a exclu
são de cobertura de despesas com tratamento de
determinadas doenças em contratos que assegu
ram atendimento médico-hospitalar pelas empre
sas privadas de seguro-saúde ou assemelhadas;
tendo pareceres: da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Monorias pela
aprovação deste e parcialmente dos de n2s
929191, 4.417/94 e 4.572194, apensados com
substitutivo; e da Comissão de Seguridade Social
e Família pela aprovação deste e dos de n2s
929191, 4.572194 e 4.417/94, apensados, com
substitutivo, e pela rejeição do de nll 944195,
apensado, com votos em separado dos Deputa
dos Eduardo Jorge, Humberto Costa, José Au
gusto e Marta Suplicy. Pendente de parecer da
Comissão Especial, criada em razão da distribui-

parecer da Comissão de' Educação, Cultura e ção à Comissão de Economia, Indústria· e Co-
Desporto, pela rejeição ;................................ 27646 mércio..; .

Projeto de Lei n2 2.824-B, de 1997 (do Sr. IV - Pequeno Expediente
Germano Rigotto) - Dispõe sobre a realização de SIMÃO SESSIM - Conveniência de retira-
leilão público, em Bolsas de Valores, de títulos da, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei n2
públicos estaduais e municipais; tendo parecer 1.164-D, de 1991, definidor de crimes e infrações
da Comissão de Finanças e Tributação pela não- administrativas contra o meio ambiente .
implicação da matéria com aumento ou dimi- JOSÉ ALDEMIR - Eficiência da administra-
nuição da receita ou da despesa públicas, e ção do Sr. Amílcar Gazaniga à frente da Empre-
das Emendas de n2 1 a 5 apresentadas na Co- sa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. In-
missão, não cabendo pronunciamento quanto à vestimentos realizados pela empresa na Paraíba.
adequação financeira e orçamentária e, no méri- Gestões desenvolvidas pelo orador para constru-
to, pela aprovação deste, pela aprovação parcial ção de agência dos Correios no Município de
das emendas de n2s 3 e 4, pela aprovação das Serra Grande, no Estado. Implementação do Pro-
de n2s 1 e 5, com substitutivo, e pela rejeição da grama de Recuperação e Ampliação dos Siste-
de n2 2. Pendente de parecer da Comissão de mas Postal e de Telecomunicações para maior
Constituição e Justiça e de Redação. 27648 qualidade nos serviços postais ..

Projeto de Lei n2 2.825-A, de 1997 (Do Sr. ODíLlO BALBINOTTI - Repúdio aos atos
Germano Rigotto) - Dispõe sobre a realização de tortura e de violência física e moral cometidos
de leilão público, em Bolsas de Valores, para contra os Srs. Haroldo Schweitzer e Ney Mário
colocação primária de debêntures emitidas pe- Minardi em Jundiaí do Sul, Estado do Paraná.
las companhias estatais controladas pela Exigência de providências urgentes e definitivas
União, Estados ou Municípios; tendo parece- para contenção do clima de violência instalado no
res: da Comissão de Economia, Indústria e campo. Solidariedade com proprietários rurais al-
Comércio, pela aprovação, com substitutivo; vos de agressões por trabalhadores rurais sem
da Comissão de Finanças e Tributação pela terra .
não- implicação da matéria com aumento ou di- TILDEN SANTIAGO - Críticas ao Embaixa-
minuição da receita ou da despesa pública, não dor Rubens Ricupero pelo discurso proferido no
cabendo pronunciamento quanto à adequação Seminário BH 2000 de Desenvolvimento Econô-
financeira" e orçamentária e, no mérito, pela mico, realizado em Belo Horizonte, Estado de Mi-
aprovação, com substitutivo. Pendente de pa- nas Gerais : .
recer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação........................................................... 27649
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CARLOS SANTANA - Conseqüências da xas cobradas para o registro de abertura de pe-
demissão de· trabalhadoreS do setor ferroviário. quenas empresas. ; _........................................ 27749
Assistência do Governador do Estado do Rio de ENIO BACCI - Escalada da violênciá con-
Janeiro à família de funcionário da FLUMITRENS Ira crianças no País. 21750
morto por eletrocussão. Acompanhamento, pelo UDSON BANDEIRA - Duplicação da BR-
Ministro Eliseu Padilha, dos Transportes, do pro. 153, no trecho urbano do Mooicípio de Araguaí-
cesso de enquadramento de trabalhadores ina- na, Estado de Tocantins. 27750
tivos da Rede Ferroviária Federal S/A - WALTER PINHEIRO - Protesto contra os
RFFSA. ...............................................................•. 27743 critérios adotados pela AsseInbIéia Legislativa do

ARLINDO VARGAS - Protesto contra a Estado da Bahia para aprovação do projeto de
manutenção, em cárcere privado, por produtores reestruturação das universidades estaduais......... 27751
agrecolas gaúchos, de servidores do Ministério da COSTA FERREIRA - Trabalho sobre po-
Agricultura e do Abastecimento durante a Feira puIação e desenvolvimento, elaborado pelo ar-
Nacional de Esteio, no Estado do Rio Grande do qt.iteto e escultor argentino Adolfo Perez Esqui-
Sul. Violência praticada por trabalhadores rurais veI, ·ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1980.
sem terra contra latifundiários, no município de Imprescindibilidade de estabelecimento de nova
Jundiaí do Sul, Estado do Paraná........................ 27744 ordem econOmica internacional para correção de

NELSON HARTER - ~rrência de en- injustiças e desigualdades sociais. Estudo reali-
chantes no Município de Pelotas, Estado do Rio zado pelo Grupo Parlamentar Interamericano a
Grande do Sul, em decorrência do fen6meno EI resp9ito de temas e questões atinentes ao pro.
NU'ío. Necessidade de liberação, pelo Gover- cesso de desenvolvimento da América Latina. ••••. 27751
no Federal, de recursos orçamentários para. o IVAN VALENTE - Considerações sobre a
efetivo combate aos seus efeitos........................ 27744 renúncia do Prof. José Arthur Giannotti do Con-

VALDECI OLIVEIRA - Crise.da agricultura selho Nacional de Educação. Aprovação, pela
brasileira. Situação das pequenas e médias pro- Casa, de requerimento de convocação do Minis-
priedades rurais. Sucesso do movimento Grito tro Paulo Renato Souza, do Ministério da Educa-
dos Excluídos. Insatisfação do povo brasieiro ção e do Desporto. 27752
com a política econômica do Govemo FHC. 27745 ARNALDO FARIA DE SÁ - Protesto da Di-

WAGNER ROSSI- Conflito agrário no Es- ração do Hospital santa IzabeI da Cantareira
lado do Paraná. Reexame da questão fundiária e contra a suspensão da emissão de AIH pela se-
do processo de reforma agrária. Editorial "Des- cretaria de Saúde de São Paulo, Estado de São
moralização da autoridade", publicado no jornal Paulo...................................................................... 27753
O Estado de S. Paulo. 27746 PAULO FELJ6 - Ineficácia do modelo de

RAIMUNDO GOMES DE MATOS -Implan- privatização do sistema ferroviário adotado pelo
tação de gasoduto no Estado do ceará. Assinatu- Govemo Federal. •...•.............•..••....••..•.....•.•.•.•••..•.. 27754
ra de protocolo de intenções entre a Petrobrás à FERNANDO FERRO - Empenho dos ban-
a Companhia de Eletricidade do ceará - COEL- cários por reajuste salarial adequado. •.•••.•••......... 27754
CE - para viabilização de usina termoelétrica no ALEXANDRE CERANTO - Alta incidência
Estado.................................................................... 27747 de carga tributária sobre a cesta básica. Oportu-

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - SoIicita- nidade, diante da reformulação do sistema trhItá-
ção à Presidência do apensamento ao Projeto de rio, da concessão de desoneração tributária dos
Lei n2 4.695-A, do Senado Federal, relativo à in- produtos componentes da cesta básica. •.•.•••.••...•••. 27755
clusão do vale do Jequitinhonha na área de atua- VALDIR COLATTO - Regozijo pela vota-
ção da Sudene, de proposta semelhante referen- ção, na presente sessão, do Projeto de Lei Com-
te às regiges norte e noroestEt do Estado do Rio p1ementar nlI109-B, de 1989, de estímulo ao coa-
de Janeiro. 27748 perativismo e adequação do tratamento tributário

ISRÁEL PINHEIRO (Pela ordem) - Defesa aos atos cooperativos............................................ 2m57
de inclusão, em primeiro lugar, do vale do Jequiti- FERNANDO RIBAS CARLI - Contrariàda-
nhonha na área de atuação da Sudene e de as- de à posição favorável do Ministério da Saúde à
forÇo posterior em favor das regiões norte e no- comercialização de medicamentos em supermer-
roeste do Estado do Rio de Janeiro. ....•...•...•..•..... 27748 cados. 27757

PRESIDENTE (José Maurrcio) - Atendi- DARCI COELHO - Transcurso do Dia da
mento à solicitação do Deput~doMiro Teixeira. 27749 Imprensa - 10 de setembro...,............................... 27768

MOISÉS BENNESBY - Abusiva rnajora- JOÃO PAULO - urgente adoção, pelo Go-
ção, pela Junta Comercial de Rondônia, nas ta- vemo Federal, de medidas preventivas contra a
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ao tráfico de droga.s .

FÁTIMA PELAES - ConeeqOtncl. d. liqui
dação do Banco do EatacIo do Amap' pilo Ban-

27n6

27776

27774

27772

27772

27770

11111

AUGUSTO CARVALHO - Defesa de apro
vação, pela Casa, de projeto de lei do Senado
Federal relativo à inclusão do vale do Jequitinho
nha, Estado de Minas Gerais, na área de atuação
da SUDENE - Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste ..

JORGE TADEU MUDALEN - Lançamento,
pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, da cam
panha "Armas a Bordo - Desarme essa idéia",

CORAUCI SOBRINHO - Análise da defla·
ção de preços registrada pela Fundaçlo Instituto
de Pesquisas Econômicas ... FIPE. Neceuldade
de diminuição das taxas de juros vlgent~ no
País 11

PEDRO CANEDO - Realização do XXIX
Congresso Brasileiro de OftaJmologJa, em GolA-
nla, Estado de Goiás - 3 a 6 de setembro .

CANDINHO MATTOS - índice de desem
prego no Estado do Rio de Janeiro, conforme
pesquisa realizada pela Fundação Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatrstica - IBGE. AdoçA0,
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, de
medidas de proteção ao trabalhador e de incenti-
vo à geração de novos empregos ...

ÁLVARO GAUD~NCIO NETO - Outorga a
Telmano Japiassú, Superintendente Estadual do
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, pelo
Conselho Regional de Administração da Parafba,
do TRulo de Administrador do Ano de 1997 .

JOÃO MENDES - Reflexões sobre o assé
dio da mfdla internacional à Princesa de Gales,
Diana Spencer, morta em acidente automobilfsti-
co•••••..•.••..••.•...••••.•.••••.••.•...•...••.••..•..••.•..••...••.••••....

WELSON GASPARINI- Fracasso do 11...
ma penitenciário brasileiro. Conveniência de ado
ção· de polftica preventiva no combate ao UIO •

FAUSTO MARTELLO - Transcul'lo do DI.
da Imprensa - 10 de setembro. Reallzaçlo da
Semana da Imprensa pela Câmara Municipal •
pela Universidade de Guarulhos, Estado de elo

proliferação de doenças consideradas epidemío- cional dos Bispos do Brull - CNI6, @• §M:.
lógicas. Preocupação com o avanço do sarampo trai Única dos Trabalhadorn - CUf, n@ d\A J de
em Osasco, Estado de São Paulo. Pedido ao Mi- setembro,~ protesto contra a·polfticlA IHf\tml~
nistério da Saúde de ampliação dos r8CUrt?Os ca de exclusão social impoeta pilo (lovam@ F'f:
destinados à Prefeitura do Múnicfpio•..••••••.••...••;·.. 2n59 nando Henrique Cardoso........·....,,""'''''''......::::111

NELSON MARCHEZAN - Inconformidade GONZAGA PATRIOTA - Inconlllttnola H
com o baixo valor dos recursos orçamentários proposta de emenda à Conatltulçlo de InlolltivA
destinados à conclusão das obras da BR-158, governamental sobre reestruturaçlo dI! Rgurtft:
trecho Santa MarialRosátio do Sul, Estado do Rio ça pública no Pare " """'''"'''''...
Grande do Sul........................................................ 2noo

LEONIDAS CRISTINO - Alto potencial hi
drQ81étrico brasileiro. Relevância estratégica da
alocação de recursos governamentais para im
plantação de usinas de grande porte na bacia
amazônica. ••••.•.••••••••••••••••••••••..•••••••••..•..••.•••••••••••• 2n61

SERAFIM VENZON - Reunião de autorida
des polfticas na Universidade de Santa Maria,
Municfpio de Santa Maria, Estado do Rio Grande
do Sul, para discussão sobre a possibilidade da
contribuição da entidade em estudos e posterior
elaboração de projetos de desenvolvimento re-
gional.•....•.••...••.••...••••.••..••••••••••..•••,....................... 2n62

EDINHO BEZ - Participação do orador na
abertura do 62 Encontro de Corretores de Imóveis
de Santa Catarina................................................. 2n63

WILSON BRAGA":': Sotida~de ;0 movi
mento grevista dos funcionários da Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos - ECT. Offcio do·
Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telé
grafos na Parafba - SINTECT - PB, a respeito do
assunto. •••••.••••..••..••••..•..••.•.•••.•••.••••.•••.••.•••.•..•..•.••. 2n64

CLÁUDIO CAJADO - Realizações do Sr.
Antônio Imbassay à frente da Prefeitura Municipal
de Salvador, Estado da Bahia. Manutenção no
projeto de lei sobre o Código de Trânsito Brasilei
ro do dispositivo acerca de obrigatoriedade da
instalação de air bag nos vefculos. ••••••••••••••••••.••• 2n65

PAULO ROCHA - Congratulações com o
Juiz Federal Edilson Messias de Almeida, da
Vara Descentralizada de Santarém, Estado do
Pará, pela suspensão do processo Iicitatório para
exploração da Floresta Nacional do Tapajós, no
Munícfpio de Belterra............................................. 27766

JOÃO TOTA -Improcedência da interpre
tação do Ministério Público do Trabalho, repre
sentada pela Notificação Recomendatória n2
57197, favorável à extinção do contrato de traba
lho dos empregados aposentados a partir de 5 de
outubro de 1988 da Empresa Brasileira de Pesqui
sa Agropecuária - EMBRAPA, em oposição a direi
tos assegurados pela Constituição Federal. Neces
sidade de encontro de solução altemativa para a
garantia do 8f11>I'eQO desses trabaI'ladores••••••:,..... 27766

HAROLDO LIMA - Aplausos ao 32 Grito
dos ExclLifdos, organízado pela Conferência Na-



27797

27797

27797

27797

27792

27797

27789

27788

MIRO TEIXEIRA(Pela ordem) - Manifesta
ção de boas-vindas ao Deputado Cândido Men-
des .

ARNALDO CEZAR COELHO (Pela ordem)
- Manifestação de boas-vindas ao peputado
Cândido Mendes. Presença em plenário de D.
Luciano Mendes de Almeida, irmão do Parla-
mentar .

FREIRE JÚNIOR - Urgência na apreciação
das reformas constitucionais para retomada do
desenvolvimento brasileiro. Excessiva carga de
impostos vigente no País .

V - Grande Expediente

LIMA NETTO - Necessidade de maior
apoio às pequenas e microempresas. Sugestões
para aperfeiçoamento do modelo brasileiro de
privatização. Conveniência da reformulação da
assistência social prestada pelo setor público.
Fracasso do atual processo de reforma agrária.
Sugestões ao Governo para solução do problema
de produção e de distribuição de terras no País...

MÁRIO NEGROMONTE - Preocupação
com o açodamento no processo de privatização
da Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
CHESF. Conveniência da criação de comissão
composta por integrantes da Câmara dos De
putados, dos Ministérios de Minas e Energia,
do Trabalho e do Meio Ambiente, dos Recur
sos Hídricos e da Amazônia Legal para estu
do de alternativas economicamente mais in
teressantes para o desenvolvimento da re
gião Nordeste do que a pretendida privatiza-
ção da empresa " .

PRESIDENTE (Nelson Trad) - Convoca
ção dos Deputados a plenário para apreciação
da Ordem do Dia ..

FRANCO MONTORO (Pela ordem) - Apro
vação, pela Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, da Casa, de manifestação
contra divisão dos países integrantes do Mercado
Comum do Sul - MERCOSUL, e liberação, pelo
governo norte-americano, da venda de equipa-
mentos bélicos para a América Latina .

PRESIDENTE (Nelson Trad) - Compromis
so regimental e posse do Deputado Cândido
Mendes .
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contra porte de armas de fogo em aeronaves ci- mércio varejista aos domingos, constante na Me-
vis...................••.................•.:.................................. 27778 dida Provisória n!l1.539, de 1997, sobre partici-

RUBEM MEDINA - Estudo da Associação paç~o dos trabalhadores nos lucros da empresa. •27785
Brasileira da Infra-Estrutura e Indústria de Base - ITAMAR SERPA - Prioridade dada pelo
ABIDIB, conclusivo pela necessidade de o País Governo Fernando Henriqué Cardoso à discus-
investir US$30 bilhões no setor elétrico, nos pró- são das normas definidoras das eleições presi-
ximos três anos, para suprir o déficit nacional de denciais em detrimento das reformas constitucio-
energia elétrica. Vulnerabilidade do sistema de nais. 27787
abastecimento de energia em setores estratégi-
cos do Estado do Rio de Janeiro. Urgente con-
~o .dos ~iços de fornecimento de energia
à IniCIativa pnvada. 27779

MARIA VALADÃO - Instituição, pelo Minis
tério da Previdência e Assistência Social e
pela Secretaria de Ação Social, do Plano In
tegrado de Ação Governamental para o De
senvolvimento da Política Nacional do Idoso.
Proposta ·Caminhada da Integração da Famí
lia pelo Envelhecimento Saudável", pela Or
ganização Mundial da Saúde - OMS. Adoção
de política em prol dos idosos. 27780

SANDRO MABEL - Apresentação à As
sêmbléia Legislativa do Estado de Goiás, pela
Deputada Estadual Mara Naves, de proposta
para concessão aos Ministros Elias Bufáiçal e
José Aquino Porto, de Diploma e da Medalha do
Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. 27780

JOSÉ PIMENTEL - Indignação com a pre
tendida reedição pelo Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, em sua campanha à reeleição, do
discurso eleitoral de 1994. Repúdio ao tratamento
dispensado pelo Presidente da República ao fun
cionalismo público. Realização do Congresso Es
tadual dos Servidores Públicos do Estado do
ceará. 27781

SALATIEL CARVALHO - Conseqüências
da violência sexual contra crianças e adolescen
tes no País. Lançamento, pela Assembléia Legis
lativa do Estado de Pernambuco, da Rede de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e de Adolescentes. 27782

JARBAS LIMA - Êxito da EXPOINTER, no
Estado do Rio Grande do Sul. Principais proble-
mas da agropecuária gaúcha e nacional. 27782

PEDRO YVES - ponveniência de partici
pação do Governo Federal no equacionamento
da crise da construtora ENCOL, um estado pré-
falimentar............................................................... 27784

HAROLDO SABÓiA - Intransigência do
Prefeito Pedro Almeida, de Pindaré-Mirim, Esta
do do Maranhão, no atendimento dos reclamos
da comunidade do Município contra a redução
de recursos destinados às escolas de 2.2 grau. .... 27785

MAURíCIO REQUIÃO - Conveniência de
rejeição do dispositivo acerca de abertura do co-
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AÉCIO NEVES (Como Líder) - Saudação Externa desti~ad~ a averigua~ a.veracidade ~a~

ao Deputado Cândido MenQEls pela investidura c~n~ante~ e Inslstent~s denuncias de prost~~I-

do m'andãto parlamentar. 2n98 çao infantil e'de escravidão de menores na reglao
FRANCO MONTORO (Pela ordem) _ Sau- front~iriça .compreendida entre Foz d~ Iguaçu, no

- d • d'd M d Brasil, e Cludad Del Este, no Paraguai .daçao ao novo Deputa o Can I o en es e ao .
Cardeal D. Luciano Mendes de Almeida. 27798 Usou da palavra para encaminhamento da

. votação a Sr.' Deputada DALILA FIGUEIREDO..
PRESIDENTE (Nelson Trad) - Convite a D. AE'CIO NEVES (P I d ) D t .. . . - d e a or em - e ermlna-LUCiano Mendes de Almeida para composlçao a _ .• .

Mesa Diretora. Cumprimentos da Presidência ao çao, pela Presl~en:la, do .encerrament<J dos tra-
D t d C• d'd M d 27798 balhos das Comlssoes .epu a o an I o en es................................... .

MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Regozijo PRESIDEN:rE (Michel ,Temer) - Resposta
I d D t d C• d'd M d At ao Deputado AéciO Neves ..pe a posse o epu a o an I o en es. ua- . _ .

ção parlamentar da oradora em defesa do ensino Usaram da palavra para onentaçao das

fundam:ntal. 27798 ~16ec~'::E~~nc~~~~~~ sr~E~:~~~dO~L~~
CANDIDO MENDES (Pela ordem) - Posse ARANTES WAGNER ROSSI INOCÊNCIO

do orador na Câmara dos Deputados................... 27799 OLIVEIRA: : ..
NEY LOPES (Pela ordem) - Satisfação do PRESIDENTE (Michel Temer) _ Aprovação

PFL pela posse do Prof. Cândido ~endes na Câ- do requerimento .
mara dos.Deputados. Cong~atulaçoes com o De- RESIDENTE (Michel Temer) _ Continua-
putado Michel Temer, Presidente da Casa, pela p. _ , . .
decisão quanto à inclusão na Ordem do Dia de çã? da dlscussaO, em turno Unl~O, _do Projeto ~e
.. • Lei n2 4.695-A, de 1994, que dlspoe sobre a In-

projeto de lei referente aos planos de saude. 27799 I - do I d J ·ti h h d Est d de M'
. . c usao va e o eqUl n on a o a o 1-

PRESIDENTE (~Ic~el Temer) - Esctarec!- nas Gerais na área de atuação da Superinten-
mentos sobre a apreclaçao, pela Casa" da mate- dência de Desenvolvimento do Nordeste - SU-
ria relativa aos planos de saúde............................ 27800 DEN'E. .

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Solicita- MIRO TEIXEIRA - Questão de ordem para
ção à Presidência de inclusão na Ordem do Dia inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei n2
do Proje!o de ~ei rf! .380-~, d~ 1991, r~!erente à 380-B, de 1991, que dispõe sobre a criação do
concessao de Incentivos fiscaiS às regloes norte Fundo de Recuperação Econômica da região No-
e noroeste do Estado do Rio de Janeiro. 27800 roeste, no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta providências .
à solicitação do Deputado após consulta às Lide- PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
ranças. 27800 aos Líderes partidários sobre solicitação do De-

AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Eclo- putado Miro Teixeira .
são de surto de sarampo no País. Excelência do tra- AÉCIO NEVES, SÉRGIO AROUCA" FER-
balho de pesquisa e de controle de vacinas desen- NANDO GABEIRA (Pela ordem) - Concordância
voMdo pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. com a pretensão apresentada pelo Deputado
Destinação de recursos orçamentários à institui- Miro Téixelra .
ção. 27800 WAGNER ROSSI (Pela ordem) - Indaga-

VI- Ordem do Dia ção à Presidência sobre a possibilidade de
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua- emendas para inclusão do norte do Estado do

ção da discussão, em turno único, do Projeto de Espírito Santo no projeto em apreciação .
Lei n2 4.695-A, de 1994, que dispõe sobre a in- PRESIDENTE ,(Micbel Temer) - Resposta
clusão do vale do Jequitinhonha do Estado de Mi- ao Deputado Wagner Rossi. .
nas Gerais na área de atuação da Superin- Usaram da palavra para orientação das
tendência de Desenvolvimento do Nordeste - respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG-
SUDENE............................................................... 27803 NER ROSSI, ALEXANDRE CARDOSO, ARLlN-

DALILA FIGUEIREDO (Pela ordem) - Exis- DO VARGAS, NELSON MEURER, ALDO ARAN-
tência de requerimento de autoria da oradora a TES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUís EDUARDO..
ser apreciado antes do primeiro item da pauta..... 27803 PRESIDENTE (Michel Temer) - Acatamen-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta to da solicitação do Deputado Miro Teixeira .
à Deputada Dalila Figueiredo. 27803 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação do AÉCIO NEVES .
do requerimento de constitwção de Comissão

27549

27804

27804

27805

27805

27807

27807

27807

27807

27807

27807

27808

27808

27808

27809

27810



27823

27824

27818

27823

27823

27817

27817

27817

27814

27814

27813

27812

RI)lttadu .
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

do projeto ..

Aprovado .
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Y§DI:I di, pt\lVfl par. dlacusõo o Sr. D~· INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Pe-
pl:ltâ8813Mjb IiINHEIAO. 27810 dido de verificação de votaçijo ~.............. 27824

t3~j31l}jNfl§ (Michel Temer) - Votação PRESID~NTE (MicheJ Temer) - Deferi-
88 F8Etl:l8fitMflt8 do .nctrramento da dlscussio mento da verificaçã<r de votação solicitada pelo
88 t3mj8tê • b@i nl4.e;e·A, d. 1994. 27811 Deputado INOC~NCIO OUVEIRA. 27824

. ~ftWâ9io do requ.rlm.nto. Encerrada a Usaram da palavra para orientação das
8\§@\:I§§il8:::::::::::::.................................................. 27811 respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG-

INOelNelO OL.IVEIRA - Questão de oro NER ROSSI, INOC~NCIO OLIVEIRA, AÉCIO
88ffi.§8Dfê illgmula di Jurlaprudêneia na 1, da NEVES, PAULO HESLANDER, NILMÁRIO MI-
t38ffil§§üo tio Conltltul9lo e JUltlça e de Reda. RANDA, PEDRO VALADARES, MARCONI PE-
ií8 â@8ftlâ dA inoon.tltuclonaJldade de projetos, RILLO, MIRO TEIXEIRA, MARCONI PERILLO"
88 âl:lt@Fiil do Parlam.ntlr.,autorlzadores de ROMEL ANíZIO, SARNEY FILHO, SEVERINO
pf8vt8niM do oompet6nc1a exclusiva do Poder CAVALCANTI, JOSÉ MACHADO......................... 27824

el88l:1tivD: :;::.......................................................... 27811 Usou da palavra pela ordem, para retifICa-
A~eIO NEVES _ Contradita à questão.de ção de voto, o Sr. Deputado CHICO VIGILANTE. 27824

8FOOffi do Doputldo lnoctnelo Oliveira. 27811 Usou da palavra pela ordem, para registro
t3..~IIDENTE (Michel Temer) _ Resposta de voto, o Sr.D~ ADEMIR LUCAS. 27825

Àql:108tio d. ordem do Deputado Inocêncio 0Ii- Usou da palavra para orientação da res-
wil'l. 27812 pectiva bancada o Sr. Deputaddos ALDO ARAN-

TES........................................................................ 27825
Usarám da palavra pela ordem, para regis

trode voto, os Srs. Deputados SARAIVA FELI
PE, MAURO LOPES, DANllO DE CASTRO, MA
RIA ELVIRA, SALVADOR ZIMBALDI, ALEXAN-
DRE CARDOSO. 27825

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada a Sr- Deputada MARIA ELVIRA. 27825

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados AÉCIO NEVES, MARIA ELVIRA. 27825

Usaram da palavra para orier:rtação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG
NER ROSSI, DANILO DE CASTRO. JOSÉ CHA-
VES, PAULO DELGADO....................................... 27825

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SílVIO PESSOA. 27826

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do SARNEY FILHO. 27826

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados, JOSÉ
CHAVES, ROMEL ANrZIO, MARIA ELVIRA. ....... 27826

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PINHEIRO LANDIM. ...... 27826

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO FERRO. 27826

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada a Sr- Deputada JOANA D'ARC. 27827

JOS~ PINOTII (Pela ordem) Elogios ao
Presidente Michel Temer pela posição adotada
em relação ao projeto de regulamentação dos
planos de saúde. 27827

PRESIDENTE (Michel Temer) - Assinatura
de ato determinativo do encaminhamento a
Plenário, pendente de parecer, do Projeto de
Lei ni 4.425, de 1993. 27827

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
dllxl.ttnela de emendas ao projeto .

UIOU da palavra para proferir parecer às
.mendas de Plenário, em substituição à , o Sr.
Deputado NILMÁRIO MIRANDA ..

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comia
110 de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado ALEXANDRE CARDOSO .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votaçlo 08 Sra. Deputados JOSÉ LOUREN-
ÇO, SrLVIO ABREU, HAROLDO LIMA ..

" A~CIO NEVES - Questão 'de ordem sobre
encaminhamento de votação .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao D.putado Aécio Neves .

UlOU ela palavra para encaminhamento da
votaçlo o Sr. Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL......

Ularam da palavra para orientação das
rupectlval baneadas 08 Sra. Deputados FER·
NANDO GABEIRA, S~RGIO AROUCA, LUIZ

:~UAIZ. PAULO HESLANDER, ODELMO lEÃO,
SEVERINO CAVALCANTI, ALDO ARANTES,
JOS~ MACHADO, NEIVA MOREIRA, AÉCIO
NEVES, MARIA ELVIRA, JOSÉ CHAVES, OS
VALDO COELHO, PEDRO VALADARES, INO-
CaNCIO OLIVEIRA. WAGNER ROSSI ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
du Em.nda de Plenário nas 1, 2 e 3, ressalva-
do o deltlque ., .
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INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Elogios ao Presidente Michel Temer pela posição
adotada em relação ao projeto de i'egulamenta
ção dos planos de saúde. Conveniência de reali
.zação de reunião dos Uderes para tomada de
posição quanto ao projeto e ao Substitutivo do
Relator.•••••••..•.••••.••••.••••.••.••••••••••••••••..••••••••••••.•••••.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento da sugestão do Deputado Inocêncio Oli-
veira. •••••••••••..•.•.••.••••.•••••••••••••••••••.••••..•••.•.•••••••••••••

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do AÉCIO NEVES .

HUMBERTO COSTA - Questão de ordem
sobre designação da relatoria do projeto de regu-
lamentação dos planos de saúde.•••••••••••••.•.••.•.••••

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado HLI1lberto Costa.••.•••••••••.••.••••.•••••••••

Usou da palavra pela ordem, para retifICa
ção de voto, a Sr- Deputada VANESSA FELIPE••

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ALBERTO SIL-
VA. •.••.•••.....•..........................••..•.....•..........•••.••.•.••.

Usou da palavra pela ordem, para retifICa
ção de voto, o Sr. Deputado VICENTE CASCIQ-

. NE••.•••.•..•..•••••••••••••••••.••••..••••.••.••••..••••••••.•.••••••••••••

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JAIME MAR-
TINS.••••.••....••••••••••••••••••••..•••..•••.••••.••.•.•••••.••••••.•••••

Usoú da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OCTÁVIO ELfsIO••.•••••••

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

Usaram da pal$vra pela ordem os Srs. De
putados ADEMIR LUCAS, AÉCIO NEVES, MA-
RIA ELVlRA. ••.••••••••••••••••••••••..•...•••.•••••.••••••..••.••••••

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HÉLIO ROSAS,
ALEXANDRE CERANTO••.••••••••••.•••••••••••••••••••••.••

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOSÉ LOURENço, INOCÊNCIO OLl-
VEIRA. ••••••.•••••••••••••••••••.••••••••..••••••••.•.••••••••••..••••••.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do projeto...........................•....•....•........••••.•......•....

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados CARLOS MELLES, MIRO TEiXEIRA.••.•..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BARBOSA NETO
NAIR XAVIER LOBO••••••••••.••••••••.••...••••••••.•••.••••.•.

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da MARIA ELVIRA. .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RENAN KURTZ,
ERALDO TRINDADE.....••..•••..••.••.: .

27827

27827

27827

27828

27828

27828

27828

27828

27828

27828

27828

27829

27829

27829

27829

27834

27834

27834

27834

PRESIDENTE (Michel Temer) - De~aque,

de baflC8da, para votação em separado da
Emenda n2 3, apresentada ao Projeto de Lei n2
4.695, de 1994 ...

Usou da palavra para eflC&minhamento da
votação o Sr. Deputado ROBERTO VALADÃO.•..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ROBERTO VALADÃO, Luís EDUAR-
DO................•....•••.......•.............................•..., .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NEIVA MOREIRA••.••..•.••

Usaram da palavra para orientação das
respctivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ
BUAIZ, PAULO HESLANDE~•..•••••.••..•.•...••..•.......

PRESIDENTE (Michel Ten'ler) - Anúncio
de prorrogação da sessão.•.••••••....••........•....•.••••••.

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, JOÃO COSER, NEIVA MO
REIRA, ALEXANDRE CARDOSO, FEU
ROSA, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO OLl-
VEIRA•••..••••••.••••••.•.•.•.••..•••••.••..•.••..••..••...•.•..••......

PRESIDENTE (Michel Temer)- Aprova-
ção da emenda•••.•••••.•••••••••..••..•.•..••......•...••....•..'"

A matéria retoma ao Senado Federal. ••..••..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, Sr. Deputado OSÓRIO ADRIANO. MIRO
TEIXEIRA (Pela orderil) - Solicitação de inclusão
na Ordem do Dia do Projeto de Lei n2 380-0, de
1991 .

- Resposta ao Deputado Miro Teixeira...•..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do LUIS·EDUARDO .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada MARINHA RAUP••.•••••.•

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Su
gestão de inclusão do Projeto de Lei n2 380-0, de
1991, na pauta da próxima sessão com Ordem
do.Dia .

- Resposta ao Deputado Inocência Oliveira

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Concor
dância com a sugestão do Deputado Inocência
Oliveira. ••..••••••.••.••••••..••.•••.•...•••.••••..•..•...••...•..•.••..•.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para retirada da Ordejn do Dia
do projeto de Lei n2 2.707, de 1997, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a admissão de pro
fessores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas
universidades e instituições de pesquisa científICa
e tecnológica federais••••....•..•..••....•••.••.•••..••.•..•.••••

. Usaram da palavra Para orientação das
respêctivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ
BUAIZ, ODELMO LEÃO, TELMA DE SOUZA,

27834

27834

27835

27835

27836

27836

27836

27836

27836

27836

27836

27838

27838

27838

27838

27838

27838
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FEU-ROSA, WAGNER ROSSI, INOC~NCIO OLl- JOSÉ ANíBAL, MIRO TEIXEIRA, INOCÊNIO
VEIRA :................................................... 27838 OLIVEIRA. 27846

- Aprovação do requerimento. 27839 - Esclarecimento ao Plenário sobre abran-
Usou da palavra pela ordem, para registro gência do Substitutivo da. ComiSsão Especial e da

de voto, a Sra. Deputada TELMA DE SOUZA. 27839 Emenda Aglutinava. 27847

- Votação e requerimento para retirada da Usou da palavra pela ordem os Srs. Depu-
Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar n2 tados LUIS EDUARDO, GERSON PERES. 27847
109-C, de 1989, do Senado Federal, que estabe- Usaram da palavra para orientação das
lece normas para o adequado tratamento tributá- respectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO
rio do ato cooperativo. 27839 HESLANDER, ODELMO LEÃO. 27847

Aprovação do requerimento. 27839 ALDO ARANTES (Pela ordem) - Solicita-
- Votação de requerimento para retirada ção de adiamento da votação da matéria para

da Ordem do Dia do Projeto de Lei n2 1.765-C, melhor esclarecimento da<3 questões levantadas no
de 1996, que dispõe sobre a prestação de contas plenário. 27848
da aplicação de recursos a que se refere a Lei n2 - Resposta ao Deputado Aldo Arantes. 27848
8.74~, de.7 de dezembro de 1993, e dá outras Usou da palavra para orientação da ras-
prOvidênCias........................................................... 27839 pectiva bancada o Sr. Deputado ALDO ARAN-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- TES. •..••....•....................•...............................•........ 27848
do MARCONI PERILLO. 27840 JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Conve-

- Aprovação do requerimento. 27840 niência do adiamento da votação da matéria para
- Discussão, em primeiro turno, da Pro- melhor conhecimento, pelo Plenário, dos termos

posta de Emenda à Constituição n2 338-B, de do acordo firmado. 27848
1996, .~ue dispõe sobre o Regime Constitucional Luís EDUARDO (Pela ordem) - Formu-
dos Militares........................................................... 27840 lação de apelo aos Uderes dos partidos da

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- base de sustentação do Governo no sentido
putados ABELARDO LUPION, JOSÉ GENOíNO, do adiamento da votação para a próxima ter-
LUIS EDUARDO, INOC~NCIO OLIVEIRA. 27840 ça-feira. 27849

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
Solicitação de retirada de requerimento para ao Plenário sobre proposta de adiamento da vo-
adiamento da votação da matéria. 27841 tação da matéria. 27849

- Deferimento da solicitação do Deputado AÉCIO NEVES, PAULO HESLANDER,
Arnaldo Faria de Sá. ~....................................... 27841 WAGNER ROSSI, ODELMO LEÃO, INOC~N-

Usou da palavra durante a discussão o Sr. CIO OLIVEIRA (Pela ~rdem) - Concor'!.ãncia
Deputado JOSÉ GENOíNO ,.... 27842 com a proposta de adiamento da votaçao da

E d
' - matéria. 27849

- ncerramento da ISCUssao. 27843
. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada,

- Leitura da emenda a~lutlnativa apresen- de ofício da proposta de Emeneia à Constituição
tada à Emenda n2 1, de autona do Deputado Hé- '
I· R rt 1:0 d S bstitut" da C . n2 338-B, de 1996, da pauta. 27850
10 osas, e ao a . 'J"" o U IVO omis-
são Especial. 27843 PRESIDENTE (Michel Temer) - Reabertu-

Vota - d S bs' . da C . - ra da discussão, em turno único, do Projeto de
.- çao o u titUtlVO omlssao Lei n2 380, de 1991, que dispõe sobre a criação

EspeCial. 27845 do Fundo de Recuperação Econômica da Região

- Consulta ao Deputado Aldo Arantes so- Noroeste do Estado do Rio de Janeiro e dá ou-
bre retirada do destaque de preferência para vo- tras providências.................................................... 27850
tação~ PEC n2 ~~, de 1996, ?<> :oder ~ecuti- Usou da palavra para proferir parecer à
vo, sobre o SubstitutIVO da Comlssao Especial. ... 27846 emenda de Plenário, em substituição à Comissão

ALDO ARANTES (Pela ordem) - Solicita- de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
ção dé retirada do destaque.:................................ 27846 Deputado MIRO TEIXEIRA. 27850

- Deferimento da retirada do destaque. ..... 27846 Usaram da palavra para discussão os Srs.
Usou da palavra para orientação da ras- Deputados LIMA NETTO, JOSÉ MAURíCIO, Ro-

pctiva bancada o Sr. Deputado LUIZ BUAIZ. 27846 NALDO CEZAR COELHO, PAULO FEIJÓ. 27850

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Usou da palav~a pela ordem o Sr. Deputa-
putados MIRO TEIXEIRA, JOSÉ GENOíNO, do LUís EDUARDO............................................... 27852
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4-PORTARIA

N2 50197, da Primeira Secretaria, referente
a credenciamento de entidade de classe .

- Determina o encaminhamento ao,Ple
nário, pendente de parecer, do PL n2 4.425194,
do Senado Federal, nos termos do § 62 do artigo
52 do Regimento Interno, por se haver esgotado
o prazo de apreciação pela Comissão Especial. ..

3 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Silvana Maria Costa Teixei-
ra, Tamer Najar Seixas .

b) Nomeação: Átila Ferreira Paes Leme, Si-
mone Santos de Miranda Sobral. .

COMISSÕES

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) , 02 9, em 10-9-97 ..

b) Comissão de Finanças e Tributação, 02
39, em 10-9-97 .

6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a), 023, em 10-9-97.

7-MESA

8 - LíDERES E VICE-líDERES
9 - COMISSÕES

27890

27890

27889

27889

27890

27889

27889

27856
Usaram da palavra para discussão os Sras. RES; SALATIEL CARVALHO; JOSÉ PINOTTI;

Deputados JANDIRA FEGHALI, LAURA CAR- AUGUSTO NARDES; ARNALDO FARIA DE SÁ..
NEIRO ~.. 27852 VII-Encerramento

PRESIDENTE (Michel- Temer) - Encerra- 2 - ATO DA PRESID~NCIA

mento da discussão............................................... 27853
PRESIDENTE .(Michel Temer) - Votação

do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tribu-
tação ,....................................... 27853

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉR
GIO AROUCA, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE
CARDOSO, DUILlO PISANESCHI, LAPROVI
TA VIEIRA, MIRO TEIXEIRA, SILVIO TOR
RES, WAGNER ROSSI, INOC~NCIO OLlVEI-
RA.......................................................................... 27854

PRESIDENTE (Mechei Temer) - Aprova
ção do Substitutivo, prejudicadas as demais pro-
posições................................................................. 27854

Votação e aprovação da redação final. 27854
Encaminhamento da matéria ao Senado

Federa!................................................................... 27854
PRESDENTE (Michel Temer) - Votação e

aprovação de requenmento de urgência para o
PrQjeto de Lei nl! 1.765-C, de 1996, do Poder
Executivo. .......................................................•...... 27856

Apresentação de proposições: JAIRO Ali;
WELSON GASPARINI; MOISÉS L1PNIK; SÉR
GIO CARNEIRO; MAURíCIO REQUIÃO; ÁLVA-'
RO GAUDÊNCIO NETO; MARIA ELVIRA; MA
RIA LAURA; LUIZ MAINARDI E SRS. LíDE-

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
coIPMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione Bar
balho - Bloco/PMDB; Geraldo Pastana - Bloco/PT;
Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - Blo
co/PDT; Hilário Coimbra - PSDB; José Priante 
Bloco/PMDB; Mário' Martins - Bloco/PMDB; Nicias
Ribeiro - PSDB; Olávio Rochas - PSDB; Paulo Ro-

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco/PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberi
be - PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes
-PPB.

Amapá

Ata da 148ª Sessão, em 10 de setembro de 1997
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente, Heráclito Fortes,

12. Vice-Presidente, Nelson Trad, 22 Secretário, José Maurício, 12. Suplente
de Secretário, Dalila Figueiredo, § 22 do art. 18, do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
José Maurício
Luciano Castro

Roraima

Alceste Almeida - PFL; Elton Rohnelt - PFL;
Luís Barbosa - PPB; Moisés Lipnik - PTB; Salomão
Cruz- PSDB.
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Ribeiro - PSDB; Olávio Rochas - PSDB; Paulo R0
cha - BlocoIPT; Raimundo Santos - PFL; Socorro
Gomes - BIocoIPCcIoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas
Átila Lins - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Euler

Ribeiro - PFL; João Thome Mestrlnho - BIo
coIPMDB; Luiz Fernando - PSDB; Paudemey Aveli
no-PFL.

Rond6nla
Confúcio Moura - BlocoIPMDB; Eurrpedes Mi

randa - BIocoIPDT; Marinha Raupp - PSDB; Moisés
Bennesby - PSDB; Silvemani Santos - PFL

Acre
carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL; Chicão

Brigido - BIocGIPMDB; EmfioAsemar- PP8; Joio Tota
- PPB; OsmirLina- PFL; ZIa Bezena- PFL

Tocanll..
Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do

lares Nunes - PPB; Freire Júnior - BIocoIPMDB;
JOão Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB; Udson
Bandeira - BIocoIPMDB.........,

Albérico Filho - BIocoIPMDB; César Bandeira
- PFL; Davi Alves Silva - PPB; Haroldo Sabóia 
BIocoIPT; Magno Bacelar - PFL; Pedro Novais 
BIocoIPMDB; Roberto Rocha - PSDB; Samey Filho
- PFL; Sebastião Madeira - PSOB.

Cearj

Anibal Gomes - Bloco{pMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - PFL; Amon
Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Firmo de
Castro - PSDB; Gonzaga Mata - BlocoIPMDB;
Inácio Arruda - BlocolPCdoB; José Linhares 
PPB; José Pimentel - BIocoIPT; Leônidas -Cristi
na - PSDB; Paes de Andrade - Bloco/PMDB;
Paulo Lustosa - BlocolPMDB; Pimentel Gomes 
PSDB; Pinheiro Landim - BlocoIPMDB; Raimun
do Gomes de Matos - PSDB; Rommel Feijó 
PSDB.

Plauf

Alberto Silva - BIocoIPMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - PPB; João Henrique - BIocoIPMDB; Mus
sa Demas - PFL; Paes Landim - PFL

Rio Grande do Norte

A-ugusto VIVeiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Cipriano Correia - PSDB; Iberê Ferreira - PFL;
João Faustino - PSDB; Ney Lopes - PFL.

Parafba

Adauto Pereira - PFL; Enivaldo Ribeiro 
PPB; Ivandro Cunha Lima - Blôco/PMDB; José AI
demir - Bloco/PMDB; .José Luiz Clerot - Blo
coIPMDB; Roberto Paulino - BlocoIPMDB; Wilson
Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - BlocoIPT; Gonzaga Patriota 
PSB; Humberto Costa - BlocolPT; Inocêncio Oliveira
- PFL; João Colaço - PSB; José Chaves - Blo
coIPMDB; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - PFL; Osvaldo
Coelho - PFL; Pedro Corres - PPB; Ricardo Herá
clio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Salatiel Carvalho
- PPB; SíMo Pessoa - BlocoIPMDB; Vicente André
Gomes - PSB; Wilson Campos - PSDB.

Alagoas
Augusto Farias - PPB; Benedito ~e Lira - PFL;

ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca 

PMN; Cleonâncio Fonseca - PPB;
José Teles - PPB; Marcelo Déda - BlocoIPT;

Pedro Valadares - PSB.

Bahia
Alcides Modesto - BlocoIPT; Aroldo Cedraz 

PFL; Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - Blo
colPMDB; Coriolano..Sales - BlocoIPDT; Domingos
Leonelli - PSDB; Félix Mendonça - PTB; Geddel
Vieira Lima - BlocoIPMDB; Haroldo Lima - Blo
colPCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL;
Jairo Carneiro - PFL; João Leão - PSDB; Jonival
Lucas - PFL; José Carlos Aleluia - PFL; José Lou
renço - PFL; José Rocha - PFL; Luís Eduardo 
PFL; Luiz Alberto - BlocolPT; Luiz Braga - PFL; Luiz
Moreira - PFL; Manoel Castro - PFl,.; Mário Negro
monte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo
BIocoIPMDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carnei
ro - BlocolPDT; Severiano Alves - BlocoIPDT; Si
mara Ellery - BIocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL;
Walter Pinheiro - BlocoIPT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio
de Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Francisco
Horta - PFL; Genésio Bernardino - Bloco/PMDB;



Distrito Federal
Agnelo Queiroz - BlocoIPCdoB; Augusto Car

valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - BlocoIPT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
BlocoIPT; Osório Adriano - PFl.

Gol6s
Jovair Arantes - PSDB; Udia Quinan - Blo

colPMDB; Marconi Perillo :- PSDB; Maria Valadlo 
PFL; Nair Xavier lobo - BlocoIPMDB; Orcino Gonçal
ves - BlocoIPMOB~ Pedro Wilson - BlocolPT; Ru
bens Cosae - BlocoIPMDB; ~ndro Mabel - Blo
eolPMDB; Vilmar Rocha - PFl.

Mato Grosso do Sul .
Dilso Sperafico - BlocolPMDB; Flávio Derzi 

PPB; Marçal Filho - BlocoIPMDB; Marilu Guimarães
- PFL; Marisa Serrano - BlocoIPMDB; Oscar Goldo
ni - BlocoIPMDB; &aulo Queiroz - PFl.

Paraná

Abalamo Lupion - PFL; AffonS<) Camargo - PFL;
Alexandre caranto - PFL; Basilio Villani - P8DB; Chi-
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HerculanoAnghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cu- nha Uma - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Ve-
nha'" PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPB; Israel Pintleiro lasco - BIocoIPRONA;' Delfim Netto - PPB; Dulllo Pi-
- PTB; Jaime Martins - PFL; Joana Darc - BIo- saneschi - PTB; Edinho Aralljo - .. BIocoIPMDB;
colPT; João Fassarella- BlocoIPT; João Magalhães Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo Jorge - BIo-
- BlocoIPMDB; José Rezende - PPB; José Santana coIPT; Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo -
de Vasconcellos - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - BIocoIPDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Blcudo-
PPB; Marcos lima - BIocoIPMDB; Maria EMra - BIocoIPT; Hélio Rosas - BIocoJPMDB; Ivan Valente
BlocoIPMDB; Mário de Oliveira- PPB; Mauro Lopes - BIocoIPT; Jair Menegoelli - BIoco1PT; Joio Paulo
-BlocoIPMDB;Octávio Elisio-PSDB; OdelmoLeão - BIocoIPT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Anl·
- PPB; Paulo Delgado - BlocoIPT; Paulo Heslander baI - PSDB; José Coimbra - PTB; José de Abreu -
- PTB; Roberto Brant - PSDB; Romel Anfzio - PPB; PSDB; José Genofno - BIocoIPT; José Machado -
Ronaldo Perim - Bloc6IPMDB; Saraiva Felipe - BIo- BIocoIPT; José Pinotti - BIocoIPMDB; Jurandyr Pai-
colPMDB; Sérgio Miranda - BIocoIPCdoB; Sérgio xão - BIocoIPMDB; Koyu lha - PSDB; Lamartlne
Naya - PPB; Silas Brasileiro - BlocoIPMDB; SrMo Posella - PPB; Lucianó Zica - BIocoIPT; Luiz GUlhl-
Abreu - BlocoIPDT; Tilden Santiago - BlocoIPT; Vit- ken - BIocoIPT; Luiz Máximo - PSDB; Marcelo Ba....
tório Medioli - PSDB; Zaire Rezende- BlocoIPMDB. bieri - BIocoIPMDB; Marcos Vinfcius de campos -

Eaprrfto santo PFL; Marquinho Chedid - BIocoIPSD; Marta Supllcy
- BIocoIPT; Nelson Marquezelli - PTB; Pedro Vvea

AdeIson Salvador - BIocoIPMDB; Etevalda - BIocoIPMDB; Ricardo Izar - PPB; Salvador ZIm-
Grassi de Menezes - PTS; Feu Rosa - PSDB; João baldi - PSDB; SrMo Torres - PSDB; Teima de Sou-
Coser - BIocoIPT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - za - BIocoIPT; Tuga Angerami - PSDB; Vadio Go-
BIocoIPDT; Marcus VICente - PSDB; Nilton Baiano - mes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Wagner
PPB; Roberto Valadão - BlocoIPMDB., Rossi -. B~MDB; ,Welson Gasparini - PSDB;

Rio de Janeiro ZlJlaiê Cobra - PSDB.
Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso - PSB; Mato Grouo

Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira - Gilney Viana - BlocolPT; Murilo Domingos -
PFL; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto PTB; Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry -
Campista - PFL; Carlos Santana - BlocolPT; Fer- PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva -
nando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - PTB; PFL; Tete Bezerra - BlocoIPMDB; Welinton Fa-
Fernando Lopes - Bloco/PDT; Francisco Silva - gundes - Pl.
PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB;
Jandira Feghali - BlocolPCdoB; João Mendes 
PPB; Jorge Wilson - PPB; José Carlos Lacerda 
PSDB; laprovita Vieira - PPB; Laura Carneiro 
PFL; lima Netto - PFL; lindberg Farias - Blo
colPCdoB; Márcia Cibilis Viana - BlocolPDT; Mil
ton Temer - BlocolPT; Miro Teixeira - BlocoIPDT;
Noel de Oliveira - BlocoIPMDB; Osmar Leitão 
PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos 
PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cézar
Coelho - PSDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem
Medina - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Ses
sim - PSDB; Vanessa Felippe - PFl.

. São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold"

man - BlocoIPMDB; Aldo Rebelo - BlocolPCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
BlocoIPMDB; Antônio Carlos Pannuzio - PSDB; Ar
lindo Chinaglia - BlocolPT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB; Ary Kara - BlocolPMDB; Carlos Apolinário 
Bloco/PMDB; Carlos Nelson - BlocolPMDB; Celso
Russomanno - PSDB; Corauei Sobrinho - PFL; Cu-



PROJETO DE LEI N2 3.599, DE 1997

Estabelece normas para a organiza
ção e a manutenção de programas espe
ciais de proteção a vítimas e a testemu
nhas ameaçadas e institui o Progr,~ma

Federal de Assistência a Vítimas e a Tes
temunhas Ameaçadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As medidas de proteção requeridas por

vítimas ou por testemunhas de determinados crimes
que estejam sendo coagidas ou expostas a grave
ameaça em razão de colaborarem com a investiga
ção policial ou com o processo criminal serão presta
das pela União, pelos Estados e pelo Distrito Fede
ral, no âmbito das respectivas competências, na for
ma de programas especiais organizados com base
nas disposições desta lei.

§ 12 A União, os Estados e o Distrito Federal
poderão celebrar convênios, acordos ou ajustes, en
tre si ou com entidades não-governamentais, objeti
vando a realização dos programas.

§ 2º A supervisão e a fiscalização dos convê
nios, acordos e ajustes de interesse da União ficarão
a cargo (:to órgão do Ministério da Justiça com atri
buições para aexecução da política de direitos hu
manos.

Art. 22 Os programas de que trata lei destinam·
se às vítimas e às' testemunhas coagidas ou amea
çadas em razão de investigação policial ou processo
criminal relacionados com a prática de qualquer dos
seguintes crimes:

MENSAGEM N2 997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências o texto do projeto de lei que "Estabelece nor
mas para a organização e a manutenção de progra
mas especiais de proteção a vítimas e a testemu
nhas ameaçadas e institui o Programa Federal de
Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas".

Brasília, 5 de setembro de 1997.

11- LEITURA DA ATA

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

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco/PI; Adroaldo Streck - .

PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
co/PDI; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal -: Bloco/PDT; Darcísio Pe
rondi - Bloco/PMDB; Esther Grossi - Bloco/PT;
Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Jair
Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Luiz Roberto
Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mainardi - Bloco/PT;
Matlieus Schmidt - Bloco/PDT; Miguel Rossetto 
Bloco/PT; Nelson Harter - Bloco/PMDB; Nelson
Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco/PMDB;
Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel - Blo
co/PMDB; Renan Kurtz - Bloco/PDT; Valdeci Oli
veira - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Blo
colPT; Veda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 409
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.
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CO da Princesa: - PTB; Dilceu Sperafico- PPB;'Djã:l- O SR. PRESIDENTE.(Heráclito Fortes) - Pas-
ma de Almeida César - BlocoIPMDB; Femando Ri- sa-se à leitura do expediente.
bas Carli - BlocoIPDT; Flávio Ams - PSDB; Hermes O SR. JOSÉ MAURfcIO, 12 Suplente de Se-
Parcianello - BIocoIPMDB; João Iensen - PPB; José cretário, servindo como 12 Secretário, procede à lei-
Borba - PTB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos tura do seguinte
Hauly - PSDB; Mauricio Requião - BlocoIPMDB; 111 _ EXPEDIENTE
Max Rosenmann - PSDB; Moacir Micheletto - Blo-
coIPMDB; Nedson Micheleti - BlocoIPT; Nelson Meu- MENSAGENS

rer - PPB; Odilio Balbinotti - PSDB; Paulo Bemardo Do Poder Executivo, nos seguintes termos
- BIocOIPT; Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johnsson
- PSDB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Gomyde -
BlocoIPCdoB; Wemer Wanderer - PFL.

Santa Catarina
Edinho Bez - BIocoIPMDB; Edison Andrino - BIo

coIPMDB; Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB;
José Carlos Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Mil
ton Mendes - BIocoIPT; Neuto de Conto - BIocoIPMDB;
Paulo Bauer - PFL; Paulo Bomhausen - PFL; Paulo
Gouvea - PFL; 8erafim Venzon - BIocoIPDT; Valdir Co
Iatto - BlocoIPMDB; Vânio dos Santos - BIocoIPT.



Setembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27557

I - homicídio dolosa, latrocínio, seqüestro, tor- § 22 Os órgãos policiais prestarão a colabora-
tura, estupro, extorsão, roubo, terrorismo, extorsão ção e apoio necessários à execução dos programas.
mediante seqüestro, especialmente quando houver Art. 62 A solicitação objetivando o ingresso no
suspeita ou participação de grupos de extermínio, programa poderá ser encaminhada ao conselho deli-
agentes públicos, inclusive policiais, ou resultar de berativo:
conflitos agrários; I - pelo interessado;

11- quadrilha ou bando; 11 - por representante do Ministério Público;
11I - tráfico de entorpecentes ou de armas; 11I - pela autoridade policial que conduz a in-
IV - sonegação fiscal ou corrupção passiva e vestigação criminal;

ativa. IV - pelo juiz competente para a instrução do
Art. 32 A proteção concedida pelos programas processo criminal;

e as medidas dela decorrentes levarão em conta a V -,por órgãos públicos com atribuições de de-
gravidade da coação ou da ameaça à integridade fí- fesa dos direitos humanos.
sica ou psicológica, a dificuldade de preveni-Ias ou § 12 A solicitação será instruída com a qualifi-
reprimi-Ias pelos meios convencionais e a sua impor- cação da pessoa a ser protegida e com informações
tância p~ra a produção da prova. sobre sua vida pregressa, o fato delituoso e a coa-

§ 12 A proteção poderá ser dirigida ou estendi- ção ou ameaça que a motiva.
da ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, de- § 22 Para fins de instrução do pedido, o conse-
scendentes e colaterais até o terceiro grau da vítima lho deliberativo poderá solicitar, com a aquiescência
ou da testemunha, conforme o especificamente ne- do interessado:
cessário em cada caso.

a) documentos ou informações comprobatórios
§ 22 Em casos especiais, poderá ser estendida del?ua identidade, estadQ..çiyjl, sitUé!@O profissional, pa_

a proteção de que trata este artigo a pessoas não re- trirnônio e grau de instrução, e da pendência dàobriga-
lacionadas no parágrafo anterior. ções cMs, administrativas, fiscais, financeiras ou penais;

§ 3º Estão excluídos da proteção os indivíduos b) exames ou pareceres técnicos sobre a sua
cuja personalidade ou conduta seja incompatível
com as restrições de comportamento exigidas pelo personalidade, estad<? físico ou psicológico.

§ 32 Em caso de urg'ência e levando em consiprograma, os condenados que estejam cumprindo
pena, indiciados ou acusados sob prisão cautelar em deração a procedência e a gravidade da coação ou
qualquer de suas modalidades. ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser coloca-

§ 42 Terão sempre a anuência da pessoa pro- da provisoriamente sob a proteção policial, no aguar-
do de decisão do conselho deliberativo.tegida, ou de seu representante legal, o ingresso no

programa, as restrições de segurança e demais me- Art. 72 O Conselho Deliberativo decidirá sobre:
didas por ele adotadas. I - o ingresso do protegido no programa ou a

§ 52 As medidas e providências relacionadas sua exclusão;
com os programas serão adotadas, executadas e 11 - as medidas de proteção a serem aplicadas
mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes em cada caso;
envolvidos em sua execução. 11I - as providências necessárias aO cumpri-

Art. 42 Toda admissão no programa ou exclu- mento do-programa.
são dele será precedida de consulta ao Ministério Parágrafo único. As deliberações do Conselho
Público sobre o disposto nos arts. 2º e 3º e deverá serão tomadas por maioria absoluta de seus mem-
ser subseqüentemente comunicada à autoridade po- bros e sua execução ficará sujeita à dispeinibilidade
Iicial ou ao juiz competente. orçamentária.

Art. 5º Cada programa será dirigido por um Art. 8º Os programas compreendem, dentre
conselho deliberativo, em cuja composição haverá outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou
representantes de órgãos relacionados com a segu- cumulativamente segundo a gravidade e as circuns-
rança pública. tâncias de cada caso:

§ 12 A execução das atividades necessárias ao 1- segurança na residência, incluindo o contro-
programa ficará a cargo de um dos órgãos repre- le de telecomunicações;
sentados no conselho deliberativo, devendo os 11 - escolta e segurança nos deslocamentos da
agentes dela incumbidos ter formação e capacitação residência, inclusive para fins de trabalho ou para a
profissional compatíveis com suas tarefas. prestação de depoimentos;



Submetemos à elevada consideração de Vos
sa Excelência o anexo projeto de lei que altera dis
positivos do Decreto-Lei n!2 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.

2. Ante a existência, em alguns Estados, de,
práticas trabalhistas, coercitivas, e tendo em vista
que a mera fiscalização do trabalho pelos órgãos
competentes não tem sido suficiente para desesti
mular a propagação dessas condutas contra os tra-

Brasília, 5 de setembro de 1997

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secreta.ria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa a projeto de lei que -Estabelece normas para a
organização e a manutenção de programas espe
ciais de proteção a vítimas e a testemunhas amea
çadas e institui o Programa Federal de Assistência a
Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas-.

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

MENSAGEM N!! 998
Senhores Membros do Congresso ~acional.

Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede
ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências o texto do projeto de lei que -Altera os arts.
132, 203 e 207 do Decreto-Lei ni.! 2.848, de 7 de de
zembro de 1950 - Código Penal-.

Brasília, 5 de setembro de 1997. - Fernando
Henrique cardoso.

EM N9 407

Brasflia, 4 de setembro de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,
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111 - transferência de residência ou acomoda- Art. 11. Fica instituído, no âmbito do Ministério
ção provisória em local compatível com a proteção; da Justiça, Q Programa Federal de Assistência a Vfti-

IV - preservação da identidade, imagem e da- mas e a Testemunhas A~das, a ser regula-
dos pessoais do protegido; mentado por decreto do Poder Executivo.

V - ajuda financeira mensal para prover as Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação
despesas necessárias à subsistência individual ou desta lei, pela União, correrão à conta de dotação
familiar, no caso de a pessoa protegida estar impos- consignada no orçamento.
sibilitada de desenvQlver trabalho regular ou de ine- Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
xistência de qualquer fonte de renda; publicação.

VI-·suspensão temporária das atividades fun- Brasflia,
cionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos AVISO N111.147 - SUPARlC.CIVIL.
ou vantagens, quando servidor público.

§ 19 auando entender necessário, poderá o
conselho deliberativo solicitar ao Ministério Público
que requeira ao juiz a concessão de medidas caute
lares direta ou indiretamente relacionadas com a efi
cácia da proteção, tais como:

a) segredo de justiçá;
b) produção antecipada da prova;
c) oitiva do protegido sem a presença do acu

sado ou indiciado;
d) preservação, em autos apartados e sigilo

sos, dos dados relativos à qualificação do protegido;
e) restrição a publicidade de audiência, sessão

ou ato processual envolvendo a testemunha ou a ví
tima protegida;

f) prisão temporária do investigado, quando
coator;

g) prisão preventiva do indiciado ou do acusa
do coator;

§ 2º A ajuda financeira mensal terá um teto fi
xado pelo conselho deliberativo no início de cada
exercício financeiro.:

Art. gg A exclusão de pessoa protegida de pro
grama de proteção a vítimas e a testemunhas PQde
rá ocorrer a qualquer tempo:

I - por solicitaÇão do próprio interessado;
11 - por decisão do Conselho Deliberativo, em

conseqüência de:
a) cessação dos motivos que ensejaram a pro

teção;
~) conduta incompatível do protegido.
P~rágrafo único. A hipótese prevista na alínea

a do inciso 11 dependerá sempre de consulta ao inte
ressado.

Art. ,10. A proteção terá duração máxima de
dois anos.

Parágrafo único. Em circunstâncias excepcio
nais, perdurando os motivos que autorizaram a ad
missão, a permanência poderá ser prorrogada en
quanto durar a ameaça.
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práticas trabalhistasbalhadores, restou evidente ser imprescindrvel a
adoção de medidas hábeis à sua repressão. .

3. Tratando-se de práticas .Que ferem as nor
mas de direito social, afrontando a liberdade de con-'
tratar, a presente proposta introduz § 12 ao art. 203
do Código Penal, com o intuito de melhor tutelar a
organização do trabalho. Acrescenta, também, § 22

a esse artigo, estabel~endo causa de aumento de
pena, quando a vítima é menor de dezoito anos.

4. A proposta inova, ainda, em relação ao cri
me de perigo para a vida ou a saúde de outrem, ins
crito no art. 132 do Código Penal.

5. Esse delito, institurdo para proteger a incolu
midade da pessoa, de modo geral, levou em conta,
principalmente, os acidentes de trabalho sofridos pe
los operários em razão do descaso na adoção de
medidas de prevenção por parte dos patrões. Entre
tanto, esse importante aspecto do art. 132 tem sido
esquecido, não sendo aplicado, por exemplo, no
transporte de "bóias-frias", em caminhões desprovi
dos de segurança, que, em virtude disso, mata e
fere milhares deles todos os anos.

6. Por esse motivo, o projeto inclui parágrafo
único no referido artigo, não só para tomar expresso
o que já fora a intenção do legislador, como também
para aumentar a pena se a 'exposição a perigo à
vida ou à saúde de outrem decorre do transporte de
pessoas para a prestação de serviços em estabele
cimentos de qualquer natureza, em desacordo com
as normas legais, antes pouco rigorosa diante da
gravidade da ação.

7. Por derradeiro, a proposta, além de trazer
novos contornos à conduta descrita no art. 207 do
Código Penal, relativa ao aliciamento de trabalhado
res de um local para outro do território nacional, co
mina-lhe pena mais severa, estabelecendo, ainda,
caso de seu aumento, quando a vrtima é menor de
dezoito anos.

8. Essas, Senhor Presidente, as normas que
compõem o projeto de lei que ora submetemos ao
descortino de Vossa Excelência e que, caso aceitas,
se constituirão em instrumento de grande importân
cia para, se não expurgar totalmente, pelo menos
minorar a incidência de condutas que a legislação
penal vigente não logrou êxito em coibir.

Respeitosamente,

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
MINISTÉRIO DA JUSTiÇA

NQ 407 DE 4-9-97

1. Síntese do problema ou da situação que
reclama providênCias:

É necessário coibir as
coercitivas existentes no Pars..

2. Soluções e providências contidas no ato
normativo ou na medida proPosta:

Altera os arts. 132,203 e 207 do Decr~to-Lei·n!2

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
3. Alternativas existentes às medidas ou

atos propostos:
Projeto de Lei n2 207, de 1995, de autoria do

Senador Júlio Campos, que altera dispositivos de
Decreto-Lei n!2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, e determina outras providências:

Projeto de Lei n2 929, de 1995, de autoria do
Deputado Paulo Rocha e outros, que define como
crimes condutas que favorecem ou configuram tra
balho forçado e escravo:

Projeto de Lei n2 733, de 1995, de autoria do
Deputado Padre Roque, que inclui o crime de redu
ção a condição análoga a de escravo no rol dos cri
mes hediondos.

4. Custos:
5. Razões que justificam a urgência:
6. Impacto sobre o meio ambiente:
7. Síntese do parecer do Órgão Jurídico
Pela constitucionalidade e júrisdicidade.

PROJETO DE LEI N.!! 3.649197

Altera os arts. 132, 203 e 207 do De
creto-Lei n.i 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!2 Os arts. 132, 203 e 207 do Decreto-Lei

n!2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 132 .
Parágrafo único. A pena é aumentada de um

sexto a um terço se a exposição a perigo, a vida ou
a saúde de outrem decorre do transporte de pes
soas, para a prestação de serviços em estabeleci
mentos de qualquer natureza, em desacordo com as
normas legais."

"Art. 203 .
§ 12 Na mesma pena incorre quem:
I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias

de determinado estabelecimento, para impossibilitar
o desligamento do serviço em virtude de dívida;

" - impede alguém de desligar-se de serviços
de qualquer natureza, mediante coação ou por meio
da retenção de seus documentos pessoais ou con
tratuais.

§ 22 A pena é aumentada de um sexto a um
terço se a vrtinía é menor de dezoito anos.H



Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências
o texto do projeto de lei que "Estabelece a redução da
pena para o agente colaborador que proporcionar a
identificação de quem mais concorreu na prática dos
crimes que menciona e dá outras providências·.

Brasília, 5 de setembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

EMN.\!409

Brasflia, 4 de setembro de 1997,
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência

o anexo projeto de lei que concede a redução da
pena para o agente colaborar que proporcionar a
identificação dos demais participantes do crime que
menciona e dá outras providênc;9s, além das hipóte
ses atualmente já previstas em lei.

2. A propositura resulta da preocupação de se
propiciar mecanismos eficazes para coibir a crimina
lidade em concurso de pessoas, notadamente aque-

Brasília, 5 de setembro de 1997

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa ao projeto de lei que"Altera os arts. 132, 203 e
207 do Decreto-Lei n.!2 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal".

Atenciosamente, Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

MENSAGEM N.\! 999
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"Art. 207. Aliciar trabalhadores, com o fim de la voltada à prática de delitos de grande potencial
levá-los de um para outra localidade do território na- ofensivo à integridade e à segurança das pessoas.
ciónal. 3. Com esse objetivo, propõe-se a redução da

pena do ágehte colaborador que identificar os de-
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. mais participantes do ato .criminoso que suscitou a
§ 19 Incorre na mesma pena quem recrutar traba- condenação, diminuindo, ãssltn, as situações de im-

lhadores, ora da localidade de execução do trabalho, punidade. ..
dentro do território nacional, mediante fraude ou cobran- 4. Registre-se que as disposições ora sugeri-
ça de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não das complementam outras de teor semelhante, esta-
assegurar condições do seu retomo ao local de origem. belecidas em diplomas legais vigentes: Lei n.º8.072,

§ 22 A pena é aumentada de um sexto a um de 25 de julho de 1990 (art. 7J!A, § 49 e Lei n.2 9.034,
terço se a vítima é menor de dezoito anos." de 3 de maio de 1995 (art. 69

).
5. No entanto, enquanto as disposições supra-

Art. 2
2

Esta lei entra em vigor na data de sua citadas, circunscreveram o seu campo de aplicação,
publicação. respectivamente, ao crime de extorsão mediante se-
AVISO N.2 1.148 - SUPARlC.Civil qüestro e aos crimes cometidos por quadrilha ou

bando, a presente proposta amplia o universo de cri
mes que serão objeto de redução de pena, contem
plando um elenco de delitos de natureza grave (art.
12), a par de abranger qualquer agente de crimes
praticados em concurso de pessoas.

6. Finalmente, cabe destacar que o projeto as
segura aos agentes colaboradores ocumprimento
de pena em estabelecimento diverso· do destinado
aos demais participantes do crime pelo qual foi con
denado (art. 29).

7. Estas, Senhor Presidente, as razões que me
levaram a submeter o presente projeto de lei ao des
cortino de Vossa Excelência, e que, se aprovado, re
duzirá, sem dúvida, a prática dos crimes organizados.

Respeitosamente, Iris Rezende, Ministro de
Estado da Justiça.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

N.º409, DE 4-9-97

1. Síntese do problema ou da situação que
reclama providências:

O aumento do crime organizado no País está a
exigir medidas capazes de coibir essa prática deli
tuosa.

2. Soluções e providências contidas no ato
normativo ou na medida proposta:

Redução da pena do agente colaborador que
identificar os demais integrantes do crime, e a garan
tia de que cumprirá a pena em estabelecimento di
verso daquele que for destinado aos demais partici
pantes do crime pelo qual foi condenado.

3. Alternativas existentes às medidas ou
atos propostos:

4. Custos:
5. Razões que justificam a urgência:
6. Impacto sobre o meio ambiente:
7. ·Síntese do parecer do Órgão· Jurídico:
Opina pela constitucionalidade e juridicidade
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PROJETO DE LEI N.I 3.&00197

Estabelece s' redupo da' pena 'para
o agente colaborador que proporcionar a
identificação de quem mais concorreu na
prática dos crimes que menciona e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Terá a pena reduzida de um a dois ter

ços o agente que, espontaneamente, fornecer infor
mações que possibilitem a identificação de quem
mais concorreu na prática de:

I - homicídio qualificado;
" - roubo qualificado;
11I - extorsão;
IV - extorsão mediante seqüestro;
V -tortura;
VI - tráfico ilegal de armas ou munições;
VII - tráfico ilegal de entorpecentes;
VIII - corrupção passiva oú ativa;
IX - sonegação fiscal.
Art. 2º É assegurado ao condenado colabora

dor o cumprimento de pena em estabelecimento di
verso do destinado aos demais participantes do cri
me pelo qual foi condenado.

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

AVISO N.!! 1.149-:SUPARlC. Civil

Brasília, 5 de setembro de 1997

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa a projeto de lei que ·Estabelece a redução da
pena para o agente colaborador que proporcionar a
identificação de quem mais concorreu na prática dos
crimes que menciona e dá outras providências·.

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

MENSAGEM N.º 1.021
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformida

de com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Marinha, a retirada do Projeto de Lei
n.!! 1.837, de 1996, que "Dá nova redação ao inciso I
do art. 8º da Lei n.!! 6.923...de 29 de junho de 1981,
que dispõé sobre o Serviço de Assistência Religiosa

nas Forças Armadas", enviado à Câmara dos Depu
tados com a Mensagem n.!! 351, de 1996.

Brasília, 9 de setembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

Aviso n.º 1.167 - SUPARlC. Civil.

Em 9 de setembro de 1997

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem na qual

o Excelentíssirno Senhor Presidente da República soli
cita a retirada do Projeto de Lei n.º 1.837, de 1996.

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

Aviso n.º 226IMM

Brasília, '8 de setembro de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Clóvis de Barros Carvalho
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República
Brasília - DF

Senhor Ministro,
Solicito a Vossa Excelência que seja realizadas

gestões visando a retirada do Projeto de Lei n.º
1.837 de 1996, que propõe o aumento do número
de cargos no Quadro de Capelães Navais, ora em
tramitação na Câmara dos Deputados, em razão da
aprovação, naquela Casa Legislativa, do Projeto de
Lei n.º 2.683, de 1996, que dispõe sobre a reestru
turação dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Pra
ças da Marinha.

Atenciosamente, - Mauro Cesar Rodrigues
Pereira, Ministro de Estado da Marinha.

OFíCIOS

Da Sr.1 Deputada Célia Mendes, nos seguin-
tes termos: .

Brasília, 8 de setembro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos da

lei vigente que na data de hoje me filiei ao Partido
Progressista Brasileiro - PPB, deixando, por conse
guinte, o Partido da Frente Liberal - PFL. - Célia
Mendes, Deputad~ Federal.

Defiro.
Em 10-9-97. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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Brasnia, 8 de setembro de 1997

Excelentíssimo Senhor
José Jorge Vasconcelos Lima
DO. Presidente do PFL
Senado Federal, 26º andar, Anexo I

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos da

lei vigente, que na data de hoje me filiei ao Partido
Progressista Brasileiro - PPB, deixando, por conse
guinte, o Partido da Frente Liberal - PFL. - Célia
Mendes, Deputada Federal.

Recebi
Em 10-9-97, às 16h50. - Romero Aze

vedo, Diretor-Executivo PFL.

Brasília, 8 de setembro de 1997

Excelentíssirno Senhor
Juiz da 1! Zona Eleitoral do Acre

Senhor Juiz Eleitoral,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos da

lei vigente, que na data de hoje me filiei ao Partido
Progressista Brasileiro - PPB, deixando, por conse
guinte, o Partido da Frente Liberal .:... PFL. - Célia
Mendes, Deputada Federal.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado José Pinotti, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,
Nos termos -do § 52 do art. 52 do Regimento In

terno desta Casa, solicito a V. Ex.! que avoque para
o Plenário a apreciação do PL n.2 4.425/94 sobre
planos e seguros de saúde, pelas seguintes razões:

1 - Esse projeto de lei já está tramitando na
Câmara desde 1994, sem qualquer solução satisfa
tória para os 40 milhões de brasileiros usuários.

2 - A ausência de legislação permite um gran
de número de distorções, que estão lesando de uma
maneira gravíssima os direitos desses usuários, tais
corno:

2.1 - Exclusões de diagnósticos ou tratamen
tos imprescindíveis à preservação da vida como ór
teses e próteses, aids, transplantes renais, certas
neoplasias e muitos outros;

2.2 - um aumento não controlado das mensali
dades, que acaba excluindo dos planos e segu
ros de saúde particularmente as pessoas idosas
e aposentadas, que ficam sem condições de pa
gar a mensalidade e são expulsas em momentos
que mais precisam de cuidados para sua saúde;

2.3 - limitações não controladas do número de
dias de intemação hospitalar, notadamente as inter
nações em unidades de tratamento intensivo (UTI);

2.4 - associação do trauma do desemprego
com o trauma ainda maior da falta de assistência
médica aos empregados de empresas que man
têm seguros de grupo, quando estes são despedi
dos;

2.5 - a ausência de critérios para que hospitais
ou empl"9s8s ofereçam planos de saúde à popula
ção, criando muitos planos que concretamente não
têm cç>ndições de oferecer um mínimo de assistên
cia médica desejável ao grupo de segurados.

"-- 3.. - O prazo da Comissão designaçla especifi
camente para esse fim, com o objetivo de apressar a
solução do' problema e solucioná-lo de uma forma
adequada, já se esgotou há bastante tempo, desde
17-9-96. Além do mais, essa Comissão nãó tem-se
reunido ultimamente, e não houve qualquer distribui
ção de ao menos um projeto de relatório aos mem
bros.

Em função desses fatos e considerando que
essa questão é de responsabilidade precípua e ur
gente do Congresso;-reitero a V. Ex.! a necessidade
urgente de trazer ao Plenário essa discussão, que
trata da saúde de cerca de 40 milhões de brasileiros
que estão carecendo de uma intervenção desta
Casa, no sentido de garantir os seus direitos de
usuários.

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997.
Defiro.
Em 10-9-97.- Heráclito fortes, 12

Vtee-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Pinotti)

Requer o envio do PL n.2 4.425194
sobre planos e seguros de Saúde ao Ple
nário.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 6º do art. 52 do Regimento In

terno desta Casa, reitero a V. Ex.ª que avoque para
o Plenário a apreciação do PL n.~ 4.425/94 sobre
planos e seguros de saúde, acrescentando aos ter
mos de meu requerimento anterior, de 14-5-97, as
seguintes razões:

A situação hoje novamente reclama mais ur
gência dessa avocação, pois o Presidente da Repú
blic~ está declarando aos jornais, que se o assunto
não for resolvido rapidamente, será obrigado a en
viar uma proposta do govemo, chegando até ao ab-



Defiro.
Em 10-9-97. - Michel Temer, Presi

dente.

Dos Sra. Deputados Euler Ribeiro e Pinheiro
Landim, nos seguintes termos:

Brasília, 10 de setembro de 1997

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente e Relator da Co

missão Especial destinada a ofercer parecer ao Pro
jeto de Lei n.º 4.425, de 1993; tendo em vista a rele
vância e urgência da matéria, comunico a Vossa Ex
celência, à vista do disposto no art. 52, e parágrafos,
do Regimento Interno, o esgotamento do prazo regi
mental para os trabalhos deste 'Colegiado, sem que
tenha sido possível apreciar a matéria.

Cordialmente, - Deputado Euler Ribeiro, Pre
sidente - Deputado Pinheiro landim, Relator.

Defiro.
Em 10-9-97. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, de setembro de 1997

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do do Rio de Janeiro.

Defiro.
Em 10-9-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado·Candido Mendes, nos se
guintes termos:
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sufdo de mencionar a hipótese de elaborar uma Me- Aproveito a oportunidade para apresentar pro-
dida Provisória. testos de consideração e apreço. - Cândido Anto-

Em função desses fatos e considerando que nio José Francisco Mendes de Almeida.
essa questão é de responsabilidade precípua e ur-
gente do Congresso, reitero mais uma vez a V. Ex.!!
a necessidade urgente de trazer ao Plenário essa
discussão, que trata da saúde de cerca de 40 milhõ
es de brasileiros que estão carecendo de uma inter
venção desta Casa, no sentido de garantir os seus
direitos de usuários.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1997.

INDICAÇAO N2 994, DE 1997
(DO SR. CLAUDIO CHAVES)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Aeronáutica, a aquisiçêo de uma aeronave com recursos médicos de
Unidade de Terapia Intensiva - UTI destinada a tranAportar
pacientes em estado grave de saúde no Estado do Amazonas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Aeronáutica

Nos tennos do art. 113, inciso I e § lOdo Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e respaldado na experiência de 23 (vínte e
três) ~os como médico e professor de medicina no Amazonas, propomos a
aquisição de uma aeronave com recursos médicos de unidade de terapia
intensiva (UTl) para o transporte de pacientes, em estado grave de saúde,
das longinguas cidades do Amazonas tanto para a cidade de Manaus quanto
desta para outros centros de excelência na medicina localizados na região
sudeste do país.
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JUSTIFICAÇÃO

Face as grandes distâncias entre os municípios do
Estado do Amazonas e a precariedade dos serviços médicos na totalidade
das cidades da hinterlândia amazonense e considerando ainda a .limitação
de recUrsos médicos na capital do Estado - a cidade de Manaus -,
notadamente nas áreas de neurocirurgia, cirUrgia cardiovascular,

alimentação parenteral, cuidado aos grandes queimados e terapia intensiva,
urge um meio eficaz de transporte de pacientes, em estado grave de saúde,
das longinquas cidades do interior do Amàzonas para Manaus e desta para
os centros de excelência médica, localizados nas cidades da região sudeste
dopais.

Com isso estaremos contribuindo para que vidas não
sejam ceifadas, por falta de assistência médica, daqueles que habitam,
heroicamente, as mais distantes localidades do imenso Estado do Amazonas.

Em face do exposto, contamos com a aquiescência do
Senhor Ministro da Aeronáutica ao nosso pleito.

Sala das Sessões, emf!1 de setem ro de 1997.

Deput~IOC

REQUERIMENTO N° , DE 1997
(Do Sr. Deputado CLÁUDIO CHAVES)

~uer o encaminhamento de
Indicação ao Ministério da Aeronáutica
propondo a aquisição qe um avião-UTI
para o translado de pacientes, em estado
grave de saí/de, no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do artigo 113,
inciso I e § 1° do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja
encaminhada, ao Ministério da Aeronáutica, a Indicação anexa que propõe a
aquisição de uma aeronave tipo UTI para transportar pacientes, em estado
grave de saúde, no Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, em 01 de setemb~o de 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

. , ~ .

CAPíTULO III
Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO N2 995, DE 1997
(DO SR. JAIME MARTINS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Previdência e Assistência Social, abatimentos especificas no
montante das dividas das prefeituras municipais para com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Exceientissimo Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social

Dirijo-me a Vossa Excelência Rara expor e sugerir o seguinte:

1. Várias prefeituras municipaIs mantêm servidores de seus quadros à
disposição das agências locais ou superintendênCias regionais do INSS; e

2. Outras prefeituras realizam despesas de reforma e manutenção nos
imóveis utilizados peias agênCias regionaIS ou iocais do INSS.

3. Considerando que essas mesmas prefeituras são devedoras do
próprio INSS; e

4. Considerando que a maioria dessas prefeituras estão em condições
financeiras precárias e sem condições de liquidar essas dividas:

5. Sugerimos a Vossa Excelência encaminhar providências para que
as despesas das prefeituras com servidores cedidOS ao INSS, bem como aquelas
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decorrente& de reformas e serviços de manutençAo nos lm6vels utilizados pelai
SU8II agências locais ou superintend6nclas regionais. sejam devid.mente abltldl.
nas correspondentes perceIas de pagamento de suas dívidas com aquele Inltltuto.

$ala das 5e&sóes. em '&"1 ~ r.rembro de 1997.

\ ,1/\
~

Deputado JAIME MARTINS
. L

REQUERIMENto
(Do Senhor Jaime Martins)

Requer o envio de Indicaçio
ao Minisllírio da Previd6ncia •
Assistência Social. releliYa àa
dívidas das prefeituras muncipeia
com o InstitUto N8cionaI do 5eguro
Social • INSS

senhor Presidente:

Nos tennos do art. 113, inciso I, e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro -a--VQS!\8
Excel6ncia seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica9ãO em
anexo, sugerindo abatimentos especificos no montante da divida das
'lrefeituras municipais para com o INSS.

Sala das S~ssões, emo7 de·setembro de 1997.

::t'.\
Deputado J1ME MARTINS

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTVDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOSDÉPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

.......................................................\ .
TiTULO IV

Das Proposições

CAPÍTULO III

Das Indicações

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

1• supre a outro Poder a adoç~ de provid6ncia, a realiza9lO
de ato administrativo ou de gestlo, ou o envio de projeto sobre amat4-
ria de sua iniciativa exclusiva; . .

II • sugere a manifestaç!o de uma ou mais Comissões actl'Cl
de detenninado assunto, visando a elaboraçlo de projeto sobre mat4
ria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I aindicaçlo será obj~to de roque
.rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Didrlo ..
Congresso Nacional.

IlIDlCAÇJO .2 996, DE 1997
. (DO SR. SIIIGIO CAJlllElRO)

Sugare ao Poder Executivo a abertura do PalAcio do Plan.l~ll MIl!
:finais de para visitaçAQ pilblica.

(PUBLlQUX-SE. EJrCAHIIIIIE-SE.)

A Secntol'ia de TII1Ü1IIO do Díslrito F«iera/ wm tk"nvollWndu ....
eJfforço no untido de COMOIidar a copitaldo Pais CCtfIO c.nrro turlstlco de.,.
brasildros. upec~ o fIIri#MO~ para súnlJolos nacIO/lt1/s, lMNt
cÍ!lÍCO<s. Institllcionais, c:onMciMento t1IIIpiíado dospodtlns da IIBpúbllca.

A iniciativa _ o apoio do Ministro SepuMda PBrIl_, ""..
pI'Uiderrk do 'SItpmiio Tri'-at F«iera/ • do PnsidBm. cjo COlIgrtll.'1O NcioIfaI..
Cllja ctBQ MIÚOmjáalcança°destaqtte de locaJ mais visi/OOo da CapI/Q/,

Vale di#r qw a Caal Branca, nos Estados Unidos. ri o poII1D de lIMIicr
atração para o lltrUIa qw chega il Washington. A viI/ta ri pmIfIt/dtl • /1.t
gr>I'mIDIII.s não _ o IICBMO JX1F'IIar. no nNCício dl11/Ocrtl/leo da c.....
Cllja.mor intNr.rN ri ode conIt«u o principalsúnbolo illSlltuclooa/do Pall.

É opommo. pois, qW o aemplo N1hItar de OU/J'as In./ltulç/JI. , "~
lJ1Of1'II'O da Secnlória de TIUÜ11IO da Distrito FNleral enconll'em '111 J: Elt.••
acolhida. dignando--se permi/ir a abmtIra da PaJócio do Plana/to à I'/irJIaÇIo .,
bnuiJeiros qw aqJIi desn1barca111para t:<JtJhecer a fIOS11Q capital.

Saladas Se_.m /0 de Sel.mbro de /997

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Sérgio Carneiro)

Requer o envio de Indicaçao ao Exmo
Sr. Presidente da República,
sugerindo a abertura do palácio do

. Planalto à visítaçao pública nos
fmais de semana.

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 113, Inciso I e Parágrafo I ~ do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex· seja encaminhado
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ao Exmo Sr. Presidente dã ReprJb/ico Q lndiCQÇdo eM tlltl/XO, eM que
sugere a abertura do Palácio do Plana/to, nos finais de semana, para
visitaçilo pública.

Sala das SessiJes, em /O de Setembro de 1997.

\'. "
~ f:::.~~
SÉRGIO CARNEIRO

Deputado Federal - PDT'BA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS'

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

......................................................" ~ .

TÍTULO IV
Das Proposições'

.............................~ ~ : , .
CAPÍTULO III

Das Indicações

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

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato admini~trativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;

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

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

,.............................................................................................................................

INDICAÇAO NR 997, DS 1997
(DO SR. SALATIEL CJlRVAL~O)

Sugere eo Poder Executivo a revislo dos limites da área de
proteçlo • .abilncia e visibilidade do Parque Hist6rico Nacional
doa Guererapas, em Pernambuco, definidos pelo Instituto do
Petr~io Histórico'e Artístico, Naciónal - TPRaw

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Aárca de proteção á ambiência e visibilidade do~ue Histórico
Nacional dos Guararapes, em Pernambuco, foi definida pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artistico Nacional. IPHAN. por meio da Portaria nQ 25. de 28107180. Essa
portaria foi recentemente alterada pela de nQ 34. de 06102197.

A área de proteção em apreÇo compteende um trecho UIbano
correspondente a um poUgono que vai da orla da praia de Piedade. a leste. até a chamada
"Estrada da Batalha". a oeste. e da Av. Barreto de Menezes. a norte. até a 'Av. Annindo
Moura, a s\,I. Trata-se. portanto. pera os que conhecem a regito, de uma extensa área
urbana em franco processo de expenslo e adel1Alllenlo onde. segundo a detenninaçlo do
IPHAN, rigorosas restrições do impostas á construÇAo. refonna, pucelamento, remoç!o
ou introduçlo de recobrimento florlstico e vegetal, entre outros.

Reconhecemos que, ao estabelecer limitações ao uso desSá área, o
IPHAN agiu no estrito limite de suas atribuições. definidas por lei. Mas nlo podemos
esquecer que o ato de legislar deve ser também um produto de usos e costumes. uma vez
que a ciência juridica é. por excelência, a ciência que trata de realidades.

No caso especifico da zona costeira. situada ao sul do municipio
do Recife. vamos ver que essa área manteve-se praticamente despovoada, até pelo menos
o inicio da década de sessenta. A própria urbenizaçlo do bairro de Boa Viagem. que fica
imediatamente ao norte do pollgono de proteçlo do Parque Histórico Nacional dos
Guararapes, só começou realmente a ganhar força no início dos anos setenta.

De lá pera cà, seu crescimento foi, porém. vertiginoso. Hoje. a
ocupaçlo da zona costeira dos municípios de Recife e Jaboatlo é uma realidade
consolidada, já em adiantada fase de intensificaçlo do adensamento populacional e da
expensão imobiliária. Esse ê, por suposto, o curso natural de todo processo de crescimento
wbano acelerado.

Mas o solo urbano é um bem social como qualquer outro e deve,
por isso. poder ser usufruido livremente pela populaçlo, de acordo com as nonnas lesais
em vigor. Nos paises latino-americanos, a urbanizaçlo ainda ocorre de maneira intensiva e
cada vez mais novos espaços habitacionais. de comercio e serviços precisam ser agregados
aos já existentes, para atender á demanda por moradia, trabalho e lazer, entre outros.

As modernas concepções de direito e Justiça apontam em direçlo
a uma postura menos positivi!ltll, com o objetivo de evitar o distanciamento entre a lIOlllII.

juridica e a realidade social. Acreditam os juristas qUe, usim procedendo, do ato
nonnativo pode resultar uma ordem social mais justa.

No caso da Portaria que definiu a área de proteçlo à ambiência e
visibilidade do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. esta representa hoje um
obstáculo â ocupaçlo humana em uma regil.o considerada de importãncia vital para o
aumento da oferta de moradias. lazer e serviços à população local. Em relação aos
imóveis residenciais urbanos. sabe-se que a diminuição da oferta representa fator de
aumento de preços e, conseqüentemente, de excluslo social.

Sugerimos, por isso, ao IPHAN. a revisão da Portaria nQ 34, de
06/fJ2I97, no sentido de reconsiderar as linhas definidoras do poUgO\l() de proteçlo à
visibilidade do Parque dos Guararapes. pennitindo maior adensamento na !lixa
compreendida entre a Av. Beira Mar e o Canal de Setúbal. Acreditamos que a adoçlo
dessa medida atenderia perfeitamente o interesse social, no que respeita á detna1Idll"t\t
novos espaços residenciais. Por outro lado. tendo em vista a distincia que separa CUl\

faixa de terra da ârea em que se acham localizados os montes Guararapes. a~
do àngulo de visibilidade do Parque Nacional continuaria perfeitamente llIf8I\tlda.

Sala das Sessões. em( Ode 1c..'7' de 1997.
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REQUERIMENTO

(Do Sr. Salatiel Carvalho)

Requer ° envio de indiCll~o ao Poder
Executivo, sugerindo a revisto dOll limites da
área" de ambiência e vi.ibilidade do Parque
Nacional dos Guararapesó- em Pernambueo,
definido. pelo In.tituto do PatrimBoio Histórico
e Artistico Nacional- IPHAN.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I e § IOdo

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicação em anexo, que sugere a revisão dos limites da área de ambiência e visibilidade

do Parque Nacional dos Guararapes. em Pernambuco, definidos pelo Instituto do

Patrimônio Histórico e Artistico Nacional - IPHAN.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TÍTULO IV

Das Proposições

..............................................................~ .
CAPÍTULom

Das Indicações

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

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

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

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

INSTITIJTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTíSTICO NACIONAL

PORTARIA N9 34, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1997

o P1UlSIDI!NTE DO INsnturb DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARTlsTIco
NAClONAL-lPHAN, ... llIO <lu attillulções que do collliDlu pelo ll.qJimoalo llptllVlllIo pelo
Portaria MloiIlerial rf 230, de 2610311976, pubIicIda Dlírio 0fi0iaI da UniIo Iie 30~ e

IlIIlcle<:omrlciado dlopoIlo"'lrIlso 1i do ÕCCreto-1oi rf 25, de 3011111937, eaiada
CoDsidenD<Io .1IOCCOIidode de mebl: delIoiçIo doIlimiles llrmIdoo .. Portaria rf 25,

de 'W!1118O, com viIlaa à pcacnaçIo da lID>iàlcia • viIibiIidade do PIzque HlItórico NocioaII do.
GuIl'Ilrapeo, JlO&tadado~

ComidamIo • ll<CeIIidIde do compotibiIIzar OI pcàmotroI do pcacnaçIo da '
lDmbeda comOI criIérIoI do 0CU(llIÇi0 do lOlo \'lgeáles Da JesioIoçio llUIiclpoI, teaolw:

I. A .... do pIllIeÇIo à lIIIbiàlcla e viIlbiIIdode do PIzque HlItórico NocioaII dos
GuInzaper 6 delllIida pelo JlCÜÍI!OIIO ......... des:rito: "Inicia ... PONTO OI, /atel.1CÇio do
~ do ebrD da AYOIllda ArmlDdo Mo1llll com • làlba do pramor. Sep pelo ebrD da
AYOIlldaAnnblo Mowa116 _ o eixo da EIlItoda da Batalba, cIelemlálIIIIIo lIIIIm o PONTO 02.
DelIoliDdo à eoquada, .... pelo eixo da EIlItoda da BalaIha at6 o~ com o ebrD da AYOIllda
1lImto da MeIlooa, CXlIIIIlIuiodo o" PONTO 03. Dale poaIO, lq!UO pelo eixo da Avaída !IImlo do
Ma-.....dhçIo à orla DdlIma116oc:r.-o com o ebrD da Avaída BtrIIII'lo Vloka do Melo,
lliJtliodo lIIIIm o PONTO 04. A pctlr doale poaIO, lq!UO pelo eixo da Rua UruclIl (rua do pcdeIlres)
lIlI aIcaaçIr • Iiaha do ..., bmIIIIlo o PONTO OS. A ponir desle 1IIiImo poaIO, loaDdo • cIire9io
llOrlO, lq!UO pela Iiaha do~ ... oPONTO OI, retommIo ao p<mlO"iIlIcloI deIladeoctlçio."

11 • Na ... de 0IIIllnI0 dalImiIada, depeDdem da r;IqIfta • JriYIa lIIlllriaçio do
IPHAN. iIIIerpoIl9Io do....-oi,~ ...-,1IIllVk1latoIdo.... 1aIIllçIo do
~ lIoriIIIoo 0II1al1oduçJo da ap6cloo l'qIIllIiI,~ _ do alrimo, =- do
lIaJte ou do .......~ olnI de demoIIçIo, CODIlnIÇio ou 1IlCOIlIlnIÇIO, lOl&1 ou J*ClaI,
bWiodo~"""""'.""'"m -Nal& ecIlIlcaçõa e dcmIiI "tIO' IM "", lO devorIo olIedocu ia lOBUioles

coad/çlleI: .) ÁrrA. atiDa comopoIIdeDdo • 50% (cfnqIma por _) da .... do Iole,
báldo-te.....íra: -

.... cIatbda • oobenura wgIla1 (1010 vIrpm), isuo1 ou oupaIot • 20% (vime por
como) da Iireado lote;

.... cIootlaoda • 0Ul!0I..... ." '''' isuo1 ou ioterior • 30% (triIlla por _) da
..do1ole. -

b) Tau da 0ClIpIÇi0 do 50%(~ por _) da Iirea- do 1ole. penàIbIo-Ie
~de aIWra isuo1 ou id:rior .15,00 m(quiIm: _), couadOI. J*IIr da c:oIa do moio-ti>,
lockJiado.IO.....a1lara...do m6qalou, cobra d'••rodo e quolquor llljllÍPlIZllOl ou~
..",.,..;,.,. .

GLAUCO CAMPILLO

RECURSO N°· 181, DE 1997
(Contra Parecer Tenninativo de Comissão)

(Do Sr. Nilson Gibson e outros)

Recorre, na forma do art. 58, § 32, combinado com o art. 144 do
Regimento Interno, contra parecer da Cornissao de Finanças e
Tributaçao pela inadequaçao financeira e orçamentária do Projeto
de Lei n2 3.166-A, de 1997.

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE-AO PLENARIO)

Ilustre Senhor Presidente,

NoS termos do art. 58, § 39 clc

§ 29, do art. 132 do R. I., ~ venia, não se conforman

do com a respeitãvel detisão da Comissão de Finanças e

Tributação que houve_ por bem de declarar pela inadequação

finànce1ra e/ou orçamentária, rejeitando o PLn9 3.166/97,

-altera a legislação eleitoral e part1dária-, de autoria /

do Dep. Nilson Gibson, quer da . mesma recorrêr, como recoE
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rida tem, dignando-se Vossa Excelência de receber o ap~

lo e de ordenar o seu processamento na

Deputado Nilson~ Gibspn {PSB-P

'071 assinaturas válidas:
003 assinaturas que não conferem; e

001 assinatura i1egivel.

Atenciosame~te

Tipo da Proposição: REC

Autor da Proposição: NILSON amSON E OUTROS

Data de Apresentação: 19/08/97

Emeuta: Recorre a apreciação preliminar em Plenário do Projeto de Lei n"
3.166/97, que altera a legislação eleitoral e partidária.

Possui Assiuaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: :COnfrrmadas 0711
~Nilo~:;;C::-Qn-';l"'er'-,e-::m-t---;0;;;0;;:31

Ucenciados 000

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAlVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE LEI N° 3.166-A, DE 1997
(Do Sr. Nilson Gibson)

Altera a legislaç&o eleitoral e partidária; tendo parecer da
Comissao de Finanças e Tributaçâo, pela inadequação financeira Q
orçamentária.

(PROJETO DE LEr N. 3.166, DE 1997, A QUE b~ REFERE O PARECER).I/oglvais 0011
,Repetidas 000

S UMA R r o

Assinaturas Confirmadas

ADAD PREITO

ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADYLSON ,",OITA
ALBERTO SILVA
ALCESTE ALMEIDA
ALEXANDRE CARDOSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALZIRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO DO VALLE
ARMANDO ABILIO
ARNALDO FARIÂ DE SA
ARYKARA
ATlLALlNS
BENEDITO DE LIRA
CARLOS CARDINAL
CECI CUNHA
CLAUDIO CHAVES
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
DARCISIO PERONDI

DJALMA DE ALMEIDA CESAR
EDSON51LVA

ENIO BACCI
FERNANDO FERRO
GdNZAGAMOTA

HENRIQUE EDUARDO ALVES

HI';RACLlTO FORTES
HERMES PARCIANELLO
HUGO BIEHL
INACIO ARRUDA
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR SOARES
JARBAS LIMA
JOAO ALMEIDA
JOAOCOSER
JOAOLEAO
JOFRAN FREJAT
JOSE ALOEMIR
JOSE CHAVES
JOSE LOURENCO
JOSE MAURICIO
JOSE REZENDE
LUIZ EDUARDO GREENHALGH
LUIZMAXIMO
LUIZ MOREIRA

MARCAL FILHO
MARCELO DEDA
MARIO NEGROMONTE
MUSSADEMES
NEIFJABUR
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
OSORIO ADRIANO
PAULO DELGADO
PAULO LUSTOSA
PAULO PAIM
PEDRO VALADARES
PHILEMON RODRIGUES
PRISCO VIANA
RICARDO IZAR
ROBERTO FONTES
RONALDO SANTOS
SEVERINO CAVALCANTI
SIMAO SESSIM
VALDECI OLIVEIRA
VALDIR COLAITO
VICENTE ARRUDA
VICENTE CASCIONE
WAGNER SALUSTIANO
WILSON CAMPOS

- Projeto inicial

11 - Na Comissao de Finanças e Tributação:
- pà~ecer do Relator
- parecer da Comissao

o Cong:rcsso No.clOnal decretu'

.\rti~o I'" () PanllJu Pohucu cuntam com recursos tIe seus Jilinc.lm; Isomcnt~

mensalldt.Hb. IgUal!' dentro du !)anidol c o fundn pàitu:hiflO seTa

conslltuido d~ 10% oos recursos clellvumentc arrecadados. mensalmente.

pcla SRF (~ecrelaria da Reccita Fedeml), pelo INSS (Inslltuto Nacional

de Seguridade SQcial) e pelos quadros de Flscalizaçiio do Mimstério do

Trnbalho ~ tambem pelos dll5 Secretariu!. de hl1.cndafFmança5 do<.

Estadus c dos MuniclploS. A SRJ: c o INSS deverão Icr AutonomHl.

§ I". () fundo pamdario gunrdani propurcum:.Jhdadt:. na ucsunaçllo <l'J~

PartI/Jus I'olitlco~. cnnlllmlt: quanlUUU'iO di: Hhado~/parlaml.:l1tnrcs.

§ 2". ()s Punllhl;; Pll\1UCOS d~\'erà~l renlunerar ~~\lS p:1r\mn1:.nmrc'í , assc':>..

50n:s. prc~i.Identc. J1unistros. govcmatl{)rr:~. prefeitos. t:lC. c pagar 5UJ:.

despes~. A remuner<J,çào vanara conforme o pamdo

§ 3°. E vedada qualquer doação aos Pnnulos Pohticos.

Assinaturas que Não Conferem
GERALDO PASTANA PT
MARQUINHO CHEDID PSD
ZULAIE COBRA PSDB

PA
SP
SP

Artigo r. O Pafildo Político deve ter acesso também a jomllls le OUtros pcnódico51

e o llcesso no ràdio e atelevisão (inclusive a cabo. especiais. etc) deve ser

ampliado. bem como à Internei.

I)arâgraro (inico. As pesquisas referentes dS eleições so podem ser

admll1da.'i para planejamento estratégiCO dos Partidos. permitida sua

dl\'Ulgação somente no hOTaria po1"iuco ou em propaganda própria.

~cra regulamemada a atuação das empresas de pesquIsa de oplm"o

publica e tambem a rcsponsabillzação de seus contratantes.

8rasllia, 20 de agosto de 1997
AMigo 3". O TrIbunal de C9mas da Umão (TeU) e a Secretaria da Receita Federal

(SRF) audnarão os Panidos Políticos, guardando-se O Artigo 150. inciso

VI. ahnea C. da Constituição Feder:n de 1988

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso, do senhor Nilson
Gibson e outros, que "Recorre a apreciação preliminar em Plenário do Projeto de Lei
n" 3.166191, que altera a legislação eleitoral e partidária", contém número suficiente
de signatários. constando a referida proposição de:

AMigo ~". O Panido PolítICO exigirá fidelidade panidaria.

§ I'. O Partido Político terá escola de formaçã<> preparando seU5 filiados

para o exercicio de cargos no Poder Executivo e no Poder Legislativo,

com currículos distintos.
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JUSTIFICATIVA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:"iAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal. Deputado Estadual
ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

. d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° • São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° - São inelegíveis para os mesmos cargos, no período

subseqüente. o Presid.::nte da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido. ou
substituído nos seis meses anteriores ao pleito.

§ 60
• Para concorrerem a outros cargos. o Presidente da

República. os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses
antês do' pleito.

. § 70
- São inelegíveis. no território de jurisdição do titular. o

cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins. até o segundo grau ou
por adoção. do Presidente da República. de Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeíto ou de quem os haja
sub~tituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

§ 8° - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
conêlições:

I . se contar menos de dez anos de serviço. deverá afastar-se da
atividade;

• lI· se contar mais de dez anos de serviço, será agregatlo peja
autoridade superior e. se eleito, passará automaticamente. no ato da
diplomação, para a inatividade.

•. ,§ 90
- Lei complementar estabelecerá outros casos de

.'inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa. a moralidade para o exercício do mandato,
considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função. cargo ou emprego na admínístração
direta ou indireta.

* § 9° com Fel/ação dada pt:/u HnuIndu Con.'iflllJ"lCmu/ de Nel'l.'íào número -/, de

1171161994.
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça

Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a
ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo
de justiça. respondendo o autor. na fonna da lei. se temerária ou de
manifesta má-fé.

.., /.(' r..f.:l;; r!'~" 1

Plenário. 26
1
de maio de Jeyj7.

,. . I
'/

§ 2·. No Poder Executivo, a nomeâção alcançará somente até o ll5SCSIOr

direlO do ministro de Estado e. no Poder Legislativo. o assessor direto do

parlamentar.

§ 3·. Será exigido 0\ <um) ano de filiação, no minUllO, para ocupação de

cargos e para a candidatura; Emenda Con~titucional aditiva ao inciso V

do parágrafo 3D
• do Anigo 14 da Constituição Federal de 1988. Deverá

haver renovação evilando-se o culto a personalidade.

o presenle Projeto de Lei, preconiza aperfeiçoar a legislação eleitoral.

Quero deslacar que esle Projeto de Lei é frulo de sugestão que nos foi

feita pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Delegacia

Sindical de Cumbica (São Paulo). Espero e confio que a proposição mereça o

meslimavel apoio dos Ilustres Companheiros, quando da sua apreciação.

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias' Fundamentais

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

CAPÍTULO IV
Dos Direitos P<'líticos

Art.14 - A soberania popular será exercida' pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e
nos tennos da lei, mediante: ' ,

I ' plebiscito;
11 - referendo;
III " iniciativa popular.
§ 10 - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
11 - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setehta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2ó

- Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e,
durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

§ 30
- São condições de elegibilidade, na fonna da lei:

I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exeréício dos direitos políticos;
1Il • o alistamento eleitoral;
IV • o domicílio eleitoral na circunscrição;
V ' a filiação partidária;
*Regulamemow"el. I.Ci número 9.096. de 19/09/}99.5.
VI • a idade mínima de:

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

-CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar

Art.150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

'1 - exigír ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça:
II - instituir tratªmento desigual entre contribuintes que se

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em
razão de ocupação profissional ou' função por eles exercida.
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos:

IH • cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da

vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a

lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco:
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens. por

meio de tributos interestaduais ou imennunicipais. ressalvada a
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cobrança de pedágio pela utilizaçlo de 'lias conservadas pelo Poder
Pl1blico;

VI • instituir impostos sobre:
8) patrimônio. renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos.

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores.
das inEtituiçõcs de educação e de assistência social. sem fins
lucrativos. atendidos os requisitos da lei; .

d) livros. jornais. periódicos e o papel destinado a sua
impressão.

§ 1° - A vedação do inciso 111; b, não se aplica aos impostos
previstos nos artigos 153,1, 11, IV e V. e 154.11.

§ 'r - A vedação do inciSQ VI, a. é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio. à renda e 80S serviços. vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes:

§ 3° - As vedações do inciso VI, a. e do parágrafo anterior não
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços. relacionados com
exploraçio de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados. ou em que baja eonlrllpl"eStação ou
pagamento de preços ou tarifàs pelo usuário. nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem imóvel.

§ 4° - As vedações expressas no inciso VI. alíneas b. c.
compreendem somente o patrimônio. a renda e os serviços.
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.

§ 5° - A lei determinará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos KCI"Cll dos impostos que incidam sobre
mereadorias e serviços.

§ 6° - Qualquer subsídio ou isenção. redução de base de
cálculo. concessão de ctedito pn:sumicIo. anistia ou remissão. relativos
a impostos. taxas ou eontribuições. sã poderá ser eoncedido mediante
lei especifica. federal. estadual ou municipal. que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o com::spondente
tributo ou eontribuição. sem prejuim do disposto no Art.1S5. § X'.
XII.g.

* j6a-n:Joriiotlatlapdal-:.-Jae-1IrICit-'1IlÍIIIDD3. de J7.lJ3IJ993.
§ 7" - A lei poderá atribuir a ~eito passivo de'obrigação

tributária a condição de responsável pelo pagamento de iD!posto ou
eontribuição. cujo &to gerador deva ocom:r postenormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga. caso
nio se realize o fato gerador presumido.

* §7"_uJopt:lGf:-JaC.-"""-Il1aÍlll<m3.Je 170J./993.

.......................................................................................................~ -.._ ..

CÓDIGO ELEITORAL.
LEI 4737 DE 15 DE JULHO DE 1965

IlUIibIi o C6dígo E1monl/.

PARTE PRIMEIRA
Introduçio

Art.l" - Este CódiRO eontém nonnas destinadas a assegurar a
organização e o exerciciÕ de direitos políticos precipuamente os de
votar e ser votado. exped' •

Parágrafo Pitico. O Tribunal Superior EIeitoraI _ lia

Instruções para sua frei exeeuçio.

Art.2" - Todo poder emana do povo e será exercido. em seu
nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente. dentre
candidatos indicados por partidos politicos nacionajs. ressalvada a
eleição indireta nos casos previstos na Constitui~e le!s especificas.

Art.3° - QualquerCI~ pode~.Jn~ em.c:aIgO
eletivo. respeitadas as condições constrtuelOll8lS e legais de
elegibilidade e incompatibilidade.

Art.4° - São eleitores os brasileiros maiores de 18 (dezoito)
anos que se alistarem na fopna da lei.
........_ "l .- _ ..

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

LEI N° 5.681 DE 11 DE JULHO DE 1971

LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS.
.............................................................................................................._ .

LEI N- 9.006 DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS,
REGULAMENTA OS ARTIGOS 17 E 14. § 3°.
INCISO V. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

. ..

TÍ11JWVI
Disposições FUlais e Transitórias

..............................................................: _ .

Art. 63 - Ficam revogadas a Lei número 5.682, de 21 dejulho
de 1971, e respectivas alterações; li Lei número 6341. de 5.de)ulho
de 1976; a Lei número 6.817, de 5 de setembro de 1980; a LeI numero
6.957, de 23 de novembro de ]981; o ART.16 da Lei número 6.996.
de 7 de junho de 1982; a Lei nú~re 7.307. de 9 de abril de 1985, e a
Lei nÜRJero 75]4. -de 9 dej~lhode .1986.
.......................................~ .; _ 0: .

........................................................._ -- .

P,ARECER DA COMISSÃo DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I-RElATóRJo

O projeto de lei em anãise. de auIaria do Senhor Depulado Nilson
Gilson. lA!ta a lel;sIaçãD eJeiIlnI e paIlidãria. l!SIaIIoIIeceIldo as seguintes
ciIposiçóes:

a) o Partido PtlJíIico contri am-lllCll.aQS de ....... l5ados <somente
"""OJnSlSaJidadesaJidlllles 9Jais der*u do Partido) e o Fundo ParIidllrio SlIfli consIiIuído de 10'll0
(dez por cen'lo) dos recursos efetivamente 3IJeC3dados. mensalmenle. pela SecteIana
da Receita Feder.II. pelo lnsIíIulo Nacional da Segoodade SocíaI e pelos quadros de
FISClIizaçáo do l5nislério do T.-.o e das Secretarias de FazendalFlfl3llÇ3s dos
EsJados e dos Munícipios_

b) o Fundo ParlidáIio guardará propon:ionaIida na destinação ao
Partidos Polílioos. C<riorme quarIIllaIivo de fiIiadosipall;Jmelllares;

c) obriga os partidos a rernuneramm seus p3IIarnentares.~
müslros.~~.etc.

li) o PartidoPolitico deve ler acesso Iambém a jornais e o acesso 00
rálio e à Ie/evisão deve ser ampliado;

e) as pesquisas mferenIes às eIeiçiies só podem ser admitidas para
p/anejamenlD eslIafégico dos Partidos. peÍiniIida sua divulgação somenfB 110 hooirio
poiJico ou em JlfOP3!lõWIda pnipria;

fj o TribdIaI de Cantas da União e a Seaelaria da Receita FedernI
audiIariio os Partidos PoIiJicos;

g) o Partido PoIitico exigirá fideidade partidãria e leIli escola
~ de seus &ados 1risando o exoo:iàD de cargos nos Poderes ExecuIiIIo e
legísIaJivo; •

h) define que no Podes" ExeaJIivo. a llClI1lI!aÇlio aIcançarà somenJe até
o assessor direilo do UOI1isIIo e. no Pode<" LegisIaIivo. o assessor 4imto do....nenJar;

i) exige 1 (um) ano de filiação para~ de cargos e para a
ClIIldidalura

Juslifica o __ que o projeto de lei objEJiva aperfeiçoar a legislação
eleiJooII e que ê fnjo de sugesJáo feíIa pelo Sin<icaID Nacional dos AtJlIiIDms FISCais
da Receita FedemI. Delegacia Sindical de Cumbica.

Eo reJalório.

• - VOTO DO RELATOR

cabe à Comissio de FIll8l\Ç2S e Tributação~ a propnsta quanto
à sua adequação linanceir.l e orçamentária. confonne """"""" os atIs. 32" IX, "h", e
53. li. do Regimento Intamo da Câmara dos OepuIados•
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Relativamente .à .adequação do projeto ao Plano Plurianual (Lei nO
9.276, de 9 de maio de 1996), para o quadrtênio 1996199, as despesas dele
decorrentes nãQ são previstas neste documento de planejamento.

No que conceme á Lei de Direlrtzes Orçamentártas-LOO para o
exercício financeiro de 1997 (Lei nO 9.293, de 15 de julho de 1996), não há restrição
especifica ao objetivo da proposição.

Quanto á adequação ao Orçamento Anual (Lei nO 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997), vale ressaltar o seguinte:

o projeto propõe que 10% (dez por cento) dos recursos efetivamente
arrecadados, mensalmente, pela Secretarta da Receita Federal, pelo Instituto Nacional
da Seguridade Social e pelos quadros de Fiscalização do Ministérto do Trabalho e das
Secretartas de Fazenda/Finanças dos Estados e dos Municipios sejam destinados ao
Fundo Partidárto.

atendimento dos casos de aborto previstos no Código Penal, pelo Sistema único
de Saúde". .

Em se trlltando' de matéria de grande repcrCU5lAo social,
entendemos que deva ser exaustivamcnte analisada e debatida pela cilmposiçio
plenária da Casa.

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 1997

~:::'ALDl- Oa/o'lfq 1-

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total. de As.loaturas: Confirmadas 090

Nao Conferem 0041
:Ucenciados 0001
Repetidas 002
lIegiveis 000

Tipo da Propo.içlo: REC

Autor da Proposlçlo: SALVADOR ZÍMBALDI E OUTROS

Data de Apresentaçio: 03109197

'Ementa: Recorrem ao Plenário contra a apreciação conclusiva do ProjetO
de Lei n' 20, de 1991, que dispoõe sobre a obrigatoriedade de
atendimento dos casos de aborto previstos no Código Penal, pelo
Sistema Único de Saúde".

Assim, a aprovação do projeto provocarta, somente no ãmbito federal,
uma perda de receita da ordem de R$ 16 bilhões anuais, se conSIderadas as receitas
tributártas e de contribuições estimadas em R$ 161 bilhões, para 1997, o que
implicaria em cancelamento de igual valor no orçamento anual. Além disso, o Art. 167,
inciso IV, da Constituição veda "a vinculação de receIta de impostos a órgão, fundo,
ou despesa." I

Diante do exposto, opinamos pela INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA do Projeto de Lei nO 3.166, de 1997

Safa da ComIssão, em' "li ('( \. ~ \..1.. ( ( ....... : l.l r"r~' ) t

( i I I '1.
\~/ I, f ~ /
1',).-......·/I-v'./

Deputado ADELsON SALVADOR
Relator

JIJ - PARECER DA COMISSÃO

,SGM - Seçllo de Atas (R: 6007)
I0)/1)9197 17:49:52

Conferência de ASllnat.nal

PiIiao: 0111 !

A Comissão de Finanças e Tribulação, em reunião ordlnána realizada hOle,

conclUiU, unanimemente, pela inadequação financeira e orçamentária do Proleto de LeI

nO 3.166/97, nos termos do parecer do relator Deputado Adelson Salvador.

Estiveram presentes os Senhores Deputados LUIZ Carlos Hauly, PreSIdente;

Adelson Salvador e Augusto Viveiros, Vice-PreSIdentes; Júlio César, Osóno Adriano,

Rogério Silva, Edll;ho Bez, Gonzaga Mota, Hermes Parclanello, Luis Roberto Ponte,

Arnaldo Madeira, Fernando Torres, Roberto Brant, Yeda Cruslus, Fernando Ribas

Carli, Jaime Martins, Mana da Conceição Tavares, Vanlo dos Santos, Delfim Netto,

Fetter Júnior, Júlio Redecker, Paulo Mourão, José Carlos Vieira, AntoniO do Valle,

Odacir Klein. Paulo Ritzel, Basilio Viilanl e Max Rosenmann

Sala da Comissão. "m 6 de agosto de 1997.

(~/ ~U(.~P--l

Deputádo LUIZ Carlos Hauly

PreSidente

RECURSO N! 184, DE 1997
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Salvador Zimbaldi e outl'll6)

Requer, na forma do art. 132, § 2Q do Regimento Interno, que o
Projéto de Lei n2 20, de 1991, seja apreciado pelo Plenário.

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENARIO)

ADEMIR LUCAS
ADROALDO SrnECK
AtCIO NEVES
ANTONIO BALHMANN

.ANTONIO DO VALLE
ARNALDO FARIA DE SÁ
ARNALDO MADEIRA
AA:fKARA
~USTO FARIAS
B,SÁ,
BENITO GAMA
CARLOS AIRTON
CARLOS NELSON
CELSO RUSSOMANNO
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRiNHO
CORIOLANO SAlES
CUNHA LIMA
DARClslO PERONDI
DE VElASCO
DELFIM NETTO
DOMINGOS LEONELLI
DUILlO PISANESCHI
EDINHO ARAÚJO
EDSON SILVA
EUJÁCIO SIMÓES
EURlpEDES MIRANDA
FEUROSA
GER~ON PERES
GONZAGA MOTA

Assinaturas Confirmadas

HELIO BICUDO
HERMES PARCIANELLO
INOCENCIO OLIVEIRA
JAIME FERNANDES
JAIROAZI
JARBAS LIMA
JOÃO LEÃO
JOÃOTOTA
JORGE TADEU MUDALEN
JOSEANIBAL
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE REZENDE
JOVAIR ARANTES
KOYU IHA
LAEL VARELLA
LEÓNIDAS CRISTlNO
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURÃO
LUIZ GUSHIKEN
LUIZ MÁXIMO
MAlULY NETTO
MARCOS VINICIUS DE CAMPOS
MARCUS VICENTE
MÁRiO NEGROMONTE
MARQUINHO CHEDID
NARCIO RODRIGUES
NELSON MARCHEZAN
NESTOR DUARTE
NEY LOPES

NILSON GIBSON
OCTÁVIO EUSIO
oLAvlo ROCHA
OSMÂNIO PEREiRA
OSVALDO BIOLCHI
PAESlANDIM
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BERNARDO
PEDRINHO ABRÃO
PEDRO CANEDO
PEDROYVES
PIMENTEL GOMES
PRISCO VIANA
RICARDO GOMYDE
RICARDO IZAR
ROBERTO BRANT
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO SANTOS
RUBENS COSAC
SALoMÃo CRUZ

SALVADOR ZIMBAlDI
SEBASTIÃO MADEIRA
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO TORRES
SIMÃO SESSIM
SIMARA EUERY
USHlTARO KAMIA
VICENTE ARRUDA
WELSON GASPARINI
VEDA CRUSIUS

Senhor Presidente:

Assinaturas Confirmadas Repetidas
ANTONIO BAlHMANN
S~ERINO CAVALCANTI

Assinaturas que Nilo Conferem
Os Deputados abaixo assinados, com base no art. 132 § io,

do·Regimento [ntemo, recorrem ao Plenário contra a apreciaçio conclusiva do
Projeto de Lei nQ 20. de 1991, " que dispõe sobre a obrigatoríedal!c de

CARLOS SANTANA
EDUARDO COELHO

LAMARTINE POSEUA
WILSON CAMPOS
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SECRETARtA-GERAL DA MESA
Seçl\o de Atas

, Oflclo nO16'f197

Senhor Secretário-Geral:

olIHJel:l NCDIt. r:muA:

Art. la A pr'Uca do abortuento, na. III,.t•••a U .
Art. 121 do C6digo Penll 8r..1181ro, ••ri n.U 'He .
pitallr p~bl1ca, do 5i.t.aa tlnico da Sao)H.

Brasllla, 03 de Setembro de 1997.
PuiQraro ooico- Exclui·se da dot.ralnsçl. U .... ..-c••

Put"deste arúgo os ho.pltall que nlo pnlt...t_l_t. ..
'rei di sa~de da aulh". Ucando r....lv.do••• c...... -rei!!
cll. PreviStos no Art. 121, 5 I. do C6dlQe P_I .r••U.I... •

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso, do senhor Salvador
Zimbaldi e outros, que "Recomom ao Plen'rio contra a apreciaçlo conclu.lva do
Projeto de L.I nO 20, de 1991, que dlsplie sabre a obrlg.toriedade de .tendlmento
dos casos de aborto previstos no Código Pen.I, pelo Slstem. Único d. S.lid.",
contém número sufICiente de signatários, eonstando a referida proposiçAo de:

090 assinaturas válidas;
004 assinaturas que não conferem; e
002 assinaturas repetidas.

Atenc'osam

A Sua Senhoria °Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE LEI N!! 20-B, DE 1991
(Do Sr. Eduardo Jorge e Sandra Starling)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento. dos casos de aborto previstos no
Código Penal, pelo Sistema Único de Saúde: tendo pareceres: da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação, com emendas, contra os votos dos
Deputados Alexandre Ceranto, Ceci Cunha, Jonival Lucas, José Coimbra, ChlcAo
llrIgido, Saraiva Felipe, Carios.Mosconi, Cipriano Correia, Osmãnio Pereira, SebalItiAo
Madeira, Arnaldo Faria de Sá, Jofran Freiat, Serafim Venzon, Luiz Buaiz, Nilton Baiano,
L1dia Quinan e Agnaldo TImoteo; com votos em separado contrário do Deputado
OImAnio Pereira e favorável da Deputada Fátima Pelaes; e da Comissio de
Constituiçio e Justiça e de Redação, pele constitucionalidade, juridicidade, técnica
'legislativa deste, e das emendas da Comissão de Séguridade Social e Fam/lia, com
subemendas, e pela anti·régimentalidade da emenda apresentada na ComisaAo, de
lICOldo com o parecer refonnulado da Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, nos tennciís do
art. 55, § 2." do Regimento Intemo, contra os votos dos Deputados Benedito de lira,
Jairo Carneiro, Ney Lopes, Paes Landim; Asdrubal Bentes, Djalma de Almeida Cuar,
Joio Natal, Augusto Farias, Darci Coelho, Gerson Peres, Jarbas Lima, José Rezende,
Prisco Viana, Luiz Mãximo, Marconi Pari"o, Coriolano Sales, VICente Cascione, Pedro
Canedo. Corauei Sobrinho, Ary Kara, Zaire Rezende, Benedito Domingos e "nia Bacci.
Os Deputados Marcelo Déda e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram votos em
separado.

(PROJETO DE LEI N° 20: DE 1991, AQUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

• Projeto Iniciai 2

- Na Comissão de Seguridade Social e 'Família IJ
• termo de recelllmento de emendas· 1991 IJ

- termo de receblnwnto de emendas - 1995 ( nova legislatura) IJ
- parecer da Relatora IJ
- emendas oferecidas peia Relatora (11) 16
- parecer reformulado 22
• parecer da Comissão 2~

• emendas adotadas pela Comissão (10) 2~
- votos em separado dos 'Deputados Osmânio Pereira e Fátima Pelaes J(I

11I • Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
-termo de recebimento de emendas - 1991 39
• emenda apresentada na Comissão 39
• termo de recebimento de emendas· 1995 ( ~ova legislatura) JZ
- parecer da Relatora J3
• .ubemendas,oferecldas pela Relatora (4) ~I

• parecer I1\formulado ~

- parecer di ComissAo "
·lUbemendas adotadas 'pela Comissllo (4) 62
'. votos em separado dos Deputados Marcelo Déda e Luís Eduardo Greenhalgh 65
• .xposiçAo dos ~putados José Qenoino. Nilson Gibson, Salvador Zimbaldi

• Asdrúbal Bentes "

Art. 20 Nos casos ea Que a pr'tlca do abort_ntl t...... ..
aoUvo o r isco de vidl Itual ou iainent. d. Qut...t.. .. ..

, rado "edilnte OllQnóst1co, pnr escrito, do a'dlco r....n I!
11 paciente.

Par'lIrafo .mico- A Qestante OOder' rOCilrre,r .ela' e_11/Itll
rererldl no "Caput" oeste artlllo, a to"lI.lo Multlo,"fh.l_l
OI unidade de saúde rererida no arUQo .a dote w.J....

Art.,a No. casos ce gravidez re.ultanta eI•••tuIt&'O; .....n ••
aento ser' real1raoo ..ediante apresantaçlo oa dai. de , ..&sell
po11c1ol de ocorr~ncla, ou 00 laudo 00 ln.tltuto "'dlc. 1........

de ou~r.. peças·de inve.Ugaçllo" bea coao·luter&zaçl.·· ••rlt,·
Ur..aOa pell pr6pria ge.tlnte ou por seu ·reor~.ant.nt. 1•••1 .....
casos de incapacidade.

'10 A gestante ou seu repr••entante leOal; nos c.a.a ..
incapacloaoe Oeclarar-••-. ciente 00 dlspo.to no artiQe ".Q ",o
C6digo Pen.l Bras11eiro.

I 2' E. c..o. d. dl1vlda .obre os d~nt...., .....U....
a Coah.lo MulUprofisslon.l ·da unle1ldl d•••ücI8, slr6 ellla8d. a
a •• aanH..tar a d.var' aalUr. par.c.r n. praro abl.... $ .111.
b....elo ea prova pol1clal, na oit1v. ela Q..tmnt•• d, t.sc""""".
• Ia dlaall alio. da prova.....It1e1.. 'I. dlrdt••

I'· O abortaa.ntei ".ar' r..Uzad. "O prazo .. , dlll c.,..
tado. d. apre'."ta~o do. doeu••ntos r.r.ride. n. "C...,t" "
arUgo, ou do p.recer di Co.lsslo Mult1prorh.I_1 n.. 111,.' .
•• que ror cabhl1 a .ua adlolo.

f 41 No. ca.o. d. QUviellZ re.ult.nt. d••sc.,.ro • • ".r
ta.ento " ood.r' ••r real1l1do .U a 12. a."ns d....t'C". •

Art. 41 A dlreçlo da 5Ist••a tlnlco da 5alldl • qu.1 f 11... •
Unidade de 5a~de, f rllponsivl1 Plll indlc.çl. da Coalssl IU •
pronulonal, ouvida previaa.nt. a dlreçla 10e.l di Unld d. 5,.
~d••

Art.). fica ....gurado ao a'dlco • posslbllld... de.. "suBIr
do abortaa.nto ea quallquar d.. lIip6te... dlsclpl1n'llI. NI

rara.. de concUncia la conroraidada coa a C6.lgo 11.· tUea In.

P.r611ur. OOlco-. O disposto no ·caDltt" "I. '.r••t _.
quar lIi.6t... a re.pon..bllldad. da Unida11. d~ SI4cI8 ... CUDIIl&_.
to d. lei.

Art. ,. Esta 181 .ntr••a vlQor n. d.t. d. sua 1UlI1Ie'C...

Art. 7' R.vog..... li dlsoo.lça.. aa contr.,ll •

JUSTIFICATIVA

Aa cOIIIIUcaça.. 110 .borta..nto tac:.. .ntl. li

c.u... di aorttUdad••at.rna (.orte. rallel "'v&"•• I.~

to I p6s. parto). O. n~a.roa, • re.pei to .1. IflClI'O'. ftv'" '.
elaftCl..Unle1.d. que carc. a ..sunto. No .nt o • 0.11.5. r,a. ..
clrlla d. oUItI•• d••b.rto. • .. oUlIar t ..
IIr ana ".'11. d.corr.nt.a d. c llc 8 .. ...., .
s...... t ...,. grllld. paroan ftl•••",• ...a .DI.,. r.n•• ur....'. qui .It. ,,"a_ ~ .
....., .1.. lia 'tlol • Judll'CI, , ,. .

A a..&.laç.. atUla '"' I ...U, Cll UII' .
S1~'1I".' allOls lar. O IlIart_", A _ "...... ...
li .,_...... ro....""atlv•••"Uo'U 11II '11lIllt.;..
8I1'lIIt..._ '1"", da. o.... .,....t .. na .tUla a a........
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t.. o IIOcltr p4bUco prevllto •••CD.. e regula..nt.cDu que per
.U.. o. 1IU1htr.. tnnsfC!r.tr estta dllpOl1thns 1*gsll e. dite!
ta real.

e o lsto QUtt se propDe tata projeto da ld.Ela se bOld.
.. UH nonaUnclo fdto e. "., na cidada de 510 P.ulo e que
o ,.rUr do suo illlllontaclo a. uo· hospital p4bllco ounieipal g._
rantlu ..t. lIU.Uo o lIUit.s 1IU1horas QUe ,rocuror.. o servico.

OI.to for.o 0100·j6 pr.vilto ~o CódillO P.nol h6 d'coOo,'
8O' qu. por folt. d. uo. r.gula.lntoclo iegol ••i. d.tolh.do
continuava IÓ no p.pll, tornou-'I um dirlito rlol, .fotivo, con.
cr.to.

S.IIUI .nexo u. parecer d'·Ptocur.dora do cidad. de 510
Plulo Inoli.ondo I iniciativa d. Secretlrio Municipal de So~oe

~andO do .uo fl.e de consult.s ~.pios .s v6rios entid.d.1 co.o:.',' ~

GAI, CRM, ETC, QU. pr.cedorl•• i.pl.ntoclo do prollro.1 nl cidl.

'" "TRANSCRIÇlo DA EMENTA: ABORTAMENTO- Partiria Que rellul.-
•u.:pr6tic. n. R.d. Hospitollr Mu
nicl~ll; nOI COlO' 101l01••nto pr;
vlltos':! Rlséos de vida .otorno ;
IIrovidez result.nte de estupro. '
Lallolidade e lelliti.idode. SUIl.I.
tOes e alter.cOes.

INTERESSADO: AI.essor. do Prollra.a Sa~de da Mulher
ASSUNTO: Proposta de Portaria da S~cr.taria Municip.l d. Saú-

de sobro o .borto.

ASSESSORIA JURtOICO-CONSULTIVA
SR. OR; PROCURADOR ASSESSOR CHErE

A A••••sor. do Prollr••o de S.úde da Mulher solicito o
..r.clo;lo da .inuto d. Portaria do Secretario Municipal de
Sl4do, lftO.odl • consulto, tendo por objeto. rellula.ontl;lo do
atendl.onto • 1IU1her, na Rede HOlpitol.r Pública Municipal, nOI
caio. da Ibort...nto lagal.ente previstos, Quais s.ja., , riscol
da vldl .at.rna e IIrlvidez resultante de estupro.

A .inuta da Portaria, após dater.inar, no ortillo '.,.
,r'tico d. aborta.anto por unid.de da Rade HOIPitalar ~nicipIl

AOI caiai lagal••nte pravistos a obsarvadas as disposicOes por
.1a 'Itotuldas, dispOa nos artillos 2. e 'I:

"Art. 2.- NOS c.sos e. que a prática do aborta.ento
tenha por .otivo o risco de vida atual ou
Iminente da lIestante, será realizado .edla~

te laudo lavrado pelo ~édico r.sponsáv~l ~!

la paciente n. Unidade B'lica de Saúde.
S,R- Nlo obtendo a géstante o laudo .referido no

"caput" deste artigo, poder' as ta caso jul
lIua Que corra risco de vida recorrer a Co •
.isslo Mult1proflssional da ·Unidade Hospit!
lar rtredda.. no artlllo U desta Portaria.

S2•• Eo qualquer casõ~ realizado o abota.ento a.
dlcorrlncia de risco de vida da lIastantl
cópil do laudo .'dico que o pratidoú ou na
dlcislC! que acolheu o recurso intarpolto na
for.ado Plr'lIrafo antecedente, sar' enca.~

nhado ao Conlelho Regional de Madieina do
S'o Paulo. .

Art. 'I. Nos caiai de IIravidez result.nte de estupro
o Iborta.lnto slr~ realizado aediantl apre
lontaçao de cópia"do registro poUclal 'da
ocorrlncio e do .lalldo do Instituto Medico
Logol, bea co.ci' 'íutorlzaçlo escrita fir•••

da pela própria gestante ou por seu repre 
.entante legal nos casos de incapacidade.
Quando o laudo do Instituto Medico ,eLegal,
for inconclusivo quanto à caracteri.zaçllo
do estupro, o caso poderá ser submetido à

opreciaçllo da Comissilo Multiprofis
sionai da Unidade Hospitalar rerer!
da no artigo 40, desta Portaria,que
atlstará, em sendo o caso, a legal!
dade do abortamento a ser realizado

S21- A Co~isslo Multiprofissional da
Unidade Hospit.lar, para os. rins do
disposto no par'graro antecedente ,
e.itirá aprecer no prazo de 05(cin
co) dias, baseado e~ prova pericial
na oitiva da gestante e de testeau
nhas e em deMais meios de prova
admitidos em direito .

S,. O abortamento, em qualquer caso, 5!
rá realIzado no prazo de 07 (sete)
dias contados da apresentaçilo dos
documentos referidos no "caput" de!
te artigo ou do parecer da Comissio
Multlprofissional da Unidade, nas
hipóteses em que ror cab1vel a sua
ediçllo."

o artigo .R da .ortaria cuida da rormação da Comissão
Muitiprof111ionol e o artigo 5. estabelece a possibilidade de rec~

lO do .'dico ao abort.mento, por questão de consciência, rearirma~

do no par'grafo ~nico, a responsabilidade da Unidade Hospitalar
prevl.ta no artillo ' •.

t O realtório. Oplna.os.
Entonde-se por abort.mento"(de ab ortus, privação do na!

ci.anto), a interrupçlo voluntária da gravidez com a morte do Pro
duto da concepçlo"(cf. Paulo José da Costa Jr in Comentários ao Cé

daRo Pen.l -1'88-volu.e 2.p.32)
A palavra "aborta.ento", utilizada pela Portaria em exa

.e, conrere-lhe u. acentuado apuro terminológico pois o termo
!!2!!2, conquanto seja geralmente utilizado, signirica o proouto
aorta ou I.pelido, enquanto aborto é o ato de abortar.

No tocanto .0 sue histótlco, v"lo tUlIlCrDVlr os .eguin.
tal te.toI de Paulo JOI' do COlta Jr.:

"E. Roao, nl. os XII T'buos nl. ai leis
llil d. Rap~blico cuidara. do aborto,
ent.ndere~ que o feto, fazia parte do
corpo da geitonteC.uliori. pari Quo·Oe.
lo podia dilpor livre.onto.
roi co. o criltianil.o QUI o aborto pai
IOU a ler repriaido •
. .
Nal llllisloçOI. atuais, h' trll tlndtn.
Clal. utia bestante r'ltritiva cooo· I"
raz'~otar no Código Plnal villonte. Ou •
tra ••is,poz.ilSivo, que conelnto o
aborto' nua ••ior núolro de calolC prole
nu.erosa, Idade avançada da .ulher; ..r
t.·DU incapacidade do pai. oulher . na;
Cilada, pOlllval doforaaçao do foto, in
capacidade fllica ou PllQuica da àU :

lh.r). U.·tlrceiro grupo de I bal.
tirite liberais, confiaa a dlc•. _U • ou.
lh'~ e per.lta. Que o "dica d.cida
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quanto' lO Iborto.1! o criUrio ldOtldo '
por plh..., CD1l0 o JIPlo, I SU'Cil, I'
Hung~l. e' I'R~ssil, ond. I tl.1 de nlt!,
ltdide • bllxl e IS tl.IS do Iborto le.
~'fs' .uito, grandes.
A' C~rt. SU~~I~' dos Estldos Unidos dlcl

• dlu, e' 1973, co. b"l nl prlvlCY, I 1;'
gaiidlde dD Iborto nos trls pri••iros '
'Ises ~ grlvidez. EssI tlndlncil lib••
rai .~ó~tiYa lé.lerou-sl nl 'Iioril dOI
pd'sll ClIsdll 1~67"(ob. cU. P. 31) I

A ilQls1lçlo br.silelra ItuIl • 11tl••nt. restritivI ,.1. QU' InQUldrl no' Ibozt..ento leo_l Ipenls dois CISOS: O loor.
tI.ento nlc.nário que. SI disUn.. I salvlr a vidl di gutante e
O Ibortl..nto chl'ldo s.nti'en~àl' ou .~rll, QUlndO a grlvidez é
rlaqltlntl do Istupro. t o Que dlSll~e o Irtigo 128 do C6digo Pe.
",11

"Art. 128 - Nlo se pune o Iborto prlticldo por •••
dleo:
AbDrto necess'rio-
I· se ri60 há outro .110 de sllvlr I gestlnte;
11- se I grlvidez resultl de estupro e o
Iborto • prec.dido de consenti..nto di gestl~

t., ou, qUlndo inCIPlz, de seu repr.sentlnte
1.gl1. "

Os 'Iles dls leis restritivIs já rorl' IPontldlS por
Mlleno 'rlgolo, nos seguintes ter.os: "AI pior.s llil·slo Iltl.e~

te rlstritivls, pois conduzeM a realizaçlo de abortos ileglls pe.
rigosos, Tais leis nlo podem ser observadas nem i.postas pel1 au
toridade., levando o sistema penal ao descrédito. Reforçllll as
desigulldldel sociais, discriminando contra os menos flvorecidos.
"(Lic&es de Direito Penal-RJ-19Bl-vol.l-p.113)

Seria razoável supor Que a prática atenuarll os maies
Idvindos da legislaçlo restritiva. No caso.brasileiró, por'.,nlo
roi o Que ocorreu, ao Menos nas hipóteses de gravidez resultlnte
d. IStupro.

O Ibortamento necessário nlo tem suscitado, ao longo
do te.po, grandes polemicas.

"Já nos tempos Medievais, médicos e juristls cnn_
s.ntil' e. Que devesse ricar à mlrgem da represslo o aborto ne •
c,ss'rio", Que Hungria considera "um caso especialmente destlca
do de estado de necessidade, "assim definido o aborto necessário
"l"é I interrupçlo artificial da gravidez para conjurar· perigo
c.rto, é inevitável por outro modo a vida da gestante."CCo.entá.
rios ao Código Penal- forense- ~io -196B-Vol.V-p.307/30Bl.

Arirma, ainda o au~or ant~s mencionado, ser preciso'
IP.nas, que seja manifesta e urgente a necessidade 'nlio sende
Ibstrair-se, Quando poss!vel, a consulta a uml junta médica.

Nlo é preciso o consentimento da ge~tant~, que poderia
'Icriricar-se e' favor do ri~~01 neM h~, necessidade de sere. ou.
vidas plrentes ou o marido; Que poderiaM decidir I respeito do
Iborto .ovido~ por interesses'de ~ucessio hereditáril.

NI plllvrl de Nelson Hungria:"Em tal situlçlo o .'dico
lasist.nte , o árbitro a Qu~M.~abe decidir sobre I continuldlde
ou nlo do' processo de prenhez"(ob. cit.p.3Io)

Entre os dois interesses .eN conflito, I vida biológica
do reto ou di .Ie, a lei oPtou pela v,ida da mie, cabendo ao m'dico
Igir, I,puldo ao dispositivolella~, l?erMh,si,vo:

"t o .édico Que cabe a enorme responsabilidade de dizer
se d.ve ou nlo sacrificar I,spe~ personae. A ele incumbe pronuncl
Ir-se Icerca da necessldade e ~o Momento da intervençlo. Deve, sem
pr., que poss!vel, ouvir colegl ou coiegas, ·se. Que isso sejl entr!
tinto, condoçlo ,iMpefltivI"(E. Magllhles Noronha- Direito P.nll
SlreivI- SP.196o-p). .. :".. • •

.1 Queltlo I ser re~olvidl.pelo loortl.ento nee.ssário. é
I~tritl••nt. de ordem médica. Nlo há l~gar plrl interr.rlncil d.

prorissionlis de outras áreas, no te~a restrito do Iborto n.c.ssá.
rio.

Nesse Ispecto, a Portaria sa Secretlril Municipll d.
Sl~d., deverá, I nosso ver, ser 1Il0dificada. plra plsslr I rll.r
rlrlrlncil • Juntl MédiCI enio' Co.isslo Multiprorissionll, p.r.
mitindo, alndl, Que I eil possa recorrer o médico QU' Issiste I
g'ltlntl, .1•• di própril plciente, tl.bé. se deMonstrl e.c,slivI.
• 1.i nlO.rlZ elll exigêncil, Que ta.bém nDo contl do Novo C6digo
d. ttica M'dica, aprovldo em B de janeiro de 1988 pela RIsoluçln •
CrM. NR 1.2.&, do Conselho federal de Medicinl. A propostl di
r..ISSI de cópils dos laudos lO C.R.M, enQuadrl-sl nl ••s•• clt.go
ria. ~ Inexigida, tanto pela lei, Quanto pelo Código de ~tica Héd!
ca.

A rigor, o novo Código de ~tica Médica contém apenas um
dispositivo relativo ao abortamento, consiste no art. 43, do capi
tulo 111, relativo à Responsabilidade Profissional:

É vedado ao médico:
Art. 57. Deixa de utilizar todos as meios di.poniveis de

diagnóstico e tratamento a seu ai cace em favor
do paciente.

Art. 5B- Deixar de atender paciente Que procure seus cu!
dados profissionais em caso de urgência, Quando
nlo haja outro médico ou serviço médico em
condições de fazê-lo:

Art. 61- Abandonar paciente sob seus cuidado~."

De resto, ~omo aponta Paulo José da Costa Jr.:
"Oi ante do preconceito proibitivo do direito canenlco, a

doutrina italiana cogitou em punir a recusa do médica em atender a
paciente P?ra salvá-la, realizando o aborto. vannini, Que analisou
com prof~~didade o assunto pronuncia-se pela omissão de socorro
(ob.clt.p.)?)

Em efeito, no crime de omissão oa socorro, previsto
no artigo 135 do Código Penal, a conduta punível qc~siste na
'r'eCl,lsa de p'restaçaõ de assistência ou de socorro 'à pessoa invá
lid~ ou ferida, 'ao desmparo ou em grave e iminehte perigo. Se
há o dever jurídico dê assistência, e da omisslio' resulta a mor

:te, p médic~ '~od~rá ser ,condenado pelà prática de homicídio cul
posó :ôm1ssivo: (lIT '521/432). '

'Outra .odalidade de abortamento legal é o da mulher
engravldâda em virtude de estupro.

, Estupro ~ b delito previsto no artigo 213, do Código
perial:

~Art. 213- Constranger mulher a conjunção carnal medi
ante violência ou grave ameaça.
Pena-reclusão, de três d' oito,ahos"

Segundo Celso oelmanto, no tip~ objetivo' do crime de
estupro; o ri~cleo' é o cionstrange~, forçar, compelir, obrigar.
~o constrangimento deve' ser feito mediante violência (física~ou
grlv~' ameaça(a~e~ça de'mal sério é idOneo)' e deve haver dissen-

,so da vítima.(Código Penal Comentado- Ediçlo Renovár-1988-2Q e
.dTçlio:'p. 3B9".

.' "O'crime de estupro exige exame de cOTpo'delito"
'~JTJSP ~B/40B) que nlo é suprido pela conflsslio.~~T 552/348).

Entretanto,"!ie o estl,Jpro é realfzado mediante grave a
meaça,nlo deixando vest!9ios, o exame peticiai é dispensável ".
(RTJ 9B/127, RJTJSP 70/369; 94/458-RT 570/306 e 604/399),

A legitimidade do abortamento nos casos de gravidez ,
resultlnte de estupro foi vivamente discutida na época da Pri'
.eira Grand, Guerra(1914.191S), qUlndo l,lm grande número de

.ulheres violentadas pelos invasores, solicitou autorlzaça6 pa.
ra abortar.

A opinilo prevalente foi no sentido da nlo incrimina
çlo dD IbDrtl.anto em tlis casos. Oiv.rsos códigos Issim disp&e
d. po16nil, Uruguli, EQuldor, Cuba, Argentina e outros.



27576· Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1997

por
dasse

Sustanta Nelson Hungrie:
"Nada justifica que sa obrigua a mulher estuprada a

acaitar a aatarnidade odiosa. que di vida a u~ ser que lna
racordará parpétuamenta o horrivel episódio de viollncia sofrida."
tob. cit.p.312)

E Magalhlas Noronha também sustenta:
"A aulher viollntada. agravada na honra eilecida

abjata lubricidada. tam o diraito de desfazer-se do fruto
coito",(ob.cit.p.7a)

Sob o iapacto da afirmaçlp.deNelson Hungria. no sentido
da qua, Na prática. para evitar abusos. o médico só deve agir aa _
d1anta prova conlcudante do' alagado estupro"-ob.cit.p.312- surgi.
ra. vários equivocas. ,

,. ,~dos principais aquivocos na ~atéria consista na cren
ça da qua saria exiglvel alvará. judicial para a prática do aborto
aublaqulnta a astupro.

A lai nlo contém assa axiglncia, ~ua também nlo se enco~

tra nal a.nifastaçOes da melhor doutrina.
Allim. segundo Hung~ia; à alvar' judicial somente saria

çonvanianta a ~alao assim Qu.ndo.•stivasse.~m andamen~o,. processo
criainal contra o altuprador: '

"Para sua própria,s~gurança o médico devará'obter O con.
lanti.anto·da gestante ou de' seu representante legal,' por .escrito
ou peranta testeaunhas idOneas. 'S~ exixte. em :.ndaaento. processo
cri.inel contra o estupridõr ~aria,bQ~:que· fossem consultados ·0

'Juiz e o rapr..entante do M~n~$tério Público,. cuja aprovaçlo nlo
deveria ser recusada desde que houvesse indicias suficientes para
a prillo pravantiva do aC~~adO":(~b:cit.P.3i3i:igrifO n~sso);'

Magalhl.. Noronha '~':'tende d~' "s~a for~p:: "
"O aédico, ea seu pr6prlQ'inte,e~~e.,dev~ agir coa ai
.aiores cautelas~ Abstraída a,h~pótesa ~~ gravidez da a!
nor de quatorza .nos •. g~andq.~ viol~ncia é presumida. s6
deverá intervir mediante pro~a,cabal do ~alito.

•••••• ~ ••••••••• , ••••• ~ ~ • ',: .t f , •••••••••••••

.C'IO , antretanto nlo, tenha havido,rea~mente,es~upro, !
pelar,dal aparlncias,a~contráriq.a boa-fé do,.édico o
i ..nh de culpa. respondendo a mulher pelo dali to'. . do
artigo 124. 21 p._rte''',(~b. Cit,P>S; no mesmo.: sentido

Nelson Hwngria, ob. cit.p.313).
Paulo Jose da Costa Jr. também considera aconsalhéval ,

ouvir o juiz e o promotor. se o pro~esso criminal relativo ao
astupro. astivar am curso. aditando que "se apesar de todas ai
·~parlncias. 'nlo tiver havido eltupro. o .édico nlo responde pilo
cri", a. razló do arro lobra a ilicitude do fato(art.21). A MU
lher. todavia. responderá pelo delito contido no artigo 124. le-
gunda parte". (ob. cit. f. 38. 39). ,

O importante é notar, paralelamente à jurisprudlncia •
que fir.a ser dispensável o laudo de corpo delito do estupro. no
caso dI constrangimento por grave ameaça. a observaçlo de Nelson

Hungria:
: ~Nos casos de viollncia fi~ta ou presumida (art, 224)

a própria gravidez. via de regra, constitui a prova
evidente do estupro."{ob~ cito p.31) (grifo nosso)

Assi. nos casos de viollncia ficta ou presumiba(,órave

a.eaç.). nlo há necessidade de laudo do Instituto Médico Legal.
pOdendo base.r-se o médico em outros' .eios de convicçlo.

.0 professor Hélio Go~es pontific.va. em 19S0:

"Na prática do .borto mor~l surgiria dificúld.des.Co.o
por ea prática a medid.? Poderá o .édico provocar o
aborto em f.ce unicamente das alegaçOes d. aulher'gr!
vida? O.s infor.açOes de terceiros? Oeverá o médico
agu.rd.r O pronunciamento do judiciário o que poder i
aca'rrÍltar 'o trancurso" dos" primeiros meses d' gestlçlo
periodo em que. intervençlo é m.is fácil? Bast.rá' a
ex.me pericial .test.dor do crime? O que é evidente é

que. tendo a lei .utorizado·. provocaçlo do .borto
nlo Quererá tornar' ••adid. inoper.nte. por só vir 'i
autorizá-I. tld' da••i's','111poe-se u.a soluçlo.
(Medicin. 'Lagal- rreitas Bastos-SI. Id, 19S0.vol.LL.~.

~.8)

COllio se verUica,' • Pórtai1'e da Secretlria Municip.l'
di S.úde tént~ fornecer 'um.·r.sposta ••ss.s questOes: 'so.enie'
por excesso de c.utala poDer-se-' ir '.réa do que a Port.ria .1 
·c~nçoú. exigindo;,a um alv.rá judiêiai'Que nem a lei na. 'I

.alhor·doútrina'e ·t.~pouco· á júrlsprudencia .xige.
'... . 'cremos .penas neceslári•• ·.lém d.s .lter.çaes já suga~'

ridas.·'a .0dúic~çIO·d. p.i.ilU·ítestei.'. pelo vocábulo opinar·.·· '
no S1 g , do art.3g~'d.·portarl.: ··í"O'pOtque • Comissló Multipro

"Ússiônal', 't'.ni:ô' Quanto' õ· ~'dico,' apôntará elementos que juSti:
fiQu~~ á'éredulidede, 'os lndiciós'di r.zoabilidade d. suposiçlo d.
pr"via' oco~rlilci' de ~m' alitúpr'o',' Nlo tirá. contudo. condiçOes para
".testar" • elgalidade do aborto. ,,'

EM su.e, no nosso·ent.nder •• Port.ri. da Secr.t.ria Mu
nicipá1 'de S.~de; é legal e'iegitima. estando de acordo co. a lei
co•• 'aoütrina e com '·jurisprua'néi., pátrias. ea seus pontos bási
c05; cont~ibul peta a eretiva aplicaçlo da lei. nunca .ntes aplic;
da ~o.· rigor'.' áileur de já ter mais de 40' anos de· vig'nci8; atend;
• re.lidade dos fatos. diuturnamente comprovados pelos jornels. no
sentido de que o número de estupros nlo denunciados enio relata 
dOI é auit~.•aior do que o número de possiveis e eventu.is queixas
falsas, e enfim .. nlo a soluçlo, há .uito recl••d•• "

t o p.r.c.r • S.M.J

510 Paulo, lO da ••io d. "8'
ARABELA MARIA SAMPAIO DE CASTRO
Procuradora-P.G,M-G

At' a .fativ. laplantaçlo do progr... deva-I. anfrantar
obltáculos d. toda ordaa apel.r d. todos OI partcaral f.vor'vell •

Alli. faz n'C'llário par. lua a.tanllo a outral ragiDel,
d. uma 1.gill.çlO clara a tratando a.pliclt••ant. IGárt ° .asuntO.

LGISl.AÇAo CITADA
Con,tituiçaO r.daral

-Art. 22'- A fa.Slla, bal. da locledade, t .. '1 
peci.l prot.çlo do Est.do.-

S 7D - rund.do nos prlncSPlos d. dlgnld.de,da
passo. huaana a da patarnldada r'IPonsáv.!, o Planajaaanto f..l
liar é livra declslo do c'l.l, co.petindo .0 Estado propiciar r.
cursos educ.cionais e clentificos p.ra o •••rclcio dali' dir.lto
vadada qualqu.r fora. coarcitiva por p.rta d. inltitulçO'1 afiei 
ail QU priv.das."

Código ·P.nal

Aborto Noc'll'rio
"Art. 121- Hlo la pune o .borto praticado par -'di

cal
I - Sa nlo h' outro "ia de ••1va~ a ~.t~

t.;

Aborto no Cala d. Gravidez
Resultant. da Eltupro

11- s. a gravldaz,r'lult. d. a.tupro. a,o,aborto
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I prec.dido d' conllnU••••tO. <lI 1I.,t~t;. 0\1

quando incapaz, da .au .,ap'••ent~t.!...l.

5e1l das ..ss&n. Jq d~ ~a' ',da '""

ç,:~ .

Asrlldeço anteciplldamente e aguardo breve resposta. .
Atenciosamente,

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM%LIA

'rERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 20/91

COM/SsAo DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1L1A

Nos termos do art, lU, caput, I, do Re'Jimento Intel:,
no da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da Re.ol~

ção n9 10/91, O Sr. Presidente determinou a abertura ~ e divulga
ção na Ordem do Oi~ das 9omis~ões - de prazo ~ara ~pr~sentaçã~
de emendas, a partir de 30/10/91, por cinco ses.ões: E.go~ado o.
prazo. não foram recebidas emendas ao projete.

Sala da comissã~, em 06 de novembro de '1991

UOI$UCAO CITADA. ANeXADA I'&I.A COORD&NACAll
DAS COMISSDE8 I'&RMANENrn

CODIGO I'ENÁL
1IICaftO.I,III........,.~• .,.

············,·······.···.··.·········1············.·. .: .
.•AItTE~

m-1-_~ ClONI1IA " _A"
('AftnII.O I - DOSClllMESCOHTaA AVIDA... ".,.,.;. ' ~ ~~ .

Aft, UI - _._ _1_._..._.._._ _ '
__c:......__ .

"-..-- .........._..•_.--.~._...---..__..........

Maria

[
'i.·(...V

Inéllré Beua Lins
Secretãria

,Il11\.O 111 - 001 (lIMII CONTlI" " "DMINllTaACAO PU_A.. ; ," .. " ~.. " ", .~ .: ; .. ," " ," ~ .
CAfITlILO lU - 001 CalMO CONTIl4 A ADMINIsnAÇAO

lIA 11/S11Ç"

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 20/91

Nos termos do art. 1190 caputo lo do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resolução n.o 10191, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia ~s

Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 13/3/95 ,
por cinco sessOes. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ae
projeto.

~,d"'::-:l
Miriam MariajBYagança Santos

Secretária

••.••• JIo,.', ••• ,•••••••••••••. ! •••••••••••••••••••••••••• 0'0

.. e-,...~ ...~
AlI. .. _,...... ••to *~. cu 'c.......,.... oc:orrkiI

......_.~ ·.. Mf...,ado:...-~...- -'-""."'.""''''-•• 0.0 ••••••• 0/ ••••.••..••• ~ •.••.•••••.••...•••.••••• -

.- ~"" ,. ': .

'-"ii'ii'iicl o de"rqlu.v_n~o (DCD, .n. 1D
do. Pro~eto. de Ld n9. L.1!1.L.'DI S.,,,
'DI 20"'1 ,~" 1~1fi7tf, 1L1t4",
, ._(5l7I'f, , .120,-,.', L.l1'Z9J, 2;022""
J":"õffii';, n42'''I~' 3."""3,
3.''''1'3, ••08D/'3, ••182/'31 ••5."'41
••"02/'., ••"0/'., do. PZ'O;eto. de Dea
to Leqi.làt1vo n9. 53/"J "'/'2 ••~2/
da. 'ropo.ta. d. !alnde ~ COn.ti~uiv.o

n9. 53"', ""'2 e '32"'. Quanto ao P
";nb' d. Le1 n9 3.'D',U, condd.Z'ldo pr
;udice~o o pedld», ~.ncSo _ viat.e lIio t
aido o •••~ .ubaetido a arqu.

Bn IUCD, art. 105, :rUI. Publ1
BIIl / / "5

'. % arn

Sala da Comissão. em 20 de

Atenciosamente.

março de 1995.

rABEg;BpA

CDMlSSÁODE.SEGJJmOADE SOCIAL EFft..MÍJJlI

",,,ai.",
. Requeiro a Vossa Excelmcia.. nos tcmIOS do Art. lOS

.hripsfo Único 'Cio RegimCl1to Interno ela Câmara cIOs Depuwios. o
tIIilIirqilivamento' ru'!:to e pwo a ciw: • /

.PrajetDI·tde'Lci: 4119 67 20J?1~ 5191.\1174191 139419(,
14S6191!'192019., 36191.'~~~ :)023/91 ,c:.42191~2246191( I-RElATÓRIO

•

7 "3901191, 3970193.x.wS0I!/3, 2193. :4546194; '4702l94( .
10194' /'1-:' . . . - o Projeto de UlI n' 20 do 1991 de autoria dos Sonhor... Doputodos

"'__"A C . 'anal' 169'" / '.7"' ln3(176/93./ .v. \..o O",,.... Eduofdo JOlQll .. Sandra S1ar1ing. trota da regulamentoçoo do pr6llca do aborto
......ele~ OIIStIt1lCI '·1 ,,,3. r P" • "/ -, ~ ,- permitido por Iaf. de acordo com O art. 128. incisos I e 11 do Código Penal. lOja
lrajetoI ele I)ocnlto Legisllllivo: 53~I. 199192, 432194.. l8ClIZado na rad8 hospltalor pública. do Slstoma Único do Saúdo.
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De ClCOldo com a ptoposlçOO o aborIamanto Illgc*n<lnle admllIdo
deverá se< reailzado também em hospitais onde existam o OllIViÇo de alendlm9nlo
à mulher. ressalvados O< caeos previstos no Inciso I do art. 128 do CódIgo Penal quo
pod9rOo ser IOOIizados em qualquer hoopnal poise trator de elTlllfgênCla.

O Projete> de Lei deetara. além dis!o. quo nos COIOI de gravldllz
resultante de estupro o abertamento "",6 realIZado medlonte CIpt8MtllOÇOO de
c6pla do registro policial de ocorrência. ou do laudo do Ins!nulo MlKIlco Legal ou
de outras peÇC15 de inVestigaçOo. bem como autorizaçOO escrita ftlmoda pela
pr6ptia gestante ou por seu representanta 199aI nos casos da incopacldQde. Em
CCIOO$ de dúIIIda sobre os documentos apr618ntados. Q ComIaOo MullIprolIIolono
do Unidade de saúde referida no art. 4' deste projeto. oerá chamado O ..
monlf&star e dever6 emn~parecer no ptOZO lI'lÓXilI1O de 5 (cinco) dias baleado em
docUmentos aplllS9nlados sobre o c;pso.

O aborIomento "",6 reatlzaêlo no prazo de 7 (S4lIe) dias cantados O
pa~ da apresentaçOo dos docl.O'l\9ntos referldos no 'capul' d~e artigo ou do
paJeCer da CornlssOo M<iliprotissionol. noo devendo uIlrapas:lOr <> prazo de 12
(doZe) semanas de gestaçOo.

FInaIzando. o projeto assegura ao médICo a po<sIblldada de 10

llICusor do aborIamenl<> por razoes de consciência de aCO/do com o CódIgo de
~tlca Médica.

NOO foram apresentadas emendCl5.

11- VOTO DA RElATORA

o Projeto de Lei n' 20/91 de autoria dos Depulados EduardoJclge.
sandra Starllng foi encaminhado. no Iegislatuto antertor. 6 ComiIIOO C»
ConslituiçOo e Justlço e de ReiaçOO onde recabeu anólise e parecer favoIóveI do
nobre Deputado Carlos Kayath. com substitutivo. stlm ter lido. enlIlIlOIllO.
apreciado naquela Comissóo.

o C6digo Penal Ilfaslle~o no seu artigo 128. lnciIoIl e • noo I*ll*a
a mulher que se submete ao abortomento se noo hó oulro meio de lCIIVal O '*'O do
gestante e se a gravidez for resultante de estupro e o aborto 6 precedIcIo C»
consentimento da gestante ou. quando incapaz. de seu reptet9nlanle.

sabemos. atra.rés da OrganiZaçOO Mundial de Soúde (OMS). que
miIlOe. de mulheres sOo submetidas anualmente a esta prótlca cirúrgica••• meMICl
nos c= previstos em leI. como é o caso do Ilfasll. as mulheres noo _ O
tratamento adequado que o caso requer. tendo todas. salVo em lOIIIIhlCII
exceçoes. recorrido aos serviços de clinicas clandestinas. .

Ecanomlcamanta. a clandeslinldade do aborto 0II8QUI0 tOo
somente a e"istência de cinlc:as part1culares. cujos IOrviços noo 100 tIIcaIlIcIcIOI. o
que gera. a mpossibilidade de controle por parta dos autoridades campal.lIl...
além de abUSOl e corrupçOo. A clOndestinldada tamb6m é responeóvel pelcll qIIOI
gastos. por parte dos seMços de oaúde púbiCa. no alendlmenta OI muIIefeI_
doenças a S<JQUeIas provenientes de abortomaffeilo.,~_ CClIOI OI
mulhara. de baixo poder aquisnilto. cuja situaç60 flnancero nOO perrnlle _ a
um atendimento digno. submetendo-sO a aul0-cb0rt0s ou ImpelIdOS a~
ajUda de curiosas noo treinadas.

Pesquisa coordenado pela Ora. EIza llerqu6 eÍernonIIra que o
aborto é uma das causas de mortalidade maíema no llraoIl. bem como OI alIOI
índiCes de gastos públicOS d9cOll9lltes de lntemaçoes orU'odas de compIiccIÇCeI
p6<-0borto. aumentado os custos da PravldOnCia Social e deII\>COIldo _ ~

outros programas na 6rea da~r.

Na tabela abaixo podemos constatar as lntemaçOflS P!1:':-oborto provocado.

Tabelq 27: Internoçoes por aborto provOCOdc éombase nas AIH (CIO 630 a ..
Sistema SUS- Brasil. 1984 a 1993. .
RE s 1984 1985. 1986
Norte 3.127 2.660 2.306

•Nordeste 36.116 JO.A07 29.364
I Sudeste 99.e05 9(U"8 M.e.2

S<Jl 28.016 22.AA6 23.761
C.OeoIe 7.718 6.930 6.416
BrasI! 17".782 161.&17 1"7.679
Fonle: DATASUSlMS.

o que O Projeto de Lel n' 20/91 de autOlla dos Depulac:IoI EduaIdo
Jorge a sandra star11ng propoe. ao colocar o atendIrnenIo à rnuIWr. llOI CClIOI
pravistos em 191. no Slslama)Jnlco de saúcICI. é aanar esta dllCtllllilloçOO .1r$lIIlOG'
social antre as mulheres com e oom poder aquisIllvo e que a atellCllmeIlIo mkIIllO
" hospnalar passam ..... oterecldoo segukldo critério< tunanoL

De mérito Inquestlonóvel. a preoente Projeto "*"CO. no ......
aperfeiçoamentos na sua redoçOO. para sua plena efettlllc:lade. ! -18\lIlcIoque
apr.....ntamos 11 """!fldOS de relator 00 referida PtojeIo.

..... lIlInaI. _ poIL clI apIIOVQÇOa da PIojeto em antlIIe.
IN:UdlaGl Ii .......parn61~~

I.weo. .

IIIINDAIIOIlInCATlVA DA ULATOti.. ,
..............IILI·.......~:

.,.."._.Excl_ di detmnllllÇlo fimU no "caput"

.a..'>iC ..-~.- di saúde da mulher. tlcando

N>NIl\~ _.-....~MI_ldI)ln. I:!Ido CodíllO PeSl:lI Blaslliel·
,...:l.

EMENDA MODIFICATIVA DA RELATORA

119 2

. Dkc ao ano r • JllUlnte redaçio:

·An. r . No CI.'O do illCiíD"r cIO UI•.121 do CódilO PIIIaI••

.iJsdiçaçAo da llCCCSSidlIdc do allonarMNo competirá .cI snédico rapoIIIiveI pelo alCndiIneMo

.·IICS\anle."

deJ995

4:.
. .

.~.. ~.'..
ltCIaIoia h7·
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EME~DA SIIBSTITl:T1VA DA RELATORA
. lI9 :l

l),l·~ ao paraçrafo üniço do art. 2' a RIUlRte redaçio:

·'Art.~'· .

"ari~rafo uRleo • O dllposlle" sobre I lICCessulade ou nAo do

abonamenlo de"cra scr eonsl~nado em alestldo linnado pelo~ieo responsavel"

Sala di Comissio, em'2:1. de À-.:J~ de I99S

/) ,
. .//.-1.- j/

c:.c- -t.. f' ~~.
Dep.Ja~ Fegllali

Relatora

Parágrafo I' •Eobrigatóna, em qualquer hipótese. aautonzaç1o

escrita linnada pela própria gestante ou por seu representante legal nos casos de inclpaci·
dade."

Sala da Comísslo, em'2~ de t>,~ de I99S

EMENDA SUPRESSIVA DA RELATORA

N9 6

Supnma.se o parãgrafo 2' do art. 3', renumerando·se os demais.

Sala daComlssio. em"23 de "'.'::Ps:!tr:: de 1995

EMENDA SUBSTITUTIVA DA RELATORA
N9 4

Di·se ao art. ~' a segumter~:

"ArI. 3'· No caso da inciso li do ano 12S do Código Penal será

condiçAo pera rcalizaçiio ~o abortamenlo a aprcscntaçio de um dos sesumtes documentos:

aI cópia do rell'stro de ocorrência policial;

bllaudo do Instituto Médico Lcpl;"

(1, .'
"",0 /. -.
, De o J.Jira FegV

! R.lalolO

EMENDA SUBSTrrUTIVA PA RELATORA

N9 1

S.la d. Comlssio, em'23 de ~<:1>.-\0 de 1995 Substitua..., o """grafo ~' do M. 3' pcla seguinte rcd&ç1o:

"Ar!. 3'· ..

/""'. -I./ l
.:~~J.na1ra Fegha IjP:- :elatoll ,

f 3' • O abéx1amento que. trila o "caput" deste artigo serã reali·

zado.m 7 (sete) dias contados da aprcscnllçio de um dos documentos .Iudidos lUIS .lincas I

c be no parágrafo ,....

~~YE'..' /C../' .De Jand!ft Fegltali
Relatora

EMENDA ADITIVA DA RELATORA
N9 5

Inclua·se paráarafo I' ao .n. 3', renumcrando-se os demais:

"Art. 3'· ..

Sal. da Comisslo. em23 de~ de I99S



27580 Quinta-feira 11 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1997

IMINDA SUPRESSIVA DA RELATORA

"9 11

di 1995

EMENDA SV'RESSIVA DA RELATQRA

N9 9

__._oan.·4"

.~----T'CV'/~~!e' .
• I RelalOfA

IMINDA MODIFICATIVA DA RELATOIA
N9 10

....... ,........NdaçIo:

"~'-J~-=-j:p. UIIoIIra I I

ReIMora \

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMlUA

PARECER REFORMULADO
• e 11 • RELATóRIO E VOTO DA RELATORA

Na re\llliio ordinária da Comissio de Sepidade Social e Familia do dia 27109195

acolhendo suges~ apresentadas pelos senhores deP.UlJldos na díscusslo, modifiquei o meu

puecer com as seguinlU ~Itemçiles:

I) Retirei as emendas 3, Se 9.

2) Mantive as emendas J, 4, 6, 10 e IL

3) MantIve com modifiçaçlo as "'lICIIdas 5, 7 e 2.

4) Acrescentei porígrafo 2" 10 art.3" do projeto.

5) Acrescentei 10 projeto o ar!. 6", remunerando 05 demais.

Sala da Comissio, em 27 de setembro de 1995

.-
Cep. Jandira FeJhaIi

Relatora

EMENDA MODIFICA1lVA N" 2.

M AlI. ,. • E_prado ao médico, ClII lllIlIlilnIIiII ..;. •

C'MtI-* t!tIn MMra. • .....lidIde de .. escusar da pdtica doabon-.o '* rIIIIn
.."'UI .........11II...,hipólelc•• responsabijidadc da Ullidadc di SIIWI.... ~-se ao art. 2" a selUinte redaçIo:

I' I "LIi.~

..."
AlI. 2" • No caso do illc:iso I do art. 121 do CódilO Penal, • indicaçlo da necessidade do

lIbonamento será feita por 110 mlnilllO 02 (dois) m6dic0s.

Sala da Comisslo, em 27 de _bro de 1995.
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EMENDA ADITIVA'

o pulÍplIfo •• do ano 3· passa I ler I sc(lUin.. rcdaçIo, renwtlCl'lndo-sc os dellllis:

An.3·· .

f I·· Ê obriplóri.. em qualquer hipotesc, I aUlorizaç.lo esc:rila firmada pela própria cestanle

IICII representante legal nos casos de incal*idade.

Sala da ComissiG, em 27de selembrode 1995.

.'.' ,.' .. c-....::..:,:. ,'/ ..
·~Jandi'" f.pU

ReI-.

EMENDA MODIFICATIVA 'N° 7

Subslllua.~ o parágrafo 3· do ano 3· pela ~gulRle redação

f 3· • O' abonameRlo será reali7.ado no prazo maximo de 07 (sele) dias. conllldos da

apresenlaçlo dos documenlos' refendos no "capu!", alíneas ti e h, paragrafo I· desle anlBl:" e

do parecer da Comlsdo Mulllprofissional nu hipóteses em que for cabivel a SUl edu;lo.

Sala da ComIssão. em 27 de selembro de 1995

/

'" ,.r'·

-/ _. <'." _.~

Dcpu1llda Jandlra FClÚIali

Relalora

EMENDA MODIFICATIVA

Subslltua-sc o parágrafo 2· do ano 3·, pell sc(lUinte redaç1o:

An.3·· ..

Parágrafo 2· • A gestanle e seu responsável legal nos cuos de incapacidade declarar-se••

clenle do disposto no ano 340 do Código Penal Brasilelr~.

Sala da Comissio, em 27 de selembro de 1995.

/". \ /'
/ ..... \-/

:1" .."-;1 .

Deputada Jandira Feghali

Relalora

Inclua·se ao projeto art. SO.

Art. SO - Fica· estabelecida a notiftcaçAo compuII6rlI _
Unidade de Saúde que realizar o aborto lao 6fgIo in'iedIIIImIl"
superior na hierarquia do SUS.

Sala da Comissão, em 27 de setembro de 1_.

lU-PARECER DA COMISsAO

A .Comissão de Seguridade Social e Famllia, em ,.".
ordinária realizada hoje. aprovou, com emendas. o Projeto de UI ,..
20191, contra os votos dos Deputados Alexandre Ceranto. C«:i QlfN.
Jonivai Lucas. José Coimbra, Chicão Brlgido. Saraiva Ff!!ipe. c.
Mosconi. Cipriano Correia, OsmfJmo P'ereira, SebUlild ",....
Arnaldo Faria de Sá. Jo"an Frejat. Sera(im Venzon. Luiz' Buaiz. NMtIn
Baiano, Lldia Quinan e Agnaldo Timoteo. nos termos dO ".,...
reformu/ado da relatora, Deputada Jandira Feghali. 0$ DePut-..
Osmánio Perelfa e Fátima Pelaes apresentaram votoa em."....

Participaram da votação nominal os seguintes SenINJtfI
Deputados:

Alexandre Ceranto, Carlos Magno. Ceci Cunha. FemMtIo
Gonçalves, Jonival Lucas. José Coimbra. Ursicino 0ueiI0z. ChII:to
Brigldo. E/cione Barbalho. José Pinotti. Rita Camata. SMaiv. fefiI».
Amon Bezerra. Carlos Mosconi, Cipriano Correia, OimlniO ~.
Sebastião Madeira. Tuga Angerami. Eduardo Jorge. Humbetto CoIfa•
.José Augusto, Marta Suplicy, Arnaldo Fana de Sá. Ayres·d. CUIIfta.
Fatima Pelaes. Alcione Athayde. Jofran Frejat. Serafim Venzon. ....
Buaiz. Nilton Baiano, Luiz Piauhy/ino. Sérgio Arouca. Jandira FeoItII.
Dullio Pisaneschi. Darsicio Perondi, Lldia Quinan, Agnaldo Tmaleo.
Laura Carneiro. .

.... daC""""Q~-r-'tK
DePUtad~j 'EtON

Presidente '

EMENDAS ADOTADAS 'PELA COMISSÃO. .
EMENDA - CSSF

N~ 1·

Dê·se ao parágrafo ÚniCO do art. 1° a·segúinte.red~:

"Art. 1° " "., ~ > : , ••• '" '!..~ ..

. .

Parágrafo único • Exclui-se da determinaçlo~ no
'caput' deste artigo os .hospitais que nao prestam atendimen10 na ....
da saúde da mulher, ficando ressalvados os casos de emergInciII
previstos no inciso I do art. 128 do C6cligo Penal·Brasileiro."

S::.!a da Comissão, em 27 de setembro de 1995.

o.o_g~Uf-
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EMENDA - CSSF
N'6

Setembro de 1997

Dê-se ao art. 2" a seguinte red.ação:

"Art. 2° - No caso do inciso I do art. 128 do Código Penal. a
indicação da necessidade do abortamento será feita por no mínimo 02
(dois) médicos.

Sala da Comissão. em 27 de setembro de 1995.

o_1i!/i~
Presidente

EMENDA - CSSF
ND 3

(RETIRADA) .

EMENDA - CSSF
N°4

Dê-se ao art. 3· a seguinte redação:

"Art. 3· - No caso do inciso \I do art. 128 do CódIgo Penal
será condição para realização do aboftamento'a crpfe~ent;jção de um
dos seguintes documentos;

a) cóplá do registro de ocorrênCIa policial;
b) laudo do Instituto Médico Legal."

EMENDA - CSSF
N"5

o parágrafo 1· do art. 3· passa a ter a seguinte redaç50.
renumerando-se os demais:

"Art. 3' - ; .

§ l' - É obrigatória. em qualquer hipótese. a autorização
escrita firmada pela própria gestante e seu representante legal nos casos
de incapacidade.

Sala da Comissão. em 27 de setembro de 1995.

~--~ i/.~~~. ~
Deputado ROBERTO JE S N

Presidente .

Suprima-se o parágrafo 2' do art. 3'. renumerando-se Ol'
demais.

sala da Comissão. em 27 de setembro de 1995.

Q-fj/ .
Deputado~ERTO J~~t;;-.

Presidente

EMENDA -CSSF
N-7

Substitua-se o parágrafo 3· do art. 3· pela seguinte redação;

§ 3' - O abertamento será realizado no prazo máximo de 07
(sete) dias. contados da apresentação dos documentos referidos no
·caput". alíneas a e b. parâgafo 1° deste artigo, e do parecer da
Comissão Multiprofissíonal nas hipóteses em que for cabivel a lUa
edição.

Sala da Comissão. em 27 de setembro de 1995.

_<iii-~~lJr
.Presidente Mis'

EMENDA· CSSF
NOS

(RETIRADA)

EMENDA - CSSF
ND9

(RETIRADA)

EMENDA· CSSF
NO 10

D6-se ao art. S· a seguinte redação:

~Art. S' - ~ assegurado ao médico. em conformidIIde Cl!Im o
Código ele Ética Médica. a pouibilid8de de se escusar da pritica do
abertamento por razoes ele consciência. mantida. em qualquer hipólese,
a responsabilidade da Unidade de saúde pelo cumprimento delta lei."

-':"?iilfiW

Presidente
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EMENDA· CSSF .
N-11

Suprima-se o parágrafo unicO dO art. S·.

8IIa da Comildo, em 27 de setembro de 1895.

EMENDA-CSSF
N-12

SubstitUa-se o par6grafo ~ do art. ae, pela

"AIt. ~ .

s~ -A Gestante e·léu relPOf\ÚveI leGaI nos
CIIOS de inCaDaCidade o8Clarar-H-á etente dO dlaposto no art. '340 do
C6dIgo Penal 8nIlileiro.

_~C_~~~OfJ!1~5.

Dtput8do ROBERTO JEtisU::-
Presidente .

EMENDA· CSSF
N-~3

IndiJa-se ao projetO art. 6-.

Art. 6- • Fica estabelecida a notifica~o
compulsória pela Unidade de Saúde que· realizar o aborto ao órgAo
imediatamente lupenor na hierarqul8 do SUS. .

. s.tI da Comissio, .em 27 de sétem~ro de 1995.

_Çiifjl.
president~1

VOTO lU4 SEPARADO
(Do senhor OSMÂNIO PEREIRA 1

I.ce Pró jeca esteve na pauta da sessão ordinAria desta
Coaiaalo, no dia 31 do agosto último. Na ocasião, li maioria
do. nobrea colegas membros. confiando na ementa do meamo,
rapecida pelo Substitutivo da Senhora Relatora, estavam
convencidos de que o único efeito de uma eventual aprovação
deate 6ltimo aeria a regulamentação dos casos de aborto que,
de qualquer .aneira, jA são admitidos por nossa Lei, de modo
a facilitar IIs geatantes carentes, naquelas hip6teses, o
ace.ao ao abortamento clinico. Por essa razão, muitos
e.cava. inclinados a votar por essa aprovação, inclusive
dentre aquelea que, em principio, opõem-se à total
lib8raU.zaçlo do abo';to no Pais, ou mesmo à sua
de.cri.inalização.

Felizment.e, oco:::-reu-no:J, como ü outrotõ nobrL.·~> COlega!..,

pedir vista do SubstituLivo em questão, para um exame malS

cuidados.o e detalhado do mesmo. Senhor Pres.idente <' Nobres
Deputados membros dest'a Comissão: essa exame ~evou-nos à

••tarrecedora conclusão de que a aprovaçao di) proposição e'm

pauta equivaleria, na prática, à legalização do aborto no
Brasil. Uma vez que a mesma se transformasse em Lei, seria
'desnecess~rio qualquer outro esforço para descriminalizar ou
liberalizar a hedionda prática em nosso Pais.

De fato, como veremos a seguir, se este Projoto do Lei

for aprovado, na forma do substitutivo oferecido pela
Senhora Relatora, praticamente todo e qualquer abortamento
localizado no Pals. desde que pJ;aticado por 1Il6dicú, poderá
ser enquadrado entre as hipóteses que a Lei I1dO penaliza.
Bastar!, para isso, um pedido da gestante, principalml3nt.e se

..ta tiver recursos para pagar.,a intervt1nç5.o.

e i.portante notar que, apesar do potencial devastador
de seus . efeitos, e de representar, na prAtica, a .total
liberaliaaçio do aborto no Pais, a proposição que discutimos
foi distribuida para apreciação conclusiva por esta Comis~ão

• pela de Constituiçio e "Justiça e de Redação.

Vejam, portanto, Senhor Presidente e nobres colegas da
ca.i••io, no••a responsabilidade em relação ao projeto de
Lei nS 20/91, na forma do Substitutivo oferecido pela
"nhora Relatora, .e o aprovarJllOs nesta Comissão, poderá
transfo~r-se e. Lei uma proposiçio que parmite que, por

....io de subcerf6gios, sejam enquadrados entre os casos não
penaliziveis todos os abOrtos a pedido realizados por
l16dic:os ne.ce Pais, mesmo sem ter havido qualquer debate"
..1. a~lo, jA não diremos pela sociedadé como um todo, mas
sequer pela totalidade de seus representantes. no Plenário
dena C.aa.

1feIIOa certezA, entretanto, de que isso não ocorrerá,
porque confi.-os •• que a maioria dos nobras colegas membros
de.ta COMi••lo concorda com a opiniio da grande maioria do
povo bra.ileiro, traduzida em nosaa Carta Magna, opondo-se à

liberaliaaçlo do aborto a pedido em nosso Pais. e mesmo à

• .. de.criainalizaçio.

Solicita8lOs, portanto, Senhor presidolnte e Senhoras e
"nhora. Deputados da Comissão de Seguridade Social e
raailia, que noa acompanhem numa anAlise detalhada do
Substitut1vo e. discussão. Estamos certos de que concluirão,
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cc.o n6s, que o votO ~la sua aprovação equivale a um voto a
favor da total liberalização do aborto em nosso Pals, contra

o direito A vida dos mais indefesos dos seres' 1\ulll4nos, os
nascituros no ventre de sua. mAes.

de luc::os das atuais clinicas clandestinas, as
certamente aumentarão ainda mais os seus preços,
serviço adicional de fazer o aborto parecer legal.

quais
pelo

Ant.s de ..ls nada, convém esclarecer u. ponto
fundamental: o que é e o que diz, efetivamente, o art. 12&
do C6digo Penal. I ..e artigo diz que o aborto, 'qllalldo,
p...atlcado por .,Uco, BO_nte não .erA punido e", duas
hipOt.... , •• W llAIluJ: mat..tR 8iQ pa.... .al;'ar a vlda da
,.atallz. (inciso I I, ou .e a' ..revidez for' reaultado de
eatupro, li o abol:ta1llllnto tor autorizado pela geatante, ou,
.. caao de incapaz, por seu re.ponaAvel (inciso UI. Deve
flcar MUito claro que a Lei não diz que, neasea caaoa,
o aborto é licUol a~n48 o benta de punição, COlllO

ocorre co. o hoeicidio, quando hA legiti~ defesa.

RecordlllllOa, agora, o dispoato pelo art. S. da
Conatituição Federal. 'Tod~a aão iguaia perante a lei, ...
dlatlDçio. de qualquer Datureza, garantindo-ae a braaileiros
~ estrangeiros residentes no Pais a iDyiolabilidade do
direito a Yida, ..... "

veJllOs, Senhc.r Presidence e Senhores membros da
Comissão, que a Constituição, que é posterior ao C6digo
Penal, não faz distinção do estAgio em que o ser humano estA
na vLda, ao lne garantir o direico a ela. Pelo contrArio,
assegura que não haverá qualquer distinção em relação
aosdireitos garantidos pelo art. SO muito menos,
portanto, uma distinção meramente "geogr6fica", por assim

diz..r, corno seria o fato de o se:: humano eatar ainda no
útero materno, ou jA ter conseguido sai:: dele pelo
nascimento. Por essa razao, constitucionali8tas eminentes
afirmam que o art. 128 do Código Penal, gue o Projeto de
Lei em pauta pretende requlamentar, tai revogado pela
Carta Magoa. De acordo com essa opinião, portanto, o Projeto
em discussão é, simplesment.~, inadmJ.ssivel perante a

atual Constituição, sendo inocuo discuti.-Ihe o mérito.

Sabemos que a disc~ssão desse aspecto do ~roblema cabe
11 Comissão de Constituição e Justiça e de RedaçÃo; não
podemos deixar de observar, entretanto, que o Projeto de
Lei n" 20/91, bem como o Substitutivo ora el1l diSCUSSÃo,
cometem grave erro ao afirmar, nas respectivas ementas, que
h6 hipóteses em que a prAtica do aborto é "legalmente
admitida" pelo C6digo Penal Brasileiro. Mesmo aceitando que
o art" 128 desse Código estejll ainda em vigor, ap6s a'
promulgação da ConstituiçÃo de 1988, somente se poderia
dizer, 'quando muito, que hA hipóeeses em que a Lei permite
que a prAtica do abortO não seja punida.

Ocorre, além disso, que o artigo 1" do Projeto original

obrigava a que os aborcamcncos lncluidos naquelas hipóteses
fo••em rea.li:ados na rede\ hospitalar pública, do S15t.emcl

Onico de Saúde. O Substitutivo da Relatora, entretanto, não
apenas eliminou essa obrigat..oriedade, como não menciona o

Sistema Único de Saúde ou a rede hospitalar pública uma
'lÍnica vez, sequer, ett\ toado o .eu text.o. Isso não apena.s I o

to!:na uma proposição totalmente desvinculada da original,
de aua ementa, .e do seu alegado propósito de tornar o. aborto
hospitalar acessivel às mulheres carentes, nos casos em que
isso for legalmente admissivel, como ainda aumenta
enormemente a possibilidade de fraudes, bem como o potencial

E, por 'falar em fraudes, examinemos o art. 20 do
Substitutivo em discussão~ Diz que, no caso do inciso I do

artigo 128 do C6di9.o penal, "a indicação da necessidade do

abortamento competirá ao médico responsável pelo atendimento
l gestante"; o pàr~grafo único do mesmo a~tigo esclarece que
o diaqnósl:ico sobre a necessidade do abortamento "devera ser
consignado em atestado. fiE1Udo pelo IIlédlco responsáyel".
Notem bem, Senhor Presidente e prezados colegas membros
dilata Comissão. basta, para declarar que não há Outro meio
para salvar a vida da gestante, e condenar d morte o
nasci turo, a opiniÃO de um íinico médico. ('\ qual pode,
naturalmente, ser o mesmo que pratica a intervenção. Se::ia
falt.a de respeito para com a inteligência de meus pares
iaaginar gue algum deles deixe de ver como essa
possibilidade basta, por si só, pa::a dar aparência de
legalidade a tod~ e qualquer aborto praticado p~r ~édico no
Pais. Ou ?averá, dentre Vossas Excelências, alguém que
iaagin8 quê um médico que n~o hesita em praticar um aborto
ilegal ter6 escrúpulos para emitir um atestado falso?

Mesmo que assim não fOsse, porém, e que pudéssemos ter
a l114ia absolúta certeza de que nenhum médicc fornecel'ia
atestados falsos para "tornar legais' (ent::e aspas) os
abortos que praticasse, ainda é absurdo permitir que baste a
opinião de um dnico médico, sem necessidade, sequer, da
permissáo da gestante, ou, ao menos, de consulta ã mesma ou
11 aua familia, para determinar a decisão de pratica:: o
aborto por "nlio haver outro meio para salvar a vida da
gllstante" - que é o 6nico caso que a lei não pune, não
tratando a exceção, como pensam muitos, de qualquer aborto
praticado com o ob3etivo de salvar a vida da mãe, em geral.

Perguntamos. guantos dos nobres colegas aqui presentes
concordariam com li amputação de um dc-s :Oraço~ ou pernas de

um de seus filhoa, com base na opinião da um único médico,

que afirmasse ser Uso necessário para salvar-lhe a vida?
Temos a mais absoluta certeza de que qualquer ésaoa, em ta~

situação, procuraria, no mlnimo, ouvir uma segunda opinião.
Haisl quantos achariam justo que o médico fizesse a referid~
amputação sem qualquer consulta ao paciente, ou ã aua
faaUia?' Ora, no caso em discussão não estamos falando da
perda de um braço ou de uma"perna doente, mas da extinção da
pr6pria vida de um filho, provavelmente saud6vel. f possivel
admitir que isso se faça po:: decisão de um dnico médico, sem
exigir uma segunda opinião? Além cÍisso, pode a defesa dos
direitos da mulher permitir que lhe seja feito um
abo::1:amento, seja por que razão for, sem a sua permisl'Jão
explicita?' E se a gestante tiver motivos de c::ença ou
convicção que a levem a não querer elimina:: o filho,
quaisquer'que sejam as circunstãncias. seria correto obrigA
la, ainda assim, a se submeter ao abortamento?

Senhor Presidente e nobres membros desta Comissão:
quando uma mãe se ·deixa morrer para salvar a vida de um

filho já nascido, é aplaudida corno heIoina: não merece a mãe
de um nascituro o direito de praticar o mesmo heroismo, se

assim quiser?

Perguntamos mais: quantos de vaso Exas. estariam
dispostos a votar a aprovação de uma lei pela qual uma única
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fica outra pergunta. caberé- ao bebê tratar de apressar-ae,
para ganhar a corrida do direito A vida?

preocupar com a defesa dos direitos das adolescentes. Mais
\ma vez indagamos. serão 09 direitos fundamentaia do aer
hWBano uma questão meramente cronológica?

Uma outra boa indicação dos verdadeiros objetivos do
Substitutivo elll discussão é que não previ ·qualqu.r
penalidade para a realização do. abortamentos a que se
:&:efere em condições diferentes daquelas' que determina, e
nem, muito,menos, para a falsa inclusão, entre as hipóteses
de que trata, de Ulll aborto pedido por razões diferentes
daquelas que as caraéterizam.

pessoa, médico ou não, pudesse decidir matar um de seus
filhos j! nascidos, simplesmento porque, na opini~c dele, e
somente na dele, isso seria o único modo para salvar a vida
de uma terceira pessoa (ainda que esta fosse a própria mãe
da criança)?

Temos certeza de que ninguém cogitaria em propor
ou aprovar semelhante lei, como ninguém deixa de revoltar-se
com as notícias de que hé- pessoas adotando crianças de
paiBes subdesenvolvidos, principalmente def icientes, com o
objetivo de maté--las, para usar seus órgãos em transplantes.
Observem os nobres colegas, entretanto, que a lógica desse
procedimento é a mesma que permite que se façam abortos com
o objetivo de salvar a vida da mãe. também naqueles casos se
alega que é para salvar vidas que as crianças estão sendo
sacrificadas I

Finalmente, é
pretender defender

absurdo que um Projeto que alega
os dire1tos daa mulheres deixe de se

Senhor Pres idente , Senhoras e Senhores Membros desta
Comissão. seria lógico que o direito da criança ~ vida, e a
ser defe~dida pelos pais 'e pela sociedade, fosse uma quesão
meramente geográ.fica. e tempo't"al, que dependa,· par~ exi~tir,

de jA se ter ou não completado a gravidez, e de o bebê jA
ter ou não saído do útero materno? Acreditamos que não. E

temos certeza de que, se pensarem bem no ass~nto, Vaso Exas.
também concordarão com nossa opinião.

Em todo caso, mesmo que se tomassem mais cuidados, para
evitar fraudes na alegação de que o a gravidez representa
perigo imediato de vida para a g.stante, o Substitutivo jl
pr.vê uma outra saída, além do atestado ~ico naquele
s.ntido, para fazer com que qualquer aborto possa escapar As
sanções da lei. De fato, o art; 3" não limita o prazo,
depois da ocorrência do estupro, para que se lavre a
ocorrência policial do mesmo, que pode ser usada, como
alt.rnativa do laudo do Instituto Kédico Legal, para
documentar a solicitação de aborto por aquele motivo. Assim,
nada impede que. a J!\ul!1er engravide em UIllA relaçlo
perfeitalllBnte consénsual, e depois, ao verificar que estl
grlvida, pro~idencie uma ocorrência policial sobre um

.stupro imaginé-rio, para poder solicitar o aborto s ..a s..

.xpor As penalidades aplicé-v..is. A propósito, vale leâbrar
que certos grupos, que se apresentam como defensor..s dos
.direitos feministas, estão propondo a tipificação l ..gal do
..stupro conjugal. Isso certamente completaria o quadro a que
nos estamos referindo, porque nesse caso até _smo uma
gravidez resultante de uma relação entre parceiros
constantes poderia acabar sendo classificada como resultante
de estupro.

Vale observar, ainda, que, embora alegue, em sua
_nta, que objetiva regulamentar o art. 128 do Código
Penal, o substitutivo em pauta não limita a idade da
gestação para a realização de-abortês, no. casos que prevê.
Isso significa, Senhor Presidente e Senhoras e Se~hores

Ilelllbros desta Comissão, que, se a referida proposição for
aprovada, noSso Pais terA, para todos os efeitos pré-ticos, a
legislação de aborto mais permissiva e liberal do mundo. De
fato, não so_nte qualquer aborto poder' ser
facilmente incluído, ainda que por meio de subterfúgios,
entre as hipóteses que a lei permite que não sejam punidas,
como ainda poderA ser realizado em qualquer o;empo, até,
portanto, a quadragésima semana da gravidez, que, como todos
aabem, é geral_nto aquela em que OCOrre o ps:to. E aqui

Ocorre que o art. 128 do Código Penal permite que,
quendo a gestante em conseqUência do estupro é incspaz, a
autorização para o aborto seja dada por seus responsáveis.
COIIlO o referido artigo do Código Penal não distingue o.
tipos de incapacidade, estão incluidas entre as incapazes
todaa as menores, até que atinjam a plena capacid~de legal,
aos vinte e um anos. Só isso, combinado com as
possibilidades do fraude que já comentamos, j! facilitaria
"08 pais obrigarem as filhas solteiras menores a abortar',
_smo que estas não quisessem fazê-lc, porque nelll a Lei e
ne.. o Substitutivo em discussão prevéem qualquer forma de
consulta A gestante incapaz, mesmo que esteja elll condiç6.s

de ..nif••tar su.. vontade, neM t&apOuco lhe ofe~

~elqu.r foro ao qual recorrer, c..so nlo deseje interrosper
a vravidez. Ma. a .ituação fica pior ..ind.. no c.so elas
Mnores at6 14 anos, pois neua hipótese a fr..uela nio 1\

sequer necesslria, .... vez que o engravid...nto ela ....
_i.... dessa faixa de idade, IlIBSmo que ela t.nh.. cons.ntido
na relaçlo, pode seapre ser con.iderado COa0 resultante de

••t"pro, • titulo da ·violência pr••Ullid..••

..10 exposto, e elll defesa da vida da. cr1anç..s de no.ao
••i. de.d. a sus concepção, votamos pela RE3EIÇAo do Projeto
de Lei n. 20, de 1991, belll como do Substitutivo oferecido
pel. sue Relatora, Deputada Jandira Feghali, e soU;:itams

que no. aCOllpllnhem neste~vo todos ps n,obre. colev.s
MSlbro. desta COIIiss~; ,.---

6J- J~bI~s~ ~ ~.~
Deputado OS 10 'EKEI~_a I I«;

~abro da Cc.1sslo

VOTO EM SEPARADO DA SR' FATIMA PELAES

Trata·se de Projeto de Lei que visa obrillar o SiSltm8 Único de
Saúde a atender :is mulhere:;. nos CllSOS dc abono pem1flidos pelo Código Penal.

Embora o aborto seja considerado crime. o InillO 121 do COdip
PtnII rcssiJva duas hipóteses em que nAo hi punibilidade: o chamado abono necaI6rio.
pila salvar a vida da gestante: c o abono no caso de gravidez. resullante de estupro

No 44' fo,,!!resso Brasileiro de Ginecologia e ObsIetricil o iIuIlre
Médico e Deputado Jose Pinoui alinhavou consiaerações que merecem ser~u.

Diz-nos o ilustre Médico:
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nA mulher lem sido tratada pela SOCiedade como uma cidadü

de segunda clasiIe, con! muitos deveres. POUCOS direitos e Iluue

nenhum apoio. Espera·!\e que ela esteja sexualmente disponivel.

que nào tenha doenças liCxuahnenle transmissiveis e que engravide

poucas vezes. Enlrel/mlo. não se lhe olerece informações e

condições minimas par" cumprir essas larefas que a sociedade lhe

impõe.

Ela tem a tarefa. que lhe c culluralmente alribuida. de

alimenlar e educar 05 Jilhll~ ale se Im "arem adultos. cuidar da casa

e prO\'idenciar que nada falle c que ludll esteja em ordem e limpo.

Se algo correr errado em rela..l.! a essas larefas. ela e a culpada.

Ouando a mulher trabalha fora. ell nAo ablndona e nem divide. na
maior pane das culturas. essas tarefas com o companhl:iro. Nunca.

por mais que tenha procurado. eonsesuimos ,detectar em qualquer

pais deste planeta. alguma proposta de lpOSenIadorla remunerada

por essas larefas. 110 imponantes para a sociedade Mui.as

mulheres. após .rabalharem longos Inos nessas funçõcs. ao

enviuvarem. plssam necelSidades imponanles. sem qulllquer ajuda
do Estado.

Em quase lodos os con.ineh.es. o casamento 'orna.se para as

mulheres uma verdadeira prislo. da qual quando precisam ou

desejam 5air pelas rnai~ variadas razões (ini:lusi\'c quando

descobrem que não ti atra\ocs dele Ilue rncontrarào a sua reahzação

pesso~l) devem IUlar. "ão Si) ;;ontra as pres:k)cs .:ul1urais. mas

lambém e principalinenle com li problrnla ecooomic:o l,ue muilaf
vezes ti 11 falOl determmante na manull:nçãll de um numeru.
signili.-::lli'o"ll de casamentos fr:lc3s5ados

Tudo issll demonstra .: perrnancncla dll prrlCe~>u ,li:

discriminação da mulher Ifue- aparece tamhl:m. claramente. !oOb

outras forma~. em algul11as culluras corno (I I'.'ticidi(l femini~o 1'111

ceno~ palse~ asiaticos. a' libulação em cerlos palses ali'icanus. a

venda de filhas e o trabalho quase l'scra\·o. em algun~ pa'5l's

latino·americanos. ou POUCII \'alorizado e menos remunerado dll

que o dos homrns. nos paises desenvolvidos

A existcncia de programas de Planejamento Familiar para.

sem riscos li sua saúde. obter formas seguras de evitar gestações

indesejadas. 10i sempre uma luta imponante das mulheres. de

grupos fel}1inistas e de alguns lideres de ginecologia EntretanlU.

.somente depnis dos "aise~ desen\ulvidos e de cenas instilUiçõf'~'

internacionais ligadas a queslôcs pohtico econõn;icas cmn~'Çarem .1

se preocupar Cllm a 'luesl:io populacional e com o riSCO de'
explosão demogràlica. ti (Iue esse direito começllll a ser oterecidt

maciçamente às mulheres. caracterizando. na década de 70. os

Programas de Saúde Materno·lnfanlis associados aos de

Planejamento Familiar (MCIf+FP) A panir dai. conseguiu·se

impllntllr a anticoncepçlo nos paises do Terceiro Mundo

EntretaRlo. exalameme porque a mOllvaçào obedecia mais I uma

preocupaçào dos palses ricos do que rnl atender a um direito das

mulheres. esses programas foram implantados como programas de

controle da nalalidade com mais propaganda do que informação;

com número restrito de metodos. desintegrados das demais ações"

de saúde. sem muita preocupação com riscos e contra.indicações

causando evideRle lIIorboletalidade. quando o correto seria que

cada mulher. elll cada fase de sua vida. cllnvenientemente

informada. pudesse dispor e pllrlicipar da escolha daquele mClodo

que melhor a prolegesse conua uma gravidez indeseiada. no

contexto do atendimenlo de suas demais nece5Sidades blL~cas. sem .

causar·Ihe prejulzos Iisicos ou emocionais.

No Brasil. e isso renele caracteristicas de numerosos paises

da America Latina. 70'!'o das mulheres estio cobenas por um

anticonccptivo elicaz. Destas:B~'o usam pilula anliconcepcional.

mais da metade com contra·indicações absolutas ou relativas.

assumindo os riscos decorrentes (ligura I); 30ele estio

esterilizadas. sendo 'Iue mais da melade trnl menos de 30 anos de

idade (figura :!). A !lrande maioria teve a ligadura tubaria realizada

Itraves de operação cesareana .:.. .~.:ssária e. como era de se

esperar. com um perceRlual de arrependimento muilo alio.

morboletalidade malerna e neonalal aumenlada e despesas

desnecessárias pari o Sistema de Saúde.

Exa.amente por se Ilender a mulher como um meio de se

chegar aos objetivos que I sociedade julga prioritários. as questões
relevantes da sua saúde são relegadas a um segundo plano. A

primeira causa de mone por neoplasias em mulheres. na maioria

dos paises em desen\oolvimento. ainda é o cancer de colo ulerino.

que seria de fácil controle através de lecnologia conhecida ha 50

anos. Calculos da Organização Mundial de Saúde indicam que. a
partir do ano 2000. havera mais mones por cancer de mama nos

países em desenvolvimento do que nos paises desenvolvidos. Isso

ocorre por aumemo da incidência decorrente da modificação dos

hábitos alimentares e reprodutivos. mas também e principalmente.

pelo diagnóstico tardio Nos palses d~ Terceiro Mundo.7oe~ dos

casos de câncer de mama são dia!!noslicado~ no Fstádio 111. Seria
relalivamente fácil estabelecer. com a ajL ~a de instituições

internacionais. programas de controle. com razoável e rápido

descenso da monalidade. baseados em delegação de funções.

auto-palpação (BSE) e criterios de riscos. trazendo esses casos

plrl o ESladio I. na faixa de curabilidade e de preservaçlo da

mama. Tampouco a menopaU5a eencarada como um problrnll de

saúde pública nos palSCS em desen\'oÍvimento A qualidade de vida

.das mulheres idosas e a prevenção das doenças cárdio·vasculares e

da oSleoporose nào tem sido con\'rnientemente consideradas

Recentes eSludosrealizados pela Associação Medica

Amerícan:: (American Medicai Association) demonstram que se
.em (pari IS mesmas doenças) um menor número de
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procedimentos diagnósticos e terapeuticos quando se trata de

mulheres do que de homens. Por exemplo. segundo esse estudo. as
mulheres têm 30-4 a menos de probabilidade de receber um
transplante renal. quando necessário. do que os homens.

Como se percebe. existe uma conjunçio de fatores culturais.
sociais. antropológiCOS e educacionais que fazem com que os
cuidados de saúde ~m relaçio à mulher sejam um reflexo da
ditcriminaçio e dominaçlo. tendo. como conseqüência. altos e
usimétricos índices de morbidade e mortalidade e fazendo com

que u mulheres dos paises pobres sejam as mais pobres dos
pobres.

Nesta última década. tem havido um agravamento dessa
questlo nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos que.
pelo empobrecimento decorrente entr.. outras razões de seus
srancfes débitos externos. diminuíram os já pequenos percentuais
de gastos governamentais com saúde.

Houve um avanço conceitual. é verdade. quando na década
de 80. u Instituições I~ternacionais da irea se reuniram para
promover os programas de atençlo à mulher dentro do conceito do

'Safe Motherhood Initiative'. objetivando de forma mais direta a
diminuiçio da niortalidade materna e perinatal. Emretanto. ainda
hi uma longa estrada a percorrer em busca de UIIIJ vido mais
holistica para d~l~er ii mulher seu pleno direito á saúde e·
cidadania.

Os ginecologistas podem assumir posições de liderança tm
diferentes niveis do Sistema. de Saúde quer no pais. quer
internacionalmente. sendo agentes de mudança em relação â saúde
di mulher.

Os sistemas de salide devem estar constantemente em
processo ~e a!Jtocritica e aprimoramento atraves de pesquisa
operacional. em busca de melhor qualidade e universalidade das
ações de saúde. visando diminuir a morboletalidade e melhorar a
qualidade de vida. Todos os sistema~ que se imobilizaram em um

determinado estágio (mesmo que· considerado satisfatório)
acabaram por enfrentar crises importantes algum tempo depois É

o caso do Sistema Inglês ou Norte-Americano no momento e será
o caso dos países da Europa Oriental. nos próximos anos A
mudança continua. identificando gargalos. propondo e executando
soluções. l\ fundamental

No que diz. respeito às mulheres. é preciso desenvolver e por
em prática. tecnicas e procedimentos de saúde apropriados e que

respondam ás necessidades de todas as mulheres em cada contexto
sócio-econômico.. Para isso. é necessário promover modificações

na organização dos Sistemas de Saúde q~e assegurem a todas as

mulhe~es acesso ás ações basicas de salide em local próximo de
onde residem ou trabalham e. a partir daí. ás ações mais complexas
nos niveis secundaria e terciário. quando indicado As

preocupações nio se devem restringir aos problemas relacionadas
com gravidez., parto e puerpério. mas à globalidade das suas
necessidades desde a primeira menstruaçào ou mesmo antes até a
sua morte. substituindo-se. na atenção secundaria~ 05 'Hospitais
Maternidade' pelos 'Hospitais da Mulher' e. na atenção primária. o
MCH e seus sucedâneos pela atenção integral á saúde da mulher. A
organizaçio· de processos de referência e contra-referência

desburocratizados e.sem barreiras econômicas é r0nto relevante. É
preciso ter cuidado para que. na busca desta universaliz.ação do
acesso. se possa sempre garantir que a qualidade das ações de
saúde em todos os niveis seja ígual para os diferentes contexto
econômicos e sociais. independentemente das modificações
obrigatoriamente necessárias como: delegação de funções para
trabalhadores de saúde não médicos. ag~ntes comunitarios de
saúde. acomodações simples e não luxuosas ou casas de repouso e
outros aprimoramentos estruturais e programaticos que. buscando
viabilidade.econômica e maior eficiência em um sistema que seja
justo e universal. podem e devem garantir a manutençào e até a
melhora da qualidade e da humanidade das ações

o ginecologista enquanto liderança do Sistema de Saúde tem
condições de ser ai o grande agente de mudança.

Todas essas muJanç?r que buscam o continuo

_i:, .. ;" ...... ", ••, .•uo . í ' . b .1I1a . J e estrutural dirigido â saúde da
mulher. só serlo possíveis se os recursos de saú~~ forem
convenientemente alocados.. se '05 dirigentes se sentirem

diretamente envolvidos e responsabilizados e se as usuárias tiverem
possibilidade conunua e efetiva de controle social do Sistema. A

modificaçio estrutural básica para isso é a descentralização do
gerenciamento. O gerente. que é responsável pl'la distribuição dos
beneficios. deve estar o mais próximo possível das unidades de
saúde e do usuário. nào só para gerenciar melhor. mas para ser
mais acessível a populaçlo. A normatização e a llvaliação podem e

devem ser centralizadas e estar em constante diálogo com os
diferentes nivels para garantir que os novos conhecimentos e

prO!lramas cheguem rápida e eficientemente ao usuário

É preciso que o ginecologista faça com que a sociedade
reconheça o importante papel das mulheres na reprodução.
maternidade. criação dos filhos. unidade familiar e na força de
trabalho. promovendo politicas. através das quais ela possa
preencher essas expectativas cpm dignidade. sem grande desgaste
fisíco e emocional. sendo uma cidadã de primeira classe e para a
qual a sociedade oferece. condições seguras para o exercicio das
tnúllipllls atividades que lhe atribui

ATENÇÃO INTEGRAL'\ SAÚDE DA MULHER

No inicio deste século. a mortalidade das mulheres no parto.
das crianças ao nascer e dos homens nas guerras era considerada
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...... lISO foi mudando com' o desenvolvimento. mudança5
llillõricas e com a medicina cienlifica. A panir da década de 60. as
tMWada illlanacionais objetivando o binômio mie/filho criaram

OI PropIll\llS de Atençio Mater~.lnfantíl Nos anos 70. com

1IfIOCUIlIÇ6es populacionais. 30 CMH :lcresccntou-se o

"'IIjIII'ItIlIO Familiar SUrl!indo o 'Maternal and Childhood Care ..
FM!iIy PtInni"l' Na década de ao. surge a 'Safe Motherhood

....Í\'C•• que prioriza. na saúde da mulher. as funções de

"D.uçlo e o controle de seus riscos. Houve. com o correr do
IIIIIJIO c a prado d~s mulheres. um aprimoramento e busca. um
IItIWiIimenco mais voltado para a mulher e menos para os interesses

da sociedade mas. ainda estamos longe do ideal. O que se propõe

... a liIIima década deste século. é uma vido mais abrangente.
iMlpada e daburocratiuda. onde a preocupaçio é francamente

lIriiJida i nwlher e co"m características holisticas. A 'Atenção

............. ela Mulher' (PAlSM) como julgamos adeq~ado

..... In.' 4ncri ser o sucedinco. thJS anos 90. dos diréientes

........chII' int«Mcionais e IllICÍOnIis dirilidos i mulher. durante a

..........dac••Io.

o 'AlIM nuce como reaçlo a todo esse procuso de
....tI••CIo .. mulhet dentro e fora do Sistema de Saúde.
....• ...midica cIevoIvet.Jhe pane de SUl cidadania.

seus objetivos principais 510:

I. Definiçlo de prioridades para os programas de saúde

ntacioNMIos com a mulher. através de critérios epidemiológicos

~:

2. Permitir e incenlivar I panicipação das mulheres em todos

.. lIiveiS. dando preferência e abrindo espaços para aquelas que

...U utUirias pobres do sistema público de saúde;

J. IllIcsrar o atendimento da demanda sentida - ou seja,

...... Fada pelos sinlomas que incomodam as mulheres· com

• aç6es de imerVençio epidemiológicas;

4. Detburocratizar as ações de Saúde e o acesso da mulher

.. ~ema e ampliar o número e a complexidade das ações

iMcpadas. visando uma ateoçAo cada vez mais global; simplificada

elMftos burocratizada ás mulheres

o desejo de promover a saúde da mulher reside em buScar

... etiuiUbrio pela provido a rodos os envolvidos no processo de

oponunidldes de panicipaçio e pela manulençio de todos os
....CClmuIIicaçio abertos.

na qual as mulheres em diferenles paises do mundo estio livres

pari lomar decisões que aferam as suas vidas e de panicipar como

lideranças polilicas e comunitárias irá determinar o nosso sucesso

CONCLUSÃO

Uma nova proposra para melhorar a saúde das mulheres se

resume em alguns pontos principais: colocar a mulher como o

. principal objetivo de sub-sislema de saúde volrado plra ela dentro

do COnceilO c da prática da Atençio Integral á Mulher: dar

subsidios aos ginecologislas para que se Iransformem no médico di

mulher. com uma vido hoIistica e integrada. estimular a

parlicipaçlo continua e a mais 'grassr~ted' possível das mulheres

em todos os níveis dos Sistemas de Saúde. finalmente. no que diz

respeilo a polilicas de saúde. a nivel nacional. a descentrlliuçlo

gerencial e a nível internacional. definir financiamentos. respeitando

u prioridades estabelecidas localmente.•

É nolável. ponanto. a contribuiçlo do nobre rnêdieo e que merec•
oeraulada por saúd. da mulher e da própria sociedade.

Por todo. o. ltJlUrnentos e.pedidos. pela melhoria do atendimento
á molher. que ê dever do Estado. votamos favoravelmenle pela aprovaçlo do presente

Projeto de Lei. para ver. fllll!meme. atendidos OS mais comezinhos direitos do ser humaoo:
a lUa vida. a sua liberdade. e o respeito inlegral á sua saúde.

Sala da Comissão. em.,/:7de 0'1 de 1995.

COMISS!\O DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO Dl: tl:I N! 20/91
NOB termos do art. 119, ~, l, db Itegi

cento Interno da cã...a-ra dos Ds:pu-r.ados e do i t.em. III do Ato de

Mesa n' 177/89, o Sr. Presidente determinou a abert.ura - • di
vulgaçào na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre

sent.ac;io de emendas. a par1;ir de 161 04/91 , po'r05 se••ões •

Esgot.ado o prazo, niio foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissã.o, em 23 de abril de 1991.

HltDA DE SI!N1JHlt~ WIEDERHECKER

Secret.ária

\

--'1J,.[1C"W .....D- r=õj,allll.
\ 2D-A/91 \ 0\ gr 03

-HCfI.f,lACIII1I5i1oG

caaSSÃO IE COflSnr.nr;ÃÓ E: .7l1STICA E: DE: RmACÃO

Á _ida que se aproxima o final do segundo milênio. nosso

..... esta em crise e demanda por uma nova ordem O papel da

....... euma das mais imponant(;s chaves neste processo, A razio

""'"Deputado 05MANIO PEREIRA

Dê·se ao Projelo de Lei n' 20 - A. de 1991. a se~uinte redação:

'M.t~ 
PSDB
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PROJETO DE LEI !\' 20 - \. DE 1')')1 dos ComiSSDes - d! pl01D pOlO opl!semaçilo de mndos Oparli de 30/ 10 / 9S , rxicilro leSSDes, lIndo.
no seu lérrniro. esle brg!o lecnÍi:1l retebido umo Ifllf!ldll.

OlSpÕC SObf~ obng:l.\onecb.de de
atendimento, pelo SIstema I1ICO de Saiadc. as
geSUlntes ..,unus de estupre

Salo do Comímo, fft1 oa de novembro dt 1995.

o Congresso Nacional decreta:

An: lA
o

. Os ~~spitais.'nte!p"~nt~s do Sistema Único de Saúde silo (l1l1:~a(!l'S a prc..t.
3SsIstencl3 medica e pSlcologlca as gestantes cUJa gravidez tenha resultado de estupro

/Jaráw'!!u Iimeu. Excluem-se da determinaçào finoada neste arogo os hospitais
que não prestem mendimento na area da saúde da mulher.

An. 2' Esta lei enrra em vigor na data de sua publicação.

An 3' Revogam-se as disposições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda tem por objetivo sanar flagrante vicio de inconstitucionalidade
do Projeto de Lei n' 20 - A. de 1?91,,já aprovado na ComIssão de Seguridade Social e
Família da Cfunarn dos Deputados..

o referido Projeto de Lei fere o Art. 5' da Constituição Federal. que dispõe que
todos s!o iguais perante a lei. sem distinção de qualquer oatllrcza. sendo-lhes garantida a
inviolabilidade do direito :i vida. .

Ao gMantir o citado direito. a ConstltUlçào Federal nào faz distinção do estagio de
vida em que w.~ encontra n ~er humano. Pelo contràrio. aSlieg.um que não hà qualquer
distinção em relação aos direitos J;aI'o.nridos pelo Art. ~o. muito mcnO!:l. portanto. wnn
distinção meramente "geográfica". por assim U1ZCr. como ~cria o fato UI: o ser humano
encontrar~se no útero matemo ou fora. dele

Em razão do exposto. iniuneros c eminentes consntuclOnahstas têm jã finnada a
posição de que o An. 128 do CódIgo Penal foi revogado pela (arta ~Iagna.

Nlio bastasse o argumento da inconstitucIOnalidade do ProJelo de LeI n' 20 - A, de
1991, por afrontar o An. S' da Cana Magna, ha que se obser\'ar que. ao longo de todo <1

texto constitucional. J.chanHic fonnuJados princípios de defc~a da vida humana. Tcnham..
se em mira. fi g.uisa de exemplos. apenas o I\.rt. 3°. III e o Art. :!.30: O pnmClto reza que e
objetivo fundameOlal da República Federat"a do Brastl promo\'er o bem de lodos. sem
preconcei1os ue ong.crn. raça. sexo. cor. 1darl~ t: quaisquer outl'a~ fonnas t\~

discriminação: o segundo estabdece que a familiu. a sociedade c o Estado têm o dever dco
amparar as pessoas idosas. garannndo-\hes o dircno ti vida. ,\lém disso. a Constituição
brasileira não pennitc :I pena de morte em nenhuma circunstância. nCJ11 sequer pura 0:0,

autores dos chamados crimes hedIOndos.

A defesa do direito das pessoas. independentcmenlc do estág.io em que se
encontram. é também preocupação da legislação ordinatia hr..ileira. () Código Ci\.l. por
exemplo. g.arante o direito de herança ao .nascituro

Dessa fonoa, o Substitutivo ora oferecido é de impo~cia inequívoca, porquanto
instílUi a obrigatoriedade de prestação de assistência médica e psicológica, pelos hospirais
imegrantes do SUS, às mulheres que foram engravidadas em decorrencia de estupro. O
objetivo principal do Subsntutivo é prestar às vitimas do eSDIpro o apoio necessãrio em
uma situação indubitavelmente traumática.

Além de sanar grave vicio de inconstitucionalidade do Projeto de Lei n' 20 • A. de
1991, o presente Substitutivo põe em relevo também o mérito da quesliio. que, 00

presente caso - é oponuno destacar· é de competência da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nos tenoos do An. 32, inciso IIL alinea !L do Regimemo Imerno da
Câmara dos Depurados. De acordo com o dispositivo enumerado. definem-se como
campo temático ou área d~ atividade da referida Comissào o!'ó "assumos atinentes L10S

direitos c garantias fundamentais" (Art. 5' da Constimição Fedemh.

C<M.l'1IJ Df cw.;rn~o f J~ÇA f Df R1:1l1Ç1ll

1flM] Df RfC[B!WfIllO Df fWfNMS

PROJ(10 Of LU N' D20-A/91

Nos lermos do arl. 119, tqlJt. I, da R~~menlo 1aI!!1lO do COOIma das O!pulado!:.
Dilerodo pelo 0'\ I'. \, do ResoluçOO n' 10/91. oSr. Plesidenl~ delermlrJOU Oobel1u'c - ~ ~lulQDçl):) na Ordem do O.

COMISSÃO DE CONSTlTUICÃO E .mSTICA E DE REDACÃO

I • RELATÓRIO

Trata a proposição ora analisada de efetivar o
prescrito no art. 118 do Código Penal, ou seja, possibilitar'que sejam
realizados abortos pela rede .hospitalar pública (SUS) quando não houver
outro meio de salvar a vida da gestante e nos casos de gravidez resultante
de estupro,

Em extensa justificação, seus autores demonstraram
tratar-se. na realidade, de garantir às mulheres um direito já previsto na lei
penal desde 1940 que, infelizmente, não vem sendo assegurado.

o projeto foi à Comissão de Seguridade Social e
Família, onde foi aprovado com as seguintes emendas:

a) Emenda n" I

"Art. l° ..

Parágrafo único. Exclui-se da detenninação
.innada no "caput" deste anigo os hospitais que não
prestam atendimento na área da saúde da mulher,
ficando ressalvados os casos de emergência previstos
no inciso I do art. 128 do Código Penal Brasileiro.";

b) Emenda nO 2

"Art.:;O No caso do inciso I do art. 128 do
Código Penal, ti indicação da necessidade do
abortamento será feita por no mínimo 02 (dois)
médicos."

c) Emenda n° 4

"Art. 3° No caso do inciso II do art. 128 do
Código Penal será condição para realização do
abonamema a apresentação de um dos seguintes
documentos:

a) cópia do registro de ocorrência policial;

b) laudodo Instituto Médico LegaL";

d) Emenda n° 5

"Art. 3° ..
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§ I° É obrigntória, em qualquer hipótese, :l

autorização escrita firmada pela própria gestante e seu
representante legal nos ,~asos de incapacidade.";

e) Emenda nO 6

"Suprima-se o § 2° do art. 3°, renumerando-se os
demais.";

l) Emenda n° 7

"Art. 3° .

§ 3° O abortamento será realizado no prazo
máximo de 07 (sete) dias, contados da apresentação
dos documentos referidos no "caput", alíneas !ta" e

,"b", § 1° deste artigo, e do parecer da Comissão
Multiprofissional nas hipóteses em que for cabivel
sua edição.";

g) Emenda n° 10

"Art. 5° É assegurado ao médico. em
conformidade com o Código de Ética Médica, a
possibilidade de se escusar da prática de abortamento
por razões de consciência, mantida, em qualquer
hipótese, a responsabilidade da Unidade de Saúde
pelo cumprimento desta Lei.";

h) Emenda n° 11

Suprime o parágrafo único do art. 5°;

i) Emenda n° lZ

"Art. 3° ..

§ 2° A gestante e seu responsável legal nos
casos de incapacidade declarar-se-á ciente do disposto
no art. 340 do Código Penal Brasileiro.";

j) Emenda n° 13

Inclua-se ao projeto art. 6°:

"Art. 6° Fica estabelecida a notificação
compulsória pela Unidade de Saúde que realizar o .
aborto ao órgão imediátamente superior na hierarquia
do SUS.".

Perante esta Comissão foi apresentada uma emenda,
de autoria do Deputado Osmânio Pereira, prevendo a possibilidade de os
hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde serem obrigados a prestar
assistência médica e psicológica tão somente às gestantes cuja gravidez
tenha resultado de estupro.

Vem agora a proposição a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação para exame de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativà.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 54,
. examinar apenas a çonstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

do projeto e das emendas apresentadas tanto perante à Comissão de
Seguridade Social e Família quanto perante esta CCJR.

Na Comissão de Seguridade Social e Família, n

projeto foi aprovado com dez emendas, que foram as de nOs 1,2,4,5,6,7,
10, li, 12 e 13.

A Emenda nO OI corrigiu imprecisão do projeto. que,
no parágrafo único d.o art. 1°, referia-se ao "art. 128, § 1° do Código
Penal", quando o correto é "inciso I do art. 128". A Emenda nO 02
determinou que, no caso de aborto para salvar a vida da gestante (inciso 1),
a indicação será feita por no mínimo dois médicos. A Emenda nO 04 deu

ao "caput" do art. 3° nova' redação, prevendo. no caso de aborto
sentimental, quais docL:'llentos deverão ser apresentados. Ainda quanto ao
art. 3°, a Emenda nO 05 ..~u nova redação ao § 1°, para que seja obrigatória
autorização por escrito, lirmada pela própria gestante e seu representante
legal nos casos de incapacidade, a Emenda n° 06 suprimiu a redação do §.
2° (hipóteses de dúvidas sobre os documentos apresentados), o qual ficou
pom a redação dada pela Emenda n° 12 (declaração de ciêricia 'da gestante
e de seu responsãvel legal quanto ao art. 340 do Código Penal
comunicaçãÕ fltlsa de crime ou de contravenção), c a Emenda nO 07 deu
nova redação ao § 3°. A Emenda nO 10 aprimorou a redação do art. 5° do
projeto \possibilidade de o médico escusar-se da prática do aborto por
razões de consciência, de acordo com o Código de Ética Médica), a
Emenda n° Ii súprimiu-lhe o parágrafo único (que passou a fazer parte do
"caput". de acordo com a emenda anterior). Finalmente, a Emenda n" 13
deu nova redação ao art. 6°, estabelecendo a notificação compulsória ao
órgão superior do SUS a cada aborto realizado pela Unidade de Saúde.

Somos pela aprovação das emendas que acabamos de
referir; proporíamos, entretanto, aperfeiçoamentos, na forma de
subemendas, às Emendas de nOs 04, 07,12 e 13.

Na Emenda nO 04, seria mais adequado e seguro
substituir-se, na alínea "a.... a "cópia do registro de ocorrência policial" por
"tenno de instaumção do inquérito policial."

A Emenda nO 07 apresenta vicio de técnica legislativa
tanto quando se refere às alíneas "a" e "b" do "caput" do artigo em
questão. como também quando se refere ao § 1° utilizando a palavra por
extenso.

A Emenda n° 12 contém erro gramatical quando,
referindó:se à gestante e ao seu ~esponsável, coloca o verbo na 3' pessoa
do singular.

A Emenda nO 13 incorre em erro quando determina a
inclusão do ano 6" no projeto. quando. na realidade. ele já existe. Trata-se.
na verdade. de altemr sua redação, renumerando-se os demais artigos.

Pelo exposto. apresentamos su&emendas para corrigir
~slapsos..

Quanto à emenda apresentada pelo Deputado
Osmãnio Pereira. apesar de em sua justificação argumentar que a mesma
visaria sanar vicio de inconstitucionalidade, não diz qual seria ela. Além
disso. diz tratar-se de matéria da Competência de mérito da CCJR já que a
matéria abrangeria "assuntos atinentes aos direitos c garantias
fundamentais· • nio se trata, todavia, de análise de mérito.

NIo consigo vislumbrar qualquer
inconstitucionalidade neste projeto. uma vez que se trata de regulamentar
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um direito que já é consagrado desde a promulgação do Código Penal em
1940. A proposição, em nenhum momento. faz qualquer alteração no
Código Penal, não sendo, portanto, matéria de competência desta
Comissão. O mesmo raciocínio é de 'ser aplicado quando o Deputado autor
da emenda nesta Comis~ão diz ser assunto atinente a direitos
fundamentais. Não está em questão aqui ampliar ou restringir os casos de
aborto que têm proteção legal, pois o projeto. como já dito reiteradamente,
dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento dos casos de aborto já
previstos no Código penal, peio Sistema Único de Saúde.

No mérito, apesar de não ser da competência desta
Comissão, gostaria de ressaltar que este Projeto de Lei não pretende
legalizar ou discriminalizar a prática do.aborto.

Tem como único objetivo esclarecer pontos de vital
importância para a padronização de conduta no atendimento às mulheres,
vitimas de estupro, previsto no art:.. 128 do Código Penal, cuja
constitucionalidade é pacifica desde a· época em que foi elabQfado o
Código, e em todas as ordens constitucionais que a sucederam: 1946,
1967. Emenda Constitucional' n° I de 1969 e na Constituição de 1988,
regulamentando assim. a prátiéa legítima da intervenção cirúrgica abortiva
por profissional médico.

Na verdade, tanto o i1botto legal; para'salvar a vide. da
gestante, como quando a gravidez é resultante de estupro, tem na prática
encontrado dificuldade de ser efetivado.

O presente PL é úm, 'primeiro passo para.que, de uma
maneira mais efetiva, seja dado um tratamento digno a todl4l as vítimas de
abuso sexual.

A atenção às vitimas de abuso sexual tem merecido
estudos especiais.

O Programa de Atenção Ambulatorial Integmdo com
o Instituto Médico Legal - Central a Vítimas de Abuso Sexual na Intãncia
e Adolescência - PAVAS, o Centro 'de Saúde Escola Geraldo de Paula
Souza. da Faculdade de Saúde Pública - USP, apoiado pela Sociedade
Brasileira' de Ginec.o10.gia e .Qbstetricia .e pelo Grupo de Ginecologia
Infanto-Puberal da Clínica Ginecológica do H.C., denunciam que a
incidência de. abuso sexual tem aumentado nestes últimos anos, e a
população infanto-pubera! feminina representa a maior vítima.

No Instituto Médico Legal, foi verificado que quase
70% dos casos de abuso sexual, durante 1995, ocorreram em meninas
menores de 18 anos.

O estupro representa uma verdadeira tragédia na vida
de uma mulher. com conseqüências graves. imediatas e duradouras.. ..

Além de lesões complexas do aparelho genital, da
bexiga, do reto e outros órgãos. existem. entre outros. o risco de gravidez.
doenças sexualmente transmissiveis, seqüelas psiquicas como depressão.
suicidio, uso de drogas e outras.

Assim. a gravidez não é a únicti seqüela do abuso
sexual. É necessário, també~. considerar as seqüelas fisicas e psicológicas
dos casos de abuso sexual, principalmente na intãncia. Dificuldades de
adaptação afetiva. dificuldades d~ adaptação interpessoal e de adaptação
sexual.

É oportuno ressaltar, ainda. que desde o primeiro
contato com a vitima do abuso sexual, é necessário definir procedimentos
que garantam um atendimento personalizado, que preserve a dignidade da
pessoa, sem constrangimento algum.

Bate PL é. na verdade, uma grande vitória para
aquelas qUI, em docomncia de alguma tragédia em suas vidas, seja ela um
estupro ou a impouibilidade de BeTar um filho sem com isso por em risco
sua própria vida, e ainda, sem qualquer respaldo financeiro, se vêem
impedidas de alçar mio de um direito que a própria lei. há muito tempo, já .
lhe reconhecia.

Em face do exposto. somos pela constitucionalidade.
juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei n° 20, de
1991, e das emendas aprovadas pela Comissão de Seguridade Social e
Família, com as subemendas em anexo. Rejeitamos a emenda apresentada
nesta Comissão, em face de sua a~ti.regimentalidade.

É como votamos.

Sala da Comissão. em de dezembro de 1996,

DePU~~~RelUZ:; COBRA

SUBEMENDAS OFERECIDAS PELA RELATORA

SUBEMENDA À EMENDA N° 04 DA CSSF

A alinea ué 00.an. '3° passa a ter a .s~~uinte redação:

·"Art.'3°· ..; ~ : ..

a) termo de inst~l1ração do inquérito policial;

................................ ~..~ , , ~ .

Sala da Comissão, em de de 1996.

~
.//'

Z . /"({:bB~
IJ;a

SUBEMENDA AEMENDA N" 07 DA CSSF

Dê-se il Emenda n° 07 a seguinte redação:

"Substitua-se o § 3° do art. 3° do projeto pela
seguinte redaçiio:

§ 3" O abortamento será realizado no prazo
máximo de 07 (sete) dias. contados da apresentação dos
documentos referidos nas alíneas "a" e "h" do capur e no
§ l°, todos deste artigo, e do parecer da Comissiio
Multiprotissional. nas hipóteses em que for cabível sua
edição."

Sala da Comissão. em. de /1996.

Z~M
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SUBEMENDA À EMENDA N° 12 DA CSSF

Substitua-se. no texto da Emenda n° 12 (§ 2° do ano )"
do projeto) a expressão "declarar-se-á ciente" por "declarar-se-ão cientes".

Sala da Comissão. em de de 1996.

'j~"ztij, Ê ,OBRA

Rei tora

SUBEMENDA À EMENDA N° 13 DA CSSF

Substitua-se, na Emenda n° IJ da CSSF, a expressão
"Inclua-se ao projeto art. 6°" por "Dê-se ao art. 6° a seguinte redação,
renuÍllerando-se os artigos subseqüentes".

b) Emenda n° 2

"An. ~o No caso do inciso I do art. 128 do
Código Penal. a indicaçuo da necessidade Jo
abortarnento será feita por .no mínimo' O:! (dois)
médicos."

c) Emenda n° 4

"Art. 30 No caso do inciso 11 do art. 128 do
Código Penal será condição para realização do
abonurnento a apresentaçào de um Jos seguintes
documentos:

a) cópia do registro de ocorrência policial:

b) laudo do Instituto Mêdico Legal.":

Sala: da Comissão, em de de 1996.
d) Emenda n° 5

'zJCia
RelatíM

COMISSÃO DE CONSTIT1nCÃO E.nrSTICA F. DE REDACÃO

1- RELATÓRIO

Trata a proposição oro analisada de efetivar o prescrito
no ano 128 dn Código Penal. ou seja. possibilitar que sejam realizados
abonos pela rede hospitalar pública ~SUS) quando não houver outro meio
de salvar a vida da gestllnt:: e nos casos de gravidez resultante dc estupro.

Em extensa justificação, seus autores demonstraram
ttatar·se. na realidade, de garantir às mulheres um direito já previsio na lei'
penal desde 1940 que, infelizmente, não vem sendo assegurado.

o projeto foi à Comissão de Seguridade Social e
Farnilill. onde foi aprovado com as seguintes emendas:

a) ,Emendá n° I

"An. 1° .

Parágrafo único. Exclui-se da detenninação
finnada no "caput" deste, anigo os hospitais que noo
prestam atendimento na área da saúde da mulher.
ficando ressalvados os casos de emergência previstos
no inciso I do ano 1:!8 do Código Penal Brasileiro.";

"An.

* 1" É obrigatória. em qualqucr hipótese. a
autorização escrita tinnada pela própria gestante e seu
represemull1c legal nos casos de incapacidade.";

e) Emenda n° 6

"Suprima-se o § :!o do ano 3°, renumerando-se os
demais.'"

f) Emenda n° 7

"Art. 3° ..

§ 3° O abonarnemo. será realizado no prazo
má.ximo de 07 (sete) dias. contados da 'apresentação
dos documentos referidos no "caput". alíneas "a" e "b"
§ I° deste anigo, c do parecer da Comissão
Multiprotissional nas hipóteses em que for cabível sua
edição.'"

g) Emenda n° ~O

"An. 5° É assegurado ao médico,' em
confonnidade 'com o Código de Étita Médita, a
possibilidade de se .escusar da pnitica de abor:uunento
por razões de consciência, mantida. em qualquer
hipótese. a responsabilidade da Unidade de Saúde pelo

. cumprimento desta Lei.".
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h) Emenda n° 11

Suprime o parágrafo único do art. 5°'

i) Emenda n° 12

"Art.3n
: ..

§ 2n A gestante e seu rcsponsàvcl legal nos casos
dc'incapacidape declarai-se-â ciente do disposto no ano
340 do Código Penal Brasileiro"

emenda' anterior!. Finalmente. a Emenda n" t3 d~u 1I11VU r-:daçã(i ao ano 6".
estabelecendo a notificação ~ompulsória ao órgão supenor do SUS a cada
abono realizado pela Unidade de Saúde.

Somos pela aprovação das emendas que acabamos de
refenL proporiamos. cntretanto. aperfeiçoamentos. na' fonua de
subemcndas. às Emenda.~ de n"s 04, 07. 12 e 13.

Na Emenda nO 04. seria mais adequado e seguro
substituir-se. na alinea "a". á "CÓpta do registro de ocorrência policial" por
"bolellm de ocnrrêncta."

A Emenda n" 07 apresenta vicio de tecnica lcgislativa
tanto quundo se refere as aline:.L~ "a" e "b" do "caput" do artigo em questão.
como lambém quando se refere ao § 1° utilizando a palavra nor extenso.

j) Emenda nO 13

Inclua-se ao projeto art. 6°:

A Emenda o" 12 cOl.Jtém crro gr;
referindo-se á gestante e ao seu responsávcL coloca o vert
smgular.

cital quando.
, 3' pessoa do

"An. 6° Fica estabelecida a notificação
compulsória pela Unidade de Saúde que realizar o
abono ao órgão imediatamente superior na hierarquia
do·SUS.".

Perante esta Comissão foi apresentada uma emenda, de
:Iutoria do Deputado Osmânio' ~ereira prevendo a possibilidade d~ os
hospitais integrantes do Sistema lJnico de Saúde serem obrigados a prestar
assistência médica e psicológica tão somente às gestantes cuja gravidez
tenha resultado de estupro.

V~m agora a proposição a esta Comissão de
Constituição e Justiça ~ de Redação para exame de constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão. nos tennos do art. 54. examinar
apenas a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto e
das emendas apresentadas tanto perante 11 Comissão de Seguridade Social e
Família quanto perante esta CCJR..

Na Con'issão de Seguridade Social ~ Familia, o projeto
foi aprovado com dez emendas. que foram as de nOs 1,2,4,5,6,7, 10. 11,
12e 13.

A Emcnllr nO 01 clr."rigiu imprecisão do projeto, que,
no paragrafo único do ano lO, referia-se ao "an. 12~, § 1° do Código Penal",
quando o correto é "inciso I do art. 128". A Emenda nO 02 detenninou que,
no caso de abono para salvar a vida da gestante (inciso I), a indicação será
feita por no minimo dois médicos. A Emenda n° 04 deu ao "caput" do art.
3° nOVi> redação, prevendo, no caso de abono sentimental, quais

documentos deverão ser apresentados. Ainda quanto ao art. 3°. a Emenda n"
05 deu 'nova redação ao § I". para que seja obrigatória autorização por
escrito. finnada pela própria gestante e seu representante legal nos casos de
incapacidade. a Emenda n° 06 suprimiu a redação do § 2° (hipóteses de
dúvidas sobre os documentos apresentados I: 11 qual ficou com a redação
dada pela Emenda n° 12 (declaração de ciência da gestante'e de seu
responsa\'el legal quanto ao art. 340 do Código Penal - ~omunicação falsa
de erime ou de coniravenção). e a Emenda nO ·07 deu nova redação ao § 3°.
A Emenda nO 10 aprimorou a redação do art. 5° do pr~ieto (possibilidade de
o médico cscusar-se da prâtica .do abono por razões de consciência. de
acordo com o Código de Etíca Médical. a Emenda n" 1I suprimiu-lhe o
paragrafo (mico l.que passou a fazer parte do "~apul". J<: acordo com a

A Emenda n" 13 incorre em erro qua:
inclusão do art. 6° no projcto. quando. na re:J1idade. ele ja 3ta-s, .
na verdade. de alterar ~ 1ação, renumerando-se os dem.ais... .'!;".:l.

Pelo exposto, apresentamos subemendas para corrigir
tais laP.sos.

Quanto á emenda apresentada pelo Deputado Osmânio
Pereira. apesar de em sua justificação argumentar que a mesma visaria
sanar vicio de inconstitucionalidade. não diz qual seria ela. Além disso. diz
tratar-se de matéria da Competência de mérito da CCJR já que a matéria

• abrangeria "assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais" - não
se trata. todavia. de anàlise de mérito.

Não consigo vislumbrar qualquer inconstitucionalidade
neste projeto. uma vez que se trata de regulamentar um direito que ja é
consagrado desde a promulgação do Código Penal em 1940. ;\ proposição.
em nenhum momento. faz qualquer alteração no Código Penal. nào sendo.
portanto. matéria de competência dcsta Comissão. O mesmo raciocínio é de
ser aplicado quando o Deputado autor da emenda nesta Comissão diz ser
'assunto atinente a direitos fundamentais. Não está em questão aqui ampliar
ou restringir os casos de abono que têm proteção legal. pois o projeto. como
já dito reiteradamente. dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento dos
casos de aborto já previstos no Código penal. pelo Sistema Único de Saúde.

No mérito. apesar de não ser da competência desta
Comlssào. gostaria de ressaltar que este Projeto de Lei não pretende
legalizar ou discriminalizar a prática do abono.

Tem como único objetivo esclarecer pontos de vital
imponância para a padronização de conduta no atendimento às ml\lheres,
vitimas de estupro. prcvislO no art. 128 do Código Penal. cuja
constitucionalidade é pacifica desde a época em que foi elaborado o
Código. e em IOdas as ordens constitucionais que a sucederam: 1946. 1967,

.Emenda Constitucional nO 1 de' 1969 e na Constituição de 1988.
regulamentando assim. a prática 'legitin~a da intervenção cinirgica abortiva
por profissional médico: .

Na verdade. tanto o abono legal, para salvar a vida da
gestante. como quando a gravidez é resultante de estupro. tem na prática
encontrado dificuldade de ser efetivado.

o presente PL é um primeiro passo para que, de uma
maneira mais efetiva. seja dado um tratamento digno a todas as vitimas de
abuso sexual.



27594 Q$ta-feifll 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1997

estudos especiais.
A atenção às vitim!s de abuso sexual tem merecido a) boletim de ocorrência:

o Programa de Atenção Ambulatorial Integrado com o
Institulo Médico Legal - Central a Vitima,s de Abuso Sexual na Infância e
Adolescência - PAVAS. o Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza.
da Faculdade de Saúde Pública - USP. apoiado pela Sociedade Brasileira de
Ginecologia e ObstelTlcia e pelo Grupo de Ginecologia fnfanto-Puberal da
Clínica Ginecológica do H.C.. denunciam que a incidência de abuso sexual
tem aumentado nestes últimos anos. e a população infanto-puberal feminina
representa a maior vitima.

Além de lesões complexas do aparelho genital. da
bexiga. do reto e outros órgãos. existem. entre outros. o risco de, !!!,avidez.
doenças sexualmente transmissiveis. seqOelas psiquicas como depressão.
suicídio. uso de drogas e outras.

Assim. a gravidez não ti a única seqoe/a do abuso
sexual. t necessârio. também. considerar as seqOelas tisicas e psicológicas
dos casos de abuso sexual. principalmente na infância. Dificuldades de
adaptação afetiva. dificuldades de adaptação interpess()a1 e de àdaptação
sexual.

É oporruno ressaltar. ainda. que desde o primeiro
contato com a vítima do abuso sexual. ti necessário definir procedimentos
qúe garantam um aiendimento personalizado. que preserve a dignidade da
pessoa. sem constrangimento algum.

Este PL é, nli verdade. uma grande vitória para aquelas
que. em decorrência de alguma tragédia em suas vidas. seja ela um estupro
ou a impossibilidade de -gerar' Um filho sem com isso por em risco sua
própria vida. e ainda. sem qualquer respaldo financeiro. se vêem impedidas
de alçar mão de um direito que a própria lei. há muito tempo, já lhes
reconhecia. .

Sala da Comissão, em de 1 "1' ,.1996.
I I

ZULAlli COBRA.
Reratofa

SUBEMENDA Á EMENDA ~"07 DA CSSF

De-se à Emenda na 07 a seguinte rcdaç60:

"Substitua-se o § 3" do ano :;" do projcco peIll
seguinte redação:

§ 30
() abonamento !«.'I'á rcali7.ado n° prazo máximo

de 07 \seteI dias. contados da aprescntaÇ60 dos
documentos referidos nas a1ineas "a" c: "b" do t't1pllt e no
§ \0. todos deste artigo, e do parecer da Comísdo
Multiprolissional, nas hipóteses em que for l:Ibivel sua
edição."

Sala da Comissão, em de de 199.6.
'"'" // 1

( '!'i
, I

. ZUlAIÊ COBRA
Relatora

SUBE:\IE:'tiDA r\ EMENDA ~" 12 DA CSSF

Em face do exposto. somos pela constitucionalidade,
juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei na 20. de 1991.
e das emendas aprovadas pela Comissão de Seguridade Social e Familía.
com as subemendas em anexo. Rejeitamos a emenda apresentada nesta
Comissão. em face de sua anti-regimental idade.

É como votamos.

Sala da Comissão, em de dezembro de 1996.
/

Substitua-se, no texto da Emenda n° 12 (§ ia do art. 3" do
projetol a expressão "declarar-se-a ciente" por "declar3l-sc-ão cientes".

Sala da Comissão. em de de 19%.

./1 1 1//
ZU{,A.IÊ,tOBR·/\

gelátoro

SrBE:\IE~DA Á EME:'íDA :"I" 13 DA CSSF

Deputada ZlJLAI~ COBRA
. . Relato(a

SUBE:\IENDA r\ EME:'.DA :'ti" 04 IlA CSSF
"

A alínea "a" do art. 3D passa a ter a seguinte redação:

"An.3" , .

Substitua-se, na.Emenda na 13 da CSSF, .a expressio
"Inclua-se ao projeto art. 6" por "Dê-se ao art. 6° a seguinte redaÇãO.
renumcrlllldo-sc os artigos subscqOentes".

Sala da COIpissão. em de de 1996.
,'.'7 ./ ,,?

'dti~A{M:9~RA
Relatora
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li! - PARECER DA COMISSÃO Em momento .Il,'um o projeto sob e~ame. descrimin.lil.ói a Iigu
ra lipica do abono ou IntrodU7- novas situaçiles de "abono lell'll" além daquelas dos
incisos I e \I do ano 128 do Código Penal.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, conira os votos dos Deputados Benedito
de Lira, Jairo Carneiro, Ney Lopes, Paes Landim, Asdrúbal Bentes. Djalma de
Almeida Cesar, João Natal. Augusto Farias, Darci Coelho, Gerson Peres. Jarbas
Lima. Jose! Rezende, Prisco Viana. Luiz Má.ximo, Marconi PeriUo, Coriolano Sa
les, Vicente Cascione. Pedro Canedo. Corauei Sobrinho. Ary Kara. Zaire Rezen-

de. Bcncdiw Domm!!os c Enio Bacci. pela constitucimmlidadc. juridicidadc c
técnica lcgislatíva do Projeto de Lei n" 20/91 'c das cmendas da Comissão dc Se
l,'lIridadc Social c Família. com subemendas. c pela alui-regimeutalidade da
emenda aprcscutada nesta Comissão. de acordo com o parecer relormulado da
Relatora. Deputada Zulaiê Cobra. nos termos do anigo 56, § 2" do Regimento
Intemo. Os Deputados Marcelo Déda e Luiz Eduardo Grecnhalgh aprescntaram
votos em separado.

Estiveram presentes os Senhores Depmados:

Henrique Eduardo Alves - Presidcntc. Moiscs, Bennesby c
Marcc10 Déda • Vice·Presidentes. Benedito de Lira. Jairo Cameiro. Mussa De
me.;. Ney Lopes. Paes Landim. Vilmar Rocha. Aloysi? Nunes Ferreira. Asdrubal
Bemes, Djalma de Almeida Cesar. Gilvan Freire. João Natal. Silvio Pessoa,
Adhemar de Barros Filho, Augusto Farias, Darci Coelho. Gerson Peres, Jarbas
Lima. José Rezende, Prisco Viana. Almino Affonso. Alzira Ewenon. Edson Sil
va, Luiz Máximo, Marconi I'erillo. Nelson Otoch, Nicias Ribeiro, Zulaiê Cobra,'
Coriolano Sales, Haroldo Sabóia, Jose! Genoino, Luiz Eduardo Greenhalgh, Nil
mária Miranda. Sérgio Miranda. Alexandre Cardoso. Vicente Cascione, Pedro
Canedo. Ciro Nogueira, Corauci Sobrinho, Ary Kara, Zairc Rezende, Benedito
DominJ:!os. Ênio Bacei e Mana Suplicy,

Traia-se, simplcsmente, de garantir nos casos de abonos lIio
petlalizadOl pelo Código Penal, que a rede pública de saúde dará atendimento aqlflll.s
mulheres que aprocurarem,

Sem I presente lei, teremos cristalizada uma situaçio juridica·
mente insuslenIÁ\'cl: mulheres delenlOras de boas condições financeiras, peneneemes
às clll55Cs abasladas. continuaria exercitando em sua plenitude a faculdade vislumbra·
da pel. nlo penlllizaçlo das eondU1as deserilas no art, 128, Conlrari~meme. as mulhe
res .pobrespenencenles às cluses subalternas. mesmo que portadoras de uma gravidez
de 11t0 riSco. cuja provÁvel eonseqOêneia seja a sua mone. sem condiçiles de frequen
lar clinicll5 partieullres ou arclr com os custos de bononirios medicos. pennlnccerno
eOtTendo risco de morrer em vinudc do parto ou eominuarilo pondo sua vida em nsco .
praticando abono cllndeslino. em péssimas condições de higiene com as ncfasUls con·
scoOéneils a nivel de "'.!fie pública. geradora de moncs. mUlll.ções. etc

O PL não lecaliza o aborto, nem amplia. repelimos, as situações
do chamado "abono legal": Simplesmente põe à disposição da mulber pobre as mes
mas condições boje garantidas às mulheres abastadas. E uma medida de defesa da vida
e da igualdade. Limita-se a regular as hipóteses jã previstas pela legislação de 1940.

Não vlslumbram~alquer inconstitucionalidade no. projeto, O
art, 128 conviveu com vãrios sislemas constilucionais ( 1946,1967, 1969) que, como
o vigente. da Cana de 88. homenageiam 'em seus principias basitos. o direito a vida,
se~ que qualquer óbice conslÍluclonal fosse levantado canlra sua vigéncia,

Assim considerando que o PL não legaliza o abono, nem Im
plia os casos de abono leg.I, nem ofende. a Cana Conslllucional: considerando, ade
rnais, que a nivel de convicção intima. não vemos o pro.ieto como ofensIVO aos prin-

• cipios cristãos. nem como agressor da nossa formação católica. votamos com a relato
ra, pela aprovação do proJelo.

Sala da Comissão em. 20 de agosto de 1997.

ESDeputado HEN

Sala da Comissão. em 20 de agosto (\ç,1997
. c::::;;---..

EMENDA N° 4 - CSSE EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO JOSÉ GENOíNO

SUBEMENOA ADOTAOA N° , - CCJR.

A alínea "u" do ano 3° da Emenda passa a ter a seguin-

te redação:

VOTOS EM SEPARADO

( Dos ""nhores deputados MARCEW DÉDA e LUIZ EDUARDO CREENHALGH )

PROJETO DE LEI N" 201199t

Dispõe sobre a obrigaloriedade de alen
dimcmo dos casos de abono previslos no
Código Pcn.1 , pelo Sistema Unico di! S~

üdc.

A.lores: DcpuUldos EDUARDO JORGE
e SANDRA STARUNG
aclalora: DcpuUlda ZULAIÊ COBRA

Senhor Presidente,

Dentro da competência di...ta Comissio, apreciamos a COIIIlÍlu
cionalidade. lI!cnica lel:isllliva c juridieidadc do PI. n" 20191 que lrata de es1&bclcccr a
obrigatOriedade de Alcndimcnlo pelo SIJS dos casos de abono previstos no In. 128 do
VIgente Cód'h'" I'enal.

PELA O?ÇÃO DE g.rrERRUPçAO DA ORAVJDEZ

Niabuma peÜca de bom ICIISO é favoravel ao aborto como método 1lllii:óriccpci0lll1.
AI6 mtaIIll) porque nIo la lI!U disto: o abono II • imampçlo deuma'~que, per
ullllllal1w ou pc:&' OIJIII), ma •delejada. Difil:ilmaue cmma uma .or:iedede llIlde a prática
do abono lO IOIIID~ !ato potque é improvavcl que a gravidez iD<IcMjada deixe
.. GÚII,I', Rec:aabo9o o caraIIa' polimica que euvalw o uma, poía o.Ie NloIo· impIicadaa
~ e vúcrr:lI mania. MIl é iDquestiaDavel tambem que' &~ da
daac:mDiD.Jinc;tn do abano .. dá aob a égide da alimw;io da um díRito du D111IhIlm.
AI6m diuo, a deecri!!rin.linçlo do abono ellWlw hoje um prab1c:ma da ..ude pIibW:a.
FCDlllIIlII duu a:z:.e.. qua me lIIlIlivaDm I apI1lIIIIIW' 1lIII prajOlO de lei qua l'ICCIlIbDc:e o
cIin:iID de iIIlemJpçIa da gravídcz aIiI .90 diu apól a c:aacepçia.

Ao riFr. o dinlitoda'~ da gravidIg: a1i190 dia ji. dawria _ ÍIlI<:riIO DI

~ lnaiIeila pn:IIIII1gada r:m lJUlllUoa de 19U. A 1qpa1acia !naueira pennite,
~ I iIIImupçIo da gravidez r:m doia ...-: quiDdo nIo !li 0UlI'll 11IMde sahv
• vida <ia lIlIllli<:r e qum:. ;!Il'Vlcie:z e d=Ie de UlIl eorupro. Os ilT!f"'Ü'T""''''' Jegw
para a pmlÍCl1 do aba:to ;mxl= como consequ,;DCin uma espamo.... tragedia diMia: a
lIlOO!O e gm'= l~ i!sicu de Íl1UIll<:'r.ll~ que tom de prt\n= o abone
~

o..dad<!s d=ta tragedia e3l!o crua e friamenle exp=sos nas estimativo, =
tlmidu, da 0rgan=ç.:I0 MundiAl da Saúdo. De a=Jo com el.... =Wmernr> .&> feitoa maU
de 3 milbIIeo de abonos~ 00 pois, o que .iJ!nifu:a maU de 8 mil por dia. O
aborto aporece cana a quart:1 causa de llllXte = lO 1IlII1hemI. Entro lO quo aoInvm:m,
por volta de 21m ficam eottrcia.

E nio poderia deix>sr de .... dili:mne, em fuà, da proibição e doe altoa CUItoa daa
cI1nicao clande:cintu. Está mW do que comprovado que • crirninalizaç40 do aJxxro oAo
elimina a lIUI. plttica. apIlllII a clandeotiniza. A \Dnca do abonaíncmo sen:qn exianu. e
.lUIlmeme uma lIlllihr:r que OI depom cem uma graVlcie:z ÍDàesCJocia =era a qualquer
!IlIlIO JlII! imerroo:Ipe;-14, podeIlào iDclusive. ia= teIl1lIlIVIl3~ que, por se
n:a1i= sem CCllIdiçõeo~ adequadas. deilwn grave.. sequelAS < IIDl1la1 ""'= lhe
euawn a vida. De fillo, = OI _todo:! unli=ioa pam provi:><:M o abono e3l!o os

- ~: agulhu de tricó. cristais de permongonalD que provocam leoões graves DI mucoaa
\'IIIÍll!LI. cha de capnn. lJeben!gcns fuilaI a beae de anuda cem conhaque, cha de lIlIIIlCIIlA

cem follw de cale, pinga com COI1lÇ!o de banana ete..
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Evidoon:m-nto CMIl drmnAtica realidade vivida per milhlle3 de lIIlI!b.eres e
porticnJsrrneme fone IX"" aquel.o.1 daA c.1Jl.saeo mau pobre.. J.IDeDlL! em condiçõeo .ociais
VlO!=JJ c =Vl:1:l. Porem. lU =equê= dolClIOOall c bn= da .uuaç:io que """'" a
prálic1 do o.bc<to 00 i3ranl '" alnt.e:m indistim=te :wl:re todas ao lIllllb::= que =:cm:m
a_ mcàià&, que têm de mfu:mar a~ da fumilia c da~ a wlidllo e o
~ de cuim l!ttOO5tO. o m<do da ooIic:ia c da monc c toda a~ de prea:o::i:itoa.

Fmnoa~.~ 00~ do o.bc<to BC aprnss&inm em m- que "RI

m:uIht:rr::s ia=no nborto por que qúcn=", por "eapru:.ho" ou "egoumo". Nada moilI absurdo,
50bmud0 quando pme das pcoSOlIlI que rulo nmunente são. a um 50 tempo, COIItIll o abono e
oomm metocJo. pom prcvcmr a cooccpçáo. Com "!li pomum. o quc pe= deocjl!f 'rulo (';
que não =:U:>artoo. sonJlo que "'JlIlll clandesnnos eJX!I1<losos·.

Na~. qualquer r== '0lMIll Ull admJm Ql.I" o abonnroono 6 o ultimo=0 jW'll a llJ1mlJpÇào de umA graVidez mdcseJada. A~ ~-.e a elo hn uma lon;;a
estrllda de~ c = a percam:r. .

g~ obaelvnr =o a proIbição do abono sempre e acrrmponhada per toda
\JIlllI ickolog>a ~tri.:ln:"j que bu-'C:ll humilhar c d=' a mulher cnquamo individuo
pomCÍ!='" da 'OCledode. Além efuto. toda a êllfi= da Vida .exual tal ,oln a~
que, lilernl=e. ot",,= a. o\.lttll.S dimens<le5 da .exualidade t'ommma. A o=sidadc do
etOlLmJO. da paJrto. das~ = do rn= cu:" SlIIlPI= Mo e lavada L1ll

cmlA. E tudo lSOO estA ll1lbIn=W a ldéia de que "6 1Jl'CCÍ'O~. E.lJl po=e"'" a
imica fonto de = =l fuliClri:lde •~ jW'll lU 1:lItllhe=.

MAl e 1'='-'0 llborrbr \lIDA Outrll dim<:n.sAo do problOlIlll- Ü3 pcnnIi1ad= do lÚXl!:'.o
~ com o CODoCellO de Vida pom criar uma verdacleu'a canoç.ão na opmiio publica.
IJebT.do Ó 1.Wa •~ na qu.tI~ se """"'" o tiImoso argtmlClllO do
dD-'. ".'''''.'!D =. ~ Vida real e p=<lIl1C da mulher s. sol:epõe a pce!lbilidade abstnlta
dt. '.' à \. "I1! ciD Ít.m. e .moortlInlt> a.uinJlIar que de qualquer pomo de vUta (liIooófico,'

lIlIIdico, himncoi a detmnmaçào do mcmemo em quee~ se inicia a vida
bmnma e = comrovcnida.

Vej&IDCII o que di= 00 ciemima. O~ fnm<:êa Françoia Jacob, l'mmo
Nobel de Modicina e FWo1ogi1, falando aoIxe O abono diue o acguinte: "En:tm o ovo e o
nctm-JWcido que dele pode surgir D!O hA um mamemo privilegiado 0= eIapu cIecisMs
CClIlferindo de repente a dignidade de peo&OIl humana. Há uma cvoluç!o~ uma
oirie de saltos, de reações e de sintes<>o, atraV'lls du quais '" !bana pouco a pouco o filhote
do homem. A peo504 humana 1110 surge num momemo IftCÍ5O. Qu<:m enlAo teria~
pua decidir se uma gtavidez pode ou niIo .... inll:m:Jmpida7C~ nio o bióloso e
lrlIIito %DCllOI O búpo e o juiz. Eu nIo vejo outtu peuou a.L!m 00. PAU CQl1 dimi1D a dA

decisão'. O prof=ar Jar:ques Mrood, também ti:ancê. e rrimio Nobel de Medicina e
Fisiologia, per SU& Vl:t, d.:clarou: 'Para mim o abono n!o &!: infJmricldio. (...) Ccmimdcm·,.
há muito tempo uma =ta miatica c 0& dadoa biológicos'. (Citado do livro '0 Quo • o
Abono', .1.Ilxndo por Canncm Lúcia de Melo Banoso e Maria <:=ire da Cunhai.

g igualmcmc c:a1IIl:MStida • dMna a caIlduta que ao difilImtes sociedade
uaumiram freme ao abono. Oa gt\'gOlI = pmitiariOl de que se faeiJiluse a cxecucio do
abono qumdo • muJhIsr a.uim o dcecj....... Na Grecta~ a pl1Itics da abono Clll

amplan=tc admitida. Aristóteles acreditAva que o feto 'o recebia animaçAo • vida algum
laIIpO dcpouo da cooccpção. lncluaive, em =tal cíx=tâ:'ciaa. IlOOllSClhaVll o o.bc<to amea
da animaçIo do.feto. E de fato, !lO livro quano, capttulo 19 do "A FoUtIca", cio &fuma o
HlJIIinte: ..... preciso provocar O abono BIl1CI que o feto recebe.~.. e vida'. NO&
pimeiros t.cl1Ip» de Roma o abono CIIl to!t:ndo • nio havia pwriçio para a~ tft1ica. A
lilooofiaaiItI de butan1c tempo para cá vai ..w:oder o feto caIlO um ser com Vida:.

SIo Tcmu de Aquíno, ;n!lllC"cildo poc Aristotelcs, também pcosava que o lIlOI:IltmO

da animaçIo do teto nio coincidia can a c:co:epç.!o. EM opini.!o em Cllllouada pela
~ da Coocepçio peuiva da Igreja Calól.ic&. Por um largo~ a Igrr!ja &datou a
-.ma- ele SIo Tomia, lmIo pua~ a vide. atnr.vec do beiismo -10 aa plIImiIido o
bGísmo depois qoe 0& nucidoa prdD&tUt1l1btlJle~ a1gamI ttaçoa blmInca •
como para o abono, que en. pecnitido deode que nio lO uIlrapu..... dctctmmadoa \DZCI.
A1uaImcmc, uma gtande quamidadc de palJcs permite o abono por simples soIicitaç1o da
mulher.

Ealts cxemplOl dcmonstmn a inconaistêDcia doa que~ fazer CQlIl que o
abono ,eja 0IlCIIad0 de fonna gcnl como um Cl1'D, dos que procur:am dar per re.oolvida uma
que:nIo complexa. NIo se pode, poia, com bue em princ1pi0l arbitrários, d<rivIdos de
mpoaiçõea iDiimdadu, juatilicar limiw;õcs ao dimto du lllIllb<eo de dispcxem do 'cu
\XÓIXÍO CCJ'llO. Espccmlmcme, Ievmdo-se em COIIJlWeraç40 que o Im,1ltado dcaua limitações
é U lIlU gta""" impIiCll;ÕCS.

A immupçio da gtavidez é um direito da 1Illllher. Penso quO oC~ N&I:ÍllIILl
deve, .implesmcme, rocaobccê-lo. A.Iguno juristu e estudi0504 do lSIUIIlO c.aquadram o
direito &O abono noe chamadoa Dimtoa Rcprcdutivoa. E.... DiIrioa envolvem Wrioe
upccu>& da reprcxluçio humana: o at.esl<:li=ro pt'e-1l&lIl, o direito a maremid'de uaiatida •
dip. o direito • =che, o direito &O p!aDc)amcnlo JiImiliar CIC.. O direito 10 pla_memo
fmliliar diz n::rpeito &O direíIo de dl:cisio de u.r ou 1110 u.r filboa. quamos scrio e qu&Ddo. O
abono é um RICUtIo, um mmo, pua gmntir CSUl direito quaDdo todoo OI ou!roI lIlIIlic. e
utodoo fIlIwam. Em llUIlU polavru, o abono é um direito 00 cuo de uma gravidez
iDdcIejada.

OdirelO 110 OWlela=to tiuruli.ar e =h<:cido. na arua.! Ccmut1l1ÇW, 00 t'&ftl!IÚo
• do llIUJlO ~:6: "PUIlOlláo 001 1JI1IlCl!lIC'" da ~dade da 1"'"10& hUlllAllll o da \lCIIIDidadc
respoosavel., o p!.a== tiumliar e livre dcc1s!o do casaL compcm>do 10 Esttdo
!X"\l1= recunoo educsclCIlIl1S • cu:m1li= pore o =0 dcuc WreIlO, vedada qualC\lXl'
forma =tiva per pane de lOSllIUU:Oes 0fu:Ws ou~'. Can b&se llO:IIe diJpaaDiw
lXIlSIltuelOl:llll. hA os que lUl!\lIIlClUlDl que o Estado 'equer poden.a lIIIaW pela via
~ para clauüicar o abono cano crime ou pmilii·lo. A putir dcala 6li1:a, a
aunm oli7l!ç<0 do abono pelo C/ldigo PCSlll!, que aliAs é da década de 40, ilWIII1, jDIIDIIl,
se opóe à atual CCIl5tIIl.ti<:iD.

A afiJmação de q;,. o o.bc<to é um direUo da lIlIliber implica a DOÇIo de cp allllllhs'
&!: um rujeilo titulM de Direito. O Direito aqui e01t vinculado com o COIlCI:110 de Jll'lI'ri<dade:
cada _ humana tem seu ÇZOJXio ca;>O como proçricdade SIIlL Cada~ laD a paIM

subjetiva e real de .cu proprio capO. Pode dispor delc .egundo sua \'tXII.Ide. Um dínIiIo é
uma liberdade que UlII individuo diapõe de alllllddmmmar·... A lIIIII.bo.- 1= o dirIit.o, a
h'bcn:wle.. de dispor.de seu P'O'lD" coipo pc:rquc dela tem o darmmo ex.clusivo.

O din:no 110 aba1D e emeDdido ameia como um dimto CIVIl. O. dim:noa c:ivia dizem
respc1lo a personalidade do inàivtduo:NfSle =cul4r. o Estado devea~se frr:me a esta
dlmlOll e. Im """"""'- =mhcci-loe cocstIiucCJlllllrnern". O quo quer dizer quo o Estado
lem um claro limi1c naa qucstOcs rcri:rome<I aoe din:ltoa mdíviduaa.~ também esl&

~ o &tado Dllo pode cmmnaiizar • pl1ICQL do abono.
Outro~ rclaciorw:lo &O alxxto • o de que de diz respeito a uma opçAo de

CX&lSClêocia. A dcacrnnm. ii7llç'0 do abono. n!o '~Cll. em abIolUlQ, a sua &CIZlIÇAD P«
todoa oe~ da ro=dadc.. cw um deve 'er livre em BIZIlt·lo ou r=aá-lo. Quem é
cama o abcs:to den camxio nospe'ilar aqueLes que dc1imdan a 1\1& "-:rjmin,lkaçlo •
aqueLes que opwn por pmica-Io. As pessoas que, per mouwa de onltm moral ou RIilIioaa
sIo CCllIIlInllI &O abcno. nIo JDC1Sll'" l1l1I= J.al dimto. g juawr=mc per _ um dimro
cp a~ do abcs:to t*) pode _ subnetida a pIdliaciro, poia a~ t*) paào
raIPr o rmpcciir a uriIi:z:açio.da 'DI! djmjtp iaimdwoI.

OI qoeúo~.dlamminaíinçM.do abono ....UIàlimos DQ·Máio da que
ele poua 0CXlII1:f damn de dcUnnmodoa \DZCI~ " CX1IlClSpÇio. Cem bue __
cau1.fieos. fula... =10 a 12 semanas. DeYe caber uniJ:amcmc à muIbcr "00 lIlUirDD ao
caull, o din:lto de dcc:iàir soln •~ da gtaVldet 1IldolIeJada.V~ especiaIistu
oboervmn que, Ja DCIte penedo de tempo, e poIllvel detectar. a""ves de C1WIlClI de u1lra.
~ tÍOerll;:Lt ful1Iru ou uma maf~ do feto. O exmllllo lIWI citado • O da
,lDdrOmC ao Down. Neste caao cabe:n:a U!lICIIIlCnc a muIbcr ou ao caW a Í'e:lpClDMIliJid&de
o o din:lto de deculir soilnl a poIllbilidadc de u.r UlII filho deficierw: ou iorartlmpcr a
graVlócz' ~lcm ao Pto1X10 mccIil:o cabe CSlC direito. Elo tem. excIusiY&IDalle, o o.- de
lIlIi:rma.r os p;u,~ po.1S ,otn ... re&1& ~ões de dexn\'lllvimc:oro do ftto.

CQIlClUO dizl::ooo quo o prn)"'" que apRSlSllC1 visa. partanl.O, esubeIecu um diniIo
IIlIlit:navei daa lIll.I1h=:. que e o direíIo de dispcrcm de seu propno corpo. MAl .... é
lambem um proJetO em ddi:oa da vuJa~ c do bcrn~ du~ quo DIo
lXIl1Iel!'= evna: a gravidez mdcscjlda &moves de 0Ull'0C mcioI. Enquamo .. diacura _
ttma dewmco =éooscÕDc:la que, noa panleI doa JlI=lDCCIIOO e du clloicu cIaIIdonmu,
on!bare:I ""~ comnmar1o =>do bmmihadu. ieridu • mesmo mMU. ,)

, li
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EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO NILSON GIBSON

Concessa maxima venia. O Projeto de Lei n" 20-N91, é inconstitu

cional, por afrontar o art. 5° da Constituição Federal. realmcntc. o PL nO 20-N91

fere disposição da Lei Máxima, que disciplina todos são iguais pcrantc a lei. sem

distinção de qualquer naturcza. scndo-Ihes garalllida a inviolabilidade do dircito ú

vida. O Código Civil. garante o dircito dc herança ao nascituro.

A Constituição nào pennitc a pena de morte em nenhuma

circunstância.

Assim scndo. manifesto pela inconstitucionalidade da proposição e

do Subst!t.utivo. bcm assim. pcla ilcgiti":idade. dc iniciatj ~a, em virtudc dc ('abcr

ao Presidclllc da República dispor sobre matéria financeira.

S I
,<"7.. / 1

a vo 1.1.u:I~lor JlIlZO..' . . '/; / ~ ..

«'~I~I"
~ Óeputado NILSON GlBs"ON (PSB-PE)

Suplentc

EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI

A discussão sobre o PL 20/91 não pode ficar rcstrito ao

horizontc circunscrito pelo voto da nobre relatora.

Este Projeto de lei, ora apreciado, dcvc ser analisado entn:

outros pelos scguintes aspectos: a) quanto à constitucionalidade e b) quanto â

extensão às adolescentes, do abono a pedido.
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a) quanto ia constitucionalidade - Do direito à vida é que

surgem os demais direitos, a ele se submetendo. Trata-se de um direito natural

que o Estado apenas reconhece, por ser anterior a este. Por reconhecer esse

direito nossa atual Constituição, diferentemente das anteriores. estabelece em

seu art. 50., a inviolabilidade do direito li vida. Na declaração de voto que fiz

juntamente eomo ilustre deputado Hélio Bieudo na PEC 25/95. dizia: "O douto

relator não vê. ademais. a diferença entre o texto da atual Constituição e o das

anteriores (1946. 1967 e emenda 1/691. Mas existe e profunda. As constituições

em causa falavam em direitos concernentes á vida, quer dizer. relativizavam

esses direitos. A atual Carta Magna os toma absolutos, desde que a respeito nilo

faz qualquer ressalva" .

Dessa maneira "o disposto no aludido artigo 128. do Código

Penal. está derrogado pela norma da atual Constituição. pois não poderia ter sido

recebido por ela. porque incompativel com os novos contornos dados à garantia

do oem oa Vida.

As questões decorrentes do novo quadro institucional deverllo

ser resolvidas segundo dispositivos a serem editados. sem. contudo. violarem·se

as garantias de forma intangível. resguardadas. pela Constituição Federal (artigo

50., C.c. artigo 60)".

Não se diga que essa posição éde retrocesso. E'3se argumento

dos defensores do aborto são apenas demagógicos e não expressa o que está ·na

Lei Magna votada com representação legitima r'Jr ocasião da Constituinte de

R7/88. Esta Constituição não pode ser considerada retrógrada. mas legitima

.expressão da vontade popular.

Além disso o projeto contém vicio de inconstitucionalidade

uma vez que. dispondo sobre o atendimento de casos de aborto pelo Sistema

Único de Saude, que é vinculado. ao Poder Executivo, eslli dispondo sobre

atribuições de órgão da administração p'ública, sendo, portanto, da iniciativa

privativa do Presidente da República, na forma da alínea e do art. 61, da

Constituição que diz. in verbis:

"Art. 61 .

§ I" ..

II .

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios ~ da

administração pública".

b) extensão, às adolescentes, do aborto a pedido· Nilo se

pense que o PL 20/91 obriga os hospitais públicos a realizarem abortos apenas

nos casos de estupro. o que. aliàs. muito raramente acontece. Seria um engano

pensar que os promotores do aborto iriam brigar por tão pouca coisa.

O que objetiva o PL 20/91 é obrigar o atendimento ao aborto

às adolescentes com menos de 14 anos de idade. Isto porque a gravidez na

adolescência até aquela idade c considerada fruto de estupro. mesmo se

consentido ou querido pela mulher.

Por outro lado, ~ conhecido a grande incidência de gravidez

na adolescência estimulada pela propaganda do sexo livre e da promiscuidade

promOVIdo,; pelos meios de comunicações. Como solução a esse problema

pretendem us defensores do aborto que os hospitais públicos sejam obrigados a

atender c,;ses casos. Cla- -tá, se este projeto viesse a ser aprovado, que toda
adolescente naquela idade possa. a pedido. solicitar o aborto e o hospital ser

obrigado'a atender nos termos em que propõe o projeto ora apreciado.

Mesmo nos casos em que a gravidez é resultante de estupro

não se pode admitir a tortura provocada pelo aborto. a um ser inocente e

totalmente indefeso. Nossa Constituição não admite a pena de morte para o

criminoso e igualmente não admite o aborto. uma pena de mone decretada para

um mocente sem nenhum j ulgarnento

Hã. ainda. de ser considerado que nos casos de estupro a

mulher não deve ser duplamente penalizada pela violênCIa sofrida c pela culpa

que carrega de ter trucidado o próprio filho. u que se denomina de síndrome

pós-abono. Se a mãe não deseja o filho gerado nessas circunstâncias deve o

Estado assumi-lo uma vez que se tomou culpado em não evitar a violência.

Por outro lado. nos casos de &'Tavidezes não previstas,

consideradas por alguns como gravidezes indesejadas a mulher se toma vítima

de pressão para matar seu próprio filho. Esse fat'1 pode atenuar sua culpa e

consequentemente a pena que lhe é imposta. Dai propormos que nesses casos o

juiz possa comutar a pena por serviços prestados acomunidade em se tratando

da mulher que se submete ao aborto. Ao contrario do aborteiro que friamente

pratica o crime. a mulher é vítima, embora concorra para o ilidto.

O outro caso de aborto de que trata o PL 20/91 • aborto nos

casos de risco de vida da mãe - não mais existe, diante do avanço da medicina.

Reconhecer essa situação é considerar que estamos com 50

anos de alIaso em nossos conhecimentos médicos. Esse fato levou alguns

países. como o Chile. a expressamente revogarem dispositivos semelhantes em

sua legislação penal.

Subsistem os casos de necessidade já contemplados em nossa

legislação. onde o médico tenta salvar a vida do filho e da mãe. Se uma das duas

vidas vier a sucumbir nenhuma pena ~ imputada au médico Além disso. os

conhecidos casos de abono indireto são licit05. Nestes casos o m~dico não tem a

intenção de matar concepto mas de assegurar a vida da gestante através de um

tratamento ou cirurgia e como consequêneia a criança perde a vida.

Diante de tudo isso não vem05 como votar favoravelmente ao

PL 20191.

PROPOSTA

Diante do exposto e,

Considerando não existir obstáculos para que o abortamento

se faça em caso de necessidade para salvar a vida da gestante:

Considerando que o Estado deve assumir a responsabilidade

pelo estupro:

Considerando que não se deve obrigar aos hospitais e aos

médicos a realizarem abortos:
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 020-A DE 1991
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ExcB18ntí"siRlo S8nhor PrBsidBntu' da tlllllBra do" Oaputedoa

de novembro de 1996

É o parecer

Sala da Comissão. em

§ 1° • Nesses CllS!lS, nascendo a criança com vida, o Estado

se assim o desejar a mãe, encarregar-se-á de tomá-Ia desde logo aos seus

cuidados. responsabilizando-se pela sua vida e educação dignas.

§ 2° - Ocorrendo interrupção voluntária da gravidez, o juiz

tendo em vista as circunstâncias do fato (estupro), o estado emocional e psíquico

d', gestante c as pressões da comunidade, poderá comutar a pena a que se retcr~

o aIllgo 1~4. do Código Penal (Decreto-Lei nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940.

para serviços prestados à comunidade.

Art. 1°. - O Estado, em caso de estupro, por violência reaL

ficta o presumida, se obriga a prestar, pelos seus órgãos próprios. ou 'na falta

destes, por instituições privadas, assistência médica e psicológica às géstantes,

até o parto.

Proponho o substitutivo que apresemo com fundamentu

conslJtucional e juridico adequados.

Considerando que na forma do artigo 61, parágrafo lo., 11, e,

da Constituição as atribuições dos órgãos da administração p'úbji!:l!. .~. de

competência privativa do Presidente da República

Considerando que não se deve estender aos hospitais públicos

a obrigatoriedade do aborto por estupro presumido às adolescentes, menores de

14 anos;

R8quBiro a Vossa Exc81Anci" S8j" r8tirada a minha

Art. ~n • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

revogando-se o art. 128. do Decreto-Lei n° 2.848. de 7 de dezembro de 1940 c

demais dIsposições em contrário.

assinatura do Recurso contra 8pr~~iQçio conclusiva pel.s c~

.issõs" do PL ng 2D/91, que "dispõe "obre a obrigatoriada~a

d. atendiMgnto doa caaos de aborto previ.tos no Código Pa-'

Sala da Comissão em de novembro de I?96 nal, p~10 Siste~a Onica de Saúde."

NBstes Tumoa.

PadQ Der8ri~'lnto.

'--'

/-",-=="""'=~-
~~... ?--=
~. SALVADORZIMBALDI

Deput:'do Federal

Sala das Seasões, 21 de agosto dB 1997.

'\ ' f/ .
~d.(N ~'-~,....

Deputada SERGIO tARN~IRa

PDT-BA
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(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENARIO)

Requer na forma do art. 132, S 22.do Rftgimento Interno, que o
'ro:let~ dft Lei n2 20, de 1991, Beja apreciado Pftlo Plenário.

RECURSO N2 185, DE 1997
(Contra Decisão ConclllSiva de Comissão)

(Do Sr. Robson Toma e outros)

I
Recorro contra a apreciação conclusiva do PL N° 20 de 1991,

do Sr. Eduardo Jorge, que "dispoe sobre a obrigatoriedade de atendimento
dos casos de aborto previstos do Código Penal, pelo Sistema único de
Sa6de" para que seja submetido ao Pelnário nos termos do artigo 132, § 2° .

:do Regimento Interno.

19 ELlSEUMOURA PL MA
20 EUJACIO siMOEG PL BA
21 HERACLITO FORTES PFL PI
22 HERCULAllo ANGHINETIl PPB MG
23 HUGO RODRIGUES DA CUNHA PFL MG
24 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL PE
25 JAlRSOARES PPB RS
26 JAlROAZI PFL BA
27 JOÃO THOME MESTRINHO PMoB NI.
28 JOSE MENDONÇA BEZERRA" PFL PE
29 JOSE THOMAZ NONO PSPB f>J,
30 JOVAIR ARANTES PSOB GO
31 JURANoYR PAJXÁo PMPB SP
32 tAEL VARELLA PFL MG
33 LUCIANO ZIGA PT SP
34 LUIZ BRAGA PFL BA
35 MÁRIO CAVPJ.LKZ2I PPB SC
36 MARQUINHO CHEolO PSO, SP
37 MAURiciO REQUIAo PMOB PR
36 NELSON OTOCH PSDB CE
39 NOEL DE OLIVEIRA PMOB RJ
40 OSÓRiO ADRIANO PFL DF
41 PAESUlNolt.I PFL PI
42 PEDROIRUJO PMDB BA
43 RICARDO HERAcuo • PSB PE
44 RICARDO RlauE PIIIDS PB
45 ROSSONTUMA PSL SP
46 ROUlND LAVlGNE PFL BA
47 SALVADOR ZIMBALDI PSoB SP
48 SARANA FELIPE PMDB MG
49 SERGIO NAYA PFB MG
50 SILVIO TuRRES PSoB SP
51 WAGNER 00 NASCII.teNTO PPS MG
52 WAGNER SALUSTIANO PPB Sp
53 WILSON CUNHA PFL SE'
54 VEDA CRUSIUS PSDB RS

Assinatural que Nlo Conferem
1 PAULO MOuRAo PSPB TO

Assinaturas de Deputldol(al) L1cenelados(a.)
1 ANTONIO AURELIANP PSoB MG
2 'ELlSEU PADILHA PMOB RS
3 EMANUEL FERNANDES psoa ~,P..

de 1996.

Conferência de Asslnaturas,l
Pillina:OOI

Sala das Se.~ em de

-.á:?~ tJ3ft>q/" f
~~%NTUMA- ,

SGM - Seçio de Atas (R: 6007)
0W9I97 11 :11:13

Tipo di ProJlOlleio: REC

ÃúH' da ProJlOlleio: ROBSON TUMA E,OUTROS

Da1lI de ApnseAtaçiO: 03109197

~ta: Recorn: contra a aprec:iaçio COI\Clusivado PL, n 20& 1991, do
Sr. Eduardo Jorge, que "dispõe aobre a obrigatoriedade de
atendimento dos casos de aborto p<evistos do Código Penal, pelo
Sistema Único de Saúde" para que seja submetido ao Plenirio
nos termos do artigo 132, § 2" do Regimento Interno,

r-iAasialtll'" SufICientes: SIM
TotIiI de Anilllt_...: ~C-onfi-I~--~"----'()5.4='

NIo conterem 001
icenciados 003,

!Repelidas 0001
~'-1livei. 0011

Assinaturas Confirmadu
1 ALBéRICO CORDEIRO PT8 AI.
2 Al.6~RICO FILHO ~OB .....
3 ANTONIO BRASIL PMOB PA
4 AROLDO CEDRAZ PFL' BA
5 ARlHUR VlRGILIO PSDB NIt
8 AUGUSTO FARIAS PPB AI.
7 AUGUSTO VIVEIROS PFL RN
8 BENEDITO GUIMARÃEs PP8 PA
9 CARLOS MAGNO PFL SE

10 CELSO RUSSOMANNO PSDB SP
11 CESAR f!ANDEIAA PFL MA
12 CIPRIANO CORREIA 'PSIlB RN
13 CLAUDIO CAJADO PFL BA
14 COSTA FERREIRA PFL MA
15 CUNHA LIMA PPB SP
18 DANILO DE CASTRO PSDB MG
17 OlLSO SPERAFICO PWlII MS
18 EOlNHO ARAúJo PMOB SP

SeCRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

BralIIII, 04 di Mllmbro di 1887.

senhor secretáJio.GIral:

Comunico B Vossa senhoria que o Recurso, do 8enhor Robaon Turna
e OUtros, que "Reco.... contra a apreclaçlo coriclualva do PL. n" 20 de 18ll1, do ar.
Eduardo Jorge, que 'dlap6e sobre B obrlglltorledade de atendimento doa _ de
aborto prwlltoa no Código Penal, pelo Slatama (Jnlco de 8a6da' para qUI lIja
aubmetldo ao Plenário noa termos do artigo 132, 5 2" do Raglrnanto Il1tImo",
conIém número suficiente de Bignatários, constando a referida PfOPOIiçio de:

054 assinaturas Válidas.
001 assinatura que nllo confere; e
001 assinatura iIeillvel.

A Sua senhoria o S8nhor
Or. MOZART VIANNA DE PNVA
8ecIeIário-Gera1 da Mesa
NESTA
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PROJETO DE LEI N!! 20-B, DE 1991
(Du Sr. Eduardo Jorge e Sandra Starling)

Dispõe sobre a obrigatonedade de atendimento dos casos de aborto previstos no
Cpellgo Penal. pelo Sistema Unico de Saúde: tendo pareceres: da Comissão de
seguridade Social e Familla, pela aprovação, com emendas, contra os votos dos
Deputados Alexandre Ceranto. Ceci Cunha. JOnival Lucas. José Coimbra. Chicão
Brigido, SaraIVa Felipe, Carios Mosconi. Cipnano Correia, Osmênio Pereira, Sebastião
Madeira, Arnaldo Faria de Sã. Jofran Frejat. Serafim Venzon, Luiz Buaiz, Ninon Baiano,
Lidia Quinan e Agnaldo Timoteo; com votos em separado contrãrie do Deputado
Osmãnio Pereira e favorãvel da Deputada Fãtima Pelaes; e da Comissão de
Constrtuição e :Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, Juridicidade. têcnica
legislativa deste, e das emendas da Comissão de Seguridade Social e Familia, com
subemendas. e pela anti-reglmentalidade da emenda apresentada na Comissão. de
acordo com o parecer reformulado da Relatora. Deputada Zulaiê Cobra, nos termos do
art. 56. § 2" do Regimento Intemo, contra os votos dos Deputados Benedrto de Lira.
Jairo Carneiro. Ney Lopes. Paes Landim; Asdrúbal Bentes. Djalma de Almeida Cesar,
João Natal. Augusto Fanas. Darci Coelho, Gerson Peres, Jarioas Lima. José Rezende,
Prisco Viana, Luiz Mãxlmo. Marconi PeriUo. Coriolano Sales. VICente CasClone, Pedro
Canedo, Corauci Sobnnho. Ary Kara. Zaire Rezende, Benedito Domingos e ~nio Bacci.
Os Deputados Marcelo Déda e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram votos em
separado,

(PROJETO DE LEI N° 20, DE 1991, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)' "

SUMÁRIO

Art.)a Nos casos de gravidez resultante de IStuP.t'O; o .aborta
_ento serti realizado "'tdllnte apresentlçlo CU: cópia 00 registro
policial dI!! acorrinch., ou do laudo do Instituto Mfdico Legal ou
de outras peças·de invest1gaçlG.o ~e," co.o'.autorizaçio e:Krlta l

rtr.ada pela própria gestante ou por seu 'rtpresIntante llgll.nos
elSDS de incapacidade.

S 1Q A g~5tante ou seu representante legal 1 nos caSGS de
incapacidade declarar-sl-' ciente do disposto no IfUQ.D. ,4.Q ..do
CódIgo Penal 6rulloiro,

I 20 Em coso. de dúvida .obre os docu..ento. olX'esont.do.,
• COlli ..!o Multiprofl..iono! ·da unidlde de ."ude, Slr' Chl.ld.·.
I .0 ...nHe.tu e dover' o..iUr parocer no prazo .bi.o d. 5 di",

• b .....do .11 provo poUcial, nl oiUv. d. gestlnto e ~o U.UllUnhl••
o 011 oelllis ..oio. 'de ,provos Id.iUd.. '1'11 diroito.

I 30 O' IborU"onto .or' rOlUudo no prazo de 7 di.. con.
tido. da Ipre..IIU~lo do. docu".nto. reforido. no "Clput" dllte
IrUgo, ou do plrec.r da Co.i ..lo MulUprofl..iono! aos hipót..es'
011 quo for 'cabivol a .u. odiçlo.

f 40 110. CIlOS do gravidez resultlnto do estupro. o .bor
ta.onto d poder' .er rOlUzldo lU • 120 ....n. d. 9..t.çlo. -

Art. AR A direçlo do Sisto... Ilnico do S.ude • quo! i Ugldl
Unidade de Saudo,· i r...pondvel pola indiclçlo di COlli..lo MulU •
profissional. ouvidl prevlo.ente a direç.O loco! de Unidldo d. '5.
údo.

Est. loi ontra 1'11 vigor n. d.t. di SUl public.çlo.

Revogl.-se as disposiçOIl om contr'rio.Art. 70

Art. 50 FiCI ISsogurado ao ..idico a po..ibllidldo do se ..cusar
do Iborta",nto 011 qu.isquor dos hipóteses discipUnldOS por
razOes de concilnCll o. conformidlde COII o Código de lticI MidicI.

Par'grafo unico- O disposto no "CIPUt" nlo IrlSta o.. QUI'l
Quer hipóteso a rosponsabllid.de d. Unidlde d, S'udo no cu.pri.en:
to di lol •

Art. 60

• Projeto inicial 2

11 • Na Comissão de Seguridade Social e Familia IJ
-termo de recebimento de emendas - 1991 13
• termo de recebimento de emendas - 1995 ( nova legislatura) 1~

• parecer da Relatora 1~

• emendas oferecidas pela Relatora (11) 16
- parecer reformulado 1I
- parecer da Comissão I~
_emendas adotadas pela Comissão (10) I~

• votos em separado dos Deputados Osmãnio Pereira e Fáltma Pelaes 311

111 - Na Comissão de ConslttUlção e Justiça e de Redação
• termo de recebimento de emendas - 1991 39
• emenda apresentada na Comissão. 39
-termo de recebimento de emendas - 1995 ( nova legislatura) JI
- parecer da Relatora J3

, - subemendas oferecidas pela Relatora (4) ~I

- parecer reformulado ~2

• parecer da ComiSsão 61
• subemendas adotadas pela ComiSsão (4) 62
• votos em separado dos Deputados Marcelo Déda e Luis Eduardo Greenhalgh 65
• exposição dos Deputados José Genoíno. Nilson Gibson. Salvador 21mbaldi

e Asdrúbal Bentes 66

0~m:DA.~:

Art. lU A pr'tlcl do abort.Mento, nas hip6teses Id.1tldIS Pilo
Art. 128 do Códl00 Penal Brasileiro, ser' f.alizada na rede hOI-

-pU.I.r públlcI. do S1st..1 Ilnico d. Saúdo.

Pat"graro tinlco- Exclui-se da deter.tnaçlo (h••da no·CI.
put"deste artigo os hosDltals Que nlo pr.lt•• atendi_ento na
'rI. da saúde da Mulher, Uc.nd~ ressalvados os casos CSe .Ift.ro.~
ela. Previstos no Art. 128. S1D do Código penal Brasileiro.

JUSTJF'lCATJYA

As CO.pUCIÇOIl dn Ibort••lnto .. d.....c.. ontre ..
C.USII do .0rt.Ud.do ••tlrn. (.ortes rolapion.dll·. gravidoz, PI:
to e pós- parto). Os nu.eros • rosPt1to slo incertos, devido I
cl.ndosUn'ldlde quo corc. o IIsunto. 110 Intant.c • 0.14.5. fali o.
cifrai d••1lhOIl di .bortol I I••Uh.rel di IIOrtll di IUlheres
por .no no Ir.sU, docorrentes di COIIIIUC.ÇOI. do .bort••onto.
5.111-.. t.IIb'. QUI vranlll porclntave. ddll .flt••dolllcenul.D..... for.. , urVlnte QUI ..t. prolll... t.nh. u.. .1I0r _
dllll., 116. di 6Uc. I Jur1dlC1, t.... d' S.1kI1 "IlbUc••

A l'Visl.çlo .tu.l no lralU, coloca li.lte. sobrl POI •
s1bllid.dll l.veia p.r. o .borte....to. A nova.oon.Utulçlo nlo
I' pr_nclou d' forsa d.tlnlt1v•••xplicite lobre o ...unto.No
.ntanto 111.0 dlantl dOI C.SOI praviatol na .tu.l llViallçlo,nlo
tu o podar pllllUco previsto .1 'ÇOIl • rellUl•••llteçOIl QUI Plr.
.lt•••1 .ulherll tranlfor.ar IItll dispo.1Uvnl 1*g.h I. dlrei
to r ••l. -

t a 1.to QUI .1 propO. I.t. projlto lIe 111.111 II blll1•
•• ua. nor..Uzaçlo fdta e. "., n. cidadl d. 110 ....ulo o q.UI
• partir di lU. 18111ant.çlo I. u. hOlllltal IM1bUco _lo1p.l g••
rllltiu I.te dlreito • IUlta. IlUlhul. QU. pr.curaraa o servlço.

Art. 20 Nos casos fI! Que I prática do aborta.ento tenha por
.otivo o risco de vida atul1 ou 1111nente da oestante, ser' re.U
Zldo Mediante diagnõstico, pnr escrito. ao lIédico resoonsilivel p~

la paciente.

Par'grafo único- A gestante poderá recorrer -Gil conclvsln
rlfer!da no "Cagut" deste Irtigo, a Comlssao Hultiprofissional
da 'tun!"lde de saúde referida no artigo 4'1 dete 'P1'ojeto.

D••t. for•••lgo J' previsto no Códlgo "In.l h' dicad.. '
IIS QUI por falta do ua. regulo..nt.çlo legal ••h dotalh.d.
continuava IÓ no paPl1, tornou... UII direita rel1, If.Uvo, oon
creto.

S'lIUl .nno u. p.recer' d. Procuradora ds cid.dl do 510
"lUlo .n.Usando • inlcloUv. d~ Slcreurll Municip.l do S.lldo
qu.ndo d. lU. f.sl di consultas ••pl.. as vblas onUd.d.. COIIO:
DAlI, elUl, ETC, QUI prec.dlra•• 11Oll1anUçlo do progra•• n. cid.
dll
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NO toc.ntl\ ao Sue hist6tica, vale transcrever <lS .•eguin_
tas texto·s d. p.uío Jósé iI. ~o.ta Jr.:

documentos referlcos no "cagut" de!
te artl ga PU do parecer da Comissila
Multiprofls'ia,,"l d. unidade, r,as
hip6teses em que for c.blvel. su~

ediçla."

"E. ROllla, ne.. as XII Tábuas nem as leis
iais d. República cuidaram 00 .cana,
entenae.... que a f.to fazia parte ao
corpo da gest.nte("uli.ris Pars que de
la padla dispor livre".nte.
roi, co~ a cristianismo que o aborta P'~

sou • ser repri~ida

termo
prOduto

em exa ...

Nas legisl.çlles atuais, há três tendên
cias .. Unta bastant.e restritiva como S~

faz notar 'no ·Código Penal vigente. Ou _
tra ..ois permissiva, que cançente a
aborto nu.. "Dior número de casos ( prole
nUllerosa, idade avançaaa da mulher, mor
te ou incapacidOde da p.i, mulher nl~

casada, possível defarmaçàa do feto, In
c.pacid.de física ou' OsíQuica da",u:
lher). Um terc.ira grupo de leis, D'S-

. t.nt. Uberais, confiam. decisão à ·",u.
lher e permi tem que a médico decida
quanto '0 .barto.~ o critério adotado'
por pais.s COIllO a Japila, a Suécia, •
Hungria e a Rússia, onde a taxa de: nata
Udíde é b.b. e as taxas do aborta le:
gais muito grand.s.
A Corte Suprema dos Estadas Unidas decl
d1u, .~ 19n, CO" base n. priv.cy, a 1;
gaUdade do .barto nas três primeiros :
....es de gravidez. Essa tendênci.. llb••

ral abortiva .celerau-se na m.iari. dos
p.ls•• d••de 1967"(Ob. cito p. }1l

A leqislaçlo brasUeira .tual é .l t.mente restrl Uv. ,
eis Que enquadra no abortamento legal aoenas dois casos: O aoor ...
t ...enta necessário que sa destina. salvar a via. o. gestante
e aborta.ento chaMaao sentimental ou lnor31,' Quando a grav iaez e
resultante da .stupro. ~ o que dispOe o artigo 128 da Código Pe
nal:

"Art. 128· Nilo se pune o aborto pratic.da par mé.
dica:
Aborta necessário-
1- se nAo há outro meio de salvar a gestante i

U- se a gravidez resulta ae .stupra e O

aborto é preCedida de consentlm.nta d. gUtan
te, ou, quandO incapaz, de s~u representant;
leg.l. "

O••ales das l.is restritivas Já foram apontadas por
rragosa, nos se9uintes termas: "AS piores lels silo .lt....nHelena

li artigo 6" d. Portaria culd' d. formaçilo 08 Camissila
Multiproflssion.l e a .rtigo 5" .stabel.ce • posslbllld.de de recu
sa dO Jlédlco ao abortalllento. por Questão de consciência, reaflrml~
da na p.rágrafo únlcp, • r.spans.bIUd.ae da Unidade Hospit.l.r 
prevlst. no artigo ",

t o realtórla, Oalnamo•.
Entende-se Dor abortamento" (de ao artus, pr i vação do ni15

ci.ento). a interrupção voluntária da gravidez com a morte 00 oro:
duto da canc.pçlo"(c(. Paula José da Casta Jr In Comentários ao Cê

dogo P.nal -1988.volume 2.p.'2l
A palavra "abOrtamentcll, utilizada pel·a Portaria

me, confere·lhe um acentuado apuro terminológico Dois
~I conQuanto Seja geralmente IJtillzaoo. sign1 fica
",orto ou expellC1o, enQuanto aocrte e c ate de abortar.

ASSESSORIA JURfllICO-COllSUL TIVA·
$R. DR. PROCURADOR A5SESSOR CHEFE

Art. ,a. NoS casos de gravidez resuUante de estupro
o abertamento será reallzaao mediaf'lte Ipre.
sentaçlo de c6pio do registro poUclal 'da
ocorrencia • do lauda do Instituto IoIedico
Lagal, bem como autorizaçla .scrit. fir.a.
d. P.la pr6pria gest.nte ou par seu repro _
sentantc legal nos casos de incapacidade.

S'"· QuandP a l.udo da Instituto M.dica Legal,
for Incanclu,ivp quanta à c.r.cterlz.çlo
.d~ e~tuJ?r~, o o,"so, pOderá ser submetidO· à

. apr.ci.çla d. Cami~sila ,Multiprafis_
slonal d. Unid.de Ho.pit.lar referi
d. na .arUgo. 4", desta portaria,qu;
atestará, ·em senda o coso, • l.gal!
dado da abortam.nto • ser reaUzado

A A..essora do Progra.a de Saúde da Mulher soUcit. a

allreciaçlo da .inuta de Portaria d. Secretaria Municipll da
Slllde, anuadl ~ conaul ta, t.ndo por Objeto a reguia.entaçlo do
uandl.ento ~ IIUlher, na Rede Ho.pltalar púbUca Municipal, nos
CIIO' da abort..anto legal.ente provUtos, quaU seja.. , rUcos
di vida .aterna e gravtd.z resultante d. estupro.

A .inuta da Portari., ap6s deter.inar, no artigo 1Q,.
prática de aborta.anto por unidade da Rede Hospitalar Municipal
no••110' lagal.ant. previsto. e ob.ervadas as di.po.lçlles por
Ila ••tatulda., dlspea no. artigo. 2. a ,.:

§30 O abertamente I e... QualQuer C2JSO, S!
rá re.Uzada no prazo d. 07 (sete l
dia. canUdos da .pr••entaçila das

"A)'t. 21:1. Nos casos em Que 8 Drátlc:a do abOrtamento

tenha por ..ativo o rlsco d. vlda atual ou
i.lnente da gestant., será r.oliz.do medl.n
te laudo lavrado pelo médico responsável p;
1. paciente na Unidad. Básica d~ Saúd.. -

Slo. Nlo obtendo. gest.nt. o laudo referido no
"CIPut" deste artigo, poderá esta caso Jul
gue que corre r15co d. vld. recorrer. Co 
.illlo MuUiprof15s10nal da Unidade Hospit!
lar ..ferido no artigo 4" desta Portorla.

52"- Em qu.lqu.r caso, reaUzado O abotam.nto e..
decorr~ncia d. risco de vld. do gestante
c6pia do laudo ..édico oue o praUcou ou na
decido que .colheu o r.curso interposto n.
for... do parágrafo antec.d.nte, s.rá enca.i
nhado ao Conselho Reglonal de Médir.ina de
Slo Paulo.

§20. A Camissila Multlpraf1ss!pn.l d.
Unidade Ha.pit.hr, para as flns 00

disposto no parágrafo antecedente.
.mltirá aprece r na 'puza d. lIS(c!n

'cold1aS, b.~eado em prova p.rici.l
n. oitiv. d. g.stant. e d. test.Mu
nhas ••m de~.is meios de prova
.d"itidas ém direito.

-TRAN5CRIÇJlll liA EMENTA: ABlIRTAMENTlI- Portaria que "9uh
.ua prática na Reda Ho.pl to lar Mu
nic1pal, no. ca.o. iegai.ante pr;
vi',tO", Riscos de vida .aterna ;
gravidez ...uUante de estupro. '
LagaUdada elegi ti..idad.. Suga••
te.. e 01 tnaçe...

IMTERE55AlIlI: As....ora do Progra... Saúde da Mulher
ASS\lIITO: Propo.ta de Portaria d. sacretária Municipal d. Saú-

da .obro o aborto.
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te re.tritivas, pols conduzem. reaUzaçlo ae .COrto. Ulg.Is pe
rigo.os. Tai. llls nlo poaem ser oCSlrv.das n... impo.u. pela au·
torid.de, lev.noo o .i.te..a pen.l ao aescfl!dUo. Reforç... as
desigualdaaes sociais, di~crlllinanao contra o. "Ino. f.voreciao•.
"(UCll.. ae Direito Penal_RJ_1981_yo1.1_p.113) ,

Seria razoável .uoor Que. prática .tenu.ri. os ..ele•
• dvinoos 'aa legislaçlo rastritiva. NO caso Crasill1ro, poré.. ,nlo
foi o Que ocorreu, .0 "enos nas hipótese. oe gravidez res~lt.nu

ae estupro.
O .corta..lnto necesdrio nlo tlll .u,citado, ao iongo

do te..po, grandes poU..icas.
"Já nos te..po...eaievaiS, lIécl1cos e juristas cnn

sentiall e.. Que devas.e fic.r ....rgell Q. repre.slo a acorto ne 
cessário", que Hungria considera "um easo especialmente aestlca
do ae estado di neces'id.ae, "..U .. definioo o acorto n.cessário
":"é a inUrrupçlo artificial da gravidez para conjurar perigo
certo, é inevitável por outro 11000 a vida oa ge.t.nte."IColllentá
rios ao Código Penal- rorlnse- Rio -19'8-'101. V-p.307l308).

Afif..a, ainda o lutor antes Mencionado, ser preciso'
apenas, Que seja ..anifesta e urglnte • necessid.ae nlo SlnQ~

aastrolr-se, QuandO possível., • con.ulta a uma junta Néaica,
Nlo é' preciso o consenti..ento aa g-!t.nu, Que poa~ri.

sacrificar.se I" f.vor do filho; nu há necessid'dl ae ser... ou
vidos parentes ou o ...rido; Que poderia.. decidir a re,plito do
.borto ..avido. por interessas di suceaslo herldltári••

NI p.lavra di Nelson IIungria:"!" tal sUu.çlo o lIédico
assistlnte é o árbitro a que.. c.bl decidir sabre a continuid.de
ou nlo do processo de prenhez"{ob. cit.p.310)

Entre os dOis' intlressas 111 conflitQ, • vida biológic.
do feto ou d...Ie, • lli optou pli. vld. da ..Ie, c.b.ndo '0 ..'alou
.gir ....p.rado .0 disPQsiUva 1.g.1 per..issiv!':

"t a ..édlca QUI clbl a .nprme respanSlbilld.de di dizlr
s. deve ou nla 5Icrificlr I spu peuonu. A elp incU"CI pronunci
ar-se .cerca da n.cesnd.ll. e da ..a"lnto d. intervençlo. Deve, .e!!!
prl Que possivel, ouvir calegl Ou caleg.. , .... Que isso Slja Intr!

tinta, condoçlo i ..alrativa"{!. Magalnlu Noranna- Direita Pen.l
Saraiv.- SP.1960-p).

A qu.stla I ••r r ••alvldl p.la aaarU..lnta n.c....rla é
••triuunt. d. ard." ..édica. Nla há lugar pari interfar'ncia d'
prafi..lanais di outras ár.as, na t ••a r ••tUta da .oarta nle...á.
rio. H.... asp.cta. I Portaria S. S.creurJ. Municlp.i d'
SIUcl., d.v.rá, a nassa v.r, ..r OlOdiflc.aa, par. p...ar • faz.r
ref.rencia • Junt. Nédlc. I nla • CO..i ..la Multiprafiulan.l. p,'.
..lUnda, aind., Qu' • 111 pa... recorrer a ""dica' QU....iste a
gest.nte, alé.. d. próPria p.cilnte, ta!lbé.. sa d.ttan.tra Ixc.ssiva.
A lei nla faz .... lxig'nci., QU' telllllé.. nla canta da Nova Código
a. ttic. Médlc., .prav.da •• 8 a. j.n.ira di 1988 p.l. RasQluçla '
CrM. Ha 1.246" da Can••lha F'd.rale d. M.dicin•• A propa.ta ,d.
r...... d' cópias dai lIudOI .0 C.R.M••nqu.ara-II nl HI•• clt.ga
ri•• t inexigida, t.nto pela lei, Quanta pelo Código de ttica, M'd!

c.~

A rigor, o novo Código de ttic. Médica conU••p.nas UII
dispoSitivo relativo .0 abarta..enta, con.iste na' art. ~3, CO c.pl
tula IIl, relativo' Resoonsabilidade Profissional:

t vedada ea "'dico:
Art. 57. Oeix. de utilizar toda. o••elas d1>ooniveis de

diagnó.tico e trat....nta • seu alcac.... favor
da pacilnte.

Art. 58- Deixar di! atender o,ciente QUI procure seus cu!
d.dOS profisllonais ... casa de urgtncia, QuandO
nlo haja outra lI'dico Ou serviço lIédico ell
candiçOI. dl/ rez'·lo,

Art. 61. Ab.ndon.r pacilnte sob S'UI cuid.dos."
De resto, "alia .ponta P.ula Jo" d. Casta Jr.:
"OUnt. da preconceito prolbitiva do dir.ito can~,tlco, •

doutrina itaUan. cogitou em punir a recusa do lIédico ell 'atender a'
paci.nt. para s81v~-la. reaUzanao o .borto. V.nnini, QU' an.Usou
call profundidade o ...unto pronuncia... pela o.iodo ce .acorro
(ob.cH.P.J7)

E. Ifeito, no crime ae o.. isslo a. socorra, pr.visto
na artigo 135 do Código Penal, a conduta punivel ccpsht. na
recusa ae pre.taç.O d, .sslst'nc1a ou de socorra iI pesSoa invá
lid. ou feUd., ao d...para ou ell grave e iminente perigo. Se
há o d.ver jurJdica de essisUnci., e d. olliulo r••ult. a ..or
t., a ..éaica pod.rá ser candln.do p.la prática de no"icidio cu!
pó.a olliuiva.{RT 5211.,2).

Outra OlOd.l1dad. de .bart....nta l.gal é a da mulher
.ngravid.d.... virtude de .stl/pra.

Estupra é'a dali ta orevista na arUgQ 213, da Código
P.n.l:

"Art. 213- canstrínglr lIulhe•• canjunçlo carnal ..edi
.nte viallncia ou grave all..ça.
Pen.-recluslo, a. trh • oi ta .nos"

S.gunda Celso Oel..anto, na tiaa objetivo Qa crille d.
estuPra, a nuclaa é a constranger, f.,prçar. ca..p.lir, abrigar.
"O can.trangi••nto d.ve ser reito ..edUnt. viallncia (flsic'I,au
gravI ....ç.( .....ça d•••1 ,'ria e idOn.o) e d.ve h.v.r diu.n.
.0 a. viU••• (Código Pen.l Camentada- Ediçlo Renavar-1988-2a .
,.diçlo-p. 389) •

"O cri•• de .stupra exigi eU"1 de carpa d.lito"-'
RJT~SP 78/io8~ QU' nla ••upriaa o.la confisslo. (RT 5521318).

EntreUnta,~.a .stupra é realizado lIediante grave .
...ç•• nla deix.ndo vI.tigios, a ••••~ pericial á dispensável".
(RTJ 98/127, RJTJSP 7013"1 9~'158-RT 5701306. 60113").

A l'lliti.id'd. do .bart....nto no. casas de gravidlZ ,
r.sultent. d' estupra foi viva.ente discutida n. 'pac. d' Pri 
Hira Grand. Gu.rra( 19".1918), Qu.naa u.. grande nÜ...ra d'
OlUlh.res vialenUdas pelas, invasln'es, solicitou .utarizeç.O P'_
r••bartar.

A opinlla prev.lente foi no sentiaa d' nla incrl..in.
çla da .barUnnto e.. Uis casas. Oiv.rsos CÓdigos assi. dispO.
d. paillnla, Urugual. EQU.dar, Cub., ArgenUn. e outras.

Sust.nta Nelson Hungria:
"Hla. ju.tlric. Que se obrigue • OlUlher estuprada

.cl1Ur a ..Itlrnid.d. odiosa, ou, dI vida • u.. ser Que Ih.
r.cardará p.rpétua..ente o harr!vel I/Pl.ódia da vIal'ncia safrid•• "
(ab. cit.p.312)

E M.galhles Noronha ta.béa .unl/nt.:
"A .ulher viollnt.d., agravada n. honra lilecia.

.bj.ta luoricidade. t •• a dir.ita de d•• f.zer-•• do fruto
calta". (ab.ci t.P. 71)

Sob a i.p.cto d••fir••çla d. H.lson Hungri., na ..nUIlO
d. qu., N. práUc., p.re .vitar abusas, a ""dica só deve .gir ..e •
dilnt. prova canlcudent. do .l.g.da estupro".ab.clt.p.312••urgi :
re. vária••quivocas.

llal das princip.is 'Quivocal n....tária can.iste ne cren.
ç. d. q'le ..U. exlgiv.l .lv.rá jUdicial par. a práUca da aborto
.ubSlqu.nte a ••tuoro.

A 111 nla canU.. e... exiglncia, que Ullbéll nla se enca!!
tra nas, ••nHesUçOes d••elhar dautrin••

AS'i.. , segunda Hungria, d alvará judicial .all.nte serla
conveniente e .....0 assi. Qu.ndo ..tiv.... é••nd....nta. prac...o
cri.inal contra a estupredar:

"P.ra .u. próprU s.guranç. o ..édico dev.rá obter o can
s.nU"lnta d. gestante ou 'd' IIU repres.ntant. l.gal, par ascrita
ou p.rante testeOlUnhas idOn.as. Se exlxte, e. and...nta, processa
cU.inal .contra a astuprádor Slria bOM Que fo..... canluH.da. o
juiz • a represent.nte da MinllUria Pübllca. cu I••arav.cla nla
a.ver ia ..r recusaaa d.sa. QU. houv.ss. indlcios .uficientes p.U
• prislo preventiva do .cuSldo".{ob.cit.p.313l.(grHa nossa).

M.galhles.. Naranh. ant.nd. da ".1'" for•• :
"O .éaico, ea ••u própria interesse, d.v••gir co. es

.alare. c.utelas. Abstraida • hipótese ,:li gravidlZ a...!
nor de Qu.tprz••nas, Qu.naa a viollncia é pre.u"id., .ó
d'verá Intarvir ••ai.nte prav. c.b.'1 da d.Uta.........................................................
C'la , .ntr.t.nto nla t.nhl hlvida reel••nt. estupro, !
p••ar aas .p.r'ncias e. ccntrária • bOI-fá da Ill'dica a
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'ARTE· ESPECIAL
!IftJID I - _ c:aDIU ClllN1IIA " _"..

CAPn1Jl.O I - DOS C'IIINES COIfI'RA AVIDA
. ~ .

An. Ia - MIe.,.... •...,. ..-c.:
I- II ~_.c..•.-.-_.~"- .,...... _-_............................ ...,...... .

Àborto Nece5s~rio

"Art. 128- Mio se oune o aborto oraUcado por ..tld!

CODIGO PENAL

""'LO XI - DOI calMil CONTa" " AOMINIIT~CÀO f1lIllICA

Aborto no Casa de Grav idez
Result.nte de Estupro

11- S•• gravidez resulta de estupro e o .borto
~ oreeedido oe consentIrne..to d. g-st.nte Ou
qu.ndo incapaz, d. seu representante leg.l.

I - Se nlo há outro meio de salvar a gest'!l
te;

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

c_._.e-_.~

""*-~'IC""''''''''', , -....• -...... tn :

~- ......... _ -._-.Ka. ...-

l.rOISUCAO ClrADA. ANEXADA I'ELA COOItDENACACi
DAS COItlIS:SOES I'EItItIANENrES

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

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

Clldigo P.n.l

§ 78 - Fundado nos principias da dignjd.de .d'
panoa "'u..n. e da paternid.de responsáve1, o planejamento r'.i
l1ar ti livre dechlo do casal. competindo ao Estado propiciar re
CUZlOS educ.cion.Is e cientificas para o e.erclcio desse direito,
vedada Qualquer for..a coercitiva oor parte de insUtuiçlles orlci _
aia ou pr i v.das. "

!lent. de culp., respondendo ••ulher pela d.Uto da
&rUço 124, 2' parte."(ob. cIt.p.75; na lIesllo senUdo

Nilson Hungria, ob. cit.P."3,).
P.ulo Jose d' Casta Jr. t ••béll considera .conaelh'vll ,

ouvir a juiz e a pro..otor, se a processa crI.inal rel.Uvo .0
estupra. esUver e.. cu'rso, ádit.ndo que "se .pesar de tOdas as

.par~nchs, nlo tiver h.vido estupra. a .Idlco nlo responde pala
crl•• , ell razlo da erro sobra. ilicitude da fAto,lart.21l. A .u-

lher, tOd.via, responderá pela del1to canUdo no arUgo 124. se
gund. parU-. (Ob. clt. f. 38. 391.

O i ..portante é notar. p.ralel.mente I junsprud!ncla •
Que rir... s.rdlsoensável a lauda de carpa del1to da estupra, na
caso de constrangimento ocr grave ameaç;a, a observaç~Q de Nelson
Hungri. :

'"liaS C'sos de violtncia f1~ta ou pnsumid. (.rt. 224)
a prócria aravidez. vLa de reala, constitui ti provI
evidente do estupro.-Iob. oito p.313) (grifa nossa)

Assim nos casas de vioUncia ricta ou presu..iaa (. gr.ve
....ç.). nlo há necessid.de ae laudo ao InsUtuto Médico Leg.l •
podendO basear·se a médico em outros meios de convlcçlo.

O professor HHI0 Gomes ponU ric.va, em 1950:
"li. prática do 'borto .or'!.l surgiria dHiculd.des .Co..o
por em prática • medld.? PQderá o ..édico provoc.r o
aborto em f.ce unIc.mente das alegaç~es d. lIulher gr!
vId.? Das lnform.çlles de terceiros? Oeveri a médico
aguardar o pronunciamento do judiciária o que pOd.r'
acarretar o trancurso dos primeiros .meses de gestaçlo
periodo e.. Que. IntervençAo é ..ah fácil? B.st.rá a
e....e pericl.l atestaoor 00 cri..e? O que é e~idente é
que, tendo. lei .utoriz'do· • orovocaçlo ?O 'borto
nlo ouererá torn.r a medida inoperante. par só vi r
autorizá-la t.de demais. 1oIpoe-se u... soluçA0.
(Medicina Legal- Freitas Bastus-5". ed. 1950.vol.l1.p
548)

Comp se veri rica, • Portaria d. Secretaria Municipal'
a. S.úde tenta fornecer u... resposta a essu queatlles. Saliente
por e.cesso de cautela pOd,er-se-' ir a~é" da que a Portaria .1 
cançou. exigindo-se u...lvará Judicial Que ne.. a lei nell a
.alhor doutrina e ta..pouco a jurIsprudlncla exige •.

Cn"os .penas necesdi"ia, aUm ou alteraçlles já suge.
ridas •••0dHic.çlo d' p.l.vra !!!ll!!., pela vocábulo opinar.'
no SI •• da art.3••. d. Port.rla. Isso parQue a Co"isslo l4ultipr~

flssional. t.nt~ Quanto o IIldico ••ponurá ele..entos QUO justi.
fiquem a credul1dade, os indicias da razoabil1d.de d. suposiçlo. d.
pr.vla ocorr!ncia de UtI estupro. Hlo terá. contudo. condlçOes pari
".test.r" a elg.l1dade do .borto.

EII SUClI. no nosso entender, a Portaria da Secretar!. Mu
nlcip.l de Saúde. ~ leg.l e leg1tI..a, esUMo de .cordo COIl a lei
co. a doutr1n. e co•• jurisprud!ncla pátrias, e.. seus pontos bás!
cos; contribui p.ra • efeUva apl1caçlo da lei', nunca antes .pl1C!
d. com rigor, apesar de já ter lI.is de .0 apos de viglncla; .tenda
I rnl1d'de dos fatos, dluturn.mente cOllprov.dos pelos jornais, no
sentido de que o nÚllaro de estupros nlo denunciados enio rel.t. 
dos é muito ..aior do Que o nú.ero de possiveis.e eventuais queixas
ralaas. e enfi,. se nlo a soluçlo. há Iluito .recl...da."

~ O p.recer . S.M.J

Slo P.ulo. 10 d...aio de 1989
ARABELA MARIA SAMPAIO DE CASTRO
Procufadara ..P .G.»4-0

Até a efeUva i"plantaçlo do progra... deve-se e,\rrent.r
obstáoulos de toda arde.. aPtasr de tooos os pareceres favodveh.

Assim faz necessário p.ra su...tendo a outras regilles,
de u•• legIsl.çlo clara e t...unoo ..plicit....nu soDre a assunto.

LEGISLAÇl\o CITAOA
ConsU tuiç.ll federal

"Art. 226. A fallUIa. b,ase d. socied.de. te... _
pacial proteçlo do Est.do."

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

--D'atUi)- o 1I...cqlllv_nco IUCl. UL. '0
do. Proj.co. d. Lei 11ge L.!illtOI 5.&75
'0' 20"'1 I..JJU!." '.''Jl79', 1.&»41t,
L.HiZIf' 1.120'-'.', L.iHl.-" 2.022""
~'~I };2C2"'1~I 3.1CC"3,
3.'7'/'3, ••080/'3, C.'12/.3, ••5C5/tC,
C.102/tC, C.810/'., doa Projlcoa di O.e
co LeaL.llcLVO n9. 53/"l ,t'/'2 I 4}2/
d.. Propo..tas de Eloenda ri COnlUcllLCIO
n9a 53"', lt"U • 432"•• l)ll.nco lO P
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Sr. Presidcme,

, ReqIll:ll'O a Voaa E.'lCelim:la. DOS temIOS do Ar!. 105
Pará;raf'o ÚIIICll do Rqimcmo Intcmo da Cimara dos Depurados. o
delsarquiYamcnla~pusa a citar. 1
Pro:Jetos,cc Lei: 41/9 . 67 201?1~:\]]74191A. 13!W9t.
1456191"'-192019. 36191. 2022191'. "023/91 :e.42191~'224619I(

~
7 3'/ 3901/9Í. 3970193.X40Sói93. 2193. :4546194~702l94(
110194' 14:' I /
Prójl~ de: Emc:Dd& COlISlitucional: J69/93. F2I93!17J'193; fl' r .", lo

Proje:tos ce: Dc:cma Lqis1ativo: 53/91. 1~/92. 432194.

Asrad~ antecipadamente: e: asuudo breve resposta.
AtenCiosamente.

- I /

"_-'/--Y'/1
Daputada Eduardo Jorse: PTISP

/'

Iteq. EJ 01/95 'e~o de Lei n9 3.101'/13. "OJI.áidUado pt"
"ul1".do o pedido, ~__ Yia~. nio t.

aido o ...... lutaetldo • .rqIlle
Bn IIltCD. u~. 105, IUI. rubU ,
... /. / '15

'. I ZIlTI:
, I

PARECER IlA COM!SSAO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMiuA

I- RELATÓRIO

o Proje'r) de Lei n' 20 de 1991 Oe outono Oos Senhores Deputados
Eduardo Jorge e Sondra Starllng. trata da regulamentaçóo da prótica da aborto
permitido par lei. de acordo com o art. 128. inc"OS I e 11 do Código Penal. seIO
realizado na rede ""'pHalar publiCa. da S~temaÚniCO de Soude.

De acordo com a propo$içOo o abortamente legalmente odmtfide
deverá ser realizado também em hospitaIS onda eXIStam o servIÇo de atendimento
à mulher. ressotvadas os casos previstos no InctsO I do art. 128 d:t Código Penal que
pOderOo s.Qr realiZados em quolquer hOspital por 59 tratar de emergência.

o Projeto de Lei declara. além diSSO. que nos CO$OS de gravidez
resultante de estupro o abortamento $ará reahzado mediante ooresantoçOo de
C6p1O do regiStro pollCiol de ocorrênCia, ou do laudo do Instituto MédJCO legal ou
da outros peças de IrlvestlgaçOo. bem como autOrização escrita firmaca peta
pr6pno gestante ou por seu representante legal nos casos de Incacacldade. Em
casos de dlivKja sabre os documentos apresentados. a ComlSSÕo MultiProftssK)OQ~

do. Unídaae de Saúde retendo no art. 4° deste prolsto. sero chamada o se
manifestar e deverá emlflr parecer no prazo m6xlmo de 5 (cinco) dIaS OOSQaOo em
documentos apresentados $Obre o caso.

o abertamento será realIZado no prazo de 7 (set:e\ dIas contados a
partir da epresantaçoo dos documentos referidos no ·coput· dêste artigo ou do
parecer da Com_o MUltlpraflSSlOnal. nóo aevendO uitrapassar o prOlo de 12
(doze) semanas de gestaçOo.

Finolizando. o proleto asseguro ao médiCO a possibilidade de· se
escusar do abertamente por razces de consciência ae acordo com o Código da
~tiCa MédICa,

NOo foram apresentadas emendas

CC:·:ISS:'O DE SEGURIo,;m: soc!;..:.. E FA:,l!:"::;'

':'E~lO CE P.ECEBlMENTO DE: EHENDAS

PROJETO DE LEI N9 20/91

Nos termOs do art. 119, caput, I, do Reg2mentO Inter

no da câmara dos Deputados, alteraão pelo art. 19, :, âa Resol:

ção n9 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura - e àivulg~

ção na Ordem do Dia das Comissões - de prazo parü apresentação

de emendas, a partir de 30/10/91, por cinco sessões. Esgo~adp o

pra~o, não foram recebidas ernenãas ao projete.

Sala da COffilSS~O, em 06 âe novembro de 1991

.: L C. Li'
Maria Inê-J' áe Bessa Lins

Secretária

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 20/91

11· VOTO DA RELATORA

o Projeto aa LeI n' 20/91.de outono das Deputados Eduardo Jorge e
Sondro Stortlng fOI encamlnnoda. na legISlatura antenar. a ComlSsóa de
ConstitUiÇão e Justiça e de llelaçOa onde recebeu analise e parecer tavaràvel do
nobre DeeUTaao Canas Kayath. com 'uestHutlVa. sem ter SKla. entretanto,
apreclOaa noauela ComlSSÔo.

o Código Penal Brasileiro na seu artigo 128. incISOS I e 11 noa penaliza
a mulher que se submete ao abortomento se 000 ha outro meIO de salVar a ViClCI da
gestante e se a gravidez for resuirante de estupro e o aborto é precedido de
consentimento 00 gestante ou. qUOnda Incapaz. de seu representante.

sabemos. attavés da Organização Mundial de Soúde (OMS). que
miIhOes de mulheres sOo sUbmetidas anualmente a esta pratICa cirúrgICa. e. mesmo
nas cosos erevlStas em lei. cama é o coso do BraSil. as mulhares 000 recebem o
ttatamento adequoda que a casa requer, tendo tadas. salVo em rarissmas
exceçoes. recamoa aos servIÇos de cfinieos cldndestina,.

Economicamente. a clandestinidade do aberta' asseguro toe
somente a e·,;,tênclO oe cfinlCas particulares. cUJOS servIÇos 000 sOa flSCelizadas. a
que gero a ImpaSSlbllidaoe de controle por parte das autondades comeetentes.
olllm de abusas II cerrupção. A clandeslinldade também e resconsovel peJas eiras
gostos. ear Clartll aos servIÇOS de saúde público. na atendimento às mulhetes com
doenças e saQueias provementes de aborto moi feito. Encontramos nesses casos as
mulherllS de baIXa poaer aquISItIVo. cUJo situação tlnancelra 000 permite acesso a
um atendimento digno. submetendo-se a aUTa-obartos ou Impelidas a buscarem
ajUda dll curIOSOs 000 trelnOdos.

Pesou,.., coardanado pela Ora. Elza Berquõ damonstra que o
obarto é uma das causas de mortalidade materna no BrasK. bem como os oIlas
indlCes da gostas públiCOS decorrentes de IntemaçOGs OrIUndos de complicoçOes
póI-oborta. aumentado as custos da PrevldOnclO Sacial e desloCandO recursos de
outras pragramas na àrea da mUlher.

Nos termos do art. 119, caput. \, do Regimento Intemo da
Cãmara dos Deputados. alterado pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10191. o Sr.
PreSidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a partir de 13/3/95 ,

por cinco sessões. Esgotado o prazo. náo ioram receOloas emendas ao
projeto

Sala da Comissão. em 20 de

AtenCiosamente.

~-_ ..;:tC:l
Minam Mana lé'iâganca Santos

Secretána

de 1995.

Na tabela oealXa pademas constatar as IntemaçOGs por aborta provocada.

TatllIla 27: Intemaçoes por aborta provocado com base nas "IH (CID 630 a 639).
Sistema SUS- Brastl 1984 a 1993
IlEGIOES 1984 1985 \1986 1987 1990 J 1991 11992 11993
Nc<te 3.127 2.660 2.306 1 2.303 I 6.058 I 12.402 19.214 I 17.539

,Nordeste I 3/),116 30.407 29.364 1 42.300 I QS.311 I 135.•74 137.295 1108.299
lSUdelt. I 99.!O!l 'lO.448 I 86.842 Q5.SSQ I 120.758 1145.132 1140.660 1117.556
Sul I 28.016 I 22.446 I 23.751 I 25.503 27.499 29.553 I 28.603 : 24.596

IC.OeIte 7718 I 5.Q3O I 5.416 I 6.637 14.876 lQ.450 I lQ.3112 I· 16.541
1- .1 17•.782 151.847 147.67Q 172.302 I 264.484 13d1.911 345.164 I 284.531
Fonte. DATASUSlMS.

o que o Projeta de Lei n' 20/91 de aUTotIÓ dos DepUTadoS Eduardo
.Jofge e sandra 5torllng propOe. ao colOCar a atendimento à mulher. nas CClOl
prevIStas em lei, no SIstema ÚnICo de saúde. é sanar esta dlSClmlnação e injuItIya
lOClOl entre as mulheres com e sem podor aqUlSltivo e que a atendImento m6dlco
e hosprtalar possam ser oterecidas seguindo criténos humanas.



Setembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira II 21_·

De m6r11o inclUllltionáveI. o PlM8f\t& Projeto melllC&. no entanto.
QOeIfeiçoarnentOI na sua IlIdaçOO. PQIQ sua PIlIna elelMdadll. t 11811& l8n11dO QUll
~Iamos I1 emendaS de relator ao rel8lido Projeto.

..... termos. lClI'IlOI peit. O aprcvaçOO do Projeto .m antIIIIe.
lrlc:Iuk*JICl11~pornól~.

I aVIlto.

EMENDA MODIFICATIVA DA ULATORA
1I9 1

Dkc 10 puapafo único do UI. \•• se....me redaçIo;.

"Are. I·· .

,.•._~:u.~'fllfo unlco, ExcluI-se d. delcmllnaçJo fimada no "clJlII\"

....'.IC 'I\I~'" .'" hos!Hl... qlil: não pre>,.m IlcnduTlCnlo na arca da ~Iido: da lIIulher. fiCUlClo

Ic.....I\..M" lI,; ...... do: cmCr&!~ncll preV15IM "" InclS.. I do 'n. I:!I do CodlllO J'cn;J1 81111101••

".

Sala da Com.SÀo.em 2~d. ~lo..\v de 199'

.f:-Y·
-DqI: Jandira Fe.hali I •

ReIa10ra /

un:ND,\ ~IODlFIC'''TIVADA RELATORA

N9 2

Di... 10 In. 2" a "IUIll\C redaçIo;

"Art. ~. , No ca~ do 'nclSO I do 1ft. 121. COdi .

IndIcaç~ da nccCSlldàdc do abonameftlo coonpeura 1/1 ...-or~ pelo 0

à fCI\IIIIc"

EME'IDA IIllllTn1:TIV4 84....,..
1192

"AlI. ~ .

..........._.0............. 4' ..........
•bon.,ncnlu de\cr. lôCf éon51p&liD..........r--._"li .lI"

Saladac-......l~.tt.~ .....

EMENDA SVISTlTtlTIVA DA UI.ATOItA
H9 •

Dl-se 10 an. 3· I se....1Ile redaçIo;

"ArI. 3·, No CIIO deltlCiIo lide art. 12~. C.... ,.....

condlçAo para reabzaçAo Jo abonamc~IO.1JlfI-.cIo de ............-.e-.

aI ccipl. do "II1I"I de ocorm.CII .

bllaudo do IMlllUlO Midieo L ;"

·ft·.~~.. -{ j}. JaMf:.i..r!·
:......'

EMENDA ADITIVA DA ULtTOaA
I19S

IllClua-sePIfIIAfo I· 101ft. 3". -..o.....~
-ArI. 3·, .

JlariIqfDI·.E _ ~

nc.ri!tfirmada pel. própril ..- ou P!' " 111 - CaIeI li! ......... "

de 199'

.... c:.: l !!... r.:,,:-t::;:;r.
~I_f"'"

: ......
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EMENDA Sl'PRESSr\'A D,t RELATORA

tl9 6

Supnma.sc o paragrafo 2- do art. 3-, rcnurncrando-se os demais.

EMENDA SUPRES5I\'A DA RElATORA

N9'

SaladaComl"ào,em'23 de ".,.7".......~ de 1995

~'v
• J

...... -. .A"" -.- I

. De .JandíráF.h .
; Relatora

EMENDA SUBSTrTVTJVA DA RElATORA

119 ,7

SlIbslllll...SC o JlU*pafo 3' do 111. 3' pela sepillle rodIIçio:

h AR. 3· .

~---r-:' jJ
~~FC~'

.. RelalOra /

E!\IENDA MODIFICATIVA DA RELATORA

NV la

Dê·se ao an 5' I seflunlc redaçJo:

I 3· • O abOnamellllJ que trala o "CIpUI" dale ............

zado em 7 (selei diu COlllados de apmclllaÇlo de um doi documemos a111l1ídcM _.w-.
e li e no ~rasrafo ••,"

Sala da Comisdo. em23 de~ ..",

" An, 5· . E U5e!Urado lO medIco, em conformidade eom o

Coe"JC1 dt' I:IICI Mid«:I. 1 posSIbilidade de se escllSlr da prlllCl do lbanlmento por razIles

de CDnSC"'IIC'". mlntlda. em qualquer h.potese.lI rcsponsahiiidadc da Unidade de Salide pelo
C_'lIlCnto desta Lei ••

Sala da Comisslo. em 21> de "'.:;$+= de 1995

./~t?~
~shah

/ Relalorl '

IMENDA SUPRESSIVA DA RElATORA
119 11

~ 11 plripaI'o ianico do 111. ~'.

de 1995
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COMISSÃO DE SEOliRIDADE SOCIAL E FAMiUA

PAP.ECER REfORHULADO
Ie 11- RELATóRIO E VOTO DA RELATORA

Na mm.... ocdiniria da ComiuIo de Scplridadc Social e Famiha do dia 27109/95

K01hcndo lupIl6cs aprcscntidu pelos lCIIhorcs deRUUdos na dlscusslo. modifiqueI o meu

paNCCf com u SCBUiIllCS allClaÇ6cs:

l) RetireI U emendu J,Ie 9.

2)Mantlvcuemmdu 1,4,6,IOe 11.

J) MantIVC com modifiClÇlo u emendas 5, 7 e 2.

4) Acrescemei paripafo r ao an.J' do proJeto,

5) AcrcscenCCl10 projeto o an. 6', renlllller&lldo OI demaIs.

Sala da Comilllo. em 27 de SCleIIIbro de 1995

EMENDA- MODIFICATIVA N" 7

Subslltua.s.c o paragrafo 3° dO:ln 3u pela seguinte redação

§)' . O abonam~nlo s.ra r••hl.ado no prazo m,xlmo de 07 (sele I dIas. conl.dos d.

apresentação dos documentos refendos no "caput", ahneas fi c /1, paragrafo II' dc~te :::Inlgo. c

do parec.r d. Comlssào MuluprofiSSlon.1 nos hlpo.es.s .m que for cablVc\ a suo cdlção

Sala da Comlssão.•m 27 de selembro de 19Q5

/

/"
lo :

-- .-4::'/

Ucputada Jandlra Fcghall

Rclatora

Dep. Jandira FeBhali

RelalOra

EMENDA MODIFtCA11VA N" 2.

DHc ao an. r'a scl'llnte rcdaçIo:

Art. r . No caso do inciso I do an. 121 do C6di1O Penal. a indicaçlo da lICCesstdadc do

IbonamcnIO será fella por no mlnirno 02 (dois) tMIicos.

!lIa1a da Comilllo. em 21 de setembro de 1995.

".-

// ,/
., I

~-)andir..t;sÍraí:
Relatora

EMENDA MODIFICATIVA NO 5

O paripafo I' do ano 3' passa a I.r a se@lllRl.r.daçlo. r.num.rando-se os demaiS:

Art. 3'· ..

§ I'. Eobngal6na. em qualquer hlpol.... a aUlonzac;io .",ritll firmada pela.propna g.slanl•

• seu r.presentanle legal nos casos de Incapacidade.

Sala da Com.nio. em 27 de "lembro d. 1995.

.t.:.:.:r '.- ./ .-
Deputada Jandira'feabali

Ralasora

EMI:."'NDA MODIFICATIVA

Subs\1lUl'" o paragrafo 2' do ano 3'. pela .e@lllft'. re~o:

Art.3·· " ".

Paragrafo 2' • A gestanle e s.u respon.avel I.gal nos casos de incapacidade d.clarar·..·á

CI.nle do dispoSIO no ano 340 do Código P.nal Brasileno.

Salada Comissio. em 27de .elembro d. 1995.

. /
\ Ir-/'

Depulllda Jandira feghah

Relalora

ENlENDA ADITIVA

Inclua-se ao projeto art. 6°.

Art. 6° - Fica estabelecida a notificação compulsória pela
Unidade de Saúde que realizar o aborto I ao órgão imediatamente
supenor na hierarquia do SUS.

Sala da Comissão. em 27 de setembro de 1995.
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/II.PARECER DA COM/SsAo

. A Comimo de Seguridade Social e ·Famllia. em 'reunilo
ordinána realizada hOJe. aprovou. com emendas. o Projeto de Lei n·
20191. contra os votos dos DepUtados Alexandre Ceranto. Ceci Cunha.
Jonival Lucas. José Coimbra. Chicão Brlgido. SaraIVa Felipe. Canos
Moscom. Cipnano Cotre/a. Osmámo Pereira. Sebastião Madeira.
Amaldo Fana de Sá. Jorran Frejat. Serafim Venzon. Luiz Buaiz. NiIton
Baiano. Lldia Quinan e Agnaldo Timoteo. nos tennos do' parecer
retormulado da relatora. Deputada Jandira Fegha/i. Os DeputadOS.
Osmánio Pereira e Fátima Pela/#s apresentaram voto~ em separado.

Participaram da ·votação· nominal os seguinr,Js Senhores
Deputados:

Alexandre Ceranto. Carlos Magno. Ceci Cunha. Fernando
Gonçalves. Jomval Lucas. José Coimbra. Ursicino QuetrOz. Chiclo
Brigido. EIclOne Barbalho. José Pinotti. Rita Camata. saraIVa Felipe.
Amon Bezerra. Carlos Mosconi. Cipnano Cotre/a. OsmánlO Pereira.
sebastião Madeira. Tuga Angerami. Eduardo Jorge. Humberto Costa.
José Augusto. Marta SUplICY, Amaldo Fana de Sá. Ayres da Cunha.
F.tima Pelaes. A1cIone Athaycie. Jofran Frejat. Serafim Venzon. Luiz
BuaIZ. Nílton Baiano. Luiz Piauhylino. Sérgio Arouca. Jandira Feghall.
Dullio Pisaneschi. Darsicio Perdndi. Lldia Quinan. Agnaldo Timoteo e
Laura Camelro.

-d.c-Ud;~"''''

_~:::J;;;
Presidente'ii1eEA

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO
EMENDA· CSSF

N01

Dê-se ao parágrafo ÚniCO do art. 1° a seguinte redação:

'"Art. 1· .
' .

. ',parágrafo único • ExcluI-se da determinação firmada no
"caput" deste artigo os hospitaiS que não prestam atendimento na área
da saúde da mulher. ficando ressalvados os casos de emergêllCla
previstos no inciso I do art. 128 do Cóchgo Penal Brasileiro."

Sala da Comissão. em 27 de setembro de 1995.

r:::iJt<f(L
Deputado ROBER'[OJEF~~r

PreSidente

EMENDA· CSSF
N°2

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação:

EMENDA.- CSSF
ND 3

(RETIRADA)

EMENDA· CSSF
N°4

Dê·se ao art. 3° a. seguinte redação:

"Art. 3° • No caso do InCISO 11 do art 128 do Código Penal
sera condição para realização do abortamento a apresentação de um
dos seguintes documentos:

's) copia do registro de ocorréncla policiaI,
tl) laudo do Instituto MédiCO Legal."

~""com:?;;;f'?li '99'

Deputado ROBERTO JEFFf~SJ,;-
PreSidente L'

EMENDA· CSSF
N°5

o paragrafo 1° do art. 3° passa a ter a seguinte redação.
renumerando-se OS demaiS:

"Art. 3° : .
....................................................................................., .

§ 1° • É obngatória. em qualquer hipótese. a autorização
escrita firmada pela própria gestante e seu representante legal nos casos
de incapaCidade.

Sala da ComiSsão. em 27 de setembro de 1995.

ij~_1JL
Deputado ROBERTO JEPf~SON

Presidente L

EMENDA - CSSF
N06

"Art. 2°· No caso do inCISO I do art. 128 do Código Penal. a Suprlma.se o paragrafo 20 do art. 3°. renumerando·se Dl'

IndICSçâo da neceSSidade do abortamento sera feita por no míntmo 02 demaiS.
(dOIS) médiCOS.

Sala da Comissão. em 27 de setembro de 1995.

r:----:Yí~·iI~J- (;-
Deputado ROBERTO J F RSON
. Presidente

sala da ComiSsãO. em 27 de setembro de 1995.

·w1j/.
Deputado ROBERTO J~~l;;;;;

Presidente
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§ 2" • A Gestante e seu resDOnsavel leglll nos
C8IoOS de Incapacidade âeclarar·se·a CIente do disposto no art. 340 do
C6d1gO Penal Brasileiro.

substitua-se o parágrafo 3" do art. 3" pela seguinte redação:

§ 3" - O abOrlamento será realizado no prazo máximo de 07
(sete) dias. contados da apresentaÇâo dos documentos refendos no

"caput". alíneas a e' b. paragalo 1° deste arttgo. e dO parecer da
Comissão MultlproflSSlonal nas hipóteses em que for cabível a sua
ediçilo.

segUinte redaç60:
Substitua-se o parágrafo 2° do art. 3". pela

_:'.Ar1. 3~ .................; ..-. .

Sala da ComIssão. em 27 de setembro de 1995

~!j/
Depumdo~JE~-tsr

E~ENDA - CSSF
N°S

(RETIRADA)

EMENDA - CSSF
N°9

(RETIRADA)

EMENDA - CSSF
NO 10

Dê-se ao art. 5" a seguJnt~ redação:

"Art. 5° - ~ assegurado ao médico. em conformidade com o
C6digo de ~Iiea MédICa. a possibilidade de se escusar da prállca do
Ibor1amento por raZões de consciência. mantida. em qualquer hipótese.
a responsabililJade da Umdade de Saúde pelo cumpnmento desta Lei."

... " com;'Q"'7fk-~de1995.

ciJrd-(t~ /, .
Deputado ROBERTO JEU'FilR ON

Presidente

EMENDA - CSSF

N01'

Supnma-se o paragrafo úmco do art. 5°.

Sala da Comissão. em 27 de setembro de 1995.

Q~'1j~
Deputa~o ROBERTO JE«~jtN

Presidente

..."C~'?::&?!r[ '~'
Deputado ROBERTO JEt:'SU::

Presidente

EMENDA - CSSF
N"13

Inclua·se ao projeto art. 6".

Art. 6° - Fica estabelecida a notlflcaCào
cornpulsóna pela Unidade de Saúde que realizar o aborto ao orgão
imediatamente supenor na nlerarqula do SUS.

Sala da Comissão. em 27 de setembro de 1995.

C7:JâJ. .~ Ir-
Deputado ROBERTO J iERSON

PreSIdente V

~ U1 SEPARAPO
(Do senhOr OSMÂNIO PEREIRA I

.ate Projeto esteve na pauta da se.são ordinAria de.ta
Coa1••lo. no dia 31 de ago.to 61timo. Na ocasião, a maioria
do. nobre. colegas ....Illbros, conf:Lando. na e....nta do .....110,
z.pGt1da pelo Substitutivo da Senhora Relatora, estava.
cowvencido. de que o ~nico efeito de uma eventual aprovaçlo
àeate 61tillO seria a regulamentação dos ca.os de aborto que,
àe qualquer asneira, jA .ão admitidos por no••a Lei. de .ado

a tacLlLtar lia geatantes carent.es, naquelas hipOte.e., o
acea.o ao abOrta..nto clLnico. Por e.sa razão, muito.
eatav.. inclinados a votar por eua aprovação, inclu.ive
àelltre aqueles que, em principio, opõe..-s.. li total
litleralizaçÃo do abOrto no Pah, ou ....810 ã aua
àeacriainalizaçÃo.

Fel.i.zmentl.:, oco:-reu-no:;, como LJ out.rC'l:~ nobrt..'I (',olegiu.,

pedir vlsta do SUbStltu~lVO em questão, para Uffi exame mA15
cuidadoso e detalhado do I1Iesmo. Senhor Prcs.dont" ,. Nobres
Deput.Ados mellbros desta Comisario: ef\SC examt:' levou-nos b

••tarrecedora ccuclusilo de Que " aprovaçilo dü proposlçl1o em
pauta equivaler.:La, na prAtica. li legalização do aborto no
Brasil. Uma V8~ que a mesma se transformasse em Lc~, ser~A

desnece••irio qualquer outro e.forço para descrim.nal:Lzar ou
lLberalizar a hedionda prAtica em nosso Pais.
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De fato, COa0 veremos a seguir, 59 este Pro;cto de Lei

for aprovado, na forma óo substitutivo oferecido pela

Senhora Relatora, prat.ica.....nte todo e qualquer aPort.a"",nto
...all.zado no Pais, d..sde que prat.icado. por m(idic~" poderá
ser enquadrado entre as hip6teses que a Lei. não ponaliza.

eastará, para isso, Um pedido da gestan~e, princlpal~nte SQ
• atA tiver recursos para pagar a intervençAo.

t import.ante notar que, ap..sar do potenCial devasçador
de .se.us efeitos~ e de represent.ar,. na prbt.ica. a total
liberalização do aborto no.pais. a proposição que discutiDO.
foi distribuida para ap'reciação conclusiva por esta Coais.io
e pela de constituição e Ju.tiça e de Redação.

vejam, portanto, Senhor Presidente e nobres colegas da
ComiSllão, no.sa responsabilidade em relação ao Proj..to de
Lei nO 20/91. na forma do Substitutivo oferecido pela
Senhora Relatora: se o aprova1'lllOs ne.ta Comissão. poderá
tran.formar-se em Lei Ulll4 propo.iç.!lo que permite que. por
meio de subterfúgios, sejam enquadrados entre o. ca.os não
penalizáveis todos os abortos a pedido realizado. por
IIlédicos ne.te Pais, mesmo sem ter havido qualquer debAte
msi. amplo. já não diremos pela sociedade como Um todo, ma•
• equer pela totalidade de seus representantes. no Plenário
d••ta Casa.

or.-IIOS certeza, entret.anto. de que i.so não ocorr..rá,
porque confiamos em que a lO4ió'ria dos nobres colega. _1II>ros
desta Comis.ão concorda com a opinião da granae maioria do
povo brasileiro, traduzida e. no••a Carta Magna. opondo-se A
liberalizaçÃO do aborto a pedido. em no.so Paia. e _.110 A
.ua descriminalizaçÃo.

501icitallO•• portanto. S.nhor Pr••idente e Senhora. e
senhores Deputados da comi.sllo de Sequridade Soci.l e
r&ailia. que no. acompaphe. numa anilise d.t.lhad. do
Sub.titutivo em disc~ssllo. E.tamo. certos d. que concíuirio,
como nOs, que o VotO p.la .ua aprovação equivale " um vot:o a
favor da totai liberalização do aborto em nos.o pai.; contra
o direito d vida dos ....is. indefe.os do. .ere.· hu_no., o.
naacituros no ventre de SUAS mies.

Ante~ de ma~~ nAda. conv6m e.clarec.r ua pont:o
fundamental, o que é e o que diz, efeLivaaent., o .rt. '128
do Código Penal. E.se artigo dia que o .borto. qaaado
praticado por -'dica. SODent. nio s.ri punido .••. :duall
hipóte.es : se lliQ lIlmuJ:: Ql&U:Q lIIILÍ.Il p....a .al..ar a ..i.. ••
g••taDt:e (lnciso Il, ou Sll a qr.videz for 'r••ultado de

e.t:upro. e o abortamento tor Autor~zado pela g••t:ant:.. ou,
e. caso de incapaz, por ••u r ••pon.iv.l (inci.o I I l. Dev.
ficar muit:o .claro que a Lei não diz que, n••••• C.IIO.,

o aborto é licito: apenAS o i ••nt:. d. puniçio, COllO
ocorre com o homicidio, qu.ndo hA l.giti~ d.f••••

Recordemos, agora, o di.po.to pelo .rt:. 51 d.
const~t.uição Federal: ·Todo••ão i9U.1s per.nt:•• l.i, _
di.tiDIj'io d. gualquar lIature,.a, garant:indÓ-.. a br••il.iro.
~ est.rangeiros re.idente" n~ Pais a ie..iolabilidade do
direito a·vida ••.•.••

VeJlO., Senhor Pre.idente e S.nhOres I11811bros d.
Comis.Ão, que a Con.tit:uiçÃo, que é po.terior ao C6digo
Penal. nllo faz di.tinção do .stágio eM que o ••r'hu_no ••tá
na vlda,' ao llle garantlr o direito a .la. P.lo contrário.
a.segura que nAo havera qUAlquer di.tinçÃo em r.lação

'ao.direitos garant:id05 pelo art. 50 muito mena••
portanto. UM dht:inção meramente 'geográfica", por a••ill
dia'!r. COIlO .eria o f.t:o de o ser hUMano e.t:ar ainda' na .
I\tero aat:erno. ou já ter con••guido 15Air dele pelo,
nallcimento. por e••a rasllo, constitUCionalistas e.inente.
ati~. q~. o art. 128 ao C6digo Penal. que o. Proj.to d•
Lei em peUt:ll pret.nde regulamentar, foi revogado pelA
CArta Magna. De acordo com •••a op1nillo. pOrtAnto, o Proj.to
•• discu••ão é. B1BlPles..nt~. inadmusivel perante 4
at:u.l Constituição. sendo inoeuo discutir-lhe o ~rito.

S.bemo. que a di.cu••io d••se a.pecto do ~roble..a cabe
II Comi••io de Con.tiLUição e Ju.tiça o do Redaçilo; nlo
podeMOS deixar de ob.ervar, entretant:o , que o Projete;> de
Lei n l 20/91. bea co..., o Sub.titutivo Ora em discu••ão,
cOII8tem grave erro ao afirmar, nas respectivaa e..nta., que
há hipóte.es em que d prAtica do aborto é 'legalmente
adaitidA' pelo Códiqo P.n~l Bra.ileiro. Me.1IO aceitando que
o .rt. 121 de••e Código e.tej... ainda em vigor. apó. a
proaulgaçio da Con.tit,uiçáO' d.. 1988, sa.ente •• poderia
di••r, quando auito, q,;,e hi hipótes•• em que a 'Lei pe....it.
que a pritiea do aborto não •• ja punida.

OCorre, alta di••o, que o artigo lO do Projeto original

obrigava a que o. aDOrtamonto. ~ncluido. naquel.... lIipôte.e.
fo••em re.lizado. na r.da ho.p~talar púbhc~. do SlBt:llma
Onico d. Saad•• Ô Sub.t~tutivo da R~latora. ~ntrot.anto. nâo
.pen•• eliJIinou •••a obrigatoriedade, COlllO nilo menciona o
118_ Onico d. Saade Ou a rede ho.pHalar pública UMa
6aJ.c. v.a, .equ.r, .a todo o ••u t.xto. Is.o nilo apenas o
corna UIIA Propo.içlo tOl:.allll8Rte de.vineulad.. da' Original,
de .ua e..nta, • do ••u al.g.do propósito de tornar o aborto
hospitalar .c•••lv.l I. mulh.re. carente., no. ca.o. ã. que
ieeo for l.l..nte .clIBi••iv.l. COllO ainda a_nta
enor.eaenl:.. a po••ibilidade de fr.ud•• , bea co~ o pot.ncial
de l~cro. d.. AtuaiS cllnica. clande.t1nas. as quais.
c.rt...nte aUMent.rio ainda ..i. o. ..u. preços, pelo
••rvi~o adicional de f.zer o aborto parecer leg.l.

E, por f.l.r e. fraude.. exam~nellO. o art. 2" do
lubal:.il:.utivo •• di.cu••ão. Di. qu., no caso do inci.o I do

.relgo 121 do COdigo p.nal, "a indicação da nec•••idad. do
.borta..nto competirá ao ..dlco ra.po•••vel palo ai••d1aento
I ,..t••t.": o p.ragr~to unico do ne.~ art~go e.clar~ce que
o d1agn6.l:.ico .obr. 'a n.ce•• idad. 00 abortamento "d.verá ••r
con.1qn.do em At••tado fl~do pelo "'dlco re.~••Y.l·,
Mot.•• be., S.nhor Pr•• idente e pr.zado. col.gas .1II>ro.
de.ta Coai••lol oa.l:.a, para d.clarar que não há Outro .io
par. s.lvar a vida da g••t.nt., e cond.n.r lo IIOrt.. o
na.cituro, a opinilo d. ua I\nico lI'l6dico. "qual pode.

natural..nt.•• s.r o ".Ir<) que prat:ica a int.rv.nção. Seria
f.lt.a ó. r ••p.ito pei. coa a int.ligincia d. _u. pareI>
1uginar que alqum d.l.s d.ixa da v.r COllO •••a
po••ibilid.de b.st~, por si .0. p.ra dar ap.rt~cia 'de
legalidad.·a todo. qu.lquer.aborto pr.ticado por mtdico no
'.la. Cu h.v.rá. d.ntre vo••a. Esc.leneia.. a19U.~ que
i"9in. que ua atdico que nio be.it~ •• pratiCar um abor.to
ilegal tarl ••crúpulo. para ••itir u. at.stado t.l.o?·

Mesao que •••1. nio fo•••• por•••• que pud••••.c. tar
• ..i. at:.o1ut. c.rl:.z. d. que nenhulll _cliCo:. ·forn.c.ri.
attl.l:.c1c'. faLso. par. •tornar 1.9.is· I.ntre a.p.sl os
.borto. que pr.tic••••• alnda 6 .b.urdo p.raitir que b.st. a
opinilo da u. \1nico "'c11co, ._ nec••si.dade, .equ.r. d.
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preocupar com a def9sa dos direitos das adole8cent8.~ Maia
uaa vez indlll~amos: serão os direitos fundamentais do fler

huaano uma questão mer4menee crono16qica?

Uma. out~a boa indicação dos verdadeiros objetivos dt:!
Sub.titutivo em discussão é que nAo prevê qualquer
'penalidade para a realizllção dos abertamento. a que ••
~.fere em condiçqes diferentes daquelas que detel!lllina, e
na., muito._nos, pa~a a fal.~ inclu.io, ent~e as hipóte•••
d. que trata, de um' aborto pedido por razões diferent.s
daquelall que ali caracterizam.

Val~. observar., ainda, que, embora alegue, 8. sua
ementa, que objetiVA regulamentar o art. 128 do C6digo
P.nal, o eubetitutivo em pautA não limita a idade da
g.stação para a realização de abortos, nOIl ca.o. que prevê.
1.so significa, Senhor Presidente e Senhoras e Senhores
Ilambl!OS desta Comiuão, que, se a referida p~oposiçio for
aprovada, nosllo Pais terli, para todos os efeitos prliticos, a
l.gilllação de aborto mais permissiva e liberal do lIIundo. De

fato, não s0m8nte qualquer aborto pod.r' .er
facilmente incluido, ainda que por meio de lIubterf~gio.,

entre aa hip6telles que a lei permite que não aejam punidall,
COIllO ainda poder' ser realizado em qualque~ ':.e~, at',
portanto, a quadragésima semana da gravidez, que, como todDS

lIabem, é geralmente aquela em que ocorre o parto. t aqui
fica outra pergunta: cllberll ao bebê trlltar de apresllar-se,
para ganha~·a corrida do direito à vida?

pr.Vê uma outra liaida , além do atelltado médico naqu.le
••ntido, pllra fazer com que qualquer abor~o po••a ••capar i.

sanções da lei. De fato, o IIrt. 3Q não l·imita o prazo,
d.poill da oco~~ência do estupro, para quo ae lavre a
oco~~'ncia policial do _lime, que pode ••r u.ada, COllO
alte~nativa do laudo do In.tituto M6dico Legal, para
documentar a .olicitaçio de abo~to por aquele motivo. As.i.,
nada impede que a mulher ..ng~avide ell uaa relaçlo

pe~feit...nte con.enllual; e depois, ao verificar que e.t'
g~ivida, providencie u.. ocorrlncia policial .obre u.

••tupro ill&gin'rio, para pode~ lIolicitar o aborto se••e
.xpo~ às penalidades apliclivêis. A propOsito, vale l.mbrar
que ce~toa grupos, que se aprellentam' COIlO defen.ore. do•

direitos feministas, estão propondo a tipificação l ..gal do
.stupro conjugal. 111110 certamente completaria o quadro a que
nOIl estamos referindo, porque ne••e callo até mesmó uaa
gravidez rellultante de' uma relação entre parceiros
con~tant~s.pode~ia ac~~ar_sendo cla.sificada como r ...ultante
d. estupro.

absurdo que UIB Projeto que al.ga
05 direi~os da. mulhe~lI11 deixe de s.

!'inalmente, ,
pretender defender

Perguntamos mais: quantos de Vaso Exas. estariam
di.POStos a votar a aprovação de uma lei pela qual uma única
pe••oa, médico ou não, pudesse decidir mat,?-r Um de seus
filho8 j~ nasciêes, s~mpleE=cn~o por~~e, na opini~c d.l&, e

somente na dele, isso .eria o ~nico modo para salvar a vida
do UmA terceira pesaoa (ainda que esta fo.ae a própria mãe
da criança)?

Senhor PreSidente li nobres membros de.ta Comissão:
quan';lo uma mãe se deixa morrer para salvar a vida de um
filho ja naSCido,., aplaudida cama hetOina: não merece a mie'
de um nascituro o direito de praticar o mesmo heroismo, se
a•• lm quiser?

T.lICs cert.za de que ningUém cogitaria em propot
ou aprovar semelhante lei, como ninguém deixa de revoltar-se
com aa noticias de que hll pe.lloas adotando crianças de
pahell lIubdellenvolvidos, principalmente deficientes, com o
objetivo de mAtli-lss, para usar seu11 6rgãos em transplantes.
Observem os nobres colegas, entretanto, que a l6gica de.se

procedimen~o é a "e.ma qu~ permite que se taçam abortos com
o objetivo de aalvar a vida da mie: também naqueles casos se
alega que é para salvar vidall que as crianças estão aendo
sacrificadasl '

Pe~guntaao.' quanto. dali nobres cole~aa aqui presentes
concordariam com a allput..3t:ão de uu·, d~~ hraço!il ou pernas de
ua d. s.us filho., com base na opinião da um 6nico midico,

que afirma.se ser isso nec.s.lirio para salvar-lhe a ,lida?
Tomo~ a ..is absoluta certeza de que qualquer ' ••oa, em t~l

• ituação, procuraria, no mLnLmo, ouvLr uma .egunda opinião.
Hai.: quantos achariam ju.to que o médico fizes.e a referida
aaputa.ção a.o. qualquer con.ulta ao paciente, ou à .ua
f ••ilLa? O~a, no ~a.o em di.cu.s~o não estamos falando da
perda de um braço ou de uma perna doente, ma. da extinção da
própria vida de um fllho, provavelmente saud4vel. t po.~ivel.

admitir que isso ~e'faça'por'rleclsãode um 4nico médico, ••m
.xigir uma segunda opinião? 1.1'., cit••o, pode a d.f••a do.
direitos da mulher perJllitir que lhe s.ja f.ito u.
aborta_nto, s.)a por que razão for, .... a .ua permis.io
.xpllcita? E •• a g••tante tiver motivos de cr.nça ou
convicção que a levem a não qu.rer eliminar o filho,
quai.quer que sejam as ~ircunstlinciall: seria co~~eto obrigli
la, ainda as.im, a .e submeter ao abortamento?

permi.são da gestante, ou, ao menos" de consulta A mesma ou
lo lIua tamilia, para determlnar a decisão de praticar o
aborto por 'nio haver outro meio para salvar a vida da
g••tant.· - que ê o 4alco callO que a lei nio pune, nio
t~atando a .xcoçio, COa0 pen.am muitoll, de qualquer aborto
p~aticado com o objetivo de .alvar a vida da aie, em ge~al.

S.nhor Pre.idente, Senhoras e Senhores M.mbros de.ta
Comissio: se~ia 16gico que o di~eito da criança à vida,'e a
s.r defen~ida pelos pais e p.la SOCiedade,. fo.... uma que.io
_rftJnente qeogr4fica t.t; temporal, ~. dependa, para ~xi~tir,

de jli se ter ou não cOlllpl..tado a gravidez, e de o bebê j'
ter ou não saido do útero materno? Acreditamos qu.. nio. S
temos certeza d~ que, se pensarem bem no assunto, Vaa. Ex.s.
também concordaria com nOIl.a opinião.

la todo ca.o, _.Il1O que .e tO.......1\I ..i. cuidado., I'.~a

.yitar f~audell na altiqação de que o a gravid.z r.pr•••nta
pe~igo i_diato de vida para a g••tant., o Sub.titutivo ji

OCOrre que o art. 128 do C6diqo P.nal p.raite qu.,
quando a gestAnte em conaeqüênc,ia do est.upro é incapaz, li

autorização para o aborto seja dada por aeus re.pon.Av.i••
COIDO o referido a:l7tigo do C6digo penal nio di.ting"", "'lO
tipoe de incapacidade, eatão incluidas ent~e as incapaz"'.
todaa aa menores, até que atinjam a plena capacidade leg"l,
ao. vinte e um anos, S6 i ••o, combinado COlll as
po••ibilidades de fraude que j' comentalllO., ji facilitaria
ao. pai. obrigarem as filhas soltei~as meno~e. a· abo~r..r,
.1'110 qulielltas não' qUi.es·lIem fazll-lc, po~que n... a Lei e
n_ o Substitutivo em discu.são preveem qualquer fOrIIIA de
consulta A go.r.ante incapa~, mesmo quo ellteja em condiç6••
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pCSSCQ.l) dc\'~nl l"tür não :;,) ,-\Jntia as pres~\".::- t.:uhurai:;. .na:-.

tambem e princlpahnenll: com <I prob:ema eCClI1ÕnllL:u que multa,

vezes e 11 fator determmante na manUlcnç:1ll ,Ie um 1l1lmC:flI

'ilgmli":3tl'. t.' de! ':;I$alncntn... fr:ic:lss:ldo\

.. ..n1fe.~r .ua von~ade, nem ~ampouco lhe oferece.

...l~er foro ao qual ~ecorrer, ca.o nio de.eje in~erroaper

e pav1dez. Ma. a .i~uaçio fica pior ailÍda no ca.o da.
_. at.' 14 anos, poia ne..a hip6ee.. a fraude nio •

.....r nace••iria, uma vez que o engravida..neo d. uaa

...1.. da••a faixa de idade, ma.mo ~e ela eenha con••nt.ido

.. ~laçio, pode ••~re .er ~on.iderado co~ r ••uleanee d.

..t.~, a t.1t.ulo de 'violência pr••umid~· •

desejam sair pelas mills v

descobrem (Iue não e alla\ és dL

IS razões t inclusin- quando

,ue encontrarão a sua Icahzaçàll

..10 expo.t.o, e em d.fe.a da vida da. criança. de no••o

'-l. deade a .ua conc.pção, voeamos pela REJEIÇAo do Proj.t.o

.. Lei ne 20, de 1991, bem COlllO do Subet.it.ut.ivo ofer.cido

..1. ... fte1aeora, DapUeada Jandira Feghali, e .01icit.aaD.

:::.=da::a:=.::i.;aee~eo eo;~\ pa :: col.ga.

.....;=;:;;;;;6J,,~J~.:.L:&:.:..:.~5~ ~ ~.~
Deput.ado lO PEKE1~

_lia
HeMro d. Coai••io

VOTO EM SEPARADO D'A SRf FÁTIMA PELAES'

.Tral.·se de Pro)elo de Lei que visa obri!!"r o Sistema Único de

SIIWe a lIIRIlder :s mulher... roos c=s dc abono pennilidos pelo Código Penal.

Embora o ~o SOJa considerado crime. o Inigo 121 do Côdiao

.... rnuIva duas hiJlÔleses em que nio hi punibilidade: o chalnado abono iIeéeUirio.

...1lIivar a vida da sesllnle; e o abono no caso de gravidez. resubanle de eslupro

No 44' l"OII!rcsso Bra.ileiro de Ginecoloyia e ObstelflcÍl o ~Ultrc

......, c Dcpucado Jos. P'llOlIIahnhavou con..d...ções que merecem ser sopc.ada•.

Diz·llOs o dume Midico'

.." mulher tcm Sido tratada pela. sucledade como IIl11a cidadii

de segunda claslile. com mllllOS deveres. poucos direllos e (Iulse

nenhum apoio l~sperà-5e que ela esteJa 5exualmenle dispomvd.

que não tellha dnenç:ls ~exuahllente transmisslvels e IllIe engravide

poucas vezes Entretanto. não se .lhe olereel: inlorlllações e

condições minimas par~ cumprir essas tarefas que a sociedade lhe

IIIlpÕC

Ela tem a tarefa que lhe é culturalmcllIc iltribuida. de

.alill1CllIill' e edllcar 05 lilhus éllC se tOlllarem adullo~. I:uldar d;1 ca~a

~ pro\'idenclal que lI3da falte c qlle tudo estcla em oráem e Ilmpll

Se algo correr errado em relac;ãll a essas tarelas. ela e a culpada.

Quando a mulher trabalha fora. ela não abandona e nem divide. na
maior pane das culturas. essas larefas com o companheiro. Nunca.

por mais que lenha procurado. conse!!uimos detectar em qualquer

pIÍS deste planeta. alguma proposta de aposentadoria remunerada

por' essas laretàs. tio imponanles para a sociedade Muitas

·....es. apôs lrabalharem longos anos n'essas funções. ao

..wuvarem. passam necessidades imjlonantes. sem qualquer a.iuda

tIoEaado.

Em quase lodos os conl.. 'tes. o casamento torna-se para as

-.thercs uma verdadeira pr da qual quando precisam ou

Tudo 15M' demonsJr.1 ~ l'ermancn':IJ .Il\ pro....e~...! .I,:

dlscnnunaçào tI;1 mulher que apa! cce lamoem. daramc:mc. ~nh

outras lormas. em algumas culturas como n fellcllhn fennmnn em

cenos piuses aSlaticos. a tibulaçãl' cm CC:lh.lS pillSCS afnl:anns. J

venda de filhas e U trabalho qua~e escravo. emal!!un~pa.se•

lallRll·amerlcanos. ,'u pnuco \ alonzado e mcnos remunerado do

que o dus homens. nos palsc~ desenvolVidos

A eXlstcnciil de programils de Plane.lamento fannlmr paril.

sem riSCOS a sua saude. obter formas seguras de eVllar gcstações

mdeseJadas. loi sempre uma luta Imponantc das mulheres. de

gt:Upos ieministas e de alguns lideres de glllecologia Entretanltl.

somente depnis dos llalses descl1\ oivldus e de cena$ mSllluiçôe,

Imernaclonólis IIgada5 a queMile~ pollllcn ewnómicas cOI1l'~çarem 01

se preocupar enm a quesláfl' pupulaclOnai e eOIll o nseu til'
explosio demognilica. e !ll!e esse dlreilCl cumeçuu a ser oterec,dL

maciçamenll: as mulheres. caractem:ando. lia década de 70. 05

Prugramas de Saude Matcrno-Infantis associadus aos de

PlaneJamento Familiar (Mnl+FP) A pantr dai. conse\!uiu-se

implantar a lIntlconcepçilo nos palses do Terceiro Mundo

Entretanto. eutamente porque. a moll\'açào obedeCia maiS a uma

preocupação dos palses ncos do que em atender a um dlrello das

mulheres. esses programas foram Implantados como programas de

controle da natalidade com mais propaganda do que informaçào.

com numero restrito de metodos. desmtegrados das demaiS ações

de saúde. sem mUlla preocupação com riscos e contra-mdicações

causando e\·,dentc 11l0rboletalidade. quando o correIo sena que

cada mulher. em cada lase de sua vida. Cllnvementementc

informada. pudesse diSpor e particlp:u da escolha daquele metodo

que melhor a protegesse comia uma graVidez IIIdcselada. no

contexto do atendmlentO de suas demaiS neceSSidades baslcas. sem

causar-lhe preJulzos lislcos ou emOCionaiS

No Brasil. e ISSO rel1ele caraClensllcas de numerosos paises

da Amenea Latina. 70~'e das' fllulheres estão cobertas por um

anllCOnCeptlvo eficaz Destas. J.5~ .. usam pilula anllconcepcional.

mais da metade com con\{a-i~dlcações absolutas ou relativas.

assummdo os rISCOS decorrentes (figura I I. 30~. estio

esterilizadas. sendo 'Iue mais da metade tem menos de 3ú anos de

idade lIigura::!) A !Irande inalona leve a hgadura tubana reahzada

atraves de operação cesareana~. _~.:ssana e. como era de se

esperar. com um percentual' de arrependimento mUllo alto.

morboletllidade materna c neonatal aumentada e despesas

desnecessarias para o Sistema de Saude
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Exatamente por se atender a mulher como um meio de se

chegar aos objetivos que a SOCiedade Julga pnoritanos. as questões
relevantes da sua saude sào relegadas a um~do plano A

primeira causa de mone por neoplaslas em mulheres. na maiOria

dos palses em desenHllvlmer.to. ainda e o câncer de colo utenno.

que ~ena de facll conirole atravcs de tecnologia conhecida há 50

anos. Calculos da Organização Mundial de. Satide indicam que. a

pamr do ano 2000. havera mais mones por câncer de mama nos

palses em desenvolVimento do que nos palses desenvolVidos. Isso

ocorre por aumento da Incidencla àecorrente da moditicação dos

hahllos alimentares e reprodutivos. mas tambem e pnnclpalmente.

pelo dlagnoslIco tardiO ;-"05 palses do Terceiro Mundo. 70% dos

casos de câncer de mama são diagnoslIcados no Fstádio 111. Seria

relativamente fâcil estahelecer. com a ajL ja de instituições

internaCionaiS. programas de controle. com razoavel e rapido

descenso da monalldade. baseados em delegação de funções.

auto-palpação (BSE) e cntenos de nscos. trazendo esses casos

para o Estâdio I. na faixa de curabilidade e de prrservação da

mama Tampouco a menopausa e encarada como um problema de

saude publica nos palses em desenvolvlmcnto A qualidade de vida

das mulhcrcs Idosas e a prc!'venção das doenças cardio-vasculares e

da osteoporose não lem Sido convenientemente consideradas

Recentes estuàos realizados pela ASSOCiação Medica

Amencan:: IAmencan Medicai Assoc:a::on) demonstram que se
tem (para as mesmas doenças) um menor numero de

proc:edimentos diagnósticos e terapeuticos quando se trata de

mulheres do que de homens Por exemplo. segundo esse estudo. as

mulheres têm 30-10 a menos .de probabilidade de receber um

transplante renal. quando necessãrio. do qur. os homens.

Como se percebe. existe uma conjunção de fatores culturais.

sociais. antropolólllCOS e educacionais que fazem com que os

cuidados de saúde em relação à mulher sejam um reflello da

discriminação e dominaçio. tendo. como consequência. allos e

usimétricos indices de morbidade e monalidade e fazendo com

que as mulheres dos países pobres sejam as mais pobres dos

pobres

Nesta última década. tem havido um agravamento dessa

questto nos paises em desenvolvimento e subdesenvolvidos que.

pelo empobrecimento decorrente entr. outras razões de seus

grandes débitos externos. dimin~iram os já pequenos percentuais

de gastos governamentais com saúde.

Houve um avanço conceitual. é verdade. quando na década

de 80. as Instituições Internacionais da area se reuniram para

promover os programas de atenção á mulher dentro do conceito do

'Safe M'ltherhood Initiative'. objetivando. de forma mais direta a

diminuição da monalidade materna·e perinatal. Entretanto. ainda

há uma longa estrada a percorrer em busca de uma visão mais

holistica para devolver a mulher seu pleno direno a saiJde e

cidadania.

Os llinecologislas podem assumir posições de liderança ,m

diferentes nlveis do Sistema de Saúde quer no pais. quer

internacionalmente. sendo IIgentes de mudança em relação a saüde

da mulher

Os sistemas de saúde devem estar constantemente em

process~ ~e a!Jtocrnica e aprimoramento atraves de pesquisa

operacional. em busca de melhor qualidade e Universalidade d:lS

ações de saiJde. visando diminuir a morboletalidade e melhorar a

qualidade de vida. Todos 05 sistemll~ que se Imobilizarilm em um

determinado estigio (mesmo que· conslderaào satisfatório,

acabaram por enfrentar cnses Imponan!es algum tempo depois É

o caso do Sistema Inglês ou None·Americano no momento e seri

o .caso dos paises da Europa Oriental. nos proxlmos anos A

mudllnça conunua. identificando gargalos. propondo e executando

soluções. l' fundan1C1llal

No que diz respeilo 'is mulheres. é preciso desenvolver c por
em pritica. tecnicas e procedimentos de saúde lIpropriados e que

.respondam as necessidades de todas as mulheres em cada contexto

sócio..econômico. Para I~SO. e .necessario promover modificaçOcs

na organização dos Sistemas- de Saude que assegurem a toda" as

mulheres acesso as ações baslcas de saude em local proximo de

onde résidem ou Irabalham e. a panir dai. as ações mais complexas

nos niveis secundario e terciino. quando indicado As

preocupações nio se devem restnngir aos problemas relacionadas

com gravidez. pano e puerpério. mas i 810balidade das' suas

necesSidades desde a primeira menstruação ou mesmo antes até a

sua mone. substituindo-se. na atenção secundiria. os 'Hospitais

Maternidade' pelos 'Hospitais da Mulher' e. na atençào primiria. o

MCH e seus sucedâneos pela atenção integral á s&úde da mulher. A

organização de processos de referênCia e contra.referCnci~
desburocralizados c sem barreiras económicas é r0nto relevante. É

preciso ter cuidado para que. na busca desta universalizaçlo do

acesso. se possa sempre garantir que a qualidade das açOcs de

saúde em todos os nlveis seJa' igual para os diferentes contexto

econômicos· e sociais. indé~endentemente das modificaçOcs

obrigatoriamente ncccssãrias como: delegaçio de funções para

trabalhadores de saúde nio médicos. agentes comunitários de

saúde. acomodações simples e nio luxuosas ou casas de repouso e

ourros aprimoramentos estruturais e programatícos que. buscando

viabilidade econômica e maior eficiência em um siStema que seja

JUStO e universal. podem e devem garantir a manutençio e ate a

melhora da qualidade e da humanidade das ações

O ginecologista enquanto liderança do Sistema de Saúde tem

condições de ser ai o grande agente de mudança.

Todas essas mudanç?· que buscam o continuo

aprimoramento programàtico e estrutural dirigido a saúde da
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mulher. 50 serão posslvels se os recursos de saúde forem

conveOlentemente alocados. se 05 dingenres se senrirem

diretamente envolvidos e responsabilizados e se as usuarias uverem

possibilidade continua e efetiva de eontrole social do Sistema A

modificação esrnJrural basica para isso é a descentralização do

(lerenclamento O gerente. que e responsavel pela distribuição dos

beneficIOS. deve esrar o maIs proxlmo possivel das unidacjes de,

saiJde e do usuáno. não só para gerenciar melhor. mas para ser

mlls acesslvel a população A normatização e a avaliação podem e

devem ser centralizadas e esrar em constanre diálogo com os

diferentes OIvels para garantir que os novos conhecImentos e

programas cheguem rápida e eficientemente ao usuário

É precisa que o ginecologista faça com que a sociedade

reconheça o imponante papel das mulheres na reprodução.

maternidade. criação dos filhos. unidade familiar e na.força de

trabalho. promovendo políticas. atraves das quais ela possa

preencher essas expectativas com dignidade. sem grande desgaste

fisico e emocional. sendo uma'cididãíie pnmeira' classe e para a

qual a sociedade oferece condições seguras para o exerclcio das

múltiplas arividades que lhe atribui

,\TEi'iÇÃO I NTEGR-\ L. ,\ SAÚDE DA I\IUL.JlER

No inicio desr!: século, a monalidade das mulheres no pano,

das crianças ao nascer e dos homens nas guerras era conSIderada

natural ,Isso fOI mudando com o desenvolvimento. mudanças

históricas e com a medicina cientifica. A panir da decada de 60. as

enudadcs mternacionais objetivando o binômio mãe/filho cnaram

os Programas de Atenção Materno-Infantil Nos anos 70. com

preocl!paçôe~, popu!acicnair.. . ao CMH :.cresce:l\ou-se o

PlaneJamento Familiar surgmd.o o 'Maternal and Childhood Care ..

Familv Plannlng' Na decada de 80. surge a 'Safe Motherhood

Initiall\,c'. que prioriza. na saúde da mulher. as funções de

reprodução e o controle de seus 'riscos Houve. com o correr do

tempo e a pressão das mulheres. um aprimoramento e busca. um

atendimento mais voltado para a mulher e menos para os interesses

da sociedade mas. ainda estamos longe do ideal.' O que se propõe

para a última década deste século. é uma visão mais abrangente.

integrada e desburocratizada. onde a preocupação é francamente

dirigida á mulher e com caracteristicas holísticas. A 'Atenção

Integral li Saúde da Mulher' (PAlSM) como jultlamos adeq..ado

denominar devera ser o sucedãneo. n\lS anos ()O. dos diferentes

'approaches' internacionais e nacionais dirigidos li mulher. durante a

segunda metade deste século

O PAJSM nasce como reação a todo ess~ processo de

discriminação da mulher dentro e fora do Sistema de Saúde.

visando na area médica devolver-I~e pane de sua cidadania.

Seus objetivos pnncipais do:

1 Definição de' prioridades para os programas de saúde"

relacionados com a mulher. através de criténos epidemiológicos

objetivos.

:! Permitir e mcenllvar a participação das mulheres em todos

os nI"els. dando prefen!ncla e abrindo espaços para aquelas que

são as usuarias pobres do sistema publico de saude.

3 Integrar o atendimento da demanda sentida,· ou seja.

daquela gerada pelos sintomas que incomodam as mulheres· com

as ações de Intervenção epidemiológicas;

4. Desburocratizar as ações de Saúde e o acesso da mulher

ao sistema e ampliar o numero e a complexidade das açôcs

integradas, visando uma atenção cada vez mais global. simplificada

e. menos buroc:ra!lZ!daas mulheres

o desejo .de promover a sa':de da~ulher reside elTl buscar

este-equilibrio pela provísào a todos os envolvidos no processo de

oportUnidades de participação e pela manutenção de todos os

canais de comunicação abenos

A medida que se aproxIma o final do segundo milenio. nosso

mundo esta em cn5e e demanda por uma nova ordem O papel da

mulher e uma das mais Imponant"s chaves neste processo A razlo

na qual as mulheres em diferentes palses do mundo estio livres

para tomar decisões que afetam as suas vidas e de panicipar como

lideranças polmcas e comunitarias irá determinar o nosso sucesso

CONCLUSÃO

Uma nova proposta para melhorar a saiJde aas mulheres se

resume em alguns pontos principais: colocar a mulher como o

principal objetivo de sub-sistenla de saúde voltado para ela dentro

do conceito e da prática da AtençAo Integral i Mulher: dar

subsidias aos ginecologistas para que se transformem no médico da

mulher. com uma vida hOlistica e inlegradL estimular a

panicipaçio COnllnua e a mais 'gr'assrOt!ted' possivel das mulheres

em todos os níveis dos Sistemas de Saúde. Finalmente. no que diz

respeito ~ polillcas de saúde. a nível nacional. a descentrahzaçio

gerencial e a nivel internaCional. definir finanCIamentos. respeitando

U prtoridades estabelecidas localmente.•

É notável. pananto, a eontribuiçio do nobre médico e que merece
ser 'calada por saúde dalllUlhcr e da propria sociedade.

Por lodos os argumentos expedidos, pela melhoria do atendimento
i mulher. que e dever do Estado. votamos favoravelmente pela aprovaçio do presente
Projeto de Lei, para ver. finalmente. atendidos os mais comezinhos direitos do ser humallo:

a sua vida, a sua liberdade. e o respeito integral a sua saúde.

Sala di Comimo, em.,I7de c"l de 199$

Oepulada~pelaes
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COfIISsAo DE COHSTITUIÇ:lO E JUSTIÇA E DE REDAÇ:lO

TERMO p~ B~Cg!IMtNTQ ºg EMENpaS

PROJETO DE LEI U! ~0/91

N~s t.ermos do art.. 119, ~, I, do Revi

mant.o Int.erno da Câmara dos Deput.ados e do it.em I!I do Ato da

M••a nt 1i7/89, o 5r. President.e det.erminou a abert.ura ..:. e di.

vulqac;ão na Ordem' do Dia das C~mil!BÕee - de prazo para apre

sentação de emendas. 3 partir de 161 04/91 porOS s•••ã•••
Esgotado o prazo. nã.D foram recebidas emendas ao projeto,

texto constilucional. acham-,e fonnulados princip'as de defe,a da ,ida humana. Teoham
:se em mira. á l!lIisa de exemplos. apenas o An. 3". 111 e o An. ~30: O pnmelro reza que ,;
objeti\'o fundnmc:nrnl da República Federativa do Brasil promover o bem de todos. sem
ptCconeeitos de origem. raça. sexo. cor. idade e quaisquer outras fonna, do
discriminação: o segundo e'lIbelece que a familia. a sociedade o o Estadu têm o dever de
amparar as pessoas idosas. garantindo-lhes o direilo â vida..\Iém disso. a Consntuição
brasileira nio pennite a pena de mone em ncnhuma cireuostáncla. nem scquer para o,
aUlores dos' chamados crimes hediondos.

A defesa do direito das pessoas. independememente do estágio em qce sc
encontram.'; tambêm preocupação da legislação ordinária brasileira. () Código Ci',I. por
exemplo. gnrllllte o direito de herança ao nascituro.

Sala da Comissio. em 23 de abril de 1991.

• HILDA DE SEH~~ WIEDERHECXEIl

S.cr~t.ziria

_\

--...i.Ete De W ...., --o r:: ,..."'.I 20-A/91 . I~ p.03

- _.._.... ------;....-------
CllIItI5SÃO tEC~CÃO E: .P.IllTICA. E DE: RmACXo

Dessa fonnL o Substitutivo ora oferecido ê de imponância inequivoca, porquanto
institui a obrigatoriedade de preslação de assistência médica e psicológica. pelos hospitais
inter;rantes do SUS. ás mulheres que foram engravidadas em deeonêneia 'de estupro. O
objetivo principal do Subsntutivo é prestar ás vitimas do estupro o apoio neeesslirio em
moa silUlçio indubitavelmente traumática.

Além de sanar grave vicio de inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO 20 - A. de
1991. o presenle Substitutivo põe em rele"o lambêm o m,;rito da questão. que. no
presente casa - ,; opommo destacar - o! de competência da Comlssào de Constituição e
Justiça e de Redaçio. nos tennos do An. 32. ineiso III. ahnea l!. do Regimento Interno da
Ciinara dos Deputtdos. De acordo com o dispositivo enumerado. definem-se como
Cllll1po temãtico ou orea de atividadc da rcferida Comissão os "assuntos atinemes aos
direitos c garantias fundamemais" (,\ri. SO da Constituição Federall.

".UI: 
PSOB""'"Deputado OSMANIO PEREIRA

OC'se ao Projelo dI! Lei nO 20 - A. de 1991. a seguinle redaçio:

PROJéTO DE LEI !':O 20 - A. DE I<J<JI

Pll(},[10 O[ lEI N' 0~O-1\I91

Oi!jlo. sobn> , obrigotorHllloclc de
atendimento. pelo Slstcm:a L.:nlCO de 51ÜdC. :lI
gn=mes \'1t1mas de, estUpro

Nos Itrmos dó orl. 119, cGjll\. I. do Reqimmlo Ir.lemo do Cómoro das OelXiodOl.
ollfodo pelo 011 1', I, do Rl'!lllulOO n' 10/91. oSr. P,mnit delel/mnou Oo!leriu'u - e diluigaÇOo no Ordem do Ilio
dosC~ • dt plOIO poro Ojlftseil1oçOO de mndos o pari. dt J o 110 1 95 ,plll m:o Sl!S!iles. lendo,
1IO m t!tmíro. eo;lt llI~o lécnitu rl.'Cl'broo uma tmendo.

() Congresso ~aclonal docreta: Solo do Comissao. em 08 de novembro de 1995.

An. 1° Os hospuais integrantes do Sistema Único de Saúde são uhrigados a preslar
assislência médica·e psicológica às geslames cuja gravidez lenha resullado de estupro.

l'arU!(fq/IJ lilllell. Excluem·..: da detenninaçào finnada neste artigo os hospitais
que nio prestem nteitdimento na area da saúde da mulher.

An. ~o Esta lei entra em vigor na dala de SUl publicação.

tiA-·5J~
9:RlIID S,l,IlPMl C. Ó[ lill[llA

Smelorio

Ar! .3° Rcvoprn-se as disposições em eontrário.

JUSTIFICAÇÃO COMISSÃO DE CONSIITI'JÇÃO E ,D'STIC:\ E DE REDArÃO

A ptCsente Emenda ICm por objetivo sanar flagrante vicio de inconstitucionalidade
do Projeto de lei nO 20 - A. de 1991, já aprovado na Comissão de Sel!llridade Social e
Família da Câmara dos Depulados.

o referido Projelo de Lei fere o An. SO da C,:!nstituição Federal. que dispõe que
lodos sio Í\Iuais perante. lei. sem distinçüo de qualquer nalureia. sendo-lhes J!II'U1tida a
inviolabilidade do direito à vkiA.

Ao Ilnntmir u cilado direito. a Constituição Federal náo faz distinção do estágio de
vida em que "" eneomra u ser humano. Pelu eonrrnriu. asse~ura que nio há qualquer
dilrinção em relaçào nos direitos g,amnridos pelo Art. ~ó. muno menos. ponanto. wna
distinção merameme "lleo!!fàfiea". por assim dlzcr. comu ,ena u fato de o ser humano
encontrar·se no útero matemo ou fora dele. .

Em razio do exposto. inúmeros e eminentes constitucionalislas têm já finnada a
posição de que o An. 128 do Código Penal foi revogado pela Cana M3J!tla.

Nio bllSlOSse o nrgwnemo da inconstitucionalidade du ProJelo de Lei nO 20 - A. de
1991. por afromar o Art. 5" da Carta Magna. há que se ob..""" que. ao longo de todo o

I· RELATÓRIO

Trata a proposlçao ora analisada de efelivar' o
pres~rito no an, 1:8 do Código Penal. ou seja, possibilitar que sejam
realizados abonos pela rede hospilalar pública (SUS) quando não houver
oUlro meio de salvar a vida da gestame e nos casos de gravidez resultam"
deeslupro.

Em eXlensa justificação. seus autores demonslraram
tratar-se. na realidade. de garamir às mulheres um direito já previsto na lei
penal desde 1940 que. infelizmeme. não vem sendo assegurado.

O projelo foi à Comissão de Seguridade Social e
Família. onde foi aprovado com as seguimes emendas:
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a) Emenda n° 1

"Art. 1° ..

Parágrafo único. Exclui-se da determinação
firmada no "caput" deste anigo os hospitais' que não
prestam atendimento na área da saúde da mulher.
ficando ressalvados os casos de emergência previstos
no inciso I do ano 128 do Código Penal Brasileiro.";

b) Emenda n° 2

"Art.:;O No caso do inciso I do ano 128 do
Código Penal, a indicação da necessidade do
abonamento será feita por no mínimo 02 (dois)
médicos."

c:) Emenda n" 4

"Art. 3" No caso do inciso " do art. 128 do
Código Penal será condição para realização do
abonamento li apresentação de um dos seguintes
documentos:

a) cópia do registro de ocorrência policial;

b) laudo do Instituto Médico Lega!.";

d) Emenda nO 5

·"Art.3° .

§ 1° É obrigatória. em qualquer hipótese. u
autorização escrita firmuda pela própria gestante e seu
representante legul nos casos de incapacidade.";

e) Emendu n° 6

"Suprima-se o § :;0 do ano 3°, renumerando-se os
demais.";

t) Emenda n" 7

"Art. 3° , ..

§ 3° O abonamento será realizado no prazo
máximo de 07 (sete) dias, contados da apresentação
dos documentos referidos no "caput", alíneas "a" e
"b". § I° deste anigo, e do parecer da Comissãó
Multiprofissional nas hipóteses em que for cabivel
sua edição.";

g) Emenda nO 10

"Art. 5°. É assegurado ao 'médico, em,
conformidade com o CÓdigo de Ética Médica, a
possibilidade de se escusar da prática de abonamento
por razões de consciência. mantida, em qualquer
hipótese, a responsabilidade da Unidade de Saúde
pelo cumprimento desta Lei.";

h) Emenda n" 11

Suprime o parágrafo único do ano 5°;

i) Emenda n° 12

"Art. 3° ..

§ 2° A gestante, e seu responsável legal nqs
casos de incapacidade declarar-se-á ciente do dispO~1O

no ano 340 do Código Penal Brasileiro.";

j) Emenda n° 13 ,

Inclua-se ao projeto an.6°:

"Art. 6° Fica estabelecida a notificação
compulsória pela Unidade de Saúde que realizar o
abono ao órgão imediatamente superior na hierarquia
doSUS.".

Perante esta Comissão foi apresentada uma emenda.
de autoria do Deputado Osmãnio Pereira, prevendo a possibilidade de os
hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde serem obrigados a prestàr
assistência medica e psicológica tão somente às gestantes cuja gravidez
tenha resultado de estupro.

Vem' agora a proposição a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação para exame de constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa.

É o relatório.

11- VOTO DO ~ELATOR

Cabe a esta Comissão. nos termos do ano 54',
examinar apenas li constitucionalidade, juridicidade e tecnica legh;lativa
do projeto e das emendas apresentadas tanto perante :i Comissão de
Seguridade Social e Família quanto perante esta CCJR.

Na Comissão de Seguridade Social e Família, o
projeto foi aprovado com dez emendas, que foram as de nOs 1,:;,4,5,6,7,
lO, I I. 12 e 13.

A Emenda nO OI corrigill imprecisão do ~rojeto. que,
no parágrafo único do ano 1°, referia-se ao "an. 128. § 1° do Código
Penai", quando o correto é "inciso 1 do ano 128". A Emenda n° 02
determinou que. no caso de abono para salvar a vida da gestante (inciso I),
a indicação serâ feita por n~ mínimo dois medicos. A Emenda nO 04 deu

ao "caput" do ano 3° nova redação, prevendo. no caso de abono
sentimental. quais documentos deverão ser apresentados. Ainda quanto ao
ano ]0, a Emenàa n° 05 deu nova redação ao § 1°, para que seja obrigatória
autorização por éscrito, firmada pela própria gestante e seu representante
legal nos casos de incapacidade.. :l Emenda n° 06 suprimiu a redação dó §
2° (hipóteses de dúvidas sobre os documentos apresentados), o qual ficou
com a redação dada pela Emenda n° I:; (declaração de ciência da gestante
e de seu responsâvel legal quanto ao ano 340 do Código Penal
comunicação falsa de crime ou de contravenção), e a Emenda nO 07 deu
nova redação ao § 3°. A Emenda nO 10 aprimorou a redação do ano 5° do
projeto (possibilidade de o medico escusar-se da prática do abono' por
razões de consciência. de acordo com o Código de Ética Médica), a
Emenda n° 1I suprimiu-lhe o parãgrafo único I que passou a fazer pane do
"caput". de acordo com a emenda anterior). Finalmente. a Emenda n~ 13

deu nova redação ao ano 6°, estabelecendo a notificação compulsória ao
órgão' superior 'do SUS'a cada abono realizado pela Unidade de Saúde.

Somos pela aprovação das emendas que acabamos de
referir; proporiamos, entretanto; aperfeiçoamentos, na forma de
subemendas. às Emendas de nOs 04, 07, 12 e 13.
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Na Emenda n° 04, seria mais adequado e seguro
substituir-se. na alínea "a", a "cópia do registro de ocorrência policial" por
"termo de instauração do inquérito policial."

A Emenda nO 07 apresenta vicio de técnica legislativa
tanto quando se refere às alíneas "a" e "b" do "caput" do artigo em
questão. como também quando se refere ao § I° utilizando a palavra por
extenso.

A Emenda nO 11 contém erro gramatical quando,
referindo-se â gestante e ao seu responsável, coloca o verbo na 3' pessoa
do singular.

. A Emenda nO 13 incorre em erro quando determina a
inclusão do ano 6° no projeto. quando. na. realidade. ele já existe. Trata-se.
na verdade. de alterar sua redação. renumerando-se os demais anigos.

Pelo exposto. apresentamos subemendas para corrigir
tais lapsos.

Quanto à emenda apresentada pelo Deputado
Osmânio Pereira. apesar de em sua justificação argumentar que a mesma
visaria sanar vicio de inconstitucionalidade, não diz qual seria ela. Além
disso. diz tratar-se de ltJatéria da Competência de mérito da CCJR já que a
matéria abrangeria "assuntos atinentes aos direitos e garantias
fundamentais" - não se trata. todavia. de análise de mérito.

Não ,consigo vislumbrar qualquer
inconstitucionalidade neste projeto. uma vez que se trata de 'regulamentar

um direito quejá é consagrado desde a promulgação do Código Penal em
1940. A proposição. em nenhum momento. faZ' qualquer alteração no

,Código' Penal. não sendo. ponanto. matéria de competência desta
Comissão. O mesmo raciocinio é de ser aplicado quando o Deputado autor
da emenda nesta Comis~ão diz, ser assunto atinente a direitos
fundamentais. Não está em questão aqui ampliar ou restringir os casos de
abono que têm proteção legal, pois o projeto. como já dito reiteradamente,
dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento dos casos de abono já
previstos no Código penal. peio Sistema'Único de Saúde.

No mérito. apesar de não ser da competência desta
Comissão, gostaria de ressaltar que este Projeto de Lei não pretende

, legalizar ou discriminalizar a prática do abono.

Tem como único objetivo esclarecer pontos de vital'
imponância para a padrol)lzação de conduta no atendimento às mulheres,
vitimas de estupro, previsto no ano 128 do Código Penal. cuja
constitucionalidade é pacifica desde a época em que foi elaborado o
Código, e em todas as ordens constitucionais que a sucederam: 1946,
1967, Emenda Constituciopal n° I de 1969 c na Constituição de 1988,
regulamentando assim. a prática legitima da intervenção cirúrgica aboniva
por profissional médico.

Na verdade. tanto o abono legal, para salvar a vida da
gestante, como quando a gravide.: é resultante de estupro. tem na prática
encontrado dificuldade de ser efetivado.

O presente PL é um primeiro passo para que, de uma
maneira mais efetiva, seja dado um tratamento digno a todas as vitimas de
abuso sexual.

A atenção às vitimas de abuso sexual tem merecido
estudos especiais.

O Programa de Atenção Ambulatorial Integrado:com
o Instituto Médico Legal - Central a Vitimas de Abuso Sexual na Infância
e Adolescência - PAVAS. u Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula
Souza. da Faculdade de Saúde Pública - USP, apoiado pela Sociedade

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 'e pelo Grupo de Gineeologia
lnfanto-Puberal da Clínica Ginecológica do H.C., denunciam que a
incidência de abuso sexual tem aumentado nestes últimos anos. e a
população infanto-puberal feminina representa a maior vitima.

No Instituto Médico Legal" foi verificado que quase
70% dos casos de abuso sexual. durante 1995. ocorreram em meninas
menores qe 18 anos.

O estupro representa uma verdadeira tragédia na vida
de uma mulher. com conseqüências graves. imediatas e duradouras.

Além de, lesões, complexas do aparelho genital. da
bexiga. do reto e outros órgãos. existem, entre outros, o risco de gravidez,
doenças sexualmente transmissiveis, seqüelas psíquicas como depressão,
suicídio. uso de drogas e outras.

Assim. a gravidez não. é a única seqüela do abuso
sexual. É necessário. também: considerar as seqüelas tisicas e psicológicas
dos casos de abuso sexual, principalmente na infância. Dificuldades de
adaptação afetiva. dificuldades de adaptação interpessoal e de adaptação
sexual. .'

É oponuno ressaltar. ainda. que desde o primeiro
contato com a vítima do abuso sexual, é nellessário definir procedimentos
que garantam um atendimento personalizado, que preserve'a dignidade da
pesso,a. sem constrangimento algum.

Este PL é, na verdade, uma grande vitória para
aquelas que, em decorrência de alguma tragédia em suas vidas, seja ela um
estupro ou a impossibilidade de gerar um filho sem com isso por em risco
sua própria vida, e ainda. sem qualquer respaldo financeiro, se vêem
impedidas de'alçar mão de um direito que a própria lei. há muito tempo, já
lhe reconhecia.

Em face do exposto. somos pela constitucionalidade.
juridicidade e adequada técnica legislativa, do Projeto de Lei n° 20, de
11991, e das emendas aprovadas pela Comissão de Seguridade Social e
Familia, com as subemendas em anex.o. Rejeitamos a emenda apresentada
nesta Comissão, em face de sua anti-regimentalidade.

É como votamos.

Sala da Comissão. em de dezembro de 1996.

~~,";'
Depu 1{4UL COBRA

Rela ora

SUBEMENDAS OFERECIDAS PELA RELATORA

SUBEMENDA À EMENDA N° 04 DA CSSF

A alínea "a" do ano 3° passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3° : .

a) termo de instauração do inquérito policial;

,......................................................................................
Sala da Comissão, em de de 1996.

~
,/

(' 1 ...1/7
z ~"C0BM

~I~ra
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SUBEi\IENDA ,\ EMENDA'Na 07 DA CSSF

Dê-s~ à Emenda na 07 a seguinte redação:

"Substitua-se o § 3" do ano 30 do projeto pela
seguinte rcáação:

Em extensa justificação. seus autores demonstraram
tratar-se. na realidade. de garantir às mulheres um direito já previsto na lei
pet1lIl desde 1940 que, infelizmente. não vem sendo assegurado.

o projeto foi à Comissão de Seguridade Soci e
FllIllilia. onde foi aprovado com as seguíntes emendas:

§ 3" O abonamemo será realizado no prazo
máximo de 07 (sete) dias. contados da apresentação dos
documentos referidos nas alíneas "a" e "b" do capllt e no
§ I", todos deste anigo, c do parecer da Comissão
Multiproiissional. nas hipóteses em que for cabível sua
edição,"

Sala da Comissão. em . de /1996.

'?a..zut IE. RA
Refuto a

a) Emenda n° 1

"An. )0 ..

Parágrafo único. Exclui-sI.: da detenninaçâo
finnada no "capul" deste anigo os hospitais que não
prestam atendimento na àrea da saúdL: da mulher.
ficando ressalvados os casos de emergência previstos
no inciso I do ano 1:!8 do Código Penal Brasileiro.";

b) Emenda n° 2
SUBEMENDA À EMENDA Na 12 DA CSSF

Substitua-se. no tellto da Emenda na 12 (§ :0 do art. 3"
do projetaI a ellprcssão "dccl::rar-se-á ciente" pior "declarar-se~ão cientes'!,

liAn.· ~o· No caso do inciso I do ano 128 do
Código Penal. u indicação da necessidade do
abonarnento será feita por no minimo O:! (dois)
médicos."

Sala da Comissão. em de de 1996.

'7/~/'
Z~&;BRA

Relftora

c) Emenda n° 4

"Art. 3° No caso do inciso 11 do ano t28 do
Código Penal será condição para realização do
abonarnento a apresentação de um dos seguintes
documentos:

SUBEMENDA À EMENDA Na 13 DA CSSF

aI cópia do registro dI.: ocorrêncm policial:

Substitua-se, na Emenda n° lJ da CSSF, a expressão
"Inclua-se ao projeto ano 6°" por "Dê.~e ao ano 60 a seguinte redação. b) laudo do Instituto :\t~dico I.l.:gal. to:
renumerando-se os anigos subseqüentes".

d) Emenda nO 5

COMISSÃO DF. ('ONSTrr\IICÃO E .T\1STK.-'. E:DE REDAC,\O

///h/
Zl)Ltt~/9~<\.

RelatJal

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

* 1" E obrigatória. em qualquer hipótese. a
a.utoTlzação escrita linnada pela propria gestante c sei..
rcprcsemuntc legal nos casos de incapacidade.";

3°"An.
de 1996.Sala da Comissão. em de

e) Emenda n° 6

I • RELATÓRIO "Supnma-se o § :0 do art. 3n
• renumerando-se os

·demais."·

Trata a proposição lira analisada de elclivár 11 prescrito
no ml. 128 du Código Penal. ou seja. possibilitar que sejam realizados
abonos pela rede hospitalar pública (SUS) quando não houver OUITO meio
de salvar a vida da gestante e nos casos de gravidez resultante de estupro.

f) Emenda n° 7

"Art. 3° .



Setembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27619

§ 3° O abonamento será realizado no prazo
má.ximo de 07 (sete) dias. contados da apresentação
dos documentos referidos no "caput". alineas "a" e "b".
§ I" deste artigo. ~ do .parecer da Comissão
Multiprotissional nas hipóteses em que for cabível sua
edição.'"

g) Emenda n° 10

"An. 5° É assegurado ao médico, em
conformidade com o Código de Ética Médica; a
possibilidade de se escusar da prática de abonamento
pOr razões de consciência. mantida.. em qualquer
hipótese. a responsabilidade da Unidade de Saú~e pelo
cumpnmento desta Lei.".

h\ Emenda n° 11

Suprime o parágrafo unico do art. 5'"

i) Emenda n° 12

IIArt. 3° .

§ 2" A gestante c seu responsável legal nos casos
de incapacidade declarar-!?e-á ciente -do disposto no ano
340 do Código Penal Brasileiro "

j) Emenda n· 13

Inclua-se ao projeto art. 6°:

"An. 6° Fica estabelecida a notificaçdo
compulsória pela Unidade de Saúde' que realizar o
abono ao órgão imediatamente superior na hierarquia
do SUS.". .

Perante esta Comissão foi apresentada uma emenda. de
autoria do Deputado Osmânio ~ereira. prevendo a possibilidade de os
hospitais integrantes do Sistema Unico de Saúde serem obrigados a prestar
assistência médica e psicolôgica tão somente :is sestantes cuja gravidez
tenha resultado de estupro.

Vem agora a proposição a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação para exame de constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão. nos tenoos do art. 54. examinar
apenas a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto e
das emendas apresentadas tanto perante fi Comíssl1o de Seguridade Social e
Família quanto perante esta CCJR.

Na Con';ssão de Seguridade Social e Familía, o projeto
foi aprovado com dez emendas. que foram as de nOs 1,~. 4. 5~ 6, 7.10.11.
12 e :3.

A Emend: nO 01 co:Tigiu imprecisão do projeto. que,
noparàgrafo'Úflico do ano 1°, referia-se no "ar.. 1:!8. § 1° do Código Penal",
quando o correto é "inciso I do art. 128". A Emenda nO 02 detenomou que.
no caso de abono para salvar a vida da gestante (inciso I), a indicação sçrâ
feita por no minimo dois médicos. A Emenda n° 04 deu ao "caput" do art.
3° nOVil redação. prevendo, no caso de abono sentimental. quais
documentos deverão ser apresentado:;. ,\inda quanto ao ano 3". a Emenda n"
05 de~ nova redação ao § Ia. para que seja ÇlbrigalOria autorização por

-.crito. finoada pela propria gestante e'seu representante legal nos casos de
incapacidade. a Emenda n° 06 suprimiu a redação do § ~o (hipóteses de
dú\"ida.~ sobre os documentos apresentados I. o qual ficou com a redação
dada pela Emenda n° 12 (declaração de ciência da gestante e de seu
responsavel legal quanto ao art. 340 do Côdigo Penal - comunicação lalsa
de crime ou de contravenção). e a Emenda n· 07 deu nova redação ao § 3°.
A Emenda nO 10 aprimorou a redação do art. :;0 do projeto Ipossibilidade de
o médico escusar-se da prática do abono por razões de consciência. de
acordo com o Código de Ética Médical. a Emenda n" 1i suprimiu-lhe o
paragrafo unico (que passou a fazer pane do "capuC'. de acordo com u
emenda anteriorl. Finalmente. a Emenda n" 13 deu nova redação ao ano 6".
estabelecendo a nolificação compulsória ao órgão ;upenor do SUS a cada
abono realizado pela t:nidade de Saúde.

Somos pela aprovação das emendas que acabamos de
refem: proporiamos. entretanto. aperfeiçoamentos. na fonoa· de

, subemendas. às Emenda.~ de nOs 04, 07. 12 e 13.

Na Emenda n° 04, seria mais adequado e seguro
substituir-se. na a1inea "a". a "cópia do registro de ocorrência policial" por
"boletim de ocorrênCia...

A Emenda n" 07 apresenta vicio de tecnica legislativa
tanto quando se relere as alineas "a" e "b" do "caput" do anlgo em questão.
como também quando se refere ao § ]0 utilizando a palavra por extenso.

A Emenda n" 12 contém erro gramatical quando.
referindo-se à gestante e ao seu responsáveL coloca o verbo na 3' pessoa do
smgular.

A Emenda n° 13 inc0l!e em erro quando detenoina a
inclusão do ano 6° no projeto. quando. na realidade. ele já existe. Trata-se.
na verdade. de alterar ~ 1ação. renumerando-se os demais artigos.

Pelo exposto. apresentamos subemendas para corrigir
tais lapsos.

Quanto à emenda apresentada pelo Deputado Osmânio
Pereira. apesar de em sua justificação argumentar que a mesma visaria
sanar vicio de inconstitucionalidade. não diz qual seria ela. Além disso. diz
tratar-se de matéria da Competência de mérito da CCJR ja que a matéria
abrangeria "assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais" - não
se trata. todavia. de análise de mérito.

Nilo consigo vislumbrar qualqucr inconstitucionalidade
neste projeto. uma vez que se trata de regulamentar um direito que já é
consa!.!fado desde a promulgação do Côdigo Penal em 1940. A proposiçào.
em nenhum momento. faz qualquer alteração no Côdigo Penal. não sendo.
portanto. matéria de competência desta Comissão. O mesmo raciocinio é de
ser aplicado quando o Deputado autor da emenda nesta Comissão diz ser
assunto atinente a direitos funtlamentais.· Não está em questào aqui ampliar
ou restringir os casos de abono que têm proteção legal. pois o projeto. como

• ja dito reiteradamente. dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimentó dos
casos de abono já previstos no Código penal. pelo Sistema Único de Saúde.
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Deputada ZCL:\IV. COBRA
'Relatorri

e das emendas aprovadas pela Comissão dc Segundade Social e FariUlia.
com as subemendas em anexo. Rejeitamos a emenda apresentada nesta
Comtssão. em face de sua ami:regimemalidade.

!'te 1Iiimo. :IpCIIl de nIo "" da compet!ncia destaC...... lOIIIrill de rcssaIw que eslC P~ieto de Llli nllo pmende
......1IiscriIninIIiz a prilica do abono.

T. como único objetivo esclarecer pontos de vital.. ....ia pera li fIIIlIraIrizaçI de eoncIuta 110 atendimento Iis mulheres.
\'lIiIIW de dWpfO. pI'C\'iSlO no an. 128 do Código Penal. cuja
tb lI_iaMlW_ c ..inca dack a cpoca em que foi elab;orado o
c.IIIo.•• lOdIIas onkns constitucionais que. a sucederam: 1946. 1967:
..... C itucionll n· I de 1969 e na Consti~ição de 1988.,.1 aaim.·a pnilica leJilÍl113 da intervenção cirúrgica aboniva
........mHico.

Na vetdadc. tanto o aborto legal. para salvar a vida da
liliiii*.~ qlIIIIdo li pavidez c resulllUlte de estupro. tem na prlitica
__lIificuldlldc de ser cf'etiVldo.

Ê como votamos.

SaIa da Comissão. em de dezembro de 1996.
/

o presente PL c um 'PfÚI1Ciro passo para que. de uma
-m. mais efetiva. seja dado wn ll'lIlaI1Ie11to digno a todas as vitimas de
IMoHllllll.

Sl!BE:\IE\'iDA ,\ E:\lE:'lD,\ :'lo O~ DA CSSF

A lICl1Çlln :is vitimas de abuso sexual tem merecido .A alínea "a" do ano 3° passa a ter a scguinte redação:

o Programa de Atenção Ambulatoriallntegrado com o
..,Medico 1.ep1 • CemraI a Vitimas de Abuso Sc.xual na Infància e
~ía· PAVAS. o Camro de Saúde Escola Gemido de Paula SOIlZl\.
.. F..... de SlIÜde PUblica· USP. apoiado pela Sociedade Brasileira de
Gillmllolia l: <Jt!ste:trlCia c: pelo Grupo de Ginecologia Infanto·Pubcral da
Clil*a \.iincl:oIóIica do H.C.. denunciam que a incidência de abuso sexual
111ft :IlIIIIClUlIdo nestes ültimos :Il105. e :t população infanto·pubcral feminina
rcprcscntlI a maiur \'itirna.

IIAn. ~" ..

a) bolettm de ocorrência:

ZULAlÊ COBRA
Relatofa

No Il1Slituto Medico Lepl, foi verificado que quase
'70% 40s casos de abuio ~. durante 1995. ocorreram em meninas
-.ra de 11 MóS.

O estupro representa uma verdadeira tragédia na vida
• UI\1:I muiber. com cúllSCqüências graves. imediatas c duradouras.

AIàn de 1es6es complexas do aparelho g~'IIital. da
lIaip. do fClO e ouuos ótJIos. existem. entre outros. o risco de gravideZ.
4IIIIças sellUllmcmc tnnSmissivcis. seqllelas psiquicas como dcpressllo.
SlIicidio. lIJO de drops e 0lI~.

Sala da Comissão. em de

/

~19%.

.7,"1

Dê-se :i Emenda n° 07 a seguinte redação:

SUBEME:'lDA ,\ EMENDA :'lo 07 DA CSSF

"Substitua-se. o § :;" do ano 3" do projeto pela
seguinte redação:

de 1996,

,
L •

. ZULAlE COBRA.
Relatora

SaIa da Comissão, em

§ 3° O abonamento sero realizado no prazo mã.ximo
de 07 I sete) dias. contados da apresentação dos
documentos referidos nas alíneas "a" c "h" do capul e no
§ 1°. todos deste artigo. e do parecer da Comissão
Multiprofissional, nas hipóteses ein que for c:abivel sua
edição."

E oponuno ressaltar. ainda. que desde o primeiro
CO\lIIIO com a vitima do abuso sexual. li necess:irio definir procedimentos
., priIIUalI1 um atendimento personalizado. que preserve a dignidade da
pataa. sem alItSlr.ll\liment.o algum.

Asaim; a pavidez nIo e a iutic:a seqüela do abuso
..... t nccasário: tambCrn. considcfar as seqllelas Iisicas e psicológicas
.. casos de abuso snual. pnnc:ipalmente na infiincia. Dific:uldadcs de
~do afetÍ\'a, dificuldades de .adaptaçào interpessoal e de adaptação.......

Este PL ci. na verdade. uma grande vitória para aquelas
.,. em cIccorrinc:ia de :llsuma lI':lgédia em suas vidas. seja ela um estupro
0lI a impossibilidade de ;crar wn filho sem com isso por em risc:o sua
JftPria vida. li aiIIda. sem qualquer respaldo financeiro. se vêem impedidas
.. _ mio de um direito que a própria lei. há muito tempo, já lhes
rtCOI\IICCia.

Em f;ICe do C:l:p05to. somos pela constitucionalidade.
jtIricIicidadc 1I:Jdcquada kenica legislativa do Projeto de Lei n° ~O. de 1991.



Setembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27621

Sl13E:\lE~DA ..\ E:\lE~DA ~o 12 DA CSSF EMENDA N" ~ - CSSF

SlffiEMEND1\ ADOTADA N" 1• CeJR

Substitua-~e. no texto da Emenda n" 12 (§ 2" do ano 3" do
pro.ietol a expressão "declarar-se-a ciente" por "declarar-se-ao cientes".

A alinea "a" do ano :;0 da Emenda passa a tCr a seguin-

a) boletim de ocorrênCIa.

"Art. 3° ..

te redaçào:de 1996.

,/
de

/7. 'I
/ . '/ .

ZULAIE.COBR;\

t?-elátora

Sala da Comissão. em

Sl:8E:\lE~DA }" E:\1E~DA :--:0 13 DA CSSF Sala da Comissão. em 20 de agosto de 1997

Substitua-se, ria Emenda n" 13 da CSSF, a expressão
"Inclua-se ao projeto ano 6°" por "Dê-se ao ano 6° a seguinte redação.
renumcrando-se os anigos subseqüentes".

DeputadoHEi~~S
lyPresidente

Sala da Comissão. em de de 1996,
-; /?
. '1 7

.ZULAIÊ·tOBRA
Relato;a

EMENDA W 7 - CSSr

SlJBEMENDA ADOT'ADA N" 2 • CC.lR

Dê-se oi Emenda a segumtc redação:

111- PARECER DA COMISSÃO
"Subslltua~se o § 3° do art. 3" do projeto pela seguinte

A Comissão de Constituição e Ju'stiça e de Redação. em reu
hião ordinária realizada hoje, opinou. comra os VOIOS dos Deputados Benedito
de Lira. Jairo CarneIro. Ney Lopes. Paes Landim. Asdrúbal Bemes. Djahna de
Almeida Cesar. João Natal. Augusto Fanas. DarCI Coelho. Gerson Peres. Jarbas
Lima. José Rezende. Prisco Viana. Luiz MáxmlO. Marconi PeriHo. Coriolano Sa
les. Vicellle Cas·clonc. Í'edFO Canedo'. 'Corauci Sobnnho. :\ry Kara. Zaire Rezen
de. l3elledno Donlln~os c Emo BaccI. pela conStltUCIOlHlliôaue. JurtlhcH.lade c
Ii:Clllca leuislall\a do ProlcHl de LeI Ir' :!0:91 e das elnendas da Cml1lssào de Se
l,'Uridade Social e r amiÚa. com subemendas. e pela allll-rq!lll1elllalidade da
emenda apresentada nesta Conllssào. de acordo com () parecer refonllulado da
Relatora. Deplllada Zulaic Cobra. nos lennos do anigo 56. ~ ~o do Regnnento
Interno. Os Deplllados Marcelo Déda c Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram
votos em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

redação

§ 3" O abortamemo scra realizado no prazo máximo de

07 (sete J dias. contados da apresentação dos documentos refcridos nas ali

neas ".I" c "b" do caput e no § I". todos deste al1lgo. e do parecer da 'Co

missão Mulllprofissional. nas hipóteses em que for cabível sua edição."

Sala da Comissão, em 20 de agosto de 1997

DeputadoHEJ~{ipí}~ES
reslde7u A.L

I

HenTlque Eduardo Alves - PreSIdente. lvloisés BeJlnesby e
Marcelo Déda - Vice-Presidemcs. Benedito de Lira. .Iam) Cameiro. ~ussa De:
me.;. Ney Lopes. Paes Landim. Vihnar Rocha: AloysIO Nunes FerreIra. Asdrúbal
Bellles. Djalma de Almeida Cesar. Gilvan FreIre. Joào Natal. Silvio Pessoa.
Adhemar de Barros Filho. Augusto ·rarias. Dam Coelho. Gerson Peres. Jarbas
Lima. José Rezende. Prisco Viana. Almino Affonso. :\lzlra Ewenon. Edson Sil
va, Luiz MáXimo. Marconi Penl\o. Nelsmi G\och: NiclUS Ribetro. ZulUlê Cobra.
Coriolano Saleo;. Haroldo Sabóia. José Genolllo. Luiz Eduardo Greenhalgh. Nil
mário Miranda. Sérgio Miranda. Alexandrc Cardoso. Vicentc Cascione. Pedro
Canedo. Ciro NOl!uelra. Corauei Sobrinho. Ar\' Kara. Zaire Rezende. Benedito
Dommgos. Ênio Bacel e Marta Supliey. .

EMENDA N" 12- CSSF

SUBEtvlENDA I\DOTADA N" , • CC.lR

Subslltua-se. no texto da Emenda (§ 2° do ano 3° do

projeto I a expressão "declarar-se-á ciente" por "declarar-ge-à" cientes"

Sala da" Comissão. cm 20 de agosto de 1997

Sala da COlntssão. em 20 de agosto de 1997

C:::::;;----...
.~

Deputado HEN DU ALVES

t j[,:--~
Deputado~UdEDUARDO ALVES

\JPresl~ellle
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EMENDA N" ,~- CSSF

SUBEMENDA ADOT"DA N" ~ - CC.IR

Substitua-sc, no tcxto da Emcnda. a exprcssão "inclua

se ao projeto an 6"" por "Dê-se ao ano 6" a seguintc redação. renumerando-se os

anlgos subseqtientes".

Sala da COlntssão. em 20 de agosto de 199-

\r--!1~
Deputado HPNRIQUE E~tml\LVES

\J Presidente

VOTOS EM SEPARADO

( Dos senhores depullldos MARCELO DEDA e LUIZ EDUARDO GREENHALGH )

PROJETO DE LEI :":" 2011991

Dispõe sobre a obrigatoriedade de alen
dimento dos 'casos de abono previstos no
Código Penal. pelo Sislema Unico de Sa·
úde.

Aulores: Depulado~ EDUARDO JORGE
e SANDRA STARLlNG
Relalora: Depulnda ZULAlÉCOB~

Senhor PreSIdente,

Denlro da eompelêneia desta Comissão, apreciamos a constitu
cionalidade. técnica legislativa e juridicídade do PI. n" 20/91 que trata de estabelecer a
obrigatOriedade de atendImento pelo SUS dos caSlls de abono previstos no ano 128 do
vigente Código Penal

Em momento algum o projeto sob exame. descriminaliza a ligu·
ra tipica do abono ou Introduz novas situações de "abono legal" alem daquelas dos
incisos I c 11 do ano 128 do Có<hgo Penal.

Trata-se. simplesmente, de garantir nos casos de abonos Alo
penaliZlldos pelo Código Penal. que a rede pública de saúde dará atendimento àquelas
mulheres que a procurarem.

Sem a presente lei, teremos cristalizada uma situação juridica
mente insustcntá\'~l: mulheres detentoras de boas condições finalieelras, penenccmcs
às classes abastadas. continuarão exercitando em sua plenitude a faculdade vislumbra
da pela do penalização das condutas descritas no ano 128. Contrariamente. as mulhe·
res pobres peneneentês às classes subalternas. mesmo que ponadorns de uma gravidez
de alto riscu. cuja provável eonseqOência seja a sua mone. sem condições de frequen.
lar clinicas pantculares ou arcar com os custos de hononirios médicos. permanecerão
correndo nsco de motrer em vinudc do pano ou continuarão pondo sua vida em fiSCO.

pratIcando abono c1andcstinn. em péssimas condições de higléne com as nefastas con·
se~Ol!ncias a nivel de 53" -o pública. geradora de mones. mUl1lações. etc

O PL n~o legaliza o abono, nem amplia. repetimos. as situações
do chamado "abono legal"; Simplesmente põe á dispoSição da mulher pobre as mes
mas condições hoje garantidas as mulheres abastadas. E uma medida de defesa da vida
e da igualdade. Limita-se a regular as hipóteses ja previstas pela legislação de 1940.

Não vlSlumbraml!1fualquer Incons\llucionalidade no proJeto. O
ano 128 conviveu com váno~ sistemas conslllUcionais ( 1946, 1967. 1969) que. como
o vigeme. da Cana de 88. homenageIam em seus pnneipios básicos. o direito a vida.
sem que qualquer óbice cons\llucional fosse levantado contra sua vigênCia.

Assim considerando que o PL não legaliza II abono. nem am
plia os caso. de abono legal, nem ofende. a Cana Conslltuclonat conSiderando. ade
maIS, que a nivel de convicção intima. não vemos o proJeto como ofensl\o aos prin
cípios cristãos. nem como agressor da nossa formação católica. votamos com a relato
ra. pela aprovação do projeto.

Sala da ComIssão em. 20 de agosto de 1997

__--;-R....~

Deputado MA~CELO DEDA

EXPOSiÇÃO DO DEPIJTADO JOSE GENOíNO

PELA OpÇÃO DE IN1'ERll.UPÇÃO DA GRAVIDEZ

NIIIbuma peuoa de bem.emo e fawra""l ao .btno c:cmo meUldo~9DaL
AI6 n:amo parqtIIl DIo ... aua disto: o aborro e a immupç.io de uma caocepçAo que, per
IIDUDOIlYD 011 por otm1). D40 e.-;. DificiImana llXisúra uma 'OCIedade oado a pmíl:a
do abono te llXIIe demrces.·ria. Isto porcpl e ÚDpm'I&w que II pvidl:z iDdmejada deixe
do exJaIir. Reca:tbeço o caalIl' poUmico que llIIYOlve o uma. pau MIe mio impIicadco
~ e vaIcfts mcraíI. MP e inquestialave1 também que a~ da
delc:mrnnalj.".çAo do abono lO dá lOb a qide da alimlaç.io de um direito cIu IIIll!herce.
Além diJIo, a deocrimin,lÍZ&çlo do abona mvolve ,hoje um pmblcma de uude pub&a.
Fcnm estai dual l1IZOec que ma tIllllivanm a apmamar um JXtlÍelD de lei que~ o
direi10 de ÍIIICmIpÇJO da gravidm:ué 90 diaa apoa & eaocepçiO. .

A risar, o diniul de iuamzpçio da graWlm: al8 90 diu ja dnma mar iDIcrito Da

COIIIlimiç!o braaileim~ r:m 0Illlll:m de 19S11. A legialacio bruilcira pomIite.
~ & iDImupç40 da graWi.cz em daiI CUOII: quando D40 ba DlIll'D I!IIIÍO de saiYar

I vida da DIIIÜl<:r e qum<io " graWieo: e de::crrem.e de um esnJ!rO. Os jmpc:cjjmoroos 1ClWS
pua II pml1C:l do abcr.o proàl= como COIISCqII8l1Cia uma cspllIlIOoU Uageáia diiriÃ: a
lIlCIUl e gra= lco6ee iiIicaa de immlo:u J:Ill1ibc= que lem de IftIÍl:a: o aberto
,.J.ncjeetjn"mmP"
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lIlI!dico, m.tbricoi • cletammaç40 do _ 1:1I1 quee~ se iaicia • vida
lIImwIa e llXlrI:II1lIme: CCIIIIlIl'I'erI

VejImae o que dimD OI CICIIimJ. O JlRII'eu« ÍIUIl:éS FrBIIÇlliJ JIIlllb. Pr&Dio
Nobel de Medicina eF~ falaDóo sobre o I.berto diue o sesrmme: "Emm o 0\'0 e o
_-II&ICidO quo dele pode lIII'Ilir llIO~ UII1I1lC11leD1O privilegiado 11I:II1 eI&pU dec:iIivu
c:caíi:iDdo de n:pe= a digaidade de peuoa humana. Há uma ewluçlo progreWva, uma
Mrie de u1lDs, elo -.;óeI e de.-. llln...... du quais .. Ílll:IIla< pouco a pouco o Iilhcle
do haman. A peuoa humaDa llIO surge num _ prcci5o. QPIm lllIlAO leria~
pesa decidir se uma gmvidez pode ou DIa """ inlarc:mpida1 CerIlIID!IIIe llIO o bi6Iogo e
1IIIIÍtll_ o biapo e o juir. Eu JlIo vejo 0lIIIU pea-. além doi paia cem CÜIálD • eua
decido'. O prgfesscr Jacqucs MaIDd, também frmces e. pr6mio Ncbel do MediciIla e
Fbiologia,~ SIl& vez., doelaroo: "Paa mim o abano JlIo é iDfmricidio. (...) CCIIlfmx!l:m.·.e
~ mui10 tempo uma cena mimca e OI dadoa bioIógieoa'. (CílIdo do livro 'O Que • o
Abano', eIabondo~CumemLücia de Melo Bazmso e Maria CImeiro da CuIlbaj. I

t iplmrm:l~ e dMna a COlIl!ln& que as difIIn!mes lOCiedade
lUIIIDiIam irr:mJ: ao abano. '01 gresoe cnm pomidàiOl do que 10 t'acilitu... a~ do
abano qu&Ddo a lIIIJ1iIer auim o '*ei-. Na GrêcIa AIIIi8a, a paIíca do abano era
'mpl'!IW!Ie admitida. AriJI6teIes &allliiIaYII que o feto ao raoebia lDÍmaÇio e vida al@UII1
tempo clIipoiJ da~. IDcIuaive, 1:1I1 CllrIU cin:unallnciaa. a=naelhaw o aberto _
da~ do Í1llD. E do fato, DO livro quano, capttulo 19 cio 'A PoIIlIca', ele lÍiIm& o
1ClIUÍI*: ..... prcci50 prllVDCIIl o abano IIDI&I que o feto pceba aDÍIIlaçiO • vida'. :-101
primàm~ de Roma o abano 1ft tolmdo e llIO havia plIDiçjo paa a lll&'tftIica. A
\lklIaã&criIlI eM bI-.e taDpa pesa CIá wi.a:àlIder o feto cxmoUII1aer cem 'Iid&..

!loTomU de AquiDo. inft"enci.cIo~Arislólela. ramb8m peasaYII que o lIIOmIlIItO

da &1IÍIIIIÇJO elo feto DIa c:oiDcidla cem a~ Eala opiDiJo'eIa mloIuda pela
~ da~ pauift da Jsn!ia Cal/dica. Par um lago páXIo, a lpja adotou a
..... cIII !lo TomU, taIIo paas--.a vida &lm'liI elo búimIo -IÓ _ paIiIido o
bIIiIIIlO clopois cp OI s-=idaa 1ft' 1ft CClIJIPI"'UIBD a1pDa 1DIp--- •
cxmo paa o aborto, que ora peáDiliclo deode que llIO ..~ det.....m.dcw prulDI.

AIUI1alI:me, uma grIJlde quantidade de palIM pcrmiIe o aberto par simpla~ da
mWher.

l!ala exemploa demaaa1Iml ft incaWsli:ncia doi que peteIlà= fazer.com que o
abano aeja l:IlI:&nÓD da ftIma gcnl =ri1lII1 eml, doa que JXDCUlUI1 dar per 1N01vida uma
.~ l:CllIIp!mL NIo se pode. paiJ, com bue em priIlclpiOl arbitnnos. dcrivIdos de
lIJPOIiç6ee ini\mdadu, jllltifi= limiIaçoce ao direito du lU\IÜlereIl do diJpeem cio seu
próprio capo. Espec;'lmeme, llMllllo-ac f:Ill ~idm.çioque I) rmiliacIo deuu limilaçOes
é as mu gmves implic .",,"

A iIItarupçio da gravidez é UII1 diRito da 1IIIIlhcr. Pemo quO I) CCIIIl!RSIO NICicaal
diva, aim;nesmeore, rftI:CIlÍlel:ê-lo. AIguna jurisw e estudiosos do auumo t:2IqUId:lml o
diniIo 10 aberto noe cbamadoa Dimulo Reproduti\u. Ea_ DireUoa mYOMm vàrice
upeclO& da Dlprllduçio bumaoa: o 'Iftldimemo prHIII&1, o di:eito ;. !llIrmrid.rle UIiIti.da e
diIDL o climto ;. cm:bc. o climto 10 plaDejaml:mo familiar e!C.. O direito 10 pi..._
&miliar diz rapc:iI.o 10 climto de dccisio ela la' ou JlIo la' lilbos, quamos laiD • quIIldo. O
a1alll • 1IIIl RCUtio, um lIl8io, pesa ganmir _ dintiUl quaIldo tcdoa OI oulrce meice e
m*lIodoe liIIbuam. Em DI1DU pelavru, o aberto /J um di:eito %10 C&IO do t=a --'''iDdeeejw. . ao-'-

O direilO ao plaDejamr:mo familiu e t=lIlhccido. na amal CCIlSUtuIç4o. DO peIS@IÚO
7 doarlll!o 2::6: "FuDdado DOe~ da dipdaclo da \lftUOI humana. da~
1IÇCIlII&Ye!, o ~tmaIUl iamiIiar /: livre dcciaJo do cauI. campeuDdo 10 EsIIdo
pRI\liI:iIr =-1lliuc:ac:Ia>aa e CIIlII1lJi= ]lUa I) =0 ózue dimu>. 'IOàIda~
Ioima c:oorcittva por pene de~ oiiciai.s ou~'. CDlD bue _ ~
ClIIIlÍllx:i_J hi. DI que lUlJUlIl8III&II que o Estado Sequcl' poàona lIlIl:nÍr pela via
lePJaIiva para etuaifi:ar o abone CCIIlO crilDe ou pllibi.l0. A pmir deaIa Ó-. &

crjmjn.!inçJo do aberto pelo Código Pmal, que alW /J da década cIII 40, iIIIIIIaI, ponamo,
• ap'le;' &IlJ&1 CODSDIIliçlo.

A a1ÍI:Dlal;iO cIII que o abone • UII1 direito da JJIUÜII: UIJPÜl:a • DDçJo do que alXIIIk
• um NjáIo tilIIIar de Diteito, O Diteito aqui att viDcu1ado com o call:eilO de pIlIlriedade:
..~ 1mlIlIZla 11m _ ~ capo coalD propriodada SIIL Cada \*101 um & pclIM

lIIb;Miw e a.l da seu plllp'io CIXpO. Pode dispor dele scsundo lUA VlIlII&lIe. um clinisa •
.. h1llaà&do que um iDdMduo diapOe da alllOóetamlÍlllr-sl. A lIIIIlber lem o diniIo, a
liberdAde. da dispor de ....plllp'io CIXpO porque dele tc:m odom/IIio =!usiw.

O climu> 10 abone ft lIIIIIldido aiIIda CCIIlO um dinito cvil O. dimilOa civiJ =
nspeilO a ponOll&1id&de da iIlóivlduo. NtIIll puacula:. o Eatado deve ae.-S8limula_
cIinilOI e. DO maxizIIo. recc:mh<ci-lOl l:aIIIII''Mm.lmr:m'. O que queS' di= que o EsIIdo
IIID \11II clarc 1imíIe IIU quMUleI Rfen:w:a &OI dinIitos Uldividuais. Se!UDóD lImbém CSI&

~ o Estado lIiopodo criminalí= & pratica do abono.
QIIlro prcbIema roIaciawlo 10 abono e o de que ele diz respe;lo • llIII& opçJo de

0llIIICÍi'IXlÍL A duc:nrrrimt1ÍTIÇ1o cio abone, 11Io.~ em abeoIuIo, & 1\1& ecciIaçIo por
llldOI 0I1111111!mJ da lllCiaIade. Ceda um deve ser li_ em ace:iIi·lo ou recwa-Io. Quem •
__ o abano .... COIIIIIdo tapeiur aqueIod que deliIxlcm & lUA deIerimi!!.!jRÇlO •

&IPi&S que opl&IIl por lDIieá·lo· AI pouou que, por lIlDltvoa de oniem mcnI. ou reIiPta
lia CCIIIllIIiaa 10 abor1D, IIID JDCÍS&IIl UliIizzr la1 dimto. Ê;-por aerlllll diniIo
~ a~ elo~1lIo~ ~~ a plrmeiIo, p:ia ~ 1DCialade1llopode
jlipreizlll-lira~de_djnjtgillliiYiduà"""""" .. ......."" .. ,. _._..."

oacpdo linllIaM..rlwmrjmíRwjlo do aberto w\IIIIbIiIIB IlQ'MáIo cIII qaI.llDU& 0!lCIERr deIIIm cIII tIounnDwlcw \D2Xl& &lJOI ..~ Com bue 011I eelIIdoac:iIaIlficm. &1&__ 10 a 12_. em. caber lIDicamllme á lIIIIllit:' IllD lIlillimD ..,
eual), o dinilO de decidir sol:n & immupr;Io da gmvidez iIIóleejlÓL V~ especiIIislu
am.wm que, jã lICIUl poriOdo elo 1I:II1pO, é poIllVel cIeteclar. aave' do exeIIlCI elo uIIIa·
lClIIDlltaiia. docDr;u flIIuru ou lIIIl& 11I&f~ cio ÔllC!, O eDIlIp10 lll&IS ciudo • o da
lUIIlrIlme de Dowu. NesIft tllSQ cabeM \lIlÍWmime .. lIIIIlber ou &0 casal ..~
• o direito do decidir .obre a pouibilidado elo la' UII1 fiIbo deiicieme 011 ÍIIIImIIIIpI:r a

EXPOSiÇÃO DO DEPrTADO Nlll.SON GIBSON

Conccssa maxima ,'cnia. o Projelo de Lei nO 20-A/9I, einconslilll'

cional, por afrontar o ano 5" da Coilstimição Fe.deral. realmente. o PL nO 20-A/91

fere disposição da Lei M6xima. que disciplina lodos são iguais perante a lei. sem

distinção de qualquer natureza. sendo-lhes garantida a inviolabilidade do direito oi

vida. O Código Civil. garal1le o direito de herauça ao nascituro.

A ConslilUiçào não pennile a pena de mone em nenluuD:1

circllI\slância.

Assim sendo. manifesto pela inconslitucionalidade da proposição e

do Subslilulivo. bem assim, pela ilegitimidade de inicialiva, em virtude de caber

ao Presideme da República dispor sobre maléria financeira.

/

Salvo ~}lll1Íbr juizo, ... I /! / • ~

·//1/ /<4' ~I
(,/~ /
~ Deputado NILSON GiBSON (P5B-PE)

Suplenle

EXPOSIÇÃO DO DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI

A discussão sobre o PL 20/91 nào pode ficar reslrilo atl

horizonle circunscrito pelo vOIO da nobre relatora.

Esle Projelo de lei. ora apreciado. deve. ser analisado entre

outroS pelos seguinles ll5peClos: a) quanlo à constitUcionalidade e b) quanto oi

eXlensão às adolescenles. do aborto a pedido.

a) quanto li constitucionalidade - Do direito á vida ti que

surgem os demais direitos. a ele se submetendo. Traia-se de um direito natural

que o Estado apenas reconhece, por ser amerior a esle. Por reconhecer esse

direilo no}sa alUal ConstilUiçào. diferenlemente dll5 anleriores. eSlabelece em

seu art. 50.• a inviolabilidade do direito à vida. Na declaração de voto que fiz

juntamente como iluslre deputado Hélio Bicudo na PEC Z5/95. dizia: "O douto

relalor não vê. ademais. a diferença entre o lexlo da atual Consliluição e o.das

anteriores 11946. 1967 c emenda 1/69). Mas existe e profunda. As constilUições

em causa falavam em direilos concernemes iJ vida. quer dizer. relativizavam

esses direilos. A atual Carta Magna os IOrna absolutos. desde que a respeito não

faz qualquer ressalva" .
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Dessa maneira "o disposto no aludido amgo 128. do Código

Penal. está derrogado pela norma da atual Constituição. pois não poderia.ter sido

recebido por ela. porque incompatível com os novos contornos dados à garantia

do bem da vida.

As questões decorrentes do novo quadro institucional deverão

ser resolvidas segundo dispositivos a serem editados. sem. contudo. violarem-se

as garantias de forma Intangivel. resguardadas pela Constituição Federal (artigo

50.. C.c. artigo 60)"

Não se diga que essa posição ti de retrocesso. Esse argumento

dos defensores do abono são apenas demagógicos e não expressa o que está na

Lei Magna votada com representação legitima r'.1r ocasião da Constituinte de

87/88. Esta Constituição não pode ser considerada retrógrada. mas legitima

expressão da vontade popular.

Além disso o projeto contem vicio de inconstitucionalidade

uma vez que. dispondo sobre o atendimento de casos de abono pelo Sistema

Único de Saúde. que é vinculado ao Poder Execuúvo. está dispondo sobre

atribuições de órgão da administração púb1Íca. sendo, ponanto. da iniciativa

privativa do Presidente da Repúhlica. na forma da alinea e do ano 61, da

Constituição que diz. in verbis:

"An.61 ..

§ I" .

lI .

e) criação. csmnuração c atribuições dos Ministérios e da

udnllnlslração pública".

que ;.:..,.ega de ter trUcidado o própno filho. o que se denomina de sindrome

pós-,,:ono. Se a mãe não deseja o filho gerado nessas circunstâncias deve o

Esta:.:' assumi-lo uma vez que se tomou culpado em não evitar a violência.

Por ourro lado. nos casos de gravidezes não previstas,

consi~~radas por nlguns como gravidezes indesejadas a mulher se toma vitima

de pressão para matar seu próprio filho..Esse fato pode atenuar sua c.ulpa e

conse4uentemente a pena que lhe é imposta. Dai propormos que nesses casos o

juiz possa comutar a pena por serviços preslados it comunidade em se rratando

da mulher que se submete ao abono. Ao conrrário do aboneiro que friamente

pratica o cnrne. a mulher é vitima. embora concorra para o ilícito.

O ourro caso de abono de que trata o PL 20/91 • abono nos

casos de risco de vida da mãe - não mais existe, diante do avanço da medicina.

Reconhecer essa situação é considerar que estam,,; com :lu

anOS de arra;Q em nossos conhecimentos médicos. Esse fato levou alguns

palses. come· (. Chile. a expressamente revogarem dispositivos semelhantes em

sua legislac~: :enal.

Subsislem os casos de necessidade jâ contemplados em nossa

legislação. onde o médico lema salvar a vida do filho e da mãe. Se uma das duas

vidas vier a sucumbir nenhuma pena é imputada ao médico. Além disso. os

conhecidos casos dc ahono indircto são Iicitos. Nestes casos o médico não tem a

inten~ão de matar concepto mas de assegurar a vida da gestante através de um

tratamcnto ou cirurgia c como consequência a criança perde a vida.

Diante de tudo isso não vemos como votar favoravelmente ao

PL 20/91.

PROPOSTA

pelo estupro:

Deputado SALVADOR ZIMBALDI

Diante do exposlo e.

Considerando não existir obstáculos para que o abonamento

se faça em caso de necessida?e para salvar a vida da geStanle:

Considerando que o Estado deve assumir a responsabilidade

Considerando que não se deve obriga: aos hospitais e aos

médicos a realizarem abonos:

Considerando que não se deve estender aos hospitais públicos

a obrigatoriedade do abono por estupro presumido as adolescentes. menores de

14 anos:

de novembro U.: 1996Sala da Comissão. em

Eo parecer

Considerando que na forma do anigo 61. parágrafo Jo.. 11. e,

da Constituição as atribuições dos órgãos da :ldmínistração pública.. é de

competência privativa do Presidente da República.
Proponho l' substitutivo que apresento com flll1dllmenr\l

constitucional e jurídico adequados.

Por outro lado. é conhecido a grande incidência de gravidez

na adolescênCia estimulada pela propaganda do sexo livre e da promiscuidade

promovido, pelos meios de comumcações. Como solução a esse problema

pretendem os defensores do abono que os hospitais públicos sejam obrigados a

atender esses casos. cra' ·Iá. se esle projelo viesse a ser aprovad~, que loda
ado,e:~~nte naquela idade possa. a pedido. solicitar o abono e o hosplta\ ser

Obll~J a atender nos termos em que propõe'o projeto ora apreciado.

Mesmo nos casos em que a gravidez é resultante de estupro

não :: pode admitir a tortura provocada pelo abono. a um ser inocente e

lota::::~::le indefeso. Nossa Constituição não admite a pena de morte para o

crirr.:::~so e igualmente não admite o abono. uma pena de mone decretada para

um :::: :enle sem nenhum julgamento.

Hã. ainda. de ser considerado que nos casos de eslUpro a

mui:::~ não deve ser duplamente penalizada pela violência sofrida e pela culpa

b) extensio, às adolescentes, do aborto a pedido - Nilo se

pense que o PL 20/91 obriga os h~pitais públicos a realizarem abonos apenas

nos casos de estupro. o que~·nliás. muito raramente acontece. Seria um engano

pensar que os promotores do abono irianl brigar por tão pouca coisa.

o que objeti\'a o PL 20/91 é obrigar o atendimento ao abono

ás adolescentes com menos de 1-1 anos de idade. Isto porque a gravidez na

adolescência Ulé aquela idade é conSiderada fruto de estupro. mesmo se

consentido ou querido pela mulher.
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SllDSTITl'TIVO AO PROJETO DE LEI N" 020-'\ DE 1991 ,E

'Recorre da decisao do Presidente da Comissão de FiscalizaçAo
Financeira e Controle em Questão de Ordem, acerca da
d~liberaçao de proposições não constantes da pauta da Comissão.

RECURSO N2 186, DE 1997 -
(Contra Decisão de Presidente de Comissão em Questão de Ordem)

(Do Sr. João Leão)
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An. :" • Esta I~i entra em vigor na data de sua publicaçãu

revogando's~ o ano 128. do DeclClo·Lei n° 2.848. de 7 de de7.embro d~ 1940 e

demais disposições ~m cuntrário.

§ 1° - Nesses casos, nascc~do a·criança com vida, o Estado

se assim o desejar a mie. cncarrcllar-se-á de tomá-Ia desdc logo aos seus

cuidados. responsabilizando-sc pela sua vida e educaçllo dignas.

§ ~ " Ocorrendo interrupçllo voluntária. da gravidez. o juiz

tendo em \'isllIlIS circunstâncias do fato (CSlUpro). o esllldo emocional e psiquico
da gestante e as pressões da comunidade. podcrá comullII' a pena a que sc refere

o anigo 124. do Código Penal (Dccrcto·Lei nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940.

para scrviços prestados li comunidade.

Art. I'. - O Esl3do. cm caso de estupro, por violência· real.

Iiclll o presumida. sc obriga a prestar, pelos seus órgllos próprios. ou na falta

destcs, por instituições privadas. assistcncia médica e psicolól!ica às gestantes,

até o parto.

Sala da Comissão em de novembro de 1996 (AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO DE FISCALIZAÇAO FINANCEIRA E
CONTROLE, PARA PRESTAR INFORMAÇOES SOBRE O ASSUNTO, NO PRAZO DE
3 (TReS) SESSOES.)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

'--',.-

~-: ••• ~w
~ - SALVADORZIMBALDI

Deputado Federal

Em reunião da Com"são de Fiscalização FinancelTa e Controle do dia
20/08. o Presidente, Deputado Arlindo Chinaglia, anunciou. eXlIapauta, dois
Requerimentos: wn de autona do Deputado Nilmário Miranda e outro do Depurado João
Magalhães. Inconfonnado com tal atitude, fonou!ei questão de ordem por entender que as
matérias deveriam ser anunciadas com a deviiia antecedência para que os deputados
tivessem conhecimento prévio das mesmas. Desta fonna, argumentei que não estava
sendo observada a nonna regimental do anigo 47, parágrafo único, In Verbl.'í:

oPL

EXPOSIÇÃO no DEP\lT,\DO ASDRlJBAL BENTES
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"Art.47 ..
Parágrafo ÚniCO. Finda a hora dos trabalhos. o

Presidente anunciará a Ordem do Dia da reunião seguinte"
dando-se ciência da pauta respectiva as lideranças e
distribuindo-se os avulsos com antecedência de pelo menos
vinte e quatro horas."

o Presidente da Comissão. respondendo aquestão de ordem. in1brrnou que
a proposIção pode ser colocada extrapauta desde que observada a norma do artigo 52•
§SD, do Regtmento Interno. de acordo com o transcrito abaiXO;

"Art. 52 , ..
...... , , , .
§ 5· A Comissão poderá. médiante requerimento de

um terço dt' seus membros, aprovado pela matoria absoluta
da respectiva composição plenária.. incluir matéria na
Ordem do Dia para apreciação imediata, independentemente
do disposto nos !,arágrafos anteriores. desde que publicada e
distribuída em avulsos ou cópias. Não havendo parecer. o
Presidente designará Relator para proferi·lo oralmeme no
curso da reunião ou até a reunião seguinte." (Grifo nosso)

No entanto, percebi que não havia o apoiamento de um terço dos membros
da Comissão aos requerimentos. Novamente, formulei questão de ordem para que fosse
observada, adequadamente, a norma regimeotal supracitada pelo Presidente, e este
informou que os requerimentos uão precIsariam deste apoiamento, indeferindo a questão
de ordem.

,"tlVi ~ ,')11
r

j,., ':'1 ~. ~

. f tA. l I

, .
, ,.,~ , "i ,;.

"" fi. II~~ ,
N.: ~t '" 4.t ":' ,'"

J("7..tt... PIl' ~""'~7 ;ill;f-4

:'''''' 4 J>t~v~ A .e 1~"'~'~~1l.1

No início da rewtião de hoje, dia 27/08. o Presidente da Comissão,
prestando maiores esclarecimentos e reafinnando a posição da reunião anterior, infonnou
que, consultando a Assessoria da Presidência da Casa, a inclusão das matérias entregues
à ColDissão, extrapauta, em observância ao artigo 52, § 5·, fica sujeita a eritério da
Presidência, confinnando, assim, o indeferimento da questão de ordem. ?

Inconfonnado. venho. com base no artigo 57. inciso XXI, do Regimento
futemo, recorrer a esta Presidéncia, para que a referida decisão seja reexaminada e a
norma regimental adequadamente interpretada e oficializada.
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É imponante ressaltar que, no final da reunião de hoje, foi colocado,
extrapauta. o Requerimento nO 248, do Deputado Luciano Zica. contra o meu voto, por
não concordar com o procedimento que está sendo adotado na Comissão.

~
PSDBlBA

PROJETO DE LEI N! 1.891.B, DE .1996
(Do Sr. GenáBio Oliveira)

A carência de escolas para as crianças residentes
nesses núcleos habitacionais, aliada a ausência de condições
.mínimas para a prática de esporte, com evidentes prejuizos para a
saúde física e mentál do menor, faz com que se encontre
alternativas para a solução desse grave problema, e uma dessas
altemativas é que estamos a~bando de apresentar.

Outro pont9 ~ ser ressaltado é que as quadras
poliesportivas ainda são escassas em nossas escolas e as poucas
que temos já demonstraram resultados surpreendentes. Através
delas os alunos poaem praticar seus esportes favoritos, nos
proporcionando grandes atletas que acabam sendo cobiçados por
clubes, gerando uma opção dé profissão.

Toma obrigatória a construçio de prédio destlnado ao ensino p~colare de
i" grau. e de praça de esporte. nos conjuntos residenciais com mais de 200
(dllZ8ntu) unidades, quando financiados pelo Sistema Financeiro da
Habltaçio - SFH. e dá outras providências; teildo pareceres: da Cominlio de
oas.nvolvimento Urbano e Interior, pala rejaiçlo, contra o voto do Deputado
Ant6n1o Geraldo e, em aeparado, do Deputado Murllo Pinheiro; e da Comi.aIo
de Finanças e Tributaçio, pela adequaçlo financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeiçio.

(PROJETO DE.LEI N°1.B91, DE 1996, AQUE SE REFEREM OS PARECERES)

A aprovação deste projeto com certeza irá por certo
estimular à prática de esporte, e ao desenvolvimento da educação
nacional, impedindo que núcleos residenciais se instalem sem
qualquer condição de aproveitamento humano integral. Este é o real
sentido da proposição que trazemos à alta consideração dos meus
nobres pares.

Sala das sessões em 08 de maio de 1996.

Deputado Gervásio Oliveira

SUMARIO QO//%

JUS'l'lFICAcKo

nmt.lll1'll1tGt
Acr~scantc"$c ã parte final do lIrt.a ]:1 do ~ro;eto a

seguinte 4'l:xpr.ssio:
",Art. 11 - ••• , c que nas proximidades não disponhaJa

do referido eqUipament.o comunitirio 'lUO Atenda à nOVQ 4ulanda".

I í'iilãí"-lf][i"JJ PSL liA. ~

01_.11_
[1--

1_ NA' SDUZA ""li

I • Projeto inicial

11 - Na Comissão ele Dllsenvolvimanto Urbano e interior.
- emenda apresentada na CominA0
- tenno de recebimento de emendas
• parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em seperado do Deputado Murilo Pinheiro

iIi - Na Comissão de Finanças e Tributaçllo:
- termo de recebimento de 8;"lendes
- parecer do Relator
• parecer da ComissAo

o Congresso Nacional decreta:
,\ irnplantÕlçi.o dQ mais de um on,preendimento cem :200 u,..

nida.des, cons~ruído am projetos distintos nDo :rteS1l\4 loealida(,ie, po

deria levar a Uma conclI!'ntraçào delincee••ârill d95 equipamentos., O
importante R 'ter Atendida a d~mandA.

Art. 2° Não será aprovado o financiamento, pelo
agente financiador de sem que conste do projeto, para execução
concomitantemente, a exigência contida no artigo anterior.

Art. 3° O descumprimento ao disposto nesta Lei
importará na suspensão do financiamento pelo agente financiador,
com vigência até o fiei cumprimento do estatuido na presente Lei.

Art. 1° Fica obrigatório a construção de prédio.
destinado ao ensino pré-escolar e de 1° grau, e de praça de esporte,
nos conjuntos residenciais que vierem a ser constniidos com mais
de 200 (duzentas) unidades.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TeRMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 1.891196
Nos lermos do ar!. 119, caput, I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados°Sr. Presidente delerminou a abertura _e divulgaçio 118
Ordem do Dia das Comi~ - de prazo para apresentação de emendas, a pertir
de 17.06.96 ~r CInCO sessoes. Esgotado o prazo, foi apresen_ 01 (u",.)
eme~ao projeto. .

Sala da Comissão. em 26 de junho de 1996

,~tfl:/tc"'"""'~
RONAlDO DE OLIVEIRA NORONHA

Secre1ário

IMUlOlIl

2_/ D6/ 96
1110

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua

Art. 5° RFlvogam-se às disposições em contrário.

publicação.

JUSTlFICAÇAO

PARECER DA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

PARECER VENCEDOR

A presente proposição visa obrigar que os
financiamentos regulados pelo Sistema Financeiro de Habitação,
conste em seu projeto, a construção de prédio destinado ao pré
escolar, ensino de 1.° grau e de quadras de esportes.

J e U-RELATORlO EVOTO DO RELATOR

A proposiç1o em epigmfe pretende estabelecer a QbriQatorieda<i de
construção de edificação destinada 80 _ pré-eacoIar e de 1° grau, iwim como
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de praça de esporte, nos conjuntos residenciais financiados pelo Sistema Financeiro

da Habitação (SFH) com mais de 200 (duzentas) unidades habitacioaais. Estabelece

que o descumprimento de tal determinação ensejará a suspensão do respectivo

financiamento.

O Relator, nobre De1Mado Murilo Pinheiro, manifesta-se favorável â

aprovação do projeto em tela, com emendas, pelas quais mantêm a obrigatoriedade

da construção da escola, mas dispensa a construção da praça de esporte, em

relação â ~ual exigir-se-ia apenas a reserva de área adequada. Outrossim, o Relator

acata a proposta do ilustre oePütado Nan Souza, restringindo a obrigatoriedade da

construção da escola aos casos em que não houver, nas proximidades do conjunto

h~a'. ser implantado, 'Jquipamentos comunitários em condições de absorver.

a gerada. Introduz, ainda, a possibilidade do Poder Público competente

.ássu a responsabilidade pela implantação dos equipamentos, concomitantemente

i1~ construção das unidades habilacionais, mediante a comprovação da

disponibilidade de recursos.

Em que pese a relevante preocupação da proposição in casu, qual

seja, a de ga~antir escola e praça de eSP?rtes para os conjuntos habitacionais

'financiados pelo- SFH, contemplando, pois, as· faixas de renda baixa e média,

entendemos' que devem ser levantadas sérias criticas a seu conteúdo, que

detalharemos.

A Lei 6.766f79, que regula os parcelamentos urbanos, prevê a

destinação de pelo menos 35% (trin~ e cinco por ~nto) da gleba parcelada a áreas

públicas. nas quais estão compreendidas as destinadas a sistema de circulação, a

implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como a espaços livres

de uso público. Entre os comunitários, vale dizer, incluem-se os equipamentos

públicos de educação, cuilura, saúde, lazer e similares. A Prefeilura Municipal, na

fase de fixação de diretrizes para cada loteamento, prevista pela referida lei, deve

determinar a localização aproximada dos terrenos destinadOs a equipamentos

urbanos e comunitários, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e

mtlOicipal. Desde a data do registro do loteamento, pa~m a integrar o dominio do

Municipio as áreas públicas, nas quais o Poder Público instalará os equipamentos

necessários.

Dos ditames de nosso direilo urbanístico, portanto, pode-se extrair a

necessidade de vincular-se o dimenSiônamento, a localização e a implantação dos

diferentes equipamentos públicos ao planejamento estadual e municipal, o que não

encontra reflexo no' projeto de lei em questão. São questkmáveis, por eXemplo, os

benefícios da construção de uma escola voltada a atender exclusivamente 200

aE
duze ) famíHas, mesmo em um local não provido suficientemente de

in rutura escolar, se o Poder Público não puder garantir professores e o

cionamento efetivo da escola implantada. cabe ao Município, em cada caso,

analisar a siluação do empreendimento proposto em termos de equipamentos

urbanos e comunitários e, diante da sua própria capacidade de assegurar serviços

públicos, aprovar ou rejeitar o parcelamento urbano.

Um outro aspecto a ser ponderaQo é a transferéncia efetiva de

responsabilidades do setor público para o empreendedor que a proposição em
análise realiza. Os empreendimentos financiados pelo SFH têm corno agentes tanto

entes públicos quanto privados. de acord_o qom Ij!s especificidades dos diferentes

programas e linhas de financiamento. Exigindo-se a construção das escolas,.

estar-se-ia impondo ao empreendedor uma tarefa que, por princípio, é do Poder

Público, através das secretarias estaduais e municipais de educação. Nos casos em

que o Poder Público atuar como empreendedor, não se descarta a imposição da

cor1Struçáo de unidades escolares ou outros ilquipamentos como contrapartida

contratual, mas não como detenninacão de lei.

De tal transferência de responsabilidades deriva uma conseqOência

negativa para os próprios destinatários das unidades residenciais: a transferência do

custo da construção ao valor do financiamento. Ora, em faixa de renda que

historicamente tem encontrado sérias dificuldades para o pagamento das prestações

do SFH, imputar-se indiretamente aos~tosmais um custo é me<flda inaceitável.

Vale, por fim. notar que já há, inclusive, uma referência â questão na

legislação em vigor referente ao SFH: o art. 1° da Lei 8.978195 estabelece que 'os

conjuntos habitacionais linanciados pelo Sistema Financeiro da Habilaçáo deverão,

prioritariamente, contemplar a construção de creches e pré-escolas".
Pelo exposto, somos pela rejeição do PL 1891/96

É o nosso Voto.
Sala da Comissão. em 02 de abril de 1997

fi - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. em reunião
ordinária realizada hoje, REJEITOU o Projeto de lei nO 1.891196. nos termos do
parecer vencedor do Relator Deputado Antõnio Carlos Pannunzio, contra os votos
dos DepUtados Antõnio Geraldo,' e em separado, do Deputado Murilo Pinheiro,
primitivo relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados: Simão Sessim,
Presidente; Antônio Carlos Pannunzio e Neif Jabur, Vice-Presidentes; César
Bandeira, Prisco Vl8na, Welson Gasparini, Mário Negromonte, José Chaves,
Nedson Micheleti, João Paulo, Valdeci Oliveira, Eliseu Moura, Simara Ellery, Wilson
Cígnachi, l~aimundo Gomes de Matos, Murilo Pinheiro, Antônio Geraldo, Ricardo
Barros, Alceste Almeida, João Mendes, Marquinho Chedid e Airton Dipp.

Sala da Comissão, em 02 de abril de 1997

~<_._-~.~.-,

Deputado SIMÃO SE
Presidente

VOTO EM SEPARADO DO DEP. MURILO PINHEIRO

1- Relatório

A proposição em exame toma obrigatória a constrUÇão de edificação

destinada ao ensino pré-escolar e de 1° graU: assim como de praça de espone, nos

conjuntos residenciais com mais de 200 (duzentaS) unidades. Passa a ser condição

para a aprovaçio do financiamento pelo agente financiador que os itens referidos

constem do projeto e sejam construidos concomitantemente com as unidades

residenciais. Em caso de descumprimento, o ageme financiadoT suspenderá o

financiamento, até que seja regularizada a situaçio.

Na justificação da proposta, o nobre Autor argumenta que a carência

de escolas e de locais apropriados para a prática de espones na maioria dos conjuntos

habitacionais tem reflexos extremamente negativos para o crescímento fisico e

mental das crianças. A aprovação do presente projeto, no seu entender, permitirá

corrigir esta falha, estimulando o desenvolvimento da educação e o surgimento de

novos atletaS.

Distribuído a esta Comissão para exame de mérito, o projeto recebeu

uma emenda do ilustre Deputado Nan Souza,p~ngir a obrigatoriedade

às localidades que não disponham dos referidos equipamentos em quantidade

suficiente para atender à nova demanda. Isto porque a construçio de mais de um

empreendimemo com as caracteristicas mencionadas, 1~1!'D8 mesma localidade,

poderia levar a uma concentIação desnecessária de equipamentos.

Este é o nosso relatório.
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Ir- Voto do Relator

o Brasil conheceu, nas últimas décadas, um significativo crescimento
populacional que, aliado a altas taxas de urbanização, levou a uma situação de grave
deficlI habitacional, especialmente entre as camadas de mais baixa renda da
população. Numa tentativa de equacionar o problema, o Governo tem promovido,
desde 1964, com financiamento através do SFH - Sistema Financeiro da Habitação, a
construção de inúmeros conjuntos habitacionais.

Na maioria das vezes, esses empreendimentos não incluem a
infra-estrutura urbana e os equipamentos comunitários necessários a um habitar
digno, cuja implantação é considerada responsabilidade do Poder Público. A titulo de

referência, vale mencionar a Lei nO 6.766, de 19 de dezembro de 1979, quti~dispõe
sobre o parcel~mento do solo urbano e dá outras providências" e que determina, como
condição p3ra a aprovação dos projetos de loteamento, a previsão de áreas destinadas
li implantacão de equipamentos urbanos e comunitários (grifo nosso). Não obriga,
portanto, a construção de tais equipamentos, que ficaria a cargo do Poder Público
competente. No caso de projetos de conjuntos habitacionais valeria, em principio, a

mesma regra.

Por seu turno, o Poder Público sempre teve dificuldade de oferecer
serviços, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e
coleta de lixo, e equipamentos, como escolas, postos de saúde, áreas de lazer, por
exemplo, num ritmo adequado para fazer frente ao cresein.!ento urbano, criando um
quadro de carências generalizadas. Mais recentemente, pauiíerizado pelo acirramento
da crise fiscal e com sua capacidade de endividamento saturada, o Governo, nos seus

três l ..veis, reduziu ainda mais~vando o cenário.

A presente proposição, ao tornar obrigatória a construção de edificio
destinado ao ensino pré-escolar e de 1° grau, juntamente com quadras de esportes,
vem abrir novas perspectivas de solução para eSses problemas de falta de
equipamentos comunitários nos conjuntos habitacionais. A proposta do ilustre
Deputado Gervásio Oliveira contribui para desonerar o Poder Público, na medida em
que inclui a construção dos equipamentos mencionados entre os requisitos exigidos
do próprio empreendimento. Registre-se, ainda, que esta linha de ação está em
consonância com a moderna orientação da Administração Pública, que pre~niza a
realização de parcerias e a descentralização de atribuições. .

Entretanto, entendemos que o texto proposto pode ser aperfeiçoado em
alguns de seus aspectos. Em primeiro lugar, optamos por manter a obrigatoriedade
apenas em relação li construção de edificação para o ensino pré-escolar e de I° grau,
enquanto que para a quadra poliesportiva bastaria a reserva de área adequada,
dispensada a construção concomitante do equipamento.

Outro ponto relevante, abordado na emendá 'apresentada pelo nobre
Deputado Nan Souza, diz respeito li necessidade de se restringir a obrigatoriedade da
referida construção aos casos em que não houver, nas proximidades do conjunto
habitacional a ser implantado, equipamentos comunitários em condições de absorver
a nova demanda gerada Importante, ainda, é' garantir que os equipamentos

construioos sejam proporcionais ao tamanho do empreendim~nto.

Assim, decidimos pelo oferecimento de uma emenda que altera a
redação do art. 1° da proposição, de forma a contemplar esses três itens. Nesta mesma
emenda, tornamos explicita a VinculaçãO da exigência de construção dos referidos
equipamentos comunitários aos conjuntos habitacionais construidos com
financiamento do SFH, o que é mencionado ementa do projeto original, mas não no
seu texto.

Adicionalmente, achamos por bem abrigar no texto a possibilidade do
Poder Público competente, mediante a comprovação da disponibilidade de recursos,
assumir a responsabilidade pela construção dos equipamentos, o que deverá ser feito
concomitantemente á construção das unidades residenciais. Esta medida, motivo de
outra emenda, visa a flexibilizar o projeto, permitindo que cada caso seja objeto de

uma solução diferenciada ~

Uma últIma emenda, dirigida li ementa da prOPOSlçaO, tem por
fiDa1idade única adequá-Ia ao novo texto proposto para o ar!. l°.

Diante do exposto, somos pela aprovação quanto ao mérito do Projeto
de Lei," n° 1..891/96, e da emenda oferecida nesta Comissão, na forma das emendas que
apreséntamos.

0. <..

Sala da Comissão, em.1 i de "' c(, l ", i) ;.C" de 1996.

EMENDA
Dê·se ao art. 1° da proposição em tela a seguinte redação:

"Art. 1° É obrigatória a construção de edificação destinada ao ensino
pré-escolar e de I°grau, bem como a reserva de área para implantação
de quadra poliesportiva, nos conjuntos habitacionais com mais de 200
(duzentas) unidades financiados pelo SFH - Sistema Financeiro da
Habitação, d~e que não existam, nas proximidades do conjunto
habitacÍ1>t!Ilr a ser implantado, equipamentos comunitários em
condições de absorver a demanda gerada.

Parágrafo ÚRico. No cumprimento do disposto no capul deste artigo
deve ser observada a proporção entre o número de famílias previsto
para. o conjunto habitacional e a dimensão dos equipamentos
exigidos." .

Sala da Comiss!o, em J'1 de" 1-1-1' 1996.

EMENDA
Acrescente-se à proposição em tela o seguinte art. 4°, renumerando-se

os demais:
"Ar!. 4° Mediante a comprovação da disponibilidade de recursos
financeiros, o Poder Público Esta4ual ou Municipal poderá assumir a
implantação dos equipamentos a que se refere o art. 1°, o que deverá
ser feito de forma concomitante à construção das unidades
residenziais."

Sala da Comissão, em /"i de P I." l • .; ••• I) I.', ' de 1996.

EMENDA
Dê-se à ementa da proposição em tela a seguinte redação:

"Torna obrigatória a construção de edificação destinada ao ensino
pré-escolar e de I°grau, e de reserva de área para construção de quadra
poliesportiva, nos conjuntos residenciais financiados pelo Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, e dá outras providências."

Sala da Comissão, em !"-} de . I '.1:' '. !) " _, de 1996.
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Jaime Martins.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.891-Al96

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
COmissõe~de prazo para apresentação de emendas, a partir de 22/04/97, por cinco
~\,~ões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

, Sala da Comissão, em 29 de abril de 1997.

~~~~LJ.L.~
Maria Linda Magalhães

Secretária

COMISSÃO DE FINANCAS E ÍRIBUTACÁO

I-RELATÓRIO

o projeto em questão toma obrigatória a construção de edificação

destinada ao ensino pré-escolar e de I' grau, como também de praça de esporte, em
conjuntos residenciais com mais de 200 (dUUl\tas) unidades hahitacionzis, desde que
financiados com recursos do SFH. Estabelece ainda que não será aprovado financiamento
para o projeto principal quando não constarem, para execução concomitante, as exigências
construtivas acima. Dispõe também o projeto que financiamentos concedidos em
descumprimento de seus dispositivos serão suspensos até a regularização.

Justifica o nobre Deputado Gervásio Oliveira sua proposição

asseverando que seu projeto irá "estimular a prática de esporte e o desenvolvimento da

educação nacional, impedindo que núcleos residenciais se instalem sem qualquer condição

de aproveitamento humano integraI".

Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, a proposição

foi rejeitada, nos termos do parecer vencedor do Relator Deputado Antônio Carlos
Pannunzio, contra os votos dos Deputados AntOlÚO Geraldo, e, em separado, do Deputado

Murilo Pinheiro, primitivo relator.

Nesta Comissão de Finanças e Tributação, o projeto passou a ser

identificado como PL n' 1.891-A/96, sendo que, no prazo regimental, não recebeu

emendas.

n - VOTO DO RELATOR

A análise do PL n' 1891·A/96 evidencia sua compatibilidade com

os detalhamentos.constantes da Lei n' 9.276, de 09.05.96, qúe instituiu o Plano PlurianuaI

para o periodo de 1996-1999, que estabelece, dentre os objetivos, na área de habitação:

"desenvolver ações integradas e articuladas com outras políticas

setoriais, inclusive no âmbito dos programas comunidade solídária e redução da
mortalidade infantil, que resultem na melhoria das condições de moradia e da qualidade

de vida dasfamílias de baixa renda~

Não há dúvidas de que a. construção de unidades de ensino

pré-escolar e de I' grau, e de praça de esportes nos conjuntos haJ:;itacionais, contribui para

a melhoria das condições de moradia e da qualidade de vida das familias em geral,

sobretudo das de baixa renda.

Quanto à Lei de Diretnzes Orçamentárias (Lei n' 9.293, de 15. de

julho de 1996), .. proposição apresenta-se compativel com as prioridades. associadas às
ações "Educação Pré-Escolar", "Habitações Urbanas e Rurais" e "Desporto Amador", que

incluem como melas estabelecidas para 1997: 'atender 1.700.000 crianças na faixa de Oa 6
1

anos", "vif!bilizar acesso à moradia a 450.000 pessoas" e "aprovar 358 projetos desportivos

educacionais".

Com relação á Lei Orçamentária Anual para 1997 (Lei n' 9.438, de

26102197), não existe incompatibilidade, por referir-se o projeto a ações viabilizadas por

intermédio de recursos extraordinários, isto ti, dos recursos de instituiçõ~s privadas e

agências especiais dos governos, como a Caixa Econômica Federal.

Quanto ao mérito, em que pese a boa intenção do autor, Deputado

Gervásio Oliveira, esposamos todos os argumentos contidos no parecer vencedor

elaborado pelo Relator !'ü'tonio Carlos Pannunzio, a respeito do projeto em questão, que

levaram à sua rejeição pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,

principalmente o que a seguir transcrevemos:

"A Lei 6.766179, que regula os parcelamentos urbmos, prevê a

destinação de pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) da gleba parcelada a áreas

públicas, nas quais estão compreendidas as destinadas a sistema de circulação, a

implantação de equipamemos urbanos·e comunitários, bem como a espaços livres de uso

público. Entre os comunitários, vale dizer, incluem-se os equipamentos públicos de

educaçi'-. -:ultura, saúde, lazer e similares. A Prefeitura Municipal, na rase de fixação de

diretrizes para cada loteamento, prevista pela referida lei, deve determinar a localização

aproximada dos terrenos destinados a equipamentos urbanos e comunitários, de acordo

com as diretrizes de planejamento estadual e municipal. Desde a data do registro do

loteamento, passam a integrnr o dominio do Município as áreas públicas, nas quais o Poder

Público instalará os equipamentos necessários.

Dos ditames de nosso direito urbanístico, portanto, pode-se extrair

a necessidade de vincular-se o dimensionamento, a localização e a implantação dos

diferentes equipamentos públicos ao planejamento estadual e murticipaI, o que não encontra

reflexo no projeto de lei em questão. São questionáveis, por exemplo, os beneficios da
construção de uma escola voltada a atender exclusivamente 200 (duzentas) famílias, mesmo

em um local não provido suficientemente de infra-estrutura escolar. se o Poder Público não

puder garantir professores e o funcionamento efetivo da escola i~plantada. CaJ:;e ao

Murticípio, em cada caso, analisar a situação do empreendimento propoSto em tennos de

.equipamentos urbanos e comunitários e, diante da sua própria capacidade de assegurar

serviços públicos, aprovar ou rejeitar o parcelamento urbano".

Pelos motivos expostos, votamos pela adequação orçamentãria e

financeira do PL n' 1.891-A, de 1996. e, no mérito, pela sua rejeição.

.A e~Vv.'""'iJ1 X'l/l..;:---
Sala da Comissão, '\"'~ d,eP , .de 1997.

\)::AJ-Zi
Deputadl:, ADELSON SALVADOR

Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinária realizada hoje,

concluiu, unanimemente. pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela

rejeição do Projeto de Lei n° 1.891/96. nos termos do parecer do relator, Deputado

Adelson Salvador.
Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, Presidente;

Anivaldo Vaie, Adelson Salvador e Augusto Viveiros, Vice-Presidentes: Júlio César,

Manoel Castro, Osório Adriano, Rogério Silva, Saulo Queiroz. Germano Rigolto.

Hermes Parcianello. Luís ~oberto Ponte. Pedro NovaiS. Arnaldo Madeira, Firmo de

Castro, Fernando Ribas Caril, Maria da Conceição Tavares, Vania dos Santos. Ari

Magalhães. Delfim Netto, Fetter Júníor, Júlio Redecl<.er. Paulo Mourão, Silvio T~rres,

José Carlos Aleluia, José Carlos Vieira, Odacir Klein, Basilio Villani. Max Rosenmann e
Sala da Comissão, em 27 dê) "gosto de 1997.

/7 /h,,:'~
~?{X:;..&~..~-::

Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Presidente
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PROJETO DE LEI. N!! .7,l13-A, DE 1996
(Do Sr. Mauricio Najar) . ..

Altera o artigo 20 da Lei nO B.Oas, de 11 de maio de 1990, que dispõe !Obre o Fundo
de GarlIntia do Tempo de serviço, facultando a utilizaçllo da conta vinculada para o
pagamento de menll8lidedes escolares de 2" e 3° grau; tendo parecer da COmillio
de Trabalho, de Administraçlio e 8erviço PObIico pela rejeiçAo.

(PROJETO DE LEI N°2.113, DE 1996, ACUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

.. Projeto inicial

- Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
termo de recebimento de emendas
parecer do Relator

parecer da Comissllo

oConsrcuo NllCiona1 decreta:

Art. \' O Irt. 20 da Lei n' 8036, de \\ de maio de \9!lO possa a
viget acrescido do segWnte inciso XU: .. _ - .... •

Art.20 .

I - despedida sem justa causa, inclusive a
indireta, de culpa recíproca e de força maior, compro
vada com pagamento dos valores de que trata o art.
18;

11 - extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, filiai!> ou agên

cias, supressão de parte de suas atividades, ou ainda
falecimento do empregador individual sempre que
qualquer dessas ocorrências implique rescisão de
contrato de trabalho, comprovada por declaração es
crita da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;

11I_aposentadoria concedida pela Previdência
Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério ado
tado para a concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previstos na
lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a re
querimento do interessado, independente de inventá
rio ou arrolamento; ,

ensino de 2' e 3' graus".
XII - pagamento de suas mensalidades escolares em instituições de

Art. 2' Esta lei entta em vigor na data de sua publicação.

V - pagamento de parte das prestações decor
rentes de financiamento habitacional concedido no
ámbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
desde que:

Art. 311 Revogam-se as disposições em conttãrio.

JUSTIFICAÇÃO

Apesar das modificações na sistemática do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, este continua sendo um patrimônio do trabalbador e como tal deve ser
utilizado por seu propncllirio.

A proposta que DIa submetemos à consideraçlo dos ilustres Pares
é no senudo de que se pennita ao ootante usar os recursos dcoosnados em sua conta vinculada
para o pagamento de suas mensalidades escolares, quando cursar mSUlwções de ensino de 2° e
3' graus.

O e"udo ,; um inve"imento que deve ser por lodas as formas
incentivadas. rnzio por que entendemos Que a utilização dos recursos do FGTS para esse fim ,;
de lodo válida.

Aprovado este projeto. estaremos possibilitando a milhares de
trabalhadores-esTUdames que não tem condiçõcs de arcarem com as mensalidades escolares, que
por sinal são bastante caras, a continuarem seus estudos.

Contamos. pois. com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação
do nosso projeto ~e lei. tendo em vista seu alcance social.

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO OE ES7l.JOOS LEGISLATlVOS-CeOI

J,EI N!! 80036. - DE 11 DE MAIO
''ÓE 19901

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Se;:viço e dá outras providências

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa-
ções: - .

a) o mutuário conte com o mínimo de três anos
de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empre
sa ou em empresas diferentes;

b) O valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de doze meses;

c) o valor do abatimento atinja. no máximo,
oitenta por cento do montante da prestação;

VI - liquidação ou amortização extraordinária
do saldo devedor de financiamento imobiliário. obser

vadas as condições estabelecidas pelo Conselho Cu
rador, dentre elas a de que o financiamento seja
concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo
dê dois anos para cada movimentação;

VII - pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguin
tes condições;

al o mutuãrio deverá contar com o mínimo de
três anos de trabalho SOb o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições
vigentes para o SFH;

VIII - quando o trabalhador permanecer três
anos ininterruptos, a partir de 1a de junho de 1990,
fora do regime do FGTS, podendo o saque, nesse
caso, ser efetuado a partir dO mês-de aniversário do
titular da conta.

IX -extinção normal do contrato a tenno. inclu
sive o dos trabalhadores temporáruJs regidos pela Lei
na 6.019, de 3 de janeiro de 1979;

X - suspensão' total do trabalho avulso por
perlodo igualou superior a noventa dias, comprovada
por:deçlaração do sil1dicato representativo da catego
ria profissional.
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§ 1Q Aregulamentação das situações previstas
nos inc.isas I e 11 assegurará que a retirada a que faz
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetua·
dos na conta vinculada durante o período de vigência
do último contrato de trabalho, acrescida de juros e
atualização monetária, deduzidos os saques.

§ 2l' O Conselho Curador disciplinaráo dispos
to no inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores
de baixa renda e a preservar oequilíbrio financeiro do
FGTS.

§ 3Q O direito de adquirirmoradiacom recursos
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido
para um úni.co il11Óvel.

§ 4" O imóvel objeto de utilização do FGTS
somente poderá ser objeto de outra transação com
recursos do Fundo, na forma que vier a ser regula
mentada pelo Conselho Curador.

. § 5Q O pagamento da retirada'após o periodo
previsto em regulamento, implicará atualização mo
netária dos valores devidos.

XI - quando o trabalhador ou qu~lquer?e seus
dependentes for acometido de neoplasla maligna.

• Incíso acrescido pela LeinQ 8.922, de;15 de
julho de 1994 (0.0. 26-07-1994).

.. -_ -_ -
... -_ --.- -.- _ _ -.. --".- .- --

Defiro. Desapense-se o PL nO 2.113196 de
PL. nO 91~191. Oficie-se ao R~uer nip.....e
apos, publique-se. I. ! ,lf
Em;lS I oi' 196. '.\.

R IDENTr

Na realidade, a manutenção do apensamento. acarretaria, pura e
simplesmente, o arquivamento do projeto, subtraindo da Casa, a oportunidade de sua
apreciação.

Finalmente, trata-se de projeto de grande alcance social e
.educacional, merecendo, pois, a apreciação do Congresso Nacional.

Isto poltO, confiante no alto espírito de justiça que tem notteado a
atuação de Vossa Exceléneia, é que aguardo o deferimento da presente, a fim de ser
desapensado o projeto de lei nO 2113196 e possa ter tramitação independente.

Por ser justiça, aguardo deferimento.

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAçAO E SERVIÇO PüSUCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.113186

Nos termos do art. 119, caput,'l, do Regimento Interno da Câmara doi
Deputados, o Sr. Presidente detennlnou a abertura· e divuIgaçio na 0rderrI do Dia
das Comissões· da prazo pera~ de Imendu. a ptIrtir de 9J08f96, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, nIo forIm .recellIdallll'llllllClal ao projeto.

Sala da Cornlllio, em 20 de egoato de t996.

REQUERIMENTO N° ,DE 1996

Senh"r Presidente,

Foi apresentado pel" Deputado abaixo assinado, o projeto de lei n°
2113196, que tem por objetivo permitjr ao! titulares do Fundo de Garantia, socar seu crédito,
pera o fim de arcar com as mensalidades dos curso! de 2° grau e superior.

A Presidência houve por bem, apensªr o referido projeto ao projeto
de lei nO 913191, oriundo do Senado e de autoria do então Senador Marco Maciel e que tem por
objetivo externfer direitos e Fundo de Garantia aos trabalhadores rurais e domésticos, em cujo
projeto já existetn apensados,nada menos do que 72 (setenla e duas) outras proposiçl5es.

Ao que consta, esse apensamento decorreu do entendimento de
que "todos os projetos relacionados com o Fundo de Garantia" deveriam ter a apenw;ão
automática.

Acontece, Scnhor Presidente, que o nosso regimento interno tem
como nonoa geral a tramitação autônoma dos projetos de lei, abrindo apenas uma exceção, isto
é, quando a proposição tem, no mérito e no seu objetivo, matérias identicas ou coneXas, vale
dí2er matérias iguais. (an. 139, do Regimento Intemo)

Ora, basta a simples leitura do objetivo e do mérito dos projetos
pera se constatar, de plano, que são projetos totalmente distintos e au!õnamos.

NIo bá, na verdade; nenhuma identidade ou conexão entre ambos,
pois o nosso visa amparar o e5tudente, autorl=d" utllízar seu patrimônio, que é o Fundo de
Garantia, para garantir sua profissionalizaçio ou estudo. Já O do Senado, visa ampliar direitos
dos trabalhadores rurais e doméstico!.

Dal a necessidade do desapensamento. Além'disso, temos a aduzir
ainda que O projeto do Senado, tem tramiteç!o diversa, já que passou pelo Senado. Indaga-se:
Como o IIOSSO projeto poderia, apensado, chegar ao Senado ?

E mais, dois outros projetos,~ ou ~am, o! projetos
númerO! 2552192 e 3943193 tiveram tramitação independente e também previam saques do
FUDdo de Garantia (cópia anexas) e foram uansformados otn Lei.

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINlSTRACÃQ E SERVlCO rÚByco.

I - RELATÓRIO

Com a presente inieiativa, pretende O Autor possibilitar aos
trabalhadores a movimentaçllo de suas eoDtas vinculadas no Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço - FGTS com o fim de (I8ll8fCm suas mensalidades escolares em instituições de
ensino de 2° e 3° graus.

Justificando a medida, O Autor argumenta que O projeto objetiva

dar a milhares de trabalhadores estIIdantes, que DIo t6tn COndiçllel de arcarem com as
mensalidades escolares, a possibilidade de continuarem ICUI! estudoI.

Em despacho datado de 15/07196. a proposiçlo foi desapensad" ,)
Projeto de lei nO 913191.

No prazo regimental, não fonun apreselltadas emen'\

É o relatório.
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n- VOTO DO ltELATOR

Nos tennos regimentais, cumpre-nos analisar a matéria sob l!
aspecto meritório.

o sistema do Fundo de Garantia do Tempo de serviço· FGTS foi
concebido como alternativa à estabilidade decenal (hoje suprimida pelaC~ Politica de
1988), de forma a propiciar ao trabalhador uma reserva monetária proporcional ao seu
tempo de serviço, que lhe estaria dispomvel, caso tivesse seu, contrato de trabalho
rescindido sem que, para tanto, tivesse dado Cl\USll.

Ao mesmo tempo, deveria ampliar, significativamente, as
possibilidades de implementaçlo de programas voltados para a melhoria das condições
habitacionais, de saneamento básico e de infra-estrutura nas áreas urbanas.

Apesar das diversas alterações que o regime fundiário sofreu ao

longos dos anos, é importante ressaltar que ainda prevalece o seu objetivo precipuo
(garantir o ressarcimento do empregado em caso de perda do emprego, como forma de
suprir a indenizaçAo devida pelo empregador) e o imperativo do artigo 9" da Lei nO 8.036,

de 1990 (aplicação dos fundos do FGTS em habitaçlo, saneamento básico é
infre-estrutura wbena).

Os recursos, portanto, devem atender prioritariamente o
trabalhador (ou seus dependentes) que perde o vinculo empregaticio, que se aposenta pela
Previdência Social, que deseja adquirir moradia própria ou quando o trabalhador ou seus
dependentes sejam acometidos de neoplasia maligna ou que for portador da Slndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Também pode ser efetuado o saque na falta de
recebimento de depósitos, em sua conta vinculada, por três anos ou mais, já que tal

situação pode significar que o trabalhadór não logrou êxito na tentativa de reingressar no
mercado formal de trabalho.

Dessa forma, embora louvável a iniciativa do nobre colega
perlamentar, ousamos discordar do mérito da proposição que nos perece, a principio, mais

uma forma de dilapidar o patrimônio do FGTS, ao permitir que os trabalhadores saquem
de suas contas vinculadas pera pegar as suas mellSl)!idades escolares.

Além disso, várias são as instituições de ensino público de 2" e 3°
graus nas quais o trabalhador poderia ingressar. E, especialmente em relaçlo ao ensino de
3° grau particular, o Estado oferece o Programa de Crédito Educativo que é dirigÍdo,
especificamente, "para es/Udallles do curso universitário de gi'aduação com recJll'lOl
insuficientes, próprios oufamiliares, para custeio de seus estudos. ..

Assim, a iniciativa em exame não é coerente com os objetivos do
institoto do Fundo de Garantia do Tempo de serviço, pois efetivamente as hipóteses de
movimentação da conta vinculada hio que ser restritivas, a fim de não prejudicar, de II!I\

lado, importante fonte de recursos para aplicações em habitaçlo popular, saneainento e
infre-estrutura e, de outro lado, a coostituiçAo de uma reserva monetária pera o próprio
trabalhador. .

Isto posto, somos pela rejeiçAo do Projeto de lei nO 2.113, de 1996.

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Admini.ÍreçAo e Serviço Público, em
reunião orçlin6ria realizada hoje, REJEITOU, ~irt'Nlllllllle, o Projeto de Lei n"
2.113196, nos tf!lTTlOs do parecél' do Relator, Deputado Oamir Lima.

Estiveram preeentes OI HnhOl'es DeputadOl Osvaldo Biolchi,
Presidente; Arlindo Vargas, Jair Meneguelli • zaire Rezende, Vice-Presidentes;
José Pimentel, Paulo Rocha, Joio Melllo Neto, Willon Braga, Luciano Caatro,
Arnaldo Madeira, Agnelo Queiroz, S8ndro Mebel; Miguel Rosaetto, Valdomiro
Meger, Noel de Olivaira, Benedito Guimarlel, Milton Mendes, Hugo Rodrigues da
Cunha, Pinheiro Landim, Jovair ArIll'1te', Oamir LimlI, Maria Laura e Eraldo
Trindade.

Sala da Comi.do, em 13 de agosto de 1997.

fIft'piJ..·
Deputado OSVALDO B!Ol;CHI

Prelidente

PROJETO DE LEI N! 2.13S-A, DE 1996
, (DoSr.Jw-r~)

Dispõe sobre a l'llItiluiç6o do II11jXlItO de Renda de P..- Física, • di outras
providências; tendo pemcar da ComiIIIo de Finanças • Ttibut8çio pN 1IlIeq~

financeira 8 0IÇ8I1l8nl8ria a, no m6rilo, pela rejeIçIo.

(PROJETO DE LEI N" 2.135, DE 1995, A QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

li - Na Comissão de Finanças e Ttibutaçio:
- termo de recebimento de emendu
• parecer do Relator
- parecer da Comiaalo

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

.. . Art. 1° A partir do exercício filllllCCiro de 1997, a reatituiç!o
do Imposto de Renda de Peuoa Física, efetuada apIÍI o decurso do prazo • que se refere
o § 3" do 111. 8" da Lei nO 7.450, de 23 de dezembro de 1985, terá o seu valor_ido
da multa, dos juros de mora e demais lCfÓICiIIIOS exiJidos na bipóleae de papmeoto,
fora do prazo, do imposto devido pelo contribuinte.

Art. 2" Esta lei entra em viaor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

A pótíca da cobnDça de lIltIItu, juros e outros Il:réscimos. DO
,recebimento ou na cobnDça de dibitoIlbcaia elII atraio teaI tr& jIIIIific:ativu butaa&e
aceitáveis, quais sejam, a de desestimular • falta de clllllJllimeDto das obrípções fiscais
pelo COlllribuinte, a de reuan:ir o FiJco dos~ decorielllea do atraIO e a de
proporcionar ao cOIltribuinte cumpridor de H\II deveres as~ de lei' tomado a
melhor das decisões.

O melhor dos estlmu10s para o a1caDc., dos procedimentos
adequados, entretanto, ainda é o exemplo do próprio fisco. Quando a autoridade
tribotária adota o principio de reciprocidade para com o COlllribuinle, pagando-lhe os
mesmos acrcscimos que costuma cobrar nos recolhimentos extemporâneos, cria-se a
comicção de sua justeza, pois ela lambCm os pap em caso de atraso..



Setembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27633

Não e isso, porém, que ocorre na legislação vigeme, que não
prevê pagamento de multa ou de juros de mora, nas restituições feitas pelo Fisco. No que
tange ao Imposto de Renda de Pessoa Físíca, a injustiça é ainda mais gritante, pois
alguns contribuintes recebem a restituição já nos primeiros lotes processados, enquanto
que outroS ficam sujeitos a longos meses de espera, quando têm a infelicidade de ficar
nos últimos lotes, ou quando siif selecionados para uma revisão prévia.

O tratamento inequânime dispensado ao contribuinte do
!:nposto de Renda de Pesspa Flsica ê ainda mais odioso, por tratar·se de um tributo
previamente cobrado na fonte, que não deixa opção, Enquanto outros contribuintes
podem deixar o pagamento do imposto para ser feito em época mais oportuna, sempre
que se encontram em momentos de dificuldades financeiras, ou até mesmo por
deliberadamente nptarem pela omissão ou pela sonegação (hoje tão desenfreada, face á
impunidade generalizada a que assistimos em todo o País), as pessoas fisicas ficam
inteiramente á mercê do Fisco, pois a incidência do imposto na fonte se dá sem a
interveniência de sua vontade.

Essas as razões que no levam a propor aos eminentes Pares um
justo tratamento de reciprocídade para com os contribuintes do Imposto de Renda de P~
soa Fisica, capaz de restaurar a confiança no Fisco e o orgulho daqueles (como acontece
nos países do Primeiro Mundo), de serem contribuintes do Imposto de Renda.

"LEGISI.AÇÃO CITADA ANEXADA PI!LA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS·CeDI "

LEI N? 7,450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 19~5

Altera a legislactIo tributária federal e
dá outras providências.

.............. - .

Art. 8? As pessoas físicas deverão apresent'ar anualmente decla·
ração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pa·
gar ou a restituir, observadas as seguintes normas:

I _ será apurado o 'imposto prog:essivo nos termos do
artigo 9? desta lei;

Il - será feita a redução do imposto por investimentos de
interesse econômico ou social (Decreto·lei n? 1.841. de 29 de de·
zembro de 1980); ,

III _ será adicionado o imposto sobre o lucro apurado na
'alienação' de 'participações societárias (Decreto·lei n? 1.510. de
27 de dezembro de 1976), e na alienação de imóveis (Decreto·lei
o? 1.641, de 7 de dezembro de 1978\, casa o contribuinte tenha
optado pela tributação proporcional;

IV _ será subtraído o imposto pago ou retido na fonte duo

rante o ano..hase;

V - o resultado será corrigido monetariamente (§ I? deste
artigo) e o montante assim determinado constituirá, se positivo,
O saldo do imposto a pagar e. se negativo, o imposto a resUt.uir.

.§ 1:' O coeficiente de correção monetária (inc\so VI será igual à ra·
zão entre o valor da ORTN em janeiro do exercicio financeiro e a média
dos valores mensais da ORTN no ano·base.

§ 2? A correção monetária de que trata o inciso V não "" aplicará
em caso de resultado negativo motivado por pagamento não·obrigatório
de imposto.

§ 3? A restituição do Imposto de Renda a pessoa fisica com decla
rações em situação regular. entregues tempestivamente, será feita no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado do termo final para
apresentação da declaração de ren~in;lentD.,
............................................................. - .
......................................................................................................... ,

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.135196

Nos tetmos 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 15/08196, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não fOram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 23 de agosto de 1996.

~otkh.."-,-r..o.O{hn7_1
MariauOdaMãQalMãS

Secretária

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I.RELATÓRIO

o projeto de lei sob eXJlll1e estabeiece que a restituição do imposto
de renda de pessoa fisica efetuada após 120 dias, contados do termo finai para a entrega

da declaraçao de rendimentos, será acrescida de multa, juros e demais acréscimos,

idênticos aos devidos no pagamento do imposto fom do prazo.

Justifica o autor que, se o Fisco cobra multa, juros e outros

acréscimos, quando o contribuinte se atrasa no pagamento do imposto, deveria também,

pelo principio da recipror'··~e, pagar ao contribuinte acréscimos idênticos, quando se

atrasa na restituição do saldo do imposto, que foi retido na fonte em valor maior que o

imposto devido. Todavia, a legislação vigente, embora estabeleça o prazo de 120 dias para

o processamento da restituição. não prevê o pagamento de multa ou juros, nos casos de

atraso.

Dessa situação, segundo o ilustre autor, decorre gritante injustiça,

"pois alguns contribuintes recebem a restituição já nos primeiros lotes processados,

enquanto que outros ficam sujeitos a longos meses de espera, quando têm a infelicidade

de ficar nos últimos lotes, ou quando são selecionados para uma revisão prévia", O

tratamento iníquo, segundo o autor, é particularmente odioso, por tratar-se de tributo

cobrado na fonte, que não deixa ao contribuínte a opção do atraso ou da omissão.

o projeto foi encaminhado a esta Comissão de Finanças e

Tributação, para exame dos aspe~tos orçamentários e financeiros públicos, bem como
para análise de mérito, dada a natureza da matéria. Junto a esta Comissão não foram

apresentadas emendas.

n- VOTO DO RELATOR

Quanto ao exame de compatibilidade ou adequação orçamentária

e financeira, não caberia á União alegar que eventual multa pelo descumprimento de

dispositivo legal (art. 8", § 3", da Lei n" 7.4S0/8S).afetaria seu equilíbrio orçamentário ou

financeiro. A Secretaria da Receita Federal deve, ncn,xercicio-de suas funções, cumprir os

prazos legais, da mesma forma que o exige do contribuinte, de tal sorte que, se algum

ônus houvesse:seria residual. Assim, considero o projeto adequado e compativel sob os

aspectos orçamentário e financeiro.

Quanto ao mérito, entendo que a proposta não deve ser aprovada.

Rejeito, por princípio, a hipótese de se impor penalidade pecuniária ao Estado.

A subsistência do Estado depende fundamentalmente do poder de

tributar. Caso contrário, não disporia dos recursos necessários para éumprir suas funções,

e. nessa condição, sucumbiria a um processo de perecimento. Ocorre que o exercício do

direito de tributar requer necessariamente o direito soberano de impor as medidas

dissuasivas ao não cumprimento das obrigações tributárias. Ou seja, como decorrência do

poder de tributar, deve-se também conferir ao Estado o poder'soberano de impor sanções.

Mas, nessa questão, não há qualquer principio de reciprocidade

que recomende conceder ao cidadão o poder de impor penalidade ao Estado. Ao cidadão

cabe o direito de ação contra o Estado, quando possa provar que sofreu prejuízos por

negligência da autoridade páblica. Nessel caso, pode ele pleitear a justa indenização

através de processo administrativo ou judicial. Cabe·lhe, ainda, quando o prejulzo tenha

sido causado, não por mera negligência, mas por ato doloso do afoenle público, a

prerrogativa de acionar o Ministério Público para a abertura da ação penal eablvel
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Nfio se justifica, porém, conferir ao cidadão o direito de apenar o

Estado. Mesmo porque, se o Estado, muitas vezes, nfio exceuta a tempo as tarefas que lhe
compete executar, pode ser por falta de recursos e nfio por negligCncia.

SUMÁRIO

111 - PARECER DA COMISSÃO

Parágrafo 1° - A receita auferida atrayés da aplicação das multas de que
trata o "caput" deste artigo será recolhída à União, aos Estados, ac
Distrito Federal ou aos Municípios, conforme a jurisdição da rodovia
onde ocorra o evento, e será sempre aplicada na melhoria e na
conservação de rodovias já existentes.

Art. 3°. - A não observância do preceituado' nos l!rtigos
anteriores ensejará, no caso de servídor público,ou preposto do Estado, a
suspensão de cinco dias de trabalho, com perda de vencimentos, No
caso de empresa concessionária, de seus titulares, empregados ou
prepostos, multa a ser calculada no percentual de cinco por cento do
valor de seu capital d~clarado em contrato so~ial. .

- Projeto inicial

- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado do Deputado Júlio Redecke,

Art. 2° - A isenção de que trata o artigo anterior alcança as
rodovias dadas, por concessão, à exploração da iniciativa privada, o que
se constituirá em cláusula obrigatória nos respectivos contratqs.

Art. 1° • São isentos do pagamento de pedágio em rodovias
do Pais os veículos do transporte autônomo de passageiros (taxis),
regulannente licenciados pela autoridade competente e conduzidos por
motoristas profissionais, habilitados para esta categoria de veículos.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Admitida a possibilidade de se multar a Secretaria da Receita
Federal pelo atraso na reJtituiçlo do imposto de renda, logo em seguida, deveria ser
admitida a possibilidade de se multar o Poder Judiciário pela demora 110 julgamento de

processos; deveria ser admitida a possibilidade de se multar o Ministério dos Transportes
pelo atraso na duplicaçfio da BR 116; deveria ser admitida a possibilidade de se multar o
hospital público peJa demora 110 atendimento a algum paciente. Seria o caos.

Atribuir ao cidadio o direito de apenar o Estado, pelo nlo

cumprimento de suas funções, poderia gerar um estado de permanente instabilidade para o
Tesouro Nacional, que se veria sem condições de avaliar o montante de. seus
compromissos, já que a qualquer momento poderiam surgir débitos de sançlle5

pecuniárias.

Finalmente, quanto á correçio monetária e aos juros, cabe lembrar

que, nos últimos anos, enquanto o imposto de renda era cobrado COIII base na variaçAo da
UFIR, a restituiçio também era feita COIII base na variaç!o da UFIR (Lei nO 8.383191, ar!.

15, e Lei nO 8.981/95, art. 19). Extinta a indexaçlo dos tributos, quando o pagamento do

imposto em atraso possou a ser feito COIII j\lUlS equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidaçio e Custódia (SEL1C) para tltulos federais (Lei nD 9.065/95, art.l3),
logo em seguida, a reJtituiçio do saldo do imposto de renda possou também a ser feita

com os mesmos juros (art 16 da Lei nD 9.250195).

Pelas razões expostas, voto pela adequaç!o orçamentária e

financeira do Projeto de Lei nD 2.135, de 1996, e, no mérito, pela sua rejeiçio.

f\ cJ.iv1
SaladaComissfio,em de de 1997.

L""
~~_., ',1
Dwutado Silvio Torres

Relator

Sala da êomissão, .em 27 d!l !\gostô de'1997.

(2~,
De~1Z CARLOS HAUlY

Presidente

Art. 5°·_ Esta leí entrará em vígorna data de sua publicação.

Parágrafo 2° - Compete a autoridade da Polícia Rodovíária, federal ou
estadual, a aplicação da multa que, no município, poderá ser aplicada por
autoridade da fazenda ou da fiscalização munícipal.

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje,

concluiu, unanimemente, pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela

rejeição do Projeto de Lei n° 2.135196, nos termos do parecer do relator, O.eputado

Silvio Torres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, Pcesidente;

Anivaldo Vale, Adelson Salvador e Augusto Viveiros, Vice-Presidentes; Júlio césar,

Manoel Castro, Osório AdrIano, Rogerio Silva, Saulo Queiroz, Germano Rigotto,

Hermes Parcienello, Luis Roberto Ponte, Pedro Novais, Arnaldo Madeira, Firmo de

Castro, Fernando Ribas Carli, Maria da Conceição Tavares, Vanio dos Santos, Ari

Magalhllas, DeKim Netto, Fetter Júnior, Júlio Redacker, Paulo Mourllo, Silvio Torres.

José Carlos Aleluia, José Carloa Vieira, Odacir Klein, Basilio Villani, Max Rosenmann e

Jaime Martina.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em ~ =} de~

~~
PAULOFEIJÓ

Deputado Federal
fS~BIRJ

de 1996,

~ROJETO DE LEI N!! 2.187-A, DE 1996
(Do Sr. Paulo Feljó)

Isenta do pagamento de pedágio em rodovies dos Pais o'., veiculos de transporte autô
nomo de pessageiros 9 dá outras providências: tendo parecer da Comissão de Fin~~
ças é Tributação, pela rejeição, contra o voto em separado do Deputado Juho
Redecker.

(PROJETO DE LEI N° 2.18", DE 1996, AQUE SE REFERE O PARECER.)

JUSTIFICACÃO

O presente pràjeto de lei faz justiça a uma categoria
de trabalhadores que é constantemente sacrificada pelos riscos do oficio e nas
despensas de manutenção de seus veículos. Refrro-me aos condutores
autônomos de transporte rodoviário de passageiros, também conhecídos como
taxistas,

A isenção propugnada, antes de se constituir em um
privilégio, constitui-se em um dever do Estado de facilitar os serviços dos que,
diuturnamente, socorrem situações emergênciais e atendem a casos extremos
no sistema de transporte de passageiros, o fazendo sem auxilio e sem subsidios
do Estado,
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As taxas de pedágio geralmente são cobradas a preços
realmente elevados, acima da capacidade contribuitiva dos taxistas, se
considerados os custos operacionais de seu veículo e os valores remuneratórios
de seus serviços. A exclusão desta parcela de custos é um dever que se impõe,
justificando-se, plenamente, a apresentação deste projeto de lei.

Ao lado disto, se considerado o percentual que os
taxis representam no volume total de veículos circulando nas rodovias do País,
verificaremos que não haverá prejuízos à receita do Estado ou da Empresa que
explora, por concessão, qualquer dos trechos rodoviários existentes, sobretudo
se considerarmos que o grande movimento dos taxis ocorre nos centros
urbanos, sem interferéncia dos pedágios.

O projeto é constitucional, tem boa técnica legislativa
e se põe dentro da melhor juridicidade porque se completa, de modo
esclarecedor, tanto no que se refere à parte substantiva da leI, quanto na sua
adjetividade, no que conceme à punição aos que vierem a não respeitar os seus
preceitos e aos agentes capacitados para a aplicação dos autos de infração.

É a justificação.

Sala das Sessões, em li de ~ de 1996.

~r.-,
PAlJI,OFEIJÓ

Deputa.do Federal
}18DBIRJ

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.187/96

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas. a partir de 15/08/96. por cinco
sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 23 de agosto de 1996.

~
Secretária

PARECER DA
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIEUTAÇÃO

PARECER VENCEDOR

I-RELATÓRIO

o projeto de lei do ilustre Deputado Paulo Feijó tem por objetivo conceder

isenção do pagamento de pedágio, em rodovias nacionais, aos automóveis destinados ao

transporte autônoma de passageiros (táxis), regularmente licenciados pela autoridade compe

tente e conduzidas por profissionais habilitados., es~n~ndo"se a isenção aos casos de rodo

vias dadas por concessão à iniciativa privada, hipótese em que a desoneração deveria consti

tuir cláusula obngatória nos respectivos contratos.

O autor da iniciativa justifica a proposição com o argumento de que a clitego

ria dos "taxIstas" é sacrificada pelos riscos do oficio e pelas despesas de manutenção e que.

longe de ser pnvilégIO. a isenção propugnada constItuiria "dever do Estado de facilitar os ser

viços dos que, diutumamente, socorrem situações emergenclais e atendem a casos extremos

no sistema de transpOrte de passageiros. o fazendo sem auxilio e sem subsídios do Estado".

o projeto de lei foí encammhado a esta Comissão de Finanças .c Tributação.

na forma r~glmental. para apreCiação preliminar de compatibilidade ou adequação financeira

c orçamelltària. bem como para exame do mérito

A matéria foi objeto de discussão na reunião ordinaria desta Comissão realiza..

da em 18 de Junho de 1997, oponunidade em que o ilustre Deputado Júlio Redecker, relator

do projeto de lei. ofereceu parecer pela adequação tinanceira e orçamentária: no mérito sugc..

riu a aprovação do projeto.

A ComISsão não acatou o parecer do relator. razão pela qual fomos designados

para redigir o parecer vencedor pela rejeição da matena,

11- VOTO DO RELATOR

Preliminarmente. no tocante ao exame da compatibilidade ou adequação fi·

nanceira e orçamentária. cumpre ressaltar que. inexistindo previsão de receitas provenientes

de pedágIO no Orçamento da União. consoante atesta o próprio relator originaL não cabe pro

nunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. segundo orientação contida no

artigo 9° da Norma de Instrução desta ComIssão que estabelece procedimentos a respeito.

Quanto ao merito. entendemos que a proposição não deve prosperar. Visto que

a concessão de isenção do pagamento de pedágio aos "taxistas" abriria perigoso precedente

que, ~~rtamente. logo seria invocado para justificar idêntico tratamento em favor de outras

categorias profissionais cujos trabalhos também poderiam igualarMse em sacrificios e riscos

do oficio, como é o caso dos profissionais autônomos, dos transportadores de carga. dos con

dutores de ônibus escolares, das pequenas empresas de ônibus, etc.

Por outro lado. deve-se atentar para o fato de que o coJllf~to de concessão de

serviço publico eum instrumento bilateral. celebrado entre um ente público e uma empresa

privada. em que são definidos. expressamente. direitos e obrigações de ambas as partes. No

caso partlcular do exploração de rodOVia mediante o pagamento de pedágio, certamente o

concesslOnáno somente assumiu os investimentos e encargos correspondentes após acurados

estudos de sua viabilidade econômica. eletuados, pnncipalmente, com base no fluxo total de

veic"ulos. Por isso mesmo. o defenmento de isenção, pejo Poder Público, a determinada cate,.

goria profissional representaria rompimento unilateral do contrato, passível de denúncia com

exigência de indemzação por perdas e danos.

DIante do exposto. somos pela não implicação da matéria com aumento ou di

mmuição da receIta ou da despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação

financeira e orçamentária: no mérito, votamos pela rejeição do PL nO 2.187, de 1996.

la da Comissão. em 18 deJünf'0d:::-

, ..e~

111 • PARECER DA COMISSÃO'

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje.

concluiu. pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da

despesa pública. não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e

orçamentária do Projeto de Lei nO 2.187/96 e. no mérito, pela rejeIção. nos termos do

pareCer vencedor do Deputado Augusto Viveiros. contra o voto em separado do

Deputado Júlio Redecker.
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Estiveram presentes os Senhore~Deputados Luiz Carlos Hauly, Presidente;

Adelson Salvador e Augusto Viveiros, Vice-Presidentes; Júlio César, Luiz Braga, Manoel

Castro, Osório Adriano, Rogério Silva, Saulo Queiroz, Edinho Bez, Germano Rigolto,

Hermes Parcianello, Pedro Novais, Arnaldo Madeira, Fernando Torras, Firmo de Castro,

Robert~ Brant, Yeda Crusius, Jaime Martins, Vanio dos Santos, Dalfim Nelto, Felter

Júnior, Sérgio Naya, Silvio Torras, Eujécio Simões, Aldir Cabral e Odacir Klein.

Sala da Comissão, em 18 de junho de 1997.

~!~~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Presidente

VOTO E!l SEPARADO DO :lEPUTADO JOLIO !lEDECKER

,- RELATÓRIO

Com a iniciativa em epígrafe. propõe-se isentar do pagamento de

pedágio em rodovias os veículos de transporte autônomo -de passageiros (táxis).

regularmente licenciados pela autoridade competente e conduzidos por profissionais

habilitados. inclusive em caso de exploração por concessionarias privadas, caso em que a

isençlo deveria constituir.c1áusula obrigatória nos respectivos contratos

Sugere-se. como sanção contra o descumprimento da isenção

preceituada. suspensão co~ perda de vencimentos por CIOCO dias a servídor público ou

preposto do Estado. bem como multa a empresa concessionaria. tI seus titulares

empregados ou prepostos. de cinco por cento do valor de seu capital declarado. a qual.

aplicada pela autoridsde competente e recolhida ao ente politico Jurisdicionante. seria

sempre aplicada na melhoria e conservação das rodovias existentes

Justifica-se a proposição com a alegação de que a categoria dos

taxistas é sacrificada pelos riscos do oficio e pelas despesas de manutenção e que. longe de

ser privilégio. a isenção propugnada constituiria "dever do Estado de facilitar os serviços

dos que. diuturnamente. socorr~m situaçQes emergenciais e atendem a casos extremos no

sistema de transporte de passageiros, o fazendo sem auxilio e sem subsidios do Estado".

Consta não terem sido recebidas emendas no respectivo prazo de

apresentaçã~. e vem o feito a esta Comissão, na fonna regimental, para verificação

preliminar da compatibilidade ou adequação orçamentària e financeira. bem como para

aprecíaçào do mérito.

11- VOTO

Do ponto de vista preliminar da compatibilidade ou adequação

tinanceira c orçamentària. o obstàculo expresso no art. -13 da Lei de Diretrizes

Orçamentarias para 1997 (Lei nQ 9293. de 1507.96). segundo O quai "não sera aprovado

projeto de lei ou editada medida provisória. que conceda ou amplie incentivo. isenção ou

beneficio. sem que se apresente estimativa da renuncia de receita correspondente" e o

documento normativo resultante "somente entrarà em vigor apos o ca~celamento de

despesas em idêntico valorlt
• não representa óbice efetivo a proposição. na medida que a

(inião não vem cobrando pedagio índívidualízado em suas rodovias. inexístíndo receítas de

pedagio' no Orçamento da União~ assim. não havendo perda de receita observável. o

projeto deve consjderar~se compatível e adequado orçamentaria e financeiramente.

Quanto ao mérito, entendemos que o projeto merece aplovação.

tendo em vista seus aspectos positivos. Trata~se de reduzir custo dos serviços prestados

por taxistas. beneticiando a população em geral que utiliza tais serv\ços

Consideramos procedente a justificativa enunciada pelo nobilissimo

Deputado Paulo Feijó

Pelas razões expostas. nosso VOTO PELA

COMPATIBILIDADE OU ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO

PROJETO DE LEI N°2 187. DE 1996 E. NO MERlTO. PELA APROVAÇÃO.

PROJETO DE LEI N! 2.298-B, DE 1996
(Do Sr. Eraldo Trindade)

Obriga as empresas aéreas comerciais a servir, com dois vôos comerciais, as capitais
brasileiras com mais de quatrocentos mil habitantes; tendo parecenes das Comissões
de Viação e Transportes e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorillll, pela
rejeição. .

(PROJETO DE LEI ND 2.298, DE 1996, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

1\ - Na Comissão de Viação e Transportes:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer.do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decre"a:

Ar~. 19 As empresas aereas comercials ficam

obrigada~ a servir, com dois voes comerciais diários, todas

as capitais brasileiras com mais de quatrocentos mil

habitant.es.
Art. 2Q O descumprimento dessa lei será objeto de

sanção es"abelecida no seu regulamen"o, elaborado pelo Poder

Executivo

!\rt. 30 Es"a lei será regulamen"ada pelo Poder

Execu"ivo no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de Sua

publicação.

Art. 4' Es"a lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As distincias continentais de nosso Pais tornaram

o transporte aéreo de passageiros uma necessidade prll1llente

para uma clientela regular e Outra eventual, em suas
atividades profissionais e sociais.

Hoje o Brasil é servido por várias companhia.
aéreas, algumas cobrindo todo o território nacional, outras

de âmbito regional.
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Notável, no entanto, é o fato de que o movimento

dos aeroportos não acompanha a demanda crescente de

passageiros.
No ãmbito social, o turismo interno é responsável

por grande parte desse fluxo, especialmente em período de
férias quando a demanda por lugares nas aeronaves excede as
possibilidades permitidas pela oferta de vãos.

São grandes, nesse caso, ~s transtornos para
conseguir se deslocar por via aérea. Para se atender à

demanda multiplicam-se as escalas das aeronaves disponíveis,
o quo torna a maioria das viag~ns demoradas e êansativas.

No sentido de evitar tais situaçf'es será

pnecessarí~, portanto, aumentar o nómero de voas como

propomos nesse projeto de lei, para ú atendimento,

especialmente das maiores cidades, que enquadramos na faixa
populacional superior a 400 mil habitantes.

Sala das Sessões, em~ de

Deputado E~DO TRINDADE

de 1996

11- VOTO DO RELATOR

As dimensões continentaiS do Brasil toma o transporte aéreo .
uma opção quase que obrigatória de acesso 3 boa pane de nossas cidades.
especialmente aquelas situadas na Região Nane. CapitaIs eXIstem. como as dos Estados
do Acre. Ama~ e Roraima. em que não eXIstem ou são extremamente precanas outras

opções de ligação com as demais regiões do Pais.

Neste aspecto. concordamos com 3 peninêncla da proposta do

Ilustre Deputado Eraldo Trindade c com sua preocupação em garantir. através de

obngação legal. um numero mimmo de vôos para as capnals dos estados. No entanto. O

projeto em analise merece algumas conSIderações a respeno de sua vIabilidade prática.

De iniCIO. devemos considerar a base legal que cerca a

concessão de uma linha aerea. A panir da vigência da LeI nO 8.987. de 13 de fevereiro

de 1995. conhecida como ui das Concessões. e da edIção da Medida Provisória nO

890. também da mesma data, convenida na Lei n' 9.074. de 1995. fica obrigado o poder

concedente a promover licitação pública para exploração dos serviçOs de ttanspOne

aéreo.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.298/96

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 12/09/96, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão. em 23 de selembro de 1996.

/, I

. Ruy Omar ~~tWitôCi~si~a
Secretário f i

COMISSÃO DE VlACÃO E TRANSPORTES

I • RELATÓRIO

o Projeto de Lei n' 2.298. de 1996. cUJo autor e o Ilustre
Deputado Eraldo Trindade. propõe que as empresas aereas comerCIaIS sejam obrigadas
a servirem. com dois vóos comerciais diários, todas as capitais brasileiras com mais de
quatrocentos mIl habitantes.

Delennina que o descumprimento da lei será objeto de sançio a
ser estabelecida em regulamento, o qual será de responsabilidade do Poder Executivo,
no prazo de 60 dias contados da data de sua publicaçio.

NIo foram oferecidas emendas ao projeto.

Eo nosso relatório.

Define o inciso 11 do ano 2° da Lei nO 8.987: "conce..são de

servIço público: a delef!açiio de SUl1 prestaçiio. feita pelo poder concedente. ~dÚlIIte

• licitação, na mDdaJidade de cOlU:orrincia, à pessoaJuríd,ca ou consórcIO de empresas

que demon..tre capacidade para seu desempenha. par sua conta e riSCO e por prazo

detem/lnado;" Por seu turno. fi~ o art )'. inciso 11. alinea e. da Lei nO 9.074:

"Sujeltam-.'e ao regIme de concessão e permissão de prestação de .•ervlço.• públicos de

que traIa a LeI nO 8.987. de 13 de fevereirO de 1995. e à.. d..posições desra Medida

Provisória. as sef!Ulntes atividades económicas: •.. 1I-tran.'portes: ... e) aéreo;".

ASSIm. em termos legais. moa linha aérea constituI uma

concessão para prestação de serviço público. para cUJa contratação é necessana a

realização de licitação pública. Vemos. quanto a este ponto. os seguintes problemas:

- podem ocorrer linhas em que não hajam Interessados. dada a

sua baixa demanda;

- para o atendimento de linhas aéreas com baixa demanda, terio

de ser cobradas tarifas mUito elevadas. para que haja a compensação pelos assentos

vazios;

- sendo a concessão feita mediante licitação pública. não cabe
as companhias aereas decidirem por esta ou aquela linha. estanam elas. assim.

Impossibilitadas. na prática. de cmoprir a lei.

o segundo ponto a avaltar é quanto a possivel obrigatoriedade

de manutenção de linhas aereas fonemente deficitárias. com baixa demanda. Para

mantê-Ias. por força da própria Lei das Concessões. teria de haver moa compensação no

preço das passagens. Desta forma. ou se teria linhas aereas com preços diferenciados.

maIs elevados. ou lena de haver um rateIO dos CUSIOS extras para as tantàs praticadas no

BrasIl. de mo modo geral.

Sobre a necessidade de se manter o equilibno lanfário. vale

ressaltar que este é um ponto Imponante para a própria segurança da avtação comercial.

pois têm sido freqüentes os acidentes com aviões de empresas que. ou por força de fone

concorrênCIa. ou por outros fatores. não dispõem de recursos adequados para realizarem

a manutenção de seus aparelhos. A concorrência predatóna e o achatamento tarifário

têm sido preocupações crescentes da aviação comercial em todo o Mundo.

Uma terceira aparece quanto as rotas a serem praticadas. Sendo

obrigatórios pelo menos dOIS vôos diários de cada empresa. restana a pergunta: vôos de

onde para onde? pará Brasilia? para as capitais mais próximas? É uma questão dificil de
:;cr colocada em um texto legal, pOIS as rotas acabam sendo delcrimnadas pela lógica da

demanda. a qual pode vanar ao longo de um ano (variações sazonaIS) e ao longo dos

anos. dependendo do desenvolvimento da região em estudo.
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Um último ponto que vale lembrar é que todas as cidades

brasileiras com mais de quatrocentos mil habitantes - capitais ou não - já são servidas
por võos diários e regulares da aviação comercial. Esse fato reforça a evidência de que

essa não é uma questão para ser tratada por mdo de texto legal, mas pela administração

pública e pelo que a demanda de passageiros indicar.
Nestes termos VOlamOS pela rejeição, quanto ao mérito, do

Projeto de Lei n° 2.298, de 1996.

Sa1ada.CoComm~issão,ee..

./~;;iC
('-- . _.........-
~P;tadoCARLOSSANTANA

Relator

'" - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje; rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nO 2.298196. nos termos do
parecer do relator.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Deputado João Henrique - Presidente. Edinho Araújo e

Leónidas Cristino - Vice-Presidentes. Barbosa Neto. Jairo Azi. Lael Varella, Oscar
Andrade, PaulO Gouvêa, Sérgio Barcellos, Eliseu Padilha. Mário Martins. Mauro'
Lopes, Moreira Franco, Marcus Vicente, Mário Negremonte. Nárcio Rodrigues. Paulo
Feijã, Pedro Henry. Roberto Rocha. Carlos Santana. Chico da Princesa, Giovanni
Queiroz, Teima de Souza, Benedito Guimarães, Dolores Nunes. Felipe Mer1des,
Francisco Silva, Osvaldo Reis. Duilio Pisaneschi, Philemon Rodrigues e Gonzaga
Patriota. FratlClsco Rodrigues. De Velasco. João Magalhães. Remi Trinta. Amon
Bezerra, Dércio Knop e A/ceste Almeida.,.."o..;a'ri-"{,gn

Depu~Ae-HENRIQ~
P~'!5.idente--~----.. .----.

/' .-:;:....../ ~/

~~T:·
Relator

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.298-A/96

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno. da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão
determinOu a abe~ura e divulgação, nll Ordem do Dia das Comissões, de

prazo para. recebimento de emendas (5 sessões), no período de 23105 a
03/00/97. Findo o prazo. não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 04 de-junho de 1997.

V~-'
AureniltonAr~d ;oJmeida

s~o
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I· RELATÓRIO

O Projeto de Lei n° 2.29B, de 1996. de autoria do nobre

Deputado Eraldo Trindade, "obriga as companhias aéreas comerciais a servirem,

com dois vôos comerciais, as capitais brasileiras com mais de quatrocentos mil

habitantes".

Determina que, em seu regulamento. seja estabelecida.
sanção às empresas que descumprirem o disposto nesta lei. e dá prazo de 60

(sessenta) dias, a contar de sua publicação. para que esta lei seja regulamentada.

O projeto foi rejeitado na Comissão de VISÇão e

Transportes.

Nesta Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente

e Minorias, o projeto nãó recebeu emendas. e cabe-nos, nos termos regimentais,

analisar a ques!ã0 no que tange à defesa do consumidor e às relações de

consumo.

11. VOTO DO RELATOR
ci transporte aéreo, por sua segurança, comodidade e

rapidez, é um d~ meios de ,locomoção mais utilizados em todo mundo e,

especialmente em países cqmo o Brasil, onde existem distâncias significativas a

serem percorridas entre várias importantes cidades·e capitais, este tipo de

transporte é mesmo fundamental.

Concordamós com a intenção do autor cfe buscar melhor

atendimento aos usuários de aviões, tomando disponíveis um número maior de

vôos entre as capitais brasileiras. No entanto. devemos observar questões de
ordem prática que interferem nas relações de consumo e podem prejudicar, ao

.invés de beneficiar. o consumidor:
. Primeiramente. desejamos esclarecer. conforme muito bem

exposto no l'êtatório da Comissão de Viação e Transportes. que é necessária a

realização de licitação pública para aconcessão de uma linha aérea. Para atender

ao disposto no projeto sob comento. o Governo deveria abrir licitação para as

capitais que ainda não sejam servidas por pelo menos dois vôos comerciais

d'lários. No entantb. pode não havar interessados em participar da collCOlTência de

determinadas linhas devido à sua baixa demanda e não se pode obrigar as

empresas a participarem da licitação. Além disso, as companhias aéreas não

poderiam. na prática, obedecer a esta lei. pois dependem da abertura de licitação

para implantarem novas linhas de transporte, e não somente de sua próplia

vontade.

De fato, acreditamos que a concorrência entre as empresas

aéreas promova o interesse e atenção para o aumento real de demanda em
determinada rota. É óbvio, que se existiremrempre aviões lotados de determinado'

ponto para outro, a própria companhia transportadora e suas concorrentes

estarão interessadas em abrir novos vôos para este trecho, sendo o inverso

também verdadeiro.
Outrossim. se as empresas fossem obrigadas li! seguir rota~

pré-fixadas. independentemente da demanda existente. é claro que o prejuízo dE

uma rota teria de ser compensado em outra. Dessa forma. havaria um aumentE

geral das tarifas e aviões voando ora vazios, ora lotados, e insatisfação da maiorí,.

para benefício de poucos. Além disso. na prática, seria muito dillcil. senil
impossível, mon1ar·se uma teia de rotas aéreas de várias companhias po.

dispositivo legal.
Em resumo, existem locais que terão dals, três ou mais vôo'

diários COO9l!ndo e saindo, e outros que terão apenas um vOe semanal. istQ no.
parece muito normal e razoável, e uma mudança para privilegiar um local meno~

procurado' terá um custo que será. em última análise, repassado aos demai~

usuários do sistema.

Dlame do exposto. somos pela rejeição do Projeto de La,
nO 2.29B, de 1996. _ da CorMsio, em SJ do~ do '097.

~be.-,li J::-CMb_

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias em reunião ordinária realizada, hoje, rejeitou
unanimemente o Projeto de Lei nO 2.298-A/96, nos termos do parecer do
relator.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ricardo Izar, Presidente, Cunha Lima, Celso Russomanno e Luciano
Pizzatto, Vice-Presidentes, José Carlos Aleluia, Laura Carneiro, Sarney
Filho, Fernando Gabeira, Max Rosenmann, Gilney Viana, Ivan Valente,
Sérgio Carneiro, Luís Barbosa, Vic Pires Franco, Marilu Guimarães, Aroldo
Cedraz, Inácio Arruda, Leô~idas Cristina, Luiz Alberto e Gervásio Oliveira.

PROJETO DE LEI N!! 2.345-B, DE 1996
(Do Sr. Fernando Lopes)

•Dispõe sobre'o- ressarcimento pela' terra nua e respectivas benfeitorias nas ações
desapropriatórias promovidas pela União para fins de reforma agrária, e dá outras
providências; tendo pareceras: da COmissão de Agricultura e PoIitica Rural, pela
rejeição deste e do de no 2.533/96, apensado, contra os votos dos Deputados
Abelardo Lupion, Ezidio Pinheiro, Odflio Balbinotti, Roberto Fontll$ e, em separado,
do Deputado Dilceu Sperafico. O Deputado Moacir Micheletto aprasentou voto em
separado; e da CominA0 de Finanças e Tributa~o, pela ina~equaçlio financeira e
orçamentária dll$le e do de no 2.533/96, apensado. .

(PROJETO DE LEI N° 2.345, DE 1996, TENDO APENSADO O DE N° 2.533, DE
1996, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

I - Projeto iniciai

• 11- Projeto apensado: no 2.533196

111 - Na Comissão de Agricultura e Politica Rural:
. termo de recebimento de emendas
· perecer vencedor
· parec~ da Cçmlssão .
· voto em separado.dos Depubidos Ollceu Sperafico e Moacir Mlcheletto

IV - Na Comissão de Finanças e Tributação:
· termo de recebimento de emendas
· parecer do Relator
· parecer da Comissão

() Cungrcs:'õo NaCional dt:crctl:

..1.11. I"· Nas ações desapropnalOnas promo"ldas pela Umão para lin~ de

r~forma agrana Og \ alores a serem pagos 3D,: propnctarios a titulo de rClisarclmCnlO tic:la terra

nua c respectivas lx:nfeitonas lerão como limite sUpenor aqueles 'eonsuinles d:l ultima gwa

emlllda antenormente ao deerelo desaproprialóno pclo Instilulo Na~lOnal ,de Colont~ção e

Reforma Agraria- INCRA para fins de pagamenlo do Imposlo Temloroal Rural· ITR. com

hase em dados cada'lra..

.\rt. 2". ()~ C\c:nttml5 intcrcsMldns terã.., um prazo d~ q() tnt.l\cnla) diaS. a

I.:ontar da data da puhllcação desta 11.:1. para promoverem..lunto ao INCRA. a :Uualll.aÇão dos

dados cadastrllls c. cun!lcqucntCrnCnll.:. do'> \alores da tcrr:l nua c respectivas bcnümnrm." I.lUC

·ervcll' ·jc base para ti calculo do ITR

P:uagralu l;nlcn- Caso n:lu tcnha ha\hjl,) alteração dns JaJl1~ cauasmus no

t1ra7,ll rcti=ndo no canut deste artigo. ~l<;' \alares U~cr~m c\lmílderadul't pt:tu I·~CRA para. U~

11n~ do UnlYo t" d>:~ta lei CUlfl.'J\J"'Onúcràn 3 media antmcuca daClucle~ rcluu\ll"; 311S tr-:!'t :100;;

JntcrlOrl!~ ao áo decreto des:1prol"lrlj:U~mo cnn\'emuos ~Ia t 'FIR corrcspondente a~ J;l,tus Jc

\cnelmcnto para o pag;l,lncnto Jn ITR

Art. J" • Nos cxcrClClOS pmilenores a atualiZ:lção. alteração to: ou correção de

dadas Cadastr::lIS pelos ~\ entualS IIltcfcssados só scrà consldcrodo para eleito de

r.'Ssarc'mento caso tenha ocnrrldo pelo meoos 120 lcenlo e "IOICI dias anlcs da publicação dc

decreto <.!csaprorroalono relall\'o ao ,mo\'el

Parn.grntb t;nico • No caso dt: terem ucorrido alternçücs Iisicas nas

benfeltOr13S pre"cMstcntes. d~vldamcntc comprovadas. dentro do penudo dl.: I~O (c~nto c

\lntel diaS rcfendo no caput deste amgo. serão as referidas alteraçõcs objeto de avahõlção a

pane. da qual resulUlra acresclmo ou <.!ccrescimo do Iimilc supertor especifico a ,er

consldcrado.

.\rL 4"· EsUllel cntra em "'gor na daUl de sua puhllcOl;ãu.

Art. 5" - Rc\'ogam-!ic as dlSPOSIl;õcs em contrnno

./ II S T I F I C .\ (' .\ O

E de conhecimento geral o t:l~\'adis5Imo grau dc ~t\negaçãu do lmpo!)lO

relatl'o a propnedade Icmlonal rural. SabIdamente subestimados. ,lg \Olores do ITR não ,ôm

<orndo nenhuma liscalllação. Irncnsns extcnsôcs dc lerra scm ncnhUln uso ("rodullvo a5~Hm

: continuam. ann apos ano. cnquanlo mllhõcs de hrasliciros não tem h:rra para plantar c dela

úrnr o' SU~ICntn dos seus tamlllares

() rn:scntc rmlC:tn tl.lm como :-t:u ubicuvo pnncloal II l.h: pcrm1ltr a

dcso.propnação de arcas para tios de rClonna agrana a prcços razoa\CIS de \C/. quI.: se u

propnct::trtn nao ~tlO(CSla us \UiurL"S lixados ~Io INL'RA. lo: por que o~ tem cumo .uJcquados
ou enlão. por omlssào. recolhe valores do Imposto subestimados. Alem disso. :.lO colocar um

Iímtle supenor que o propneUlno. em o qucrendo. rode alterar. contnbUl rara COIbir a

inchistna do supcn'aturamcnto nas desaproprlaçõcs. de que tantaS ,,~zcs temos noucm.

Um OUlro rc,ultado colaleral de,,,,ra ser a alualilllção dos dados ca"OSlra,s c.

por 'lO de consequênclO. dos valores do ITR. por panc dos propnclOnos que Icnham valorcs

subestimados. especialmente naquelas arc:ls de contlito. em que a reforma agrana se Impõe

de modo e\1dentc. Gerar·sc·ia. dcssc modo. uma recclta adicional. que aJudarlO o Poder

Executivo a arcar com os cuslos das dcsapropnaçõcs. permitindo ampliar o ,eu alcance e

abmngêncla.

rrat:tndo-se de tema tão atual quanto relcvante. temos a cunvlcç:io de que eSla

Ca.sn.l.eglslau\·a não se funara a dar mais este passo no apoIO ao procc~5o de relorma agrana

e de retorço das tinanças publicas.

Sala das Sessões.

PROJETO DE LEI N2 2.533, DE 1996
(Do Sr. Serafim Verzon)

Dispõe sobre a desapropriaç40 de terrenos para efeitos de
reforma agrária.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.345, DE 1996)

O Congresso Nacional Decret:i:·

Art. I· • Nos processos de desapropriaçiio para efeitos de
retbnna Agnirill. quando nio se tratar de terra nUL OpropnellÍ '10 da lerra rem direito
a retIrada de até 70% das arvores maduras ou B. indentzac;ão complemenll1r segundo
avaliação que deve levar em conta o preço tinal do benetieiamento da plantação.
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Art ::•• Inclui-se. para eteitos do anlgo I·. as benfeitorias como
construçõcs. cercados e complexos de irrigação e abastecimento de :igua.

Art J.. Fica estabelecido. no caso de retirada. o prazo de 180
dias para que ela se etetue.

Art. 4· - Esta leI entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5· . Revogam.se as disposIções em contr:ino.

SE~Fl~ioi,
Depútado Federal

JUSTIFICATIVA

o Rito Sumário nos processos de desapropriação para efeitos de
relbrma ograrla não dispõe sobre o questão das benteitorlas. j:i que trata apenas da
questão da terra nua. supondo que por se tratar de propriedade Improdutiva não tem
qualquer benfeitoria.

No entanto. conhecemos milhares de propriedades que são
incluidas no processo de desapropriação quando possuem vegetação natlva como
:irvorcs valiosas pela sua utilidade na tàbricação de móveis e congeneres e que não
do avalildas e nem incluidas como bens para os cfeitos de indenização do
proprietário.

Assim. com O intuito de contribuir para a democratização e atê
agilização nos processo de retorma agrária. eSlllmOS propondo esta medida. que
consideramos não importani maior ônus para o poder desapropriante j:i que ele pode
opur em mdemzar ou permitir a retirada dos bens dispostes neste projeto de lei.

Diante do alcance da medida. rogamos a nossos pares o apoio a
proposta em tela.

Sala das Se5SÕCS. em {)6 ( f.1lJ de 1996

SERA~~Õ~
Deputallo Federal

Senhor Presidente,

Estou encaminhando a Mesa. no dia de hoje, um projetO de
lei queregu\ando questões pertinentes a ilesapropriaç!o para efeitos de reforma
agréria. Minha proposta prevê que nos processos de desapropriação para
efeitos de reforma Agrária, quàndo não se tratar de terra nua, o proprietário da
lemI terá direito a retirada de até 70% das árvores maduras ou a indcnizaçio o

complementar segundo avaliação que deve levar em conta o preço fmal do
beneficiamento da plantaÇilo, podendo retirar também as construções. cercados
e complexos de irrigaçio que por ventura estejam no terreno.

Assim, com o intuito de contribuir para a democratizaç60 e
até agilizaçio nos processo de refotma agriria. estou propondo esta medida.
que considero n60 importará maior ônus para o poder desapropriante já que
ele pode optar em indenizar ou pennitir a retirada dos bens dispostos neste
projeto de lei.

COMISSÃO !!§AGRICULTUBA i POLíTICA lWMb

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.345196

Nos termos do Irt. 119, caput, 1, do Regimento Interno da Câmara~
OepUllldos, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentação de etnettdas, a partir de 25/10196, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 06 de novctnbro de 1996.

I· RELATÓRIO:

Cuida-se os presentes autos de proposições, na forma
de Projetos de Lei. consoante dispõe o Titulo IV, Capitulo lI, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

De autoria do Sr. Deputado Fernalldo Lopes. foi
colocado ctn apreciação o Projeto de Lei em tela, dispondo sobre ressarcimento
pela terra nua e respectivas benfeitorias nas aÇÕC5 desapropriatórias
promovidas pela União para fins de refonna agrária. dando outras
providências, explicitando que:

a) permlle por outro lado. que o proprietário possa. no pra=o de 9n dias.
<·onlado.f da publicação da lei. promover a aluali=ação do valor constante do
cadastro apresentado ao lNeRA:

b) cria mecamsmos que permitem a reavaliação do valor de benfeitorias
porventura edificadas nos 120 dias anterior à publicação do ..decrelo
desàpropnatório relativo ao Imóvel".

o Deputado Serafun Vezon, também coloco~ ctn
apreciação o Projeto de Lei ,,0 2.533, de 1996, dispondo sobre a desapropnaçio

de terrenos para efeitos de reforma agrária. sendo o mesmo apensado ao PL na
2.3451\16, alegando como justilicativa que "0 Rito Sumário nos processos de
desapropriação para efeitos de reforma agrária não dispõe sobre a questão
das benfeironas. já que trata apenas de questão da terra nua. supondo que
por se tratar de propriedade improdutiva não tem qualqller benfeitoria ". e
especificando que:

a) o direilO do proprietário de retirar da área expropriada até 70% das
árvores maduras. ou:

h) indeni=ação complementar segundo avaliação que deve' levarem conta o
preço final do beneficiamento da plantação: e

c) inclui na sistemática constante dos itens 1 e 2. supracitados. "as
benfeitorias como construções. cercados e complexos de Irrigação e
abastecimento de água "0

É o relatório.

11· VOTO DA RELATORA

Em que pese a boa técnica legislativa na feitura dos
Projetos em estudo e o brilhantismo inerente ao parecer realizado pelo Sr.
Deputado Federal Dílccu Speratico. datado de 27 de janeiro de 1997. não deve
ser favorável o voto pela aprovação do Projeto de Lei na 2.345, de 1996. bem
como pelo PL 2.533196. apensado. De outro modo vejamos.
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Realizando-se um cotejo entre o Projeto de Lei nO
2.345 e a Lei nO 9.393. de 19 de dezembro de 1996. publicada no Diário
Oficial de 20 de dezembro de 1996, verifica-se que a matéria tratada naquele
Projeto de Lei já foi disciplinada nesta Lei, em seu art. 22, o qual pede-se venia
para transcrevê-lo:

".4rt. 22. O valor de terra nua para fins de
depósito judicial. que se refere o inciso I. do
ar/. 6° da Lei Complementar nO 76. de 06 de
julho de 1993. /la hipótese de desapropriação
do imóvel rural de que trata o art. 1R-I
daConsll/uição. não poderá ser supertor a
ITN declarado. obsen:ando o dlspos/a, no arl.
J.I.

Parágrafo C'nico. A desapropriação por valor
inferior ao declarado não aUlori=a " redução
do imposlo a ser pago nem a reslilUlção de
'quaisquer Imporlância já recolhidas. ..

É de se rassaltar. outrossim. que a Lei n° 8.022. de 12
de abril de 1990. "que altera o sislema de admmistração das recellas.tederals.
e dá OUlras proVIdêncIas". transferiu para a Secretaria da Receita Federal a
competência de administração das receitas arrecadas pelo INCRA.

Dessa maneira. verifica-se que o Projeto n° 2.345. de
1996, não deve prosperar. pois perdeu seu objeto.

No qÍie tange ao Projeto de Lei nO 2.533/96. apenso•.
não deve properar também. visto que a Lei Complementar n° 76. que trata do
rito sumário para o processo judicial de desapropriação. não poderia. jamais

dispor sobre indenização. eis que tratando de lei processual. detém-se
unicamente li instituição de regras e ritos processuais. em razão dos quais se
efetivam e se garantem direitos.

Vale dizer. que benfeitorias no entender da doutrina.
são a.~ acessões artificiais introduzidas no imóvel pelo homem. como as
contruçõcs. casas. cercas. pastagens. florestas plantadas. em resumo. tudo o
que o trabalho humano produziu. Estas benfeitorias sempre foram indenizadas
pelo Poder Público. em dinheiro. porque assim determina a Carta Magna
vigente em nosso pais.

Ressalte-se. ainda. que os critérios para t1xação do
valor devido pelo Poder Público a titulo de indenização tanto de terra nua como
das benfeitorias úteis e necessárias. só podem ser definidas por uma lei
material. o que loi feito pela lei n° 8.629/93, denominada Lei Agrária.

Assim. não há razão também. que justifique a
aprovação do PL nO 2.533/96 (apenso).

Dessa forma, e diante do acima exposto. coneluo o
parecer vencedor. votando pela rejeição tanto do Projeto nO 2.345. de 1996.
como do Projeto de Lei 2.533/96, apenso. por 'tratar-se da medida mais
coerente.

Brasilia. sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

MARINHA RAliPP
Deputada Federal

PSDBIRO

tIl - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e Politica Rural. em reunido ordimiria realizada
h~ie. rejeitou o Projeto de l.ei nO :!.345/96 e seu apensado. de n" :!.533/96. nos
termos dõparecer vencedor da Relatora. Deputada Marinha Raupp. contra os votos
dos Deputados Abelardo Lupion. Ezidio Pinheiro. Odilio Balbinolll. Robeno funtes
e. em separado. do Deputado Di!ceu Speratico. () Deputado MoaCIr MicbelellO
apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Hugo Biehl - Presidente. ~elson Meurer e Antonio do Valle 
Vice-Presidentes. Abelardo Lupion. Adauto Pereira. Ale:landre Ceranto. Robeno
Fontes. Moacir Micheletto. Orcino Gonçalves. Robeno Paulino. Valdir Colatto. B.
Sá.. Ezidio PinheIro. Marinha Raupp, Odilio Balbinoltl. Olávio Roeha. Ronaldo
Santos. Adão Pretto. Alcides Modesto. Carlos Cardinal. Enio BaccI. Luiz Mainardi.
Waldomiro Fioravante. Cleonâncio Fonseca. Dilceu Speralico. Ro~el Anizio. Félix
Met,tdonça. Etevalda G. de Menezes. Auguslo Carvalho. Bosco França e. ainda.
Jose Rocha. Lael Varella. Maria Valadão. Adelson Salvador. Sandro Mabel.
Fernando Zuppo, Augusto Nardes e Murilo Domingos.

. /\
Sala da Comissão. em 211e maio de 1997.

~etll\

VOTO EM SEPlIRJIDO DO DEPUTADO DILCEU SPERAFICO

I-RELATÓRIO

o nobre Deputado FellW1do Lopes. altavés do projeto de lei que
ora relawnos. propõe. em smtese. que o ressarcImento da propriedade ruml desapropnada
pua lins de reforma agmia tenha como limite supenor o valor declarado. pelo
propnetaoo. para elCito de pagamento do Imposlo Temtonal Rural. PermIte. por outro
lado. que o propnetário poss:.. no prazo de 90 dias. contados da publicaçm, da lei.
pmmover a atuali~ do valor eonsllllte do cadastro apresentado ao !NeM. Cria. por
lill\, mec&lIsmos que permItem a reavaliação do valor de benfeitonas porventur.l
edificadas nos 120 dias amenores à publicação do "decreto desapropnalóno relativo ao
imôvel~,

À proposIção ora analisada foi apensado o Projeto de Lei n' 2.S33,
de aUlOna do nobre Deputado Serafim Venzon que. em sintese. institui:

. I -Odireilo do propnetário de relUar da área exproprioda até 70%
das árvores ~adurn.s. ou:

2 - mdentzação complementar segundo av,jiiação que deve levar
em conta o preço linal do benericiamento da plantação: c

3 - mclui na StStemitica constante dos itens I e 2. acima. "as
benfeilonas como construções. cercados c complexos de Imgação e abastecimenlo de
.gua'. .

Como Jusníicatlva. o nobre Deputado Serafim VellZOn alega que
"O Rito Sumário DOI proc:ellClS de d...propriaçio para efeitOl de reforma agrária
nlD dispõe lIObre a questio daI benfeitorias. já que traia apeDlI da questio da terra
a... .supondo que por se tralar de propriedade improdutiva não tem qualquer
bafeitaria."

n·VOTO

Oesnecessàrio seria. matS uma ver., comentu nesta Casa. em
especIal neSTA ComISsão de Agricultura e Politica Rural. a eXlmnc,. de uma verdadem,
indústna do superfaturamenlo nas desapropnaçães. porque amplamente noticiada pela
midia em todo o lemtório nacIonal. Supenàtunlmento que. sob o manto de uma pseudo
jUSllça. pnvl1eb~a individuos. em detrimento da SOCIedade.

Em verdade. mwtoS CIdadãos subestimam seus ImovelS para pa'gar
(quando pagamImenos Impostos e. qUll1do sobmvem a desapropriação. pretendem a justa
indenização ao preço de mercado. E tanlO5 são os casos. que a iniqtildade começa a ...r a
regra &eral DOI ptIlCCS!OS expropriauirios.

O conceito de justa 'indenização c,!mpona uma dupla anàlise,
porquantO deve ser aferid~ tanto no interesse do individuo. como no da sociedade. Aqui
eaímos. uma vez mais. no conflito de interesses privados e públicos. Ajusteza do ponto de
vista Individual em contraposição à Just= no ponto de vista coletivo. E nesse confromo
IInpõe·se. obngatonamente. o primado do coletivo sobre o mdividual. Nilo eXlsnsse esse
primado incontestãvel. mesmo assIm. o senlO comum de justIça nOI leva a aceitar seja o
cidadão obngado a responder pelos atos que conscientemente praticou em detrimento do
bem comum. O valor que o conmbuinte. livremente, atnbui a seu imóvel para fins de

tnbutação. deve.ser aquele que o Estado usarà para efeito de indenização. Este deve ser o
coneello de Justa Indenização. do ponto de vista da coletividade.
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Nio se exclui':1 poaibilidade de =escimos decorrentes de

melhonas no Imovel. efetuadas após o último lançamento. Para ISSO a justiça dispõe de

mecanIsmos assecllI:ltórios do direilo do Cidadão.

No que conceme ao projeto apensado. iSlo é. o Projetei de Lei nD
•

".533"96. impõe-se-nos alguns aponwnentos ImJllCSClndive,s;

I • A Lei Complementar nD 76, que trata do rito sllllWio para o

processo Judicial de desapropriação. não poderia. jamais. dispor sobIe indcuizaçio..

Tratando-se de uma lei proeessllBl adjetiva. a Lei Complementai: nD 76 se atém
exclUSivamente a instituiçio de regras e mos processIWS. em vlltulie dos qll&lS se
efetivam e se garantem os direitos:

2 - os critérios para fixaçio do QUDt1Il11 devido pelo Poder
Público a titulo de inde~. tanIO da tem. nua COlllO das benfeitorIaS ilteis e

necessárias. só podem ser definidos por lIIIt.l lei IUterial ou subltaativa, o que: foi feito

pela Lei nD 8.629193, denominada Lei Agrária. Mesmo que a Lei Complementar nD 76

tivesse cometido a falha de fixar critérios pera apuraçio da indcni7açio a ser pqa ao
cxpropnando. se divergentes daqueles fixados pela Lei DD 8.629193. a preva1Cncia seria
dos cntérios constantes desta tei. já que é assente na dOUlnJta que a lei substamiva

prevalece sobre a adjetiva;

3 • por outro lado. é de se deixar consignado que,
doutnnariameme. benfeitorias sio as acessões artificiais Introduzidas no ím.ilvel pelo

homem. Como tais, e somente a titulo de exemplificaçio, incluem-se as ~DS1JUÇ6es,

casas, cercas. pastagens. florestas plantadas, em suma. tudo aqwlp que o trabalho humano
prodUZIU. Estas benfeitorias sempre foram indeni2adas pelo Poder Público. em dinheiro.
porque assim determIna a Constituição Fedem\. E foi exawnente na esteiJa deste
mandamento constitucional que'.. Lei nD 8.629193 dispos sobre indcnizaçio das

henfeitonas e da terra nua.

Por todo o exposto. e coerente com nossa postuIa.de defesa
inllllltSlgente dos interesses coletivos e publicos. quando em'conflito com aqueles

individuais e privados. VOTO. com relação ao Projeto de Lei nD 2.345196. pela sua

aprovação. E. com relllçlio ao Projeto de Lei nD 2.533196. tendo em vista os arzumentos
juridicos expendidos. pentnemes á com~ncia desta Conussio. noS termos do an. 32.
inciso I. alínea "b" do Regimento Inlemo. VOTO pela sua rejeiçio. coDVldnndo meus
nobres pares a faze-lo também.

Sala da Comissio. eml3de~.:de199t

Parágrafo Único. .4 desapropriação por valor mferior
ao declarado não t1Illorcu a redução do imposloa ser'
pago nem a restituição de quaISquer IftlportdnciaS Já
recolhidas• ..

É de se ressaltar. outrossim. que a Lei nO 8.022. de 12 de
abril de 1990, "que altera o SlSlema de adminislração das recel/as federais. /I dá
Olllras proVidêncIas". transferiü pllt'll a Secretaria da Receita Fede.aI a competência
de adminimaçlo das receitas Dm:Cadadas pelo INCRA. .

Dessa forma. e diante do acima exposto. verifica-se que o
Projeto nO 2.345. de 1996. não deve prosperar: pois perdeu seu objetivo. e por assim
Sl:I". \,oto pela sua rejeição. por trlIW-se da medida mais coemtte.

Bruilia. Sala das Comissões. -""'.1 de maio de 1997.

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

TERMo DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.345-Aflltl

ta termoa do lIll 119. t, do Regimen10 tnterno da Cimera ca
~, o Sr. PreIideme dellIm1inou a abeltuta e divulgBçio na 0Idem do Die dM
CorniIIões de PtazO para apt8leltlaçio de lIIt'IlllIlIas. a partir de 09I0tlI97. por cinco
-.ões. Etgolado o prazo, nio foram lllC8bidas emendai ao projeto. .

sala da Comiasio. em 16 de junho de 1997.

Em que pese a boa técnica legislativa na feitura do Projeto
em estudo e o brilhantismo inerente ao parecer realizado pelo Sr. Deputado Federal
Dilceu Speratico. datado de 27 de janeiro de 1997, não deve ser favorável o voto
pela aprovação do Projeto de Lei nO 2.345. de 1996. De outro modo vejamos.

De autoria do Sr. DeplJladoFcruaado Lopes, foi
colocado em apreciação o Projelo de Lei em tela. dispondo sobre ressarcimento. pela
terra nua e respeclivas benli:ilorias nas ações desapropriatórias promovidas pela
União para fms de reforma agrária. dando outras providencias.

Realizando-se um cotejo entre o Projeto em qullSlão e a
Lei nU 9.393. de 19 dc dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial de 20 de
dezembro de 1996, verifica-se que a matéria ttatada no Projeto de Lei nO 2.345 em
análise já foi disciplinada nesta Lei, em seu ano 22, o qual pede.se vênia pllt'll
transcrevê-lo:

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

O Apensado. Projeto de Lei nt 2.533, de 1996, de autoria do lIQbre Deputado
Serafim Venson. dispõe sobre a desapropriação de terrenos para efeitos de reforma agrária,
considerando, no cômputo das desapropriaç6es, indenização pela não retireda de até 70% das
árvores maduras. levando-se em conta o preço final do benefICiamento da plantaçio. assim
cçrno pelas construções, cercados e complexos de irrigação e abastecimento de água.

Submetidos, para exame de mérito, na Comissllo de Agricuttura e Política Rural,
o Projeto em epígrafe, bem como seu apensado. foram rejeitados, nos tennos ~o pa~r da
Relatora, Deputada Marinha Raupp.

Na Comissio de Finanças e Tribulaçio não foram apresentadas emendas ao
projeto sob análi.., no prazo regimental. . .

Eo relatório.

JJ~--~~~SPERAFlCO ()

Relator I_ RELATÓRIO

. O Projeto de Lei nt 2.345-A. de 1996. de autoria do nobre deputado Fernando
Lopes, objetiva condicionar os valores a serem indenizados aos proprie1irios de terras nuas e
respectivas benfeitorias, objeto de ações desapropriatórias promovidas pela Uniio para fins ~
refonna agrária, aos constantes da úhima guia emitida anterionnente ao decreto desapropriatóno
pelo Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária - INCRA para fins de pagamento <in
Imposto Territorial Rural - ITR. segundo informações cadastrais.

O projeto também faculta aos interessados a revislio dos seus dados cadastrais
junto ao INCRA, com o fito de atualizar os valores da terra nua e respectivas benfeitorias. que
servem de base para o cálculo do ITR e, conseqüentemente, das eventuais ações
desapropriatórias.

I e 11 - Relatório e voto

VOTO EM SEPARADO
(Do Sr. Dep. Moacir Micheleno)

"Art. 22. O valor de terra nua para fins de· depósilo
judicial. que se refere o inciso I. do art. 6" do Lei
Complementar n" 76, tk 06 tkjulho tk 1993. na hip6tese
tk desapropriação do imóvel rt!1"fJI fh que trata o art. 184
do Conslituição. ntJo poderá ser :tIIpIIrior a VTN
declarado, observado o disposto no art. 1-1.

n-VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissio de Finanças maniefestar-se. no. !tnTlc.lloa arts. 32. IX,
"h", • 53. n, do Reglmenlo tnterno da CAmara dos Deputados. aoln sua adequaçio lNnceira e
OlÇllmentária.
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o projeto em pauta propõe que as propriedades rurais sejam desapropriadas
segundo os valores constantes da última guia de ITR emitida anteriormente ao decreto
desapropriatório pelo INCRA, os quais poderão ser atualizados por iniciativa dos respectivos
proprietários rurais.

O apenso, Projato de Lei' 2,533, dejg96. propõe a criação de indenização. não
Drevista pela legislação pertinente, pela não retirada de até 700/0 das áNores maduras
localizadas em propriedade a ser desapropropriada para fins de reforma agrária,

Verifica-se. em principio. que os projetos não colidem com o Plano Plurianual
em vigor, Lei n' 9.276, de 9 de maio de 1996, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1997, Lei
n' 9.293, de 15 de julho de 1996,

Quanto à compatibilidade ou adequação com o orçamento anual, é forçoso
reconhecer que as proposições implicam em aumento da despesa pública, onerando o Tesouro
em quantia que não é possível avaliar. eis que não estimada pelas mesmas.

Em fàce do exposto, SOMOS PELA INADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO
PROJETO DE LEI N' 2.345-A, DE 1996, BEM ASSIM DO APENSADO, PROJETO DE LEI N'
2.533, DE 1996.

Sala daComissfo; em ·JLJ=.cU ~~~:;. N '1'1'1 t
ÇjYj;;':

Deputado Adelson Sálvador
Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinãria realizada hoje:

concluiu. pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nO 2.345196 e

do PL nO 2.533/96, apensado, nos termos do parecer do relator. Deputado Adelson

Salvador.

Art. 30. O Poder Exe<:utivo regulamentar.í esta Lei no prazo de 120

(cento e vinte) dias após sua publicação.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 5". Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFlCAÇÃO

O uso de fomos de microondas está em franca expanslio em nosso

país, ao passo que em países de maior grau de desenvolvimento, está-se demonstrando que

ele pode provocar diferentes danos á saúde. Alguns estudos realizados na Alemanha

sugeriram que o cozimento de vegetais ou aquecimento de leite nestes aporelhos

provocavam anemia, reumatls"!.o ~ ºulros ..males. Foram detectad~~ indicios de que a
resposta dos- ó;~~;;o~ -;,. -estes alimentos era similar a uma resposta a agentes

infecciosos. O cozimento irregular permite a sobrevivência de bactérias, que podem

causar o envenen3Jllento alimentar, ao qual mulheres grávidas, idosos e bebês são mais

vulneráveis.

. Por todos os motivos expostos, conclui-se que o emprego destes

fomos no preparo de alimento~ pode ser perigoso para quem venha a conswni-Ios. Assim

~e",Jo, nada mais justo do que alertar os consumidores do risco potencial ao qual podeJll

estar sendo expostos. Este Projeto de Lei possibilita a opção consciente pelo conswno ou

não de wn alimento que pode trazer problemas. Prevê pena de multa aos infratores, a ser

·jefinida na regulamentação. Assim sendo, diante da seriedade da 3JIleaça que se constata..

':J"lamos com o apoio dos ilustres Pares para que esta iniciativa seja transformada

incontinenti em diploma legal.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz CarlOs Hauly, Presidente;

Anivaldo Vale. Adelson Salvador e Augusto Viveiros. Vice-Presidentes; Júlio César.

Manoel Castro. Osório Adriano. Rogério Silva, Saulo Queiroz, Germano Rigotto.

Hermes Parcianello. Luis Roberto Ponte. Pedro Novais. Arnaldo Madeira, Firmo de

Castro. Fernando Ribas Carli. Maria da Conceição Tavares. Vanio dos Santos, Ar!

Magalhães. Delfim Netto, Fetter JúniDr, Júlio Redecker, Paulo Mourão, Silvio Torres,

José Carlos Aleluia. José Carlos Vieira, Odacir Klein. Basilio Villani, Max Rosenmann e

Jaime Martins.
Sala da Comissão. em 27 de agosto de 1997.

Sala das Sessões, e,4, \ d~1JI!11996

a-~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Pres,dQnt<!' .

PROJETO DE LEI N~ 2_580-A, DE 1996·
(Do Sr. Cunha Bueno)

Obriga a menção no cardápio de restaurantes e lanchonetes da advertência: utmza for
nos de microondas; tendo parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias. pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N° 2.580, DE 1996. A QUE SE REFERE O PARECER.)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

O Cougresso Nacional decreta:

Art. 1-. Todo =tal'Illnte ou lanchonete que faça uso de fomo de
microondas deve estampar em seus cardápios e em luglll' visivel DO estabelecimento a

advertência: "utiliza fomos de miCl'llODdas".

Art. 2". A desobedi!ncia ao disposto nesta lei sujeitará o infmor a
multa.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORlAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.580/96

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão determinou a
abertura e diwlgação na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebimento de
emendas (5 sessões), no periodo de 10 a 17/04/97. Findo o prazo, não foram
recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 18 de abril de 1997.

COMISSÃO DE DEFESA DO CÓNSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I - RELATÓRIO

o Projeto de Lei nO 2.580, da 1996, {;ie autoria do nobre

Deputado Cunha Bueno, propõe a obrigatoriedade de impressão da mensagem

"utiliza fomos de microondas" nos cardápios dos estabelecimentos que utilizem

tais equipamentos no cozimento dos alimentos que servem a seus clientes.



27644 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1997

o projeto não recebeu emendas e cabe-nos, nesta

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, analisar a

questão no que tange à defesa do consumidor e às relações de consumo.

11· VOTO DO RELATOR

o projeto sob comento tem a intenção de proteger o

consumidor, alertando-o para possível prejuízo que possa sofrer sua saúde no

caso de ingestão de certos alimentos cozidos em fornos de microondas.

o efeito das microondas sobre o organismo humano tem

sido investigado e alguns resultados prejudiciais à nossa saúde foram

identificados naqueles que permanecem em locais onde haja incidência direta de
irradiação de microondas.

No entanto, no que se refere aos alimentos processados

nos fomos de microondas, não foram comprovadas a~erações nestes alimento!!

que possam prejudicar ou causar males à saúde humana.

Deputadas Sandra Starling e Joana"D'Arc; e da Comissão de Finanças °e
Tributação, pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N° 2.606, DE 1996, A QUE l?E REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO
I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

Outrossim, os fomos de microondas vêm sendo utilizados

há vários anos, nos países mais desenvolvidos e mesmo no Brasil, por grande

parte da população e não há restricão alauma à venda de tais aparelhos.

Diante do exposto, votamos pela rejeição do Projeto de Lei
nO 2.560, de 1996.

Sala da Comissão, em \ .' \ de \" : ",

l/I .I
DePutadh~mey'~i1h6

Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO

de 1997.

o Congresso Nacional decreta:

Art.!' As instituições financeiras, ficanl obrigadas a manterem diuturnamente
no sistema de ucaixas eletrônÍcos" e &<24 horas", corpo de segurança e instalações
de sistema de 'filmagem e monitoramento pennanentc para proteção dc seus
usuários.

Art.2· O sistema de filmagem deverá ser localizado em local estratégico que
garanta O sigilo da operação regular do usuário, e ao mesmo tempo possibilite a
identificação de possíveis criminosos.

Art.3' O descumprimento de qualquer dos reqmsltos estabelecidos na
presente lei sujeitará seus infratores às seguintes sanções, sem prejuízo de outras já
estabelecidas pela legislação em vigor:

I. Advertência
li. Multa 200 (duzentas) núl Ufirs

A Comissão de Defesa do Consumidor. Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU
unanimemente o Projeto de Lei nO 2.580/96, nos termos do parecer do
relator, Deputado Sarney Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ricardo Izar, Presidente, Cunha Lima, Celso Russomanno e Luciano
Pizzalto, Vice-Presidentes, José Carlos Aleluia, Laura Carneiro, Maria
Valadão, Sarney Filho, Albérico Filho. Fernando Gabeira, Regina Lino,
Salomão Cruz, Gilney Viana, Ivan Valente, Sérgio Carneiro, Socorro Gomes,
Jaques Wagner, Luís Barbosa, Raquel Capiberibe, Aroldo Cedraz. Marcos
Lima, Inácio Arruda, Serafim Venzon, Herculano Anghinetti, Cunha Bueno,
Ushitaro Kamia e Duílio Pisaneschi.

Sala da Comissão, em 20 de agosto de 1997.

PROJETO DE LEI N!! 2.60S-B, DE 1996
(Do Sr. InéciD Arruda)

Dispõe que as' instituições financeiras ficam obrigadas a manter'
diuturnamente no sistema de "caixas eletrônicos" e "24 horas" corpo de
segurança para proteção de seus usuários e instalação de sistema de
filmagem e monitoramento permanentes; tendo pareceres: da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, pela rejeição, contra os votos das

Parágrafo Único- Após a primeira advertência e havendo reincidência, a
multa será cobrada em dobro.

ArtA' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei em 90 (noventa)
dias a partir da sua publicação.

Art.S· Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.6' Revogam-se os disposiões em contrário.

Justificaçio

Apesar do aumento no número de ocorrências de roubo em caiXa'!;
eletrônicOs, as instituições financeiras não se responsabilizam pela segurança dos
correntistas. Só de janeiro á agosto deste ano, foram registrados 173 ocorrência~

desse tipo na grande São Paulo, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública.
As páginas policiais vêm noticiando sistematicamente a prática de roubos e assaltos
à clientes no mom~nto em que estes utilizam os serviços dos caixas eletrônicos e
bancos 24 horas, portanto,. toma-se necessário a adoção de medidas urgentes para a
solução do problema.

O presente Projeto de Lei visa assegurar aos usuários atendimento adequado
e seguro durimte saques ~fetuados no sistema de "Caixas Eletrônicos" e "24 horas".
Em seu artigo primeiro assevera que as instituições financeiras, ficam obrigadas a
manterem diutumamente seguranças e o monitoramento com video dos caixas
automáticos e bancos 24 horas em todo território nacional.

O projeto de lei estabelece ainda que o descumprimento desses requisitos
sujeitará seUS infratores à advertência e multa de duzentas núl Ufirs.

Considerando de.grande relevância esta propositura esperamos contar com o
apoio de todos os ilustres senhores parlamentares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1996

'...:..j -__ l '0-- t. ~'c..._

J Inácio Arruda
Deputado Federal (pCdo&-CE)
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COMISSÃO DE RElAÇÕES EXTERIORES EDE DEfESA NACIONAl.

TERMO DE RECf81MENTO DE EMENDAS

PROJETO DE UI N° 2.608196

Nos lermos elo art. 119. copulo I. elo Regimenlo lnIema do COmera
dos Deputados. o~eràelo pelo art. l°. do ResolUção nO 10191. o Sr. Presidente
determinou o abertura· e divulgoçOo no Ordem do 010 das Comissões· de prazo
para apresentação de emendas. a partir de 1/4/97. por cinco sessões. Esgotaclo o
prazo. não fOlam recebidos emendas ao Projeto.

Sola da Comissão. em 9 de ablil de 1997.

\0~~~~~
WolbiaLóca
5ecretórta

PARECER

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

1- RELATÓRIO

O ilustre Deputado INÁCIO ARRUDA submete à
apreciação desta Casa Projeto de Lei de sua autoria que determina às
instituições financeiras a manutenção de corpo de vigilância e a instalação
de equipamentos de monitoração e gravação j unto aos seus terminais de
auto-atendimento, cominando penas aos infratores dessa disposição.

Em sua justificação, oilustre Autor deplora que as
'Ü1slituições financeiras' nao" se' respõnsabilizem pela segurança dos seus
correntistas, em que pese a ocorrência de inúmeros roubos e assaltos aos
usuários desses sistemas automáticos, observando,. ao fmal, que o fato
exige a adoção de medidas urgentes para a solução do problema. A sua
iniciativa se propõe a a.<;segurar aos usuários um atendimento' adequado e
seguro por parte das empresas prestadoras dos serviços bancários.

A proposição foi redistribuida, nos termos da
Resolução 15/96, á Comissão de ReÍações Exteriores de Defesa Nacional,
à Comissão de Finanças e Tributação e à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, na forina prescrita pelos arts. 24, inciso 11, e 54, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputàdos.

Decorrido o prazo regimental de cinco sessões, a
partir de I°/04/97, a proposição não recebeu emendas nesta Comissão
Técnica.

É o Relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

o Projeto de Lei n° 2.608/96 foi distriblÚdo a esta
Comissão Técnica por tratar de assunto atinente à segurança pública, nos
termos do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Em que pese a louvável preocupação do Autor com a
segurança dos usuários dos postos bancários automáticos, a sua
proposição denota significativo distanciamento da realidade. Na verdade,
os fatos têm demonstrado que grande parcela das abordagens aos ,usuários
são feitas após o saque, sendo seguidos a1é um local onde existam
menores condições de reação e de defesa, para ali perpetrar-se o assalto.

Trata-se, visivelmente, de um problema de segurança
pública, e em decorrência, responsabilidade do E~tado.

Em nosso entendimento. a pretensão de que a
instalação de dispositivos de monitoramento e gravação nos terminais de
auto-atendimento, bem como a permanência de vigilantes no local,
resolverá a questão da segurança dos usuários denota uma visão
extremamente limitada acerca do problema real.

Por outro lado. ainda que a proposta apresentada
pudesse atingir a finalidade pretendida. os custos inerentes á sua
implementação toma-la-iam inexeqüivel. pois, apenas a titulo de
ilustração. 8 despesa associada á contrataçào de vigilância durante vinte e
quatr,o hora.s orça. em média, em cinco mil reais mensai'!; iJ 'que oneraria a
operação de 4.500 terminais (média.i~il.da..n"Iu:ia~~se.ça
nacional) cm mais de vintc milhõ~s de .retlis ptJr 1~al despesa
adicional tomaria invivel a 'rJ1an~icnção da prcstação de um serviço quc

• ja. ôesponta como tendência mundial.
Do exposto. e por considerar que as medidas

propostas implicariam em custos excessivamente superiores aos beneficios
eventualmentc alcançados. votamos pela rejeição do Projeto de Lei nO
:!.608/96

Sala da Comissão, emNde M a';'~ de 1997.

~~,
P~':iOMANTO ........
'. Relator

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. em
reunião realizada hoje. rejeitou o PlOJ.ID d. l.1 nD 2.608196, contra os votos das
DePutadas Sondra Staning e Joana D·Arc. nos termos do parecer do releior. DePutado
Leur Lomanto.

Esltveram presentes os senhOles Deputados: Werner Wanderer •
Presidente em exercício. Móno Covallazzi. José Thomaz Nonô • Vice-PreSidentes. Leur
Lomanto. Aracely de Paula. Aroldo Cedraz. A1dir Cabral. Ciro Nogueira. Luciano
PiZzal1o. LUiz Moreira. Rogério Silva. Clóudio Cajado. De Velasco. Francisco Rodrtgues.
Ronaldo Penm. Edison Andrino. Hélio Rosas. Ivo Mainardi. Nair Xavier Lobo. Nauta de
Conto. Arnon Bezena. Elias Murad. Feu Rosa. Hiióno Coimbra. itamar Sapo. Adroaldo
Streck. Nelson Otach. Pimentel Gomes. Robeio BrandI. Zulale Cobra. Haroldo L1rna.
Hélio Bicudo. Joana D·Arc. Miro Teixeira. Paulo Delgado. Renan KUrfz. Sondra StarJing.
Sérgio Carneiro. Ady1son Motta. A1ceste A1melda. Jair BoIsonaro. João PiZZoIaijf. Ushnara
Kamla. Edson Quelroz. Jolran Frejat e José Rezende.

Sola do Comissão. em 14 de maio de 1997.

~
Deputado WERNER WANDERER

Presidente em exercício

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.608·Al96

Nos termos do art. 119. I. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a,abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas. a partll de 23/05/97. por cinco
sessões Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 03 de junho de 1997.

t~i!~·.~u:l1Ll
Maria Linda Magalhães

Secretária
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COMISSÃO DE FJNANCAS E TRmUTACÃO

j - RELATÓRIO

I,) ProJeto de LeI em epigrafe ohnga as instituições financeiras fi

;nantert'M no!' caIxas eletrônicos corpo àe segurança ~ Sjstema cc filmagem ~

monitoramento, em caráter pennanente e continuo,

A ComISsão de Relações Extenores e de Defesa NaCional opinou

pela relelção do Projeto.

Compete à Comlssào de Finanças e Tributação opínar quanto aCI

mento e adequação financeira e orçamentária da Proposição, que não recebeu emendas

11- VOTO DO RELATOR

No que tange a adequação financeira e orçamentárir. da

propol1ição. nada há. fi apreciar. já que a mesma não traz reflexos diretos e mensuràveis nas
áespe!:>as ou receItas publicas.

Quanto ao mérito, compartilhamos do entendimento da Comissão
dc Relações Exteriores e de Defesa NaCional, no sentido de que a aprovação do Projeto

lOmana invlavel economicamente o serviço oferecldo pelos caixas eletrônicos e que tanto
heneficia os usuarios de bancos.

O prohlema dos assaltos, que se pretende amenizar com o projeto,
existe á custa de diversos fatores, e não será resolvido com a aprovação do Projeto. De

fato, são raros os assaltos pmticados no próprio caixa elelrônico, já que os equipamentos
são instalados em locais que propiciam graIjde margem de segurança aos usuários, como
shopping centers, aeroportos e locais de ampla circulação em gemI.

Desta forma, entendemos que a aprovação do projeto, que a uma
prirn.eira vista pode pai~er benéfico aos usuários de caixas eletrônicos, na verdade virá a

prejudicá·lo~pela simples inviabilização do serviço.

Por todo o exposto, nosso perecer é pela não implicação da
matéria com aumento ou diminUição da receita ou despesa púbica, não j:abendo

pronunciamento quanto à adequação financeim e orçamentária, e no mérito, pela ~ejeição

do Projeto de Lei n' 2.608, de 1996.

SaladaComissão,em~ Çde ~~~' de 1997:

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada' hOjE!,

concluiu, unanimemente, pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição

çja receita ou da despesa públicas, não cabendo pronuriciamento quanto à adequação

financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. do Projeto de Lei nO 2.608196, nos

termos do parecer do relator, Deputado Edinho Bez.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, Presidente;

Anivaldo Vale, Adelson Salvador e Augusto Viveiros, Vice·Presidentes; Júlio César,

Manoel Castro, Osório Adriano, Rogéno Silva, Saulo Queiroz, Germano Rlgotto,

Hermes Parcianelio, Luis Roberto Ponte, Pedro Novais, Arnal90 Madeira, Firmo de

Castro, Fernando Ribas Carli, Maria da Conceição Tavares, Vanlo dos Santos, Arl

Magalhães, Delfim Netto, Fetter Júnior, Júlio Redecker, Paulo Mourão, Silvio Torrer

José Carlos Aleluia, José Carlos Vieira, Odacir Klein, Basílio Villani, Max Rosenmann ~

Jaime Martins.

Sala da Comissão, em 27 de agosto de 1997.

()/~.
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Presidente

PROJETO DE LEI N2 2.669-A, DE 1996
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Altera o art. 5", ·caput·, da lei n" 6.494, de 07 de dezembro de 1977, que dlspGe
sobre 0$ esliglos de estudantes; tendo parecer da Comilllo de Educaçlo, Cultura
e Desportos pela rejelçlo.

(PROJETO DE LEI NO 2.669, DE 1996, A QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
-termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art, l° O artigo 5° "caput", da Lei nO
6.494, de 07 de dezembro de 1977, passa a vigorar
com a seguinte redação:

uArt. 5° A jornada de atividade em estágio,
a ser cumprida pelo estudante, será limitada a 6 (seis)
horas diãrias, e deverá compati1?iliplr-se com o seu
horário escolar.

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data
da sua publicação.

Art, 3° Revogam-se as disposições em
contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta visa limitar em 6 (seis) horas diárias a
jornada dos estágios para estudante de órgão e entidade de administração
pública e privada para que não haja o comprometimento do aluno no
andamento de seu curso, sendo o maior objetivo da nossa sociedade a
formação profissional do individuo.

Se for ultrapassada esta jornada, poderá causar a evasao
escolar estimulada pela exploração de mão-de-obra, que instiga o aluno a
abandonar seu curso sem concluí-lo e assumir empregos de futuro
garantido, por simples falta de oportunidade em conciliar trabalho e
estudo.

Por essas razões empenhamo-nos pela aprovação: .

Sala das Sessões, rYde I Z

~/r~ ~
Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI 6.494 DE 07DE DEZEMBRO DE 1977

DISPÕE SOBRE OS ESTÁGIOS DE ESTU
DANTES DE ESTABELECIMENTOS DE EN
SINO SUPERIOR E DE ENSINO PROFISSIO
N~LIZANTE DO 2° G~U E SUPLETIVO, E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

....................................................._ .
Art .5° - A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida

pelo es~dante, deverá compatibilizar-se com o seu horário escolar e
com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio.

Parágrqfo único. Nos periodos de férias escolares, a jornada
de estágio será estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a
parte concedente do estágio, sempre com a interveniência da institui
ção de ensino.

............................................................................................................u .

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.669, DE 1996

Nos termos do art.' 119, "caput", I, 'do Regimento

Interno da Câmara dos. Deputados, .o Sr. Presidente deterininóu, a
abertura • e divulgaçao na Ordem do Dia das Comissões • de prazo

para apresentação de emendas ao projeto,-a partir de 21 de màrço de

1997, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nllo foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 02 de abril de 1997

c~ ~ .. Cli_ma.
COMISSÃO DE EDUCAdo. CULTURA EDESPORTO

I-RELATóRIO

Com o projeto de lei em epígrafe, busca O nobre Deputldo

BonifiI:ío de Andrada alterar o art. S', 'caput', da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de 1977,

do seguinte teor:

"A jornada de Dlívidade '/li Ulógio, a ur Cllmprido pelo
U/tIdante dtvt1ti ccmpátibilizar-se com o seu horário·t!SCOlar e com o horário da Pane
• /11 qw VtIIha aocornr oestágio".

A a1teraçio proposta tem a redaç!o que segue:

"A jornada de atividade ,m .stágio, a ser CII1Itprida peló
UIIIdanIe, será limitada D 6 (Slis) horas diárias, e deverá compatibilizar-se com O tJIII

horário ucoiar".

Entende OAutor que, se a jornada dos estágios não for limitada a

eis horas. haverá "evasão escolar estimulada pela exploração de mãCHie-<Jbra".

No prazo regímental, não foram recebidas emendas.
A apreciação do mérito cabe a esta Comiss, somente.

n-VOTO DO RELATOR

Presentemente. o estágio de eSlUd.antes está disciplinado na Lei n'
6.494. de 7 de dezembto de 1977, que fOI modificada pela Lei n' 8.859. de 23 de mJrçode
1994. e regulamentadá pelo ~reto n' 87.497. de 18 de agosto de 1982. Para facilitar o

acompanhamento de nosso raciocinio, neste Parecer. usaremos. simplesmente. 'Lei' e

'Decreto'.

o estágio é uma atividade curricular. Segundo o art I', § 3'. da
Lei. o estágio deve "propiCiar a complementação do ensmo e da aprendl:agem", Como

tal. deve ser planejado. excutado. açompanhado e avaliado "em conformidade com os
currículos, programas e calendários escolares".

o Decreto é muito claro ao estabelecer. respectivamente em seus
artigos 2'. 3' e 4',

a) que o estágio deve ser realizado "sob responsabilidade e

coordenaçlIo da Instllulção de e.nsmo":

b) que, por ser procedimento didático-pedagÓgiCO, "o eSIÚ!!1O
curricular é arrVldade dI! competência da msrJtulçdo de ensrno a quem cabe a dt!CISâo

.mbre ~ maltria";

c) que as tnstituições disporão sobre, entre outras materias.
Instrção d.o estágiO currIcular na programaçdo didátIco-pedagógica. carga horárza,
duraçilo; Jornada e slstemállca de orgam:ação.

A lei. por sua vez. impõe que qualquer ajuste entre o estUdante e
a pane concedente do estágio. seja feita "com a Imerveméncia obrzgatórza da InstllUlçdo

de emino" (Cf. l1t- 3').

Cumpre ressaltar que nenhuma empresa e obrigada a aceitar
estagiários (Lei, 'capuf) e que os estudantes não são obrigados a cumpnr o estágIo em

empresas, ou pessoas jurídiCas.em geral. podendo realizá·lo "em empreendimentos ou
, P.t0jetOS rte interesse sociàl" (lei, art, 2'). No que se refere as empresas. o que se lhes

pede l! ·cólaborar no processo educativo" (Cf. ~reto, ar!. 2'). Com muita razão. a loei

do Estágio' nIo tem por finalidade impor isto ou aquilo a qualquer uma das panes
interessadas. ·Tem por finalidade, sim. viabilizar e ordenar a livre negociação enlTe

estuilante é empresa, sob a sujielVÍsão da escola.

É simples: se. apesar de todos esses cuidados com a preservação
dos interesses do estagiário, o estudante não está em condições de realizar o estágIO
oferecido pela émpresa (Cf. Lei, an. I', § 2'), ou a empresa nào temcondlçõcs de
proporcionar experiencia prática na linha de fonnação do estagJário (Cf. Lei, o mesmo
dispositivo).,ou. ainda. não for impossivel'acordo sobre todas as condições de realização
de uni estágio (Cf. Decreto. an. S'). duas allernanvas se oferecem: a) procurar outra
empresa: b) realizar o estágio 'na comunidade' (Cf. Decreto, an. 2').

Do exposto se conclui que a redação dada ao an. 5' na loei do
Est4io' atende plenamente os interesses de todas as panes. A idéia de legislar. em ni,el
federal, sobre jornadas. horários e outras possiveis cláusulas contratuais não se ajusta aos
principios de liberdade e flexibilidade que perpassam a legislação em vigor. Não é por
nada. aliás. que o ano 82 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atnbul aos
si51C!!lLl de ensino o estabeleCImento de nonnas Para a realização. dos estágios e que o
art. 7" do Decreto n' 87.497i82 admite o recurso a agentes de integração entre as escolas
e as empresÀs, inclusive "parojacl/Ilar as condIções de estágIOS currIculares".

Em conclusão. ressalvada a rela intenção do Autor, nosso voto e
pela rejeiçlo do Projeto de lei N' 2.669, de 1996.

Sala da Comissão, em~3de,!.t.j,.,de 1997.



27648 .Quinta-féira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1997

m -PARECER DA COMISSÃO o pre"~ntl: IlroJcto de t.el hu~n dclimr nnrma~ para c~~a]õ

opcruçõc:;. com o Oh,lClI\" preclflllO de C\ Itar desvIO de recurso::. puhhcos. CUl\W la aconteceu

A Comissão de Educa~ão, Cultura e Despono, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o PL nO 2.669/96, nos termos do parecer do
relator, Deputado Paulo Lima.

"lI I' i \.
Dt:\lu..do GERM.\N~ RIGO'ITO

Estiveram presentes os Senhores Deputados Severiano Alves,
Presidente: Ricardo Gomyde. Esther Grossi e Mauricio Requião, Vice-Presidentes:Wagner
Rossi, Ademir Cunha. Mario de Oliveira, Betinho Rosado. Aécio de Borba. Osvaldo Coelho.
Oswaldo Soler. PedroWilson. Ademir Lucas. Gonzaga Patriota, José Línhares. ~laria Elvira.
AugustO Nardes. Flávio Aros. Expedito Jumor. Pedro Yves, Marisa Serrano. Costa Ferreira.
João Thomé Mestrinho, Edinho Araújo, Marcus Vicente, Paulo Lima e Wolney Querroz

Sala da Comissão, em 03 de setembro de 1997 EMENDASAPRESENTADASNA cOMISSÃo

1//&1
PL'2824 /97

""""""'"(X )........... 11t»Sn.'UTlVA
(I~TIVA IMClOIl'JCA.TlYA

( IMXrNADE

PROJETO DE LEI N° 2.824-A, DE 1997
(Do Sr. Gennano Rigotto)

ICõfIiiiI\õ DEfl~ ETRlBUTAÇAO

IOIPUTADO JOSE CARLôS"%.ELUIA

SUplinlir o ali. 2" do PL 28241ll7.

PMTííI6
PFL n;, \111 iWiíNA

Djsp~ sobre a realizaçao de IeIlaO público, em Bolsas de
Valores, de tllUos públicos estaduais e mI.Ilicipais.
Pendente de pareceres das Coml5SOes de Finanças e
Tributaçao e de Constituiçao e Justiça e de Redaçao.

JUSTIFICATIVA

Todas 2IS Bolsas de VakJres Brasilens e de Mercado de Balcão OrganiZado possuem condiçOes para
realizar a negociaçao dos tltulos púbficos em mercado primãrio e secundiuio. assegurando com isso,
tranopa""'=ia. justa lonnação de preços, cap;loridade e eqOidade da participação de lodo. o. egente.
de mercado e investidores. Além disso. pennitirá ampla competiçio no mercado de capitais.

EMENDA ...

I
I llW$Tll\1T?lA I )ADlTIVAOl
IX)WOOIPJCA.TNA

AUTOR

JOSE CARLOS ALELUIA

PL2824 /97

An. 1° - A colocação primária dos titulos da divida pública, emitidos
pelos Estados e Municípios da União, devera se materia1i7J1r atr"és de-Leilão Público a ser
realizado nos pregões das Bolsas de Valores.

Art. 2' - A.f. Bolsas de Valores autOrizadas a realizar leilõcs públicos
de títulos da divida pública dos Estados e Municipios dever:lo ter recunhecido competência
na reahzação de operaçõcs do mercado a visla de oçõcs e de leili,.s de privoti7J1çõcs de
empresas estatais.

Art. 3° ~ o~ lilUlos emitidos pelo!) E~lnt!o!' c Munll:ipios dc\crão ser
registrados. previament.,;:;, num S\\:;tema de Reg.istro ou de Custódia de Tnulos a ser
determinado pelo Bonco Central do Ilrosii

Ar1 -t'l - ;\)10$ a colocm;áo r.Io~ tÍluJos no mercado atravétt do leilão
público, os mesmos pm.l::rà,l ::~r la n':IlICl1t" negoC'iauu!'io no mercado ~t:~unJnrln uc Baldio d~

Titolos.
Art. 5\.1 & COlllpctt: ao Banco Central do 13ra,11 lUHxar 3S normas

complementares e n.:ccssúnus Ú \ inhlll/i1l;iio do diSpoMO nesta lei

,/ I: S T I F , C A ç Ã ()

Art 6° - Esta Id entra em vigor na data de sua puhhcm;ão.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

o presente projeto de lei tem por ob).ti\ o normati...r e
moralizar o processo de colocação de titulos da divida pública dos Estados ,e Municípios
junto ao mercado financeiro e seus investidores.

Em busca da mmalidade, legalidade e transparência das
operações, propõe-se que a colocação primaria desses titulos seja reahzada através de Leilão
Publico em Bolsa de Valores, precedido de Edital dc Leilão e com regras claras que
possibilitem o acesso amplo de todo e qualquer investidor interessado em panicipar do leilão
e adquirir os titulos oferecidos ao mercado.

,\s !3ols115 de Valores Brasileiras,delêm tecnologias e
experiências reconhecidll5 que as capacilam..... execução, com competência, dos I~i\ões

Públicos desses titulos.

1 lUTbJJüSTiKiAÇ0
~I 110 ali. 4' do PL 28241117 a redação quo se segue:

"An. 4'. Após a.coloCação do•• titulo. no mercado ptlmario Rtraves do IoHão púl>lico das Boi.... da:oel:~=do de Batéio Organwtdo. os me-smos podef::lo ser livremente! negOà8dbs no

JUSTIFICATIVA

Tod~S as BolIa~ de VaJores Brasi~im.s e de Mercado de BaJcAo organizado possuem condições PIta
_r a n~ção do. lIlu10s públlCXlS em mercado primário e secundário, auegurando com iUo.
1nInspar!ncia,.jUsta formaçãodi~, caJ?i"'tldade e eqlildllde de particip.1lção de todos os agentes
de mercado e If'IVRsüdores. ANtm dISSO. permiüf;B ampla competiçlio no mercado de capitais.

Os escândalos já registrados, envolvendo a colocaçio e,
negociação de titulos estadoais c municipais, deixam claro o nivel de corrupção e sonellaç~o

fiscal existentc no pais, quanto a estes procedimentos. Com a colocação primária desses
titulas através de Leilão Público em Bolsas de Valores, cenamenle estas distorçõcs serão
corrigidas

,( .. ,.i::'

DATA /
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com isso. está se criando a competitMdade entre os prestadores de serviços de custódia que resultarão
entre outras vantagens, em menor custo para as emissoras de titulas públicos.

I )AOlTlI/ADfi

~.

( )SUPRESSIVA ()IU85munvA
()AGW1'JHA,TtVA IX)UOOIFK:ATlVA.

/ / ASSINATURA

PL2824 /97

AtJrOR

JOS~ CARLOS ALELUIA

"é.l..

TEXTOJJUSTIF1CAÇAO

Dê.se ao art. 5' do PL 2824/97 a redaçãD que se segue:

DEPUTADO

PROPOS

\ COMISSAO DE FINANÇAS E l"RlBUT,I,ÇAO

IEstabelece ainda, o contet,jdo mínimo de informações que deveráo constar do Edital, objetivando dar
"'1aior transpar~ncia ao processo de colocação e negociação de titulos pt,jblicos.

( )ADITIVADE

PL2824 /97

ICOMlSiAló Dê I"INANÇAS E TRl8UT#OÇÃÕ

IDEPUTADO JOSe CARLOS ltrtUIA

TEXTOIJUSTlf~

Có-se 80 zrt. 3' do PL 2824197 a ~.çf.o que se_:

"M 30. Os tltulos representativos da divida p6bHca dos Estados, Distrito Federai e Municlpios, para
poderem ser colocados em kJilAo e para a posterior negociação no mercado sacundilrio. devem ser
pnMarriente registrados escrituralmente em sistema ou SQfViço de cust6dia de titulos, aprovado pelo
Banco Central do Brasil ou pela Comlssflo de Valores Mobiilárlos: I

I

JUSTIFICATIVA I
A presente emenda visa ampliar o nútnero de entidades que possam prestar o serviço de custbdia de·
Ululos ptlbHcos, desde que aplD'llldos pelo Banco centrai do Brasil ou pela Comisdo de Va_
MObiliários.

JUSTIFICATIVA

"Art. 5°, Compete ao Banco Central ao 8rasil e a Comissão de Valores Mobiliários baixarem as normas
complementares e necessárias â viabllizaçêo do disposto nesta Le!." .

A ~~s.enle emenda visa incluir a ComIssão de Valores Mobiliários entre as instituições autorizadas a
baixar!$';"!\_~ormas sobre a matéria, em sua área de competência, que abrange as Botsas de Valores e
os Mercalh.'6, ~e Balc:lo Organizados.

,7[;'7",
/ ASSINATURA

,.,- .. ,~ .. ,~: '..
DATA

1....:. ,, ~., '

""TA

EMENOA N°

~!

Parâgrafo Único. Os editais referidos no caput conterao as seguintes informações:

T OJJU TIFI
Oê-se aD art. l' dD PL 2824/97 a redaçãD que se segue:

"Art. 1'. Os titulas de emlssao dos Tesouros dos Estados, do Dlstrilo Federal e dos Municlpios serão
lançados por meio de leJlões públicos especlficos, realizados porl bolsas de valores brasileiras ou
mercado de balcão organizado, cujos editais serão acessíveis a todas instituições autorizadas a operar
nos mercados financeiros e de capitais e conterão Informações sobre a5 condições especificas de cada
emissão, definIdo. ainda, que o processo óe colocação será baseado no critério de melhor ofena para
os respectivos Tesouros.

l~r.\~~~)
Maria Unda Ma921lhães

secretária

Sala da Comissão, em 23 de abril de 1997.

Nos termos do art. 119, i, do 'Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 14/04/97, por cinco
sessões, tendo, ao seu término. este órgão técniCO recebido 5 emendas.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.824197

( )ADIlIVAOE

CLA5SIFI

( )5UPRESSlVA I )SUOSTJTU11VA
()AGU1Tf~TlVA pqMoOIACATlVA

DISPOSITIVO

A OR

DEPUTADO JOSe CARLOS ALELUIA

PL2824 /97

ICOMISSAO DE FINANÇAS E: TRIBUTAÇÃO

a) o valor, o local e a data de cada ienao;
b) o local de subscrição;
c) os juros, a correção monetária ou cambiai, quando a uma delas sujeito, os prazos e a forma de

pagamentos dos juros, das amortizações e resgates;
d} limites máximos de desconto, Quando os titulos forem emitidos pelo critério de valor de face de

resgate;
e) taxa máxima de juros, quando o leilão tiver por objeto esta~elecer a taxa de juros dos titulas a serem

emitidos."

PROJETO DE LEI N° 2,825·A, DE 1997
(Do Sr. Germano Rigotto)

JUSTIFiCATIVA

Os pregões e sistemas eletrônicos das 80lsas de Valores e dos Mercados de Balcão organizados estao
capacitados a garantir transparência às negociações dos tltulos públicos em mercado primario,
possibilitando uma melhor formação de preços e a conseqOente otimização da colocação das titulas
pZlr8 os governos emissores. Além disso, deve-se ressaltar a segurança adicional do sistema de
negociação em bolsas de valores, que mantêm um registro completo dos neg6clos realizados com
identificação dos agentes envolvidos, e a capilaridade existente neste sistema, que permile a recepção

I de ordens de todo o pais e amplta a base de participantes e do p6bllco InvestldDr, sem preiuizo de sual

I
capacidade de centralizar as negociações. .

A presente emenda inclui o Distrito Federal com o objetivo de dar a este o mesmo tratamento dos
demais Estados da Federação.

Dispõe sobre a realização de leilão público, em Bolsas de Valores, para colocação
primária de debêntures emitidas pelas companhias estatais controladas pela União,
Estados ou Municípios; tendo pareceres: da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação, com substitutivo; da Comissão de Finanças e Tributação
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto á adequação financeira E\
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. Pendente de parecer
da'Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. .

(PROJETO DE LEI N° 2.825, DE 1997, A QUE SE REFERE O PARECER)
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Setembro de 1997

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

111- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator •
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - As Debêntures, conversíveís ou não, emitídas pelas
empresas controladas pela União, Estados ou Munícipios, deverão, após sua aprovação e
registro na CVM - Comissão de Valores Mobílíários, serem colocadas no mercado primário
através de Leilão Público a ser realizado nos pregões das Bolsas de Valores.

Art. 2° - As Debêntures emitidas pelas empresas controladas.
pela União, Estados ou Municípios somente poderão ser negociadas nos mercados
secundários de Balcão ou de Bolsas após a colocação primaria desses títulos via'Leilão
Público.

Art. 3° - Compete a Comissão de Valores Mobílíários e ao
Banco Central do BrasH. cada qual no âmbito de sua competência legal, baixar os
procedImentos complementares para a realização e fiscalização dos Leilões Públicos.

Art. 4° - Esta leI entra em ,;gor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A realização de Leilão Público, em Bolsas de Valores, de Debêntures
emitidas por empresas controladas pela Unilio, Estados ou Municipios, tem por finalidade dar
total transparência ás operaçães de colocação primária, encontrar um preço justo para esses
títulos e possibilitar a partiCIpação de todos os investidores interessados na aquisição dessas
Debêntures.

Em nome da decência, da moralidade e da defesa do dinheiro público,
propõe-se a aprovação do presente projeto de leí que disciplinara todo processo de emissão e
lançamento das Debêntures emitidas pelas Empresas Públicas e também obrigara a Comissão
de Valores Mobílíãrios a fiscalizar as operaçães com esses títulos.

Sala das Sessões, em i) 5; I""'" tt (q1-

... i'
~ v'''v "-J...ivv...,

Deputado GERMANO RlGOTl'~

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMéRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.825/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentaçAo

de emendas, a partir de 4/4/97, por cinco sessOes. Esgotado o prazo, não

foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 14 de abril de 1997

I· RELATÓRIO
Com o presente projeto de lei, o ilustre Deputado GennlllO Risono pretende

que a colocação, no mercado primário, de debêntures emitídas Pelas empresas controlidas

pela Unilio, Estados ou Municipios séja efetuada, obrigatoriamente através de leillo público

a ser realizado nos pregões das bolsas de valores.

Prevê, ainda, a proposição, que os mencionados títulos somente poderio ser

negociados no mercado secundário após a colocação primária feita através de pregões das

bolsas de valores.

o projeto foi encamínhado a esta Comisslio de Economia, Indústria e

Comercio pua ser apreciado quanto ao mérito da matéria.

NIo houve, em tempo hábil, apresentação de emendas.

Foi, em plenário, aprovado requerimento de urgência pua a apreciação do

projeto pelo que o mesmo está tramitando simultaneamente nas comissões.

11 • VOTO DO RELATOR

Este relator, após exame da matéria e discussão com o autor da proposição,

deputado Germano RigO\lO e com o relator na Comisslio de Finanças e Tributação, deputado

Luiz Carlos Hauly; decidiu apresentar idêntíca emcndÍI substítutíva à aprcscnlllda na

mencionada Comissão, transcrevendo, aqui, argumentos expendidos pelo citado Relator:

"Em relação aos leilões públicos, entendemos que devcdo ser cspecitiCOl

com o objctívo de conferir-lhes maior segurança. Outrossím, afim de

cstímular a competíçlio entre as entidades que atuam no mercado de

capitais, julgamos conveniente que, além das bolsas de valores, outras

organizações autorizadas pela CVM possam também realizar os leillles

públicos.

É evidente q';' a estrutura negociai de que silo dotadas, atualmente, _

entidades autorizadas a realizar leilões públicos permite gmntir

transparência às negociações, possibílítando uma melhor fonnaçlo de

pn:ços e a COIlICqÜCllte otímizaçio da colocação dos títulos pua u.

sociedades emissoras. Acrescente-se a segurança proporcionada pela

estrutura dos selVÍços, que mantên registro completo dos l\CBÓCiÓs

realizados, com identificação dos compradores, vcndcdorcs e

intennediàri05 envolvidos.

Por outro lado, a esu;mura operacional dos sistemas de COIIIunicaçio

daquelas entidades permite a rccepçlio de ordens de todo o Brasil,

ampliando-se, assim, a base de particípantes do público investidor.

Destaca-sc, ainda, como ímportante conseqüencia deste processo, a ampla

diueminaçio' de ínformações relativas aos negócios em nivel nacional,

compreendendo desde o início da realização dos leilões até os resultados

obtidos."

Diante do exposto, o voto do Relator, na Comissio de

Economia, Indústria e Comércio, é pela aprovação do PL nO 2.82SI97," do

ilustre deputado Germano Rigotto, na forma do substítutívo anexo.

Sala da Comissão, i!" lx!: Roo" ro lJC jQq..

.~~ ~.@.rJ.t.'~/ARIBEIRO CORREIA DE ARAÚJ
SecretflrilJ
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SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Dispõe sobre a emisslo de valores mobiliários
iepresentativos de dividas de sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela Unilo,
pelos Estados, Distrito Federal e Municlplos, e
dá outras providências.

o CONGRESSO NACIONAL deerets:

Ar!. \' 05 valores mobiliários representativos de dividas, inclusive
debentures, conveBiveis ou 010 em ações, de emisslo pública das sociedades de econornil.
mista sob controle dimo ou indireto da Unilo, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, SUIS subsidiárias e controladas, direta ou indi":1lUl\ente, após o devido registro
OI. Comisslo de Valores Mobiliários - CVM, serlo lançados por meio de 1eillo público· ou
ofertl. públíca especificas, realizados em recinto ou sistema mantido por entidade
auto-reguladom autorizada pela CVM e que atenda, no minimo, as seguintes condições:

I - assegure a imediata e ampla disseminaçlo das ofertas concorrentes
dos negócios fecbados;

II - assegure condições de interatividade entre os participantes, durante
a realização do leilão;

1II - obrigue ao fechamento dos negócios pelas melhores ofertas no
momento da realização do leilão, consideradas todas as ofertas então existentes.

§ l' Para os efeitos deste artigo, entende-se como entidade
aUlo-reguladora aquela que atuar sob a supervisão da Comissão de Valores MobiHârios e
iiver' poderes 'para regular e fiscalizai' seus respectivos membros e as operações nela
realizadas.

§ 2' Os editais dos leilões e ofertas públicas referidos no capu!,
observada a legislação em vigor, serão acessiveis a todas as instituições ~'Itorizadas a operar
nos mercados financeiro e de capitais e conterão informações sobre as cundições de cada
emissão, definindo, ainda, que o processo de colocação será baseado no critério de melhor
oferta para as respectivas companhias emissoras. .

P' Os' editais referidos no par"grafo anterior conterlo, pelo menos, as
seguintes informações:

1- o v,alor, o local e a data de cada leilão ou ofertl. pública;
II - o lcieál dê subscrição; ,
1II - a quantidade e a data da emisslo; õs juros, a participaçlo no lucro

da companhia e o prêmio de reembolso, se assegurados, conforme, o caso, a forma de
atualizaçlo do principal, os prazos e a forma de pagamento dos direitos conferidos, das
amonizações e dos resgates, bem como a garantia constituida e d~mais caracteristicas dos
respectivos valores mobiHários,

Arl 2' A emissãn dos valores mobiliârios referidos no Ar!. I·,
mediante subscrição privada, depende de autorização da Comissão de Valores Mobiliários.

. , 'Parãgrafo único. A sociedade emissora deverà informar as condiçile:l
de: cada emissão à Comissão de Valores MobiHários, que terá até 30 dias para manifestar·se
conclusivamente sobre as condições propostas para a operação.

An 3'. Quando a emisslo, pública ou privada de valores mobiliários
representativos de divida, inclusive debCnlures, de que ttata esta lei, contar com garantias
Prestadas pela Unilo; Estado; DistriiO Federal e Municipios, a Comissão de Valores
Mobiliários, previamente à manifestaçlo referida no Arl 2' ou li concessão de registro,
ouvirà o Banco Centtal do Brasil, o qual se pronunciarà no prazo de até 10 dias, quanto ao
atendimento ás disposiç~ do Senado Federal sobre endividamento público.

Parãgrafo único, Compete ao Conselho Monetário Nacional baix&r as
normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste arrigo.

Arl 4' Os valores mobiliários a que se refere o An. I' , mantidos em
tesouraria pelas sociedades nele citadas, somente poderão retomar ao mercado por meio de
leilões públicos apás o competente registro de distribuição secundária DI. Comissão de
Valores Mobiliários.
An. 5' Aamortização antecipada·dos valores mobiliários a que se refere o An. I, assim como
a aquisição ou o resgate parcial, deverão ser feitos mediante leilão de recompra realizada em
recinto ou em sistema mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissãn de
Valores Mobiliârios, observado o disposto naquele.anigo.

Ar!. 6', Após a colocaçlo no mercado primârio, na formà prevista no
Ar!. I', 05 valores mobiliários representativos de dividas, inclusive debCntures, nele referidos,
somente poderão ser negociados no mercado secundário organizado, em recinto ou sistema
mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários.

Ar!. 7" 05 valores mobiliários referidos no caput do Arl 1°, para
poderem ser colocados em leillo e admitidos à negOCIação no mercado secundário
organizado, devem ser previamente registradõs em siStema oU serviço de custódia de valores
mobiliàrios mantido por ,entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valoras
Mobiliários. '

Arl 8° Compete à Comissão de Valores Mobiliários baixar as normas
complementares necessárias ao cunóprimento do disposto nesta lei.

An. 9" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Arl 10' Revogam-se as disposições em contrário.

,_ jq'l+
Sala das Comissões, ,;ç ])r nGasrrJ ~

11\ - PARECER DA COMISSÃO

AComissão de Economia, Ind~strla e Comércio, em reunlao
ordlnArla realizada hoje, opinou, unanimemente, pela APROVAÇÃO, com
SublliIutlvo, do Projeto de lei n· 2.825197, nos tenoos do parecer do Relator,
Deputado Odacir Klein,

Estlveram presentes os Senhores Deputados:
Rubem Medina - Presidente. Neuto de Conto e José Carlos

Lacerde - VIce-Presidentes, Antonio Salhmann, Candlnho Mattos, Enlvaldo
Rlbelm, Franelseo Horta, Herculano Anghlnettl, Israel Pinheiro, Joao Ribeiro,
Uma Netto, Marllu GulmarAes, Odacir Klein, Paulo Sauer, Paulo Rltzel, Renato
Jol1nsson, 01150 Speralico e João Plzzolatl!.

Sala da comissaa:2m10 d :mbm de 1997

/ _ .!&J-
_ Deputado/ EM MEDINA

Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Di$piU sobre a e'1fiuilo de "Dlons mobi/ldrios
rtpnStlfla/iVOS de djvidas da ·socj~datks comroladas.· d/n/a
ou indire/a"'~nIe. pela C:nI40. pelos Estados. Dlltrito
F,d,ra! t MunlcipioJ. r dá OUIrLU providincJos.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os valores mobiliários representativos de
dívidas, inclusive debêntures, conversíveis ou não em aÇÕes, de
emissão pública das sociedades de economia mista sob controle
direto ou indireto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municlpios, suas subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente,
após o devido registro na Comissão de Valores Mobiliários • CVM,
serão lançados por meio de leilão, púbjico ou oferta pública
especificos, realizados em recinto ou sistema mantido por entidade
auto-reguladora autorizada pela CVM e que atenda, no mínimo, as
seguintes condições:

I • assegure a imediata e ampla disseminação das
ofertas concorrentes dos negócios fechados;

11 - assegure condições de interatividade entre os
participantes, durante a realização do leilão;

111 - obrigue ao fechamento dos negócios pelas
melhores ofertas no momento da realização do leilão, consideradas
todas as ofertas então existentes.

§ 1° Para os efeitos deste artigo, entende-se como
entidade auto-reguladora aquela que atuar sob a superviEão da
Comissão de Valores Mobiliários e tiver poderes para regular e
fiscalizar seus respectivos membros e as operações nela realizadas,

§ 2° Os editais dos leilões e ofertas
públicas referidos no caput, observada a legislação em vigor, serão
acessíveis a todas as instituições autorizadas a operar nos mercados
financeiro e de capitais e conterão informações sobre as condições de
cada emissão, definindo.. ainda, que o processo de colocação será
baseado no critério de melhor oferta para as respectivas companhias
emissoras,

. § 3° Os editais referidos no parágraf~r

conterão, pelo menos, as seguintes informações:
I . o valor, o local e a data de cada leilão ou oferta

pública;
11 - o local de subscrição;
111 • a quantidade e a data da emissão', os juros, a

participação no lucro da companhia e o prêmio de reembolso, se
assegurados, conforme, o caso, a forma de atuali?Bção do principal,
os prazos e a forma de pagamento dos direitos conferidos, das
amortizações e dos resgates, bem como a garantia constiturda e
demais características dos respectivos valores mobiliários.

Art. 2° A emissão dos valores mobiliários referidos no Art.
1°, mediante subscrição privada, depende de autorização da
Comissão de Valores Mobiliários.
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Parágrafo único A sociedade emissora deverá informar as
condições de cada emissão à Comissão de Valores Mobiliãrios, que
terá até 30 dias para manifestar-se conclusivamente sobre as
condições propostas para a operação.

Art. 3° Quando a emissão, pública ou privada de valores
mobiliários representativos de dIvida, inclusive debêntures, de que
trata esta lei, contar com garantias prestadas pela União, Estado,
Distrito Federal e Municipios, a Comissão de Valores Mobiliários,
previamente à manifestação referida no Art. 2" ou à concessão de
registro, ouvirá o Banco Central do Brasil, o qual se pronunciará no
prazo de até 10 dias, quanto ao atendimento às disposições do
Senado Federal sobre endividamento público.

Parágrafo único Compete ao Conselho Monetário
Nacional baixar as normas complementares necessárias ao
cumprimento do disposto no caput deste artigo.

Art. 4° Os valores mobiliários a que se refere o Art. 1°,
mantidos em tesouraria pelas sociedades nele citadas, somente
poderão retornar ao mercado por meio de leilões públicos após o
competente registro de distribuição secundária na Comissão de
Valores Mobiliários.

Art. 5° A amortização antecipada 'dos valores mobiliários a
que se refere o Art. 1°, assim como a aquisição ou o resgate parcial,
deverão ser feitos mediante leilão de recompra realizada em recinto ou .
em sistema mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto naquele artigo.

Art. 6° Após a colocação no mercado primário, na forma
prevista no Art. 1°, os valores mobiliários representativos de dívidas,
inclusive debêntures, nele referidos, somente poderão ser negociados
no mercado secundário organizado , em recinto ou sistema mantido
por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários.

Art. 7° Os valores mobiliários referidos no caput do Art. 1°,
para poderem ser colocados em leilão e admitidos à negociação no
mercado secundário organizado, devem ser previamente registrados
em sistema ou serviço de custódia de valores mobiliários mantido por
entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários.

Art. ao Compete à Comissão de Valores Mobiliári.os baixar
as normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto
nesta lei.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10° Revogam-se as disposições em contrário.

O projeto foi encaminhado a esta Comissão de Finanças e Tributação para ser

apreciado quanto aos aspectos financeiro e orçamentários püblicos. e. também. para exame do

mCrito da matéria.

fi - VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão de Finanças e Tributação. em exame preliminar, apreciar

o projeto de lei quanto a sua adequação financeira e orçamentária, conforme preve o art. 32,

IX, h, do Regimento fnterno da Cíimara do. Deputado•.

: Na conformidade das disposições regimentais, somente aquelas proposições

que "hnponem aumento ou diminuição de receita ou despesa pública" estio sujeitas ao exame

de compatibilidade ou adequação financeira ou orçamentária. No caso panicular. a matéria

tratada no projeto não tem repercussão. direla ou indireta, no. orçamentos da Unilo. eis que

se reveste de caràter essencialmente normativo, sem impacto financeiro ou orçamentário.

Quanto ao mérito, entendemos que a iniciativa do nobre Deputado Germano

Rigolte é muito importante e meritória, visto que pretende emprestar segurança. rransparencia

e moralidade as operações com debêntures emitidas por empre.as controladas, direta ou ,

indiretamente, pela União. pelos Estados e Municipios. ~

o projeto de lei dispõe que as operações de lançamento dos titulas sejam,

obrigaroriamente. realizadas nos pregões das bolsas de valores, facultando-se que, nu

posteriores negociações de mercado secundário, possam ser utilizados os mercados de baleio,

....igindo.se. todavia, a panicipação da Comissão de Valores Mobiliários. CVM e do Banco

Central do Brasil em todo o processo. aos quais compete. no âmbito de suas competl!nciu

legais. baixar procedimentos complementares para disciplinar a realização dos leilões públicos.

Em face da relevãncia do assunto. decidimos aprofundar o estudo a respeito e,

por conseqúência. oferecer alterações ao texto original com o propósito de aperfeiçoar o

I :5 •
,~putado USEM MEDINA

Presidente

sala da Comissão, ell1 1 1997.
projeto. Por isso mesmo. em emenda substitutiva, propomos maior disciplinamento legal da

matéria de sane que, além das debêntures, as operações em.causa possam abranger os demais

valores mobiliarias representativo.. de dívidas d'\S sociedades de que se trata.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I· RELATÓRIO

Com o presente projeto de lei. o ilustre Deputado Germano Rigolto pretende

Em relação aos leilões públicos, entendemos que deverão ser específicOl com

o objetivo de conferir-lhes maior segurança. Outrossim, afim de estimular a competiçlo entre

u entidades que atuam no mercado de capitais. julgamos conveniente que, além das bol.as de

valores. outras organizações autorizadas pela CVM possam também realizar os leilões

que a colocação. no mercado primário. de debêntures emitidas pelas empresas controladas

pela União, Estados e Municipios se!a efetuada, obrigatoriamente. através de leilão público a

públicos. ~
É evidente que a estrutura negociai de que são dotadas. atualmente. essas

Mr realizado n05 pregões das bolsas de valores.

A proposição prevê. ainda, que os titulas referidos somente poderão ser

negociados no mercado secundário após a colocação primaria feita através de pregões das

bolsas de valores.

entidades autorizadas a realizar leilões públicos permite garantir transparência as negociações.

possibilitando uma melhor formação de preços e a conseqüente otimização da colocação dos

titulas para as sociedades emissoras. Acrescente-se a segurança proporcionada pela estrutura

dos serviços, que mantem registro completo dos negócios reaIiZJldo•• com identificação dos

compradores. vendendores e intermediários envolvidos.
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Por outro lado, a estrutura operacional dos sistemas de comunicação daquelas

entidades permite a recepção de ordens de todo o Brasil, ampliando-se, assim, a base de

panicipantes do público investidor, Destaca.se, ainda.. como imponante consequência deste

processo, a ampla disseminação de informações relativas aos negócios em nivel nacional,

compreendendo desde o inicio da realização dos leilões até os resultados obtidos,

Diante do exposto, somos pela não implicação do PL n' 2,825, de 1997, em

aumento ou diminuição de receita ou da despesa publica, não cabendo pronunciamento quanto

I
à adequação financeira ou orçamentaria e, no mérito, pela aprovação do projeto, na forma do

Substitutivo anexo,

Sala da Comissão, em 21 de agosto de 1997,

(l'j~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Relator

SUBSTIT!JTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

"Dispõe sobre a emissão de valores
mobiliários representativos de dividas de sociedades
controladas, direta ou'lndiretamente, pela União, pelos
Estados, Distrito Federal e Municipios, e dá outras
providências."

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Os vaiares mobiliários representativos de dívidas, inclusive

debêntures, conversiveis ou não em ações, jde emissão pública das sociedades de

economia místa sob controle direto ou Indireto d" União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, suas subsidiárias e controladás, direta ou indiretamente, após o devido

registro na Comissão de Valores Mobiliários; CVM, serão lançados por meio de leilão

público ou oferta pública especificas, realizados em recinto ou sistema mantido por

entidade auto-reguladora autorizada pela CVM e que atenda, no minimo, às seguintes

condições:

I • assegure a imediata e ampla disseminação das oferta~

concorrentes e dos negócios fechados;

11 • assegure condições de interatividade entre os participantes,

durante a realização do leilão;

111 - obrigue ao fechamento dos negócios pelas melhores ofertas no

momento da realização do leilão, consideradas todas as ofertas então eXistentes.

§ 1° Para os efeitos deste artigo, entende-se como entidade

autoreguladora aquela que atuar sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e

tiver poderes para regular e fiscalizar seus respectivos membros e as operações nela

realizadas.

§ 2° Os editais dos leilões e ofertas públicas refendos no capur,

observada a legislação em vigor, serão acessiveis a todas as instituições autorizadas a

operar nos mercados financeiro e de capitaiS e conterão informações sobre as condições

de cada emissão, definindo, ainda, que o processo de colocação será baseado no critério

de melhor oferta para as respectivas companhias emISsoras.

§ 3° Os editais referidos no parágrafo anterior conterão. pelo menos,

as seguintes informações:

I • o valor, o iacal e a data de cada leilão ou oferta pública;

11 • o local de Subscnçáo;

111 • a quantidade e a data da emISsão, os juros, a participação no

lucro da companhia e o prêmio de reembolso. se assegurados, conforme o caso, a forma

de atuali;:açáo do principal, os prazos e a forma de pagamento dos direitos conferidos, das

amortizações e dos resgates, bem como a garantia constituída e demais caracteristicas

dos respectivos valores mobiliários;

Ar\. 2· A emissão dos valores mobiliários refendos no art, 1°,

mediante s~bscrição pnvada, depehde de autorização da ComISsão de Valores Mobiliários,

Parágrafo único, A sociedade emissora deverá informar as

condições de cada emissão à Comissão de Valores Mobiliários, que terá até trinta dias

para manifes!"r-se conclusivamente sobre as condições propostas para a operação.

Art. 3° Quando a emissão, pública ou privada, de valores mobiliários

representativos de divida, inclusive debêntures, de que trata esta Lei, contar com garantias

prestadas pela União, Eslados, Distrito Federal e Muntclpios, a Comissão de Valores

Mobiliários, previamente à manifestação referida no art, 2° ou á concessão de registro,

ouvirá o Banco Central do Brasil, o qual se pronunciará no prazo de até dez dias, quanto

ao atendimento às disposições do Senado Federal sobre endividamento público.

Parágrafo único. Compete ao Conselho Monetário Nacional baixar as

normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.

Art. 4° Os vaiares mobiliários a que se refere o 'art. 1°, mantidos em

tesouraria pelas sociedades nele citadas, somente poderão retomar ao mercado por meio

de leilões públicos após o competente registro de distribuição secundária na Comissão de

Valores Mobiliários,

Art. 5° A amortização antecipada dos valores mobiliários a que se

refere o a.rt. 1°, assim como ~,a~uisição. ou o resgatepareial, deve~Ao ser feitos mediante

leilAo de· recompra realizado em recinto ou em sistema mantido por entidade

auto.reguladora autorizada pela Comissio de Valores Mobiliários, obseNado o disposto

naquele artigo,

Art. 6° Após a colocação no mercado primário, na forma prevista no

art. 1°, os valores mobiliários representativos de dívidas, incJu~i';e debêntures, nele

, referidos, somente poderio ser negociados no mercado secundário organizado, em recinto

ou em sistema mantido por entidade euto-reguladora autorizada pela Comissio de Valores

Mobiliários.

Art, 7° Os valores mobiliários referidOS no caput do art. 1·, para

poderem ser colocados em leilio e admitidos à negociação no mercado seclJnd~rio

organizado, devem ser previamente registrados em sistema ou seNIçO de custódia de

valores mobiliários mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissio de

Valores Mobiliários.

Art. 6· Compete à Comisdo de Valores Mobiliários baixar as normas

complementares necessárias ao cumprimento do disposto nesta LeI.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário,

Sala da Comissão, em 21 de agosto de 1997,

GlftYo-v1
Deputado áirz CARLOS HAULY

Relator

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reuniãd ordinária realizada hoie,

opinou, unanimemente, pela não implicação da matéria com aumElnto ou diminuição da

receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação

financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, do Projeto de Lei nO 2.87.5/97.

com Substitutivo, nos termos do parecer do relator. Deputado Luiz Carlos Hauly.
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Estiveram presentes os Senhores D~putados Luiz Carlos Hauly, Presidente;

Adelaon Salvador e Augusto Viveiros, Vice-Presidentes; Júlio' César, Luiz Braga,

Manoel Castro, Osório Adriano, Saulo Queiroz, Edinho B~i:' ~erman? Rigotlo,

Gonzaga Mota, Luís Roberto Ponte, Pedro Novais, Arnaldo Madeira. Firmo de Castro,

Roberto Brant, Fernando Ribas Carli, Maria da Çonceição Tavares, Vanio dos Santos,

Delfim Netto, Júlio Redecker, Paulo Mourão, Silvio Torres, Eujácio Simões, José Carlos

Vieria, Odacir Klein e Max Rosenmann.

~~2~~~D~e~p~ut~a~do~A~U~GU:0VIVEIROS

Presidente em exercício

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT

"DisPÕe sobre a emlSsao de valores
mobiliários representativos de dividas de sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela União, pelos
Estados, Distrito Federal e Municipios. e dá outras
providências." ..

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" Os valores mobiliários representativos de dividas, inclusive

'debinfures. conversíveis ou não ~m ações. de emissão pública das sociedades de

economia mista sob controle direto ou indireto da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municipios, suas subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente, ap6s odevido

registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, serão lançados por meio de leilão

público ou oferta pública especificos, realizados etn reclnto ou sistema mantido por

entidade auto-reguladora autorizada pela CVM e que atenda, no minimo, às seguintes

con~ições:

I - essegure a imediata e ampla disseminação das ofertas

concorren!es e dos negócios fechados;

11 - assegure condições de interatividade entre os particlpantes,

durante a realização do leilão;

111 - obrigu!, aO fech!!mento dos negócios pelas melhores ofertas no

momento da realização do leilão, consideradas todas as ofertas enlão existentes.

§ 1° Para os efeitos deste artigo, entende-se como entidade

autoreguladora aquela que atuar sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e

tiver poderes para regular e fiscalizar seus respectivos membros e as operações nela

realizadas.

§ 2" Os editais dos leilões e ofertas públicas referidos no caput,

observada a legislação em vigor, serão acessiveis a todas as instituições autorizadas a

• operar nos mercados financeiro e de capitais e conterão informações sobre as condições

de cada emissão, definindo, ainda, que o processo de colocação será baseado no critério

de melhor oferta para as respectivas companhias emissoras.

§ 3° Os editais referidos no parágrafo anterior conterão, pelo menos,

as seguintes iniormações:

I - o valor, o local e a data de cada leilão ou oferta pública;

11 - o local de Subscrição;

111 - a quantidade e a data da emissão, os juros, a participação no

lucro da companhia e o prêmio de reembolso,. se assegurados, conforme o caso, a forma

de atualização do principal, os prazos e a forma de pagamento dos direitos conferidos, das

amortizações e dos resgates, bem como a garantia constituída e demais características

dos respectivos valores mobiliários;

Art. 2° A emissão dos valores mobiliários referidos no art. 1°,

mediante subscrição privada, depende de autorização da Comissão de Valores M9bilíários.

Pl\rágrafo único. A sociedade emissora deverá informar as

condições d. cada emissão à Comissão de Valores Mobilíários, que terá alé trinta dias

psra manifestar-se conclusivamente sobre as condições propostas para a operação.

Art. 3° Quando a emissão, pública ou privada, de vaiores mobiliários

representativos de divida, inclusive debêntures, de que trata esta Lei, contar com garantias

prestadas pela UnIão, Estados, Distrito Federal e Municipios, a Comissão de Valores

M9biliários, previamente à manifestação referida no art. 2° ou à concessão de registro,

ouvirá o Banco Central do Brasil, o qual se pronunclará no prazo de até dez dias, quanlo

ao atendimento ás disposições do Senado Federal sobre endividamento público.

Parágrafo único. Compete ao Conselho Monetário Nacional baixar as

IlurInaS complementares necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.

• Art. 4° Os valores mobiliários a que se refere o art. 1°, mantidos em

tesouraria pelas sociedades neie citadas, somente poderão retomar ao mercado por melo

de leilões públicos após o competente registro de distribuição secundária na Comissão de

Valores Mobilíários.

Art. 5° A amortização antecipada dos valores mobiliários a que se

refere o art. 1°, assim como a aquisição ou o resgate parcial, deverão ser feitos mediante

leilão de recompra realizado em recinto ou em sislema mantido por entidade

auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto

naquele artigo.

Art. 6° Após a coiocação no mercado primário, na forma prevista no

art. 1°, os valores mobiliários representativos de dívidas, inclusive debêntures, nele

referidos, somente poderão ser negOCiados no mercado se';;:;;'dário organizado, em recinto

ou em sistema mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de Valores

Mobiliários.

Art. 7° Os valores mobiliários referidos no caput do art. 1°, para

poderem ser colocados em leilão e admitidos. á negociação no mercado secundário

organizado, devem ser previamente registrados em sistema ou serviço de custódia de

valores mobilíários mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de

Valores Mobiliários.

Art. SO Compete á Comissão de Valores Mobilíários baixar as normas

complementares necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. SO Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

ala da Comissão. em 3 dese~SS7.

e
Deputado AUGUSTO VIVEIROS

Presidente em exercício

PROJETO DE LEI N!! 2.827-B, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos a veículos automotores
ocorridos em estacionamentos pagos.

(ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~RCIO; DE DEFESA...
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - Art. 24, 11)
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SUMÁRIO

I - Projeto inicial

" - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:
- Termo de recebimento de emandas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art, JO As pessoas fisicas ou jurídicas públicas ou privadas que mantêm

seIViços de estadonamentos para veiculas automotQres,' em relação aos quais exijam

pagamenro dos clientes ou usuários, tem dever de~ e vigilància e são civilmente

responMvcis por:

1- furto de veiculos ou de acessórios dos mesmos;

II - dano de qualquer espécie ocorrido em veiculos.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

,Art. 3° Revogam-se as disposições em c?ntr.irio.

JUSTIFICAÇÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.827/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulgaçâo na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentaçâo

de emendas, a partir de 4/4/97, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nâo

foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissâo, em 14 de abril de'1997

.t2.-n /YYl]h b. 7? (} d.t.,a, r- ,

'-li"/Á'M'f=í.JÁ RJãBRo CORRÊIADt'A~
. ,Secretária '

COMISS:\O DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I. REL\TÓRIO
O Projeto' de Lei 2827 de 1997 do Deputad,'

Wigbeno Tanucc. dispõe sobre a responsabilidade civil por danos ou Ii.ml><
de veiculos automotores ocorridos em estacionamentos pagos. o que 11:1

minha opinião é mais do que justo. O falO do titular do estacionamenw.
cobrar pelo aluguel do espaço, tem que ter como contrapartida a
responsahilidade civil por estas ocorrências.

11. ,"OTO DO RELATOR

Considerando o exposto. sou pela aprovaçào tio

) \ t'_..!...·-_J-. J"[ ,.
Deputado LIMA NETO

Relator

Pretendemos com a proposição aqui apresentada estabelecer em lei a

responsabilidade civil dos seIViços de estacionamentos pagos por funos ou danos ocorridos

nos veiculas. Trata-se de imponante medida, que salvaguardara os direi\os dos usuários dos

seIViços de estacionamento públicos ou privados, coadunando-se com as mais modernas
preocupações em termos de defesa do consumidor. Os responsãveis pelos estacionamentos

tem o dever inafastável de zelar pela segurnnça dos veiculos colocados sob sua guarda e

vigilãncia.

Sala da Comissão em, de de 1997.

Entendemos que a lei deve explicitar datamente a responsabilidade civil a..

pessoas fisicas ou jurídicas que mantêm estacionamentos pa~os. Isto ocorrendo, evitar-se-ão,

se não os processos judiciais em si, com ceneza as demolllS demasiadas dos processos em

discussões intermináveis sobre a responsabilidade legal, ou não, dos que exploram os

estaeionamentos. Por princípio, caberá a estes a reparação dos prejuízos. Não obstante a

previsão genérica sobre dever de reparação de dano daquele que causar ptejuízo a outrem

preseDle no Código Civil Brasileiro, faz-se necessária, em nossa avaliação, a definíçio

precisa, objetiva, do caso concreto dos seIViços de estacionamento.

Compete ao Poder Legislativo impor normas que assegurem, em todas as

án:as, a ptestação de seIViços eficieotes e seguros. Assim, contamos com o total apoio de

nossos ilustres Pares na aprovação desta impollante proposiçio.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reunião

ordinária realizada hoje, APROVOU, unanimel'l]ente, o Projeto de Lei n°

2.827197. nos termos do parecer do Relator, Deputado Lima Netto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rubem Medina - Presidente, Hugo Rodrigues da Cunha,

Neuto de Conto e José Carlos Lacerda· Vice-Presidentes, Antonio Balhmann,

Edison AndrillQ, Herculano Anghinetll, Jollo FassareUa, Lamartine PoseUa, Uma

Netto, Marilu Guimarães, Odacir Klein, Paulo Rilzel, Renato Johnsson, Arolde

de Oliveira, Fernando Zuppo, Jollo Pizzolatti, José Coimbra, Júlio Redecker,

Luiz Braga e Moisés Bennesby.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.827-A/97

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão determinou a
abertura e diwlgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para recebimento de
emendas,ao projeto (5 sessões), no período de 12 a 23/06/97. Findo o prazo, não
foram recebidas emendas. .

Sala da Comissão, em 24 de junho de 1997.

Aurenilton ~~eidas~otAln

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MlNORIAS

I-RELATÓRIO

o Projeto de Lei nO 2.827, de 1997, de autoria do ilustre Deputado

Wigberto Tartuc~, propõe que os mantenedores de estacionamentos pagos para veículos

sejam civilmente responsáveis, enquanto estiver o bem sob sua guarda, por furto do
veiculo ou de seus acessórios e danos de qualquer espécie.

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio aprovou, por
unanimidade, o projeto sob comento.

O projeto não recebeu emendas, e cabe-nos, nesta Comissão de

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, analisar a questão no tange à defesa

do coosumidor e às relações de consumo.

11· VOTO DO RELATOR

O número de automóveis em circulação no pais vem aumentando

a cada ano que passa. Em contrapartida, especialmente nas grandes cidades, cresce a

car!ncia de locais públicos, abertos, passiveis de se estacionar. A alternativa a esta

realidsde é o motorista procurar os parques de estacionamentos pagos para deixar seu

automÓVel em segurança e tratar de-séiJS ÍlegÓCios e afazeres.

No entanto, apesar da cobrança, os mantenedores destes parques

para estaeionamento, muitas vezes, não oferecem condições dignas de guarda ezelo para
OS automóveis colocados aos seus cuidados, e não se responsabilizam por furto ou

acidentes que possam ocorrer.

Dessa fonna, a proposta do prOjeto em tela parece-nos apropriada,

de sorte que define aresponsabilidade civil das empresas em relação aos veiculos sob sua

guanIa nos casos de furto ou quaisqueracidentes.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.827, de 1997.

Sala da Comissão, em1t-de Qwy> l-v de 1997.

~~Albérico Pilho
Relator

IJJ - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Mioorias· em reunião ordinária realizada, hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei n° 2.827-Al97, nos termos do parecer do
relator.

. Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ricardo Izar, Presidente, Cunha Lima, Celso Russomanno e Luciano
Pizzatto, ,Vice-Presidentes, José Carlos Aleluia, Laura Camalro, Sarney
Filho, Fernando Gabeira, Max Rosenmann, Gilney Viana, Ivan Valente,
Sérgio Carneiro, Luis Barbosa, Vic Pires Franco, Mariíu Guimarães, Aroldo
Cedraz, Inácio Arruda, Leônidas Cristina, Luiz Alberto e Gervásio Oliveira:

Saia da Comissão,

PROJETO DE LEI N° 4.42S-A, DE 1994
(Do Senado Federal) .

ás N" 93193

Prolbe a excll!sãQ de col?ertura de despesas com tratamento de determinadas doenças
em contratos que asseguram atendimento médico-hospitalar pelas empresas privadas
de seguro-saúde ou assemelhadas; tendo pareceres: da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambienié e Minorias pela aprovação deste e parcialmente dos de n"s
929191, 4.417/94 e 4.572194, apensados, com substitutivo; e da Comissão de
Seguridade Sociel e Família pela aprovação deste e dos de nOs. 929191, 4.572194 e
4.417194, apensados, com substitutivo, e pela rejeição do de n° 944/9;;, apensado, com
votos em separado dos Deputados Eduardo Jorge, Humberto Costa, José Augusto e
Marta Suplicy. Pendente de parecer da Comissão Especial, criada em razão da
distribuição à Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

(PROJETO DE LEI N° 4.425, DE 1994, TENDO APENSADOS OS DE N"s. 929191,
4.214/93, 4.417194, 4.572194, 237/95, 852195, 944/95, 1.289195, 1.390/95, 1.405/96,
1.930/96, 1.975/96, 2.104/96, 2.419/96, 2.420/96, 2.842197, 2.870/97, 3.079197,
3.160/97, 3.581/97, 3.586/97 e 3.617/97)

SUMÁRIO
1- Projeto inicial .

11 - Requerimentos de apensação e desapensação

11I - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:
- parecer da relatora (aos Projetos de Lei nOs. 4.425194 e 929191, 4.411194 e

4.512194, apensados)
_1° Substitutivo oferecido pela relatora
- parecer reformuladci
- 2" substitutivo oferecido pela relatora
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

IV - Na Comissão de Seguridade Social e Familia:
- parecer do relator (aos Projetos de Lei nOs. 4.425/94 e 929191, 4.411/94,
4.512194 e 944/95, apensados)

- substitotivo oferecido pelo relator
- parecer reformuladQ
- parecer da Comissão
- substit'llivo adotado Pela Comissão
- votos em separado dos Deputados Eduardo Jorge, José Augusto, Marta Suplicy e

Humberto Costa .

V - Ato da Presidência de Criação da Comissão Especial

DESPACHO INICIAL: A" COOli'sso"".
S~gurldad~ Social e F•• ili.
Flnancas R Tributacao

Consto e JU"t~:a: IA~~

E~. 09/62/94' Presiden~lI:c_
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oCONGRJ:SSO NACIONAL ílccreta: "Defire a redistribuição do PL r.
4.425/94 para inclus~ve a Comissão de
Defesa do Consumidor; Meio Ambiente e
Minorias como primeir~ Comissão de m§
rito, antes da Canissao de s~ridade
Social e :?am~. PUbl1que-s \

Em 0'1 /06/ ~residen
Brasília, 18 de maio de 1994

Senhor Pr~sidente.

0f1ci0 Pres'" 109/96

SenhorPresidente,

Otnro. noa tenma do arllgo 140 do mco, allUdlinclll -*bdl pera
.. propollça.. leguInttI: P1.. n' 25/04 • ItUs IptnIOl.
--quo a CE!C _ pro.unel _ di CFT; PL.",
a7em. alCllfteO!1do qlJt a CEle _Ior-.. -.' di
CFT; • PL. rP 1.2BRI95 • leu~ .ICiIrGC'Jf1do que • CEIe- ~ "*" di CSSF t tqu"tm t,
~~~~ /

subscrevo-'me

[)ci~sament~

'-Zr I
nepullldo ZAIRE REZENDE

Presidente

Exmo. Sr.

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

1're5idenle da cÂMARA DOS DEPUTADOS

Tendo em vista que o Projeto de Lei nD 4.425194.

diferentemente do de n' 4.417/94. não prevê a devida tramitação por este Órglo Técnico e

tratar de matéria jnerente à sua temática, solicito a V. Exa., nos tennos regimentais, as

providências necessárias à adoção de novo despacho que inclua esta Comissão.

Certo de contar com a atenção e apoio de V. Exa..

O Projeto de Lei n' 4.417194 - do Sr. Elias Murad - que

'disciplina os planos de saúde privados'. foi distriliuido a esta Comissão e às de Seguridade

Social e Fanulia e de Constituição e Justiça e de Redação. e, posteriormente. apensado.

jU1ltM1ente com o Projeto de Lei rf 929/91 - do Sr. José Augusto CUIVO - que 'dispõe sobre

obri~ e limitações dos planos de l1$sistência médico-hospitalar privados'. ao Projeto de

Lei n' 4.425/94 - do Senado Federal (PLS n' 93/93) - que "proibe a exclusão de cobertura de

despesas com tratamento de determinadas doenças em contatos que asseguram atendimento

médico-hospitalar pelas empresas privadas de seguro-saúde o~ assemelhadas". com despacho

às C9missões de Seguridade Social e FamiJia; de Finanças e Tributação; e de Constituição e

Justiça ede Redação.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONS\J.

or. TP n' 251194

dàt4~r
SENADOR~GAS RODRIGUES

I"Vace-PmilIente, DO cxerclcio
daPRaidbia

SINOPSE

PIOjeio de Lei do SCIIlIdo n" 93, de 1993 .
P1rJlH â m:llUllo de cobe11llra
de duputU COlII trataIIlclllo de
"'tarmlnada6 tIomças ..,
COIII7IJIOI ~ _C8llralll
atmdJlMlIIo mldJco-1Io&pItaIar
palas empruas privadas de
.c8ll1'O-llNda 011 (wntlclhada.r.

~ peloSenlclorIrlm s..M.

Lido.DO cxpcdienIe ela SeuIo de BnI93, e publicado DO DCN (SeçIo U) ele 9nl93.
DeIpIêwo l CcIlIllsiIo de AIImJIoI sOeiais (dccisIo tmniDaliva), Ilftdc podcri meber

.emacIiI, IIJÓI~ e cIirIn'l!u!4o CI!I awllOI, pelo l,XIZO de , diu 6teis.
Em 15nI93, flDdoo~~~ lpRICIIIaÇIo de emendai. .
Em~, ~.1III1áiI, 6proferi4Q pelo SenIcIor C6Ar Dias, Rlator designado em
lU1iiiitúiçIo i CAS, iiátccer fiavorbel. Apiova4o _ dcbalcs. ACOIR. para RdaçIo fiM!.
Lei1In do PIm:er n" 51194-CDIR. (Re\alor Seuador J6lio Campos), oferecendo a redaçIo
W· J '.

.ÀClma:rados DcpDIadoa. COII! o SMM.93, de '7.2.94

EuCamDiho a Voaa ExceJencia, • fim de lei' IlIbmeIido l mIdo ela
amua doa Deputados, DOI__ do art. 65 da CoIlIlituiçlo Federal, o Projeto de Lei do
SClIIIdo n- 93, de 1993, COIIIllInle doa lIIl6pafos em anexo. qiIe "prolbe • cxcIuIIo de
eobcrlura de dcIjIIIU com trIlImea10 de deteuninacIu cIoeDçu em COII1i.so. que UIe(PnID

...l1imcato1Il64ico-JloIpipdu CIIIpr.CIII privadas de ICjlI1rCl-II6cIllIl-"'Idaa".
ÂpI'OWitO • oporIlmidIde para_.VOIIa ElrllcI&cia JIIoteIlOI de

eIliIIIll e COIIIidcIaçIo.

s~'
Prime1rq secretário; em exercício

ASua~o~
DeputadoWB..SON CAMPOS
00. Primciro-Scc:re dac-.doa J)qJuladof

Nos termos rogimentels, solicito a Vossa Exceléncla

audiência da Comi~ de ECMOmia, IndDstria e Comércio, a todas as

propÓsições em tramtte nesta Casa qua versem sobro seguro saDda, conforma

lfIC/Uerlmenlo do Deputado Uma Netio, aprovado unanimemente na reunll10

OItiinárla realizada hoje nesta Ól'lJllo técnico (cópia em anexo).

Na oportunidade, apre~amos protastos de elevada

consideraç40 e apreço.

(J,6.:Z~'
DePutl!d~PRIANTE •

Ptasldenfe

A Sua Exc8l6ncia Senh9r
Deputado Luis EDUARDO
DD. Presidente da ~mara dos Deputados
Nesta
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REQUERIMENTO N" 16.DE 1996
(Do Sr. Lima Netto)

ReqUlll' a audiênCia da ComlssAo da
Economla. Indtilllria e CoinéIcio para
todas as propos1ç6e8 que VllI'SlIIIl

lIObr8 Illlluro saúde,

senhor Prellidante,

Requeiro a V,. Exa, llOtI tennoI reglll1lll1lais. seja

concedkIa audl6ncla' a f36la Comi$llio, a todas a8 proposiç,lles que VOOIIIIIl

IObreIl8\lUIO 1BÚda. em,trlmilll nesta Casa.

Sala da Comissão, em 22 de maio de 1996

-d? J)~
Deputado UMA NETTO

,PROJl3TO DE LEI N° 929, DE.1991
(Do Sr. Jol6 AuguJto Curvo)

(APENSADO AO PROJETO DE LEI M" 4A2l11M\
Dispõe sobre ol>rigaoões e liud.taoões dos planos de assi.s:1;ê11
cia médicoThospitalar privados.

(As COMISSOES DE, CONSTITUlcJ\O E JUSTICA E, 'DE 'REDACÃO (ADM);

E DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA - ART. 24. 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Os planos de assistência Blédico-hosp!
talar privadois, do tipo Seguro-Saúde, I1lBdic'ina de grupo e pr~

-pagamento são Obrigados a obedecer os principios de integra
lidade e continuidade.

"Parágrafo único: a observãncia dos princ;ipios
referià:l.'neste artiqo illpliclllll:

I - vedação de exclusão de qualquer patoloqia,
quadro lllÕm!<Io ou agrav,,! do, plano de cobertura I

Ir ~ proibição de qualquer restrição qualita
tiva ou quantitativA a' proc'.odimentos diagnósticos e terapêutico;
indicados pelo médico atendente:

111 - proibição de planos~ ambul~to~ia~s

ou apenas hospi~alares.

~t. 20 !'v~dada ,a estipulação de carincia
I nos planos o que ,se refere e.tA lei.

Parágrafo único: ! facultada a realisaçãó de
eXlllllll de saúde cc.o condição ;para ingrellllCl110 plano, excetuand2
-se os planos coletivos contratados por empresas para'cobertu
ra global de ~eu. funcionãrios e familiares. ' -

Art. 30 O,' planos a que se refere esta lei e que
.não se enquadre.. nas suas exigências fic~1I rescindidos auto
aática.ente em 90 dias, estando as emprésas·e entidades re~

ponsáveis obrigadas a dar ciência ~o fato imediatBll8nt~ aos
aegurados, resguardados os direitos dos pacientes sob trata
_nto.

Art. 40 O Ministério da Saúde emitirã os atos
neceuários i plena implemsntação desta lei. ,

Art. 50 Esta lei entra eBl vigor na data de
sua publicação.

Art., 60 Revogam-se as disposições em centrá -
rio.

o presente projeto de lei que ora.. submeto á
consideração de Vossas Excelências tem o intuito dediscipli
nar os planos de assistênéia médico-hospitalar privados do
tipo seguro-saúde e outros assemelhados, em defesa do intere~

se dos usuários.

são do conhecimento público os problemas de
correntes desses planos que costumam. excluir dos seus benefí

cios patologias e p~ocedimentos, assim COllO limitsrquantitat!
vamente os atqs necessários, como ~~exames, etc.

OCo....re que, normal;ulente, qu,ando o segu't'ado

mais precisa, é ~e ele menos pode contar com o seguro.

'roi nesse sentido. que o Conseiho de Medicina
do Estado do Rio·de Janeiro aprovou a Res01UÇã9 nO 19/87.

Infelizmente, nem _sma naquele Estado houve

modificações nos planos, de acordo com eSSa Resoluçio,umA vez
que as EmpresAs inter~Bsadaa inpetraram mandado de aegurança

que só ~m,novembro p.p. foi julgado em definitivo.

Felizmente entio, houve aentença favorável i
citada Resolução, baseada em farta arg~ntacão que, considera
que a integralidade do plano de beneficios não pode ser c~

prometida a titulo 'de se baixar o valor do prêmio'do seguro.

No caso, AS empresas devem estipular seus pr~

mios baseados em cálculos atuariais e nÃo enganar os segura
dos com prêmios baixos mas beneficios sonegados, do que o uSB
ária só se apercebe no momento ~e usá-los.

Assim, senhoras deputadas e senhores deputa
dos, julgo oportuno que esses conceitos assumam força de lei,
com o intuito de preservar d direito dos, c~dadão~•.

peço pois o apoio de Vossas Excelências e an~

xo a sentença judici~l que embasa juridicamente nosso ponto"
de vista.

Saia 4as SessÓBs, de rft de M6>/O de 1991.

Deputaoo Jorft~A~
'COMISSXO DE COlIS'l'ITUIÇXO E JUSTIÇA E DE RBD~

DmiO pE REÇEIlIJ1Etl'lO pE emas

PROJETO DE LEI lU 929/91

1I0s ter1llOB do art. 119, ~, I; do .egi
sento ~nterno da c~ra'doB Depu,tados e do 'itsa III do Ato da'

~sa n"177/89, o Sr. preBid.n~e determinou & abertura - e d1
vulgação na Orde. do Dia'das Comissões - de praso para apre
.en1;ação de emendas, a pertir de 05/ 08/9.1 , por 5 "uõ.s.
Esgotado o prazo, nio for'!"' recebidas e..o4u ao proja7o.,

S,!,la da Comissão, eBl 09" ~e agosto de 1991

HILIlA DE SElrA ~g;- lfIBDERllECUR

Secretária
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PROJETO DE LEI NO 4.214, DE 1993
(DO SR. ELIAS MURAD)

(APENSADO AO PROjETO DI; LEI N" 4.425, DE 1994)

Dispõe lIObre o reembolso, ao Silllll1lll Onlco de saúde, de despesas Illlemnles Il
assistência médico-hospilalar Prea\8dlla indMduo coolratante de seguro-eaúde,

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicilll

11 - Na Comissllo de Seguridllde Social e Famllia:
- emendas apresentadas na Comissllo (6)
-tlÍrmo de recebimento de emendas -1994
- emendas apresentadas na ComI88Io (5)(~ ap_ladu)

, - termo de rebimento de emendas - 1995 (nova JeglsIatum)
- parecer do relator (nlo apreciado)
- sublltilulivo oferecKlo pelo relator(nlo apqclado)
- emenda apresentada 110 subltiluUvo (nlo aPIK'ada)
·16ll11O de recebimento de emendas

o Congre••o "'ciolllll dtlCreU'

Art. 1. o list_ Oj,lco" de la6de • IUI .era
r..ltbol••do, pela. entidade. '.9ure.dor•• , da. de.~•••
efetu.da. no aundi_nto _dico-ho.pit.l.r e a_latorl.l a
contratante. ~ '.9..rO-••'Ode.

S I" 110 conaiderada. entidada. .egur.dor••
a. e.tipul.nte. do .eguro-.dde ou de qu.lqu.r outra
-.daUd.de de plano. de ••~de (cooper.tiva. _ic••, -.dlcln.
de grupo, pr6-pAVaMnto), Autog••tlo de ••rviçol e outrO'
.i.llare.) , para .t.ndi_nto lI6dlco-ho.pltalar •
_1.torl.1, int.gr.1 ou parci..l.

S 2- O valor do raatlbollo de despe•••
r.ferldo nest. artigo corra.ponderA ao fixado paio. OrgAo.
Fadaral. regul.dore. do ••guro-••ild•• da. deul• .adaUdada.
de pl.no. de a.ilda.

Art. 2. Par. o rac.bl_nto do valor daYldo
••rlo adotlczoa, iaolada ou cWlUlat.1va.nt., OI ••pinta.
proc:adl.nto., tanto pel•• unld..de. de a.ilde d.. rada pilbUc.
P_r.l, Inadu.l • IIunlc:1pal, da adeinlnraçlo dIret.,
lndlr.ta • hndaclonal, co.o pelo. ..t.baleci_ntoa do ...tor
privado que part1ci_, C~l._lItanootllte, do 11.t_ Onlco
de k6da.

I - "91....:0, lIll ficha de ..t.ndiMnto do
paci.nt., da condlçlo de beneficlArl0 'da ••pro-...Gde ou da
outra -.d..li_·da pl.no de ...6<le, ca o. d.cIo. ~.perU'"
ldentUlcar ••ntidad••egur.doc..;

11 •••lnatu.ra,. pelo pacl_nte 011. "u
repl.1l.entant., de doe_nto ele tr.naü..lo, • Unl'o, .0
Inado ou ao ""nlcipio, cio dlrelto .0 ~l.o de de.pe•••
_lco-ho..,lt..l ..r•• _te pagAv.l••0 pacl.nt.; •

III ••ainatur., pelo paci.nte ou ..u
repr••entant., de doe....nto c~robat6rlo d.. ..al.t'nel..
....lco-hoapltal..r rtIC.bld••

Art. 3. P"r" .f.Uo de ~1.0 de da.pa••a
pai••ntidade "gur.dor.. ou co"9lnec., o dIripnt. d.. unidade
ou .nt~dada pi1blle.. .de ...6<1., 'depolo da llbar.çlo do
pacIant., a.1t1rA cIoc....lltO hlbU dOl.ti....do • .ntldade

.egurldórã;- co. de.cdçAo do. procedl_nto. ....llt.nci..l.
ra..Iil.do. • r ••peeUvo. culto. .col!lp.nh.do do. doe_nto.

• neionldo. no' inci.o. U • lU do IrUgo 2".

Art. 4" Qu..ndo • ..... in.neia ...diea,
ho.plt&lar ou llJIbul.todal for pr.luda por e.tabeleci....nto
prlvado int.9rante, por convtnio ou contrato, do Sistemo
Onlco d. S"ild., o diri'lente do ••tllbaleei....nto pdvado farl,
lO dlrl'l.nt. do SUS que flrllOu o conv'nio ou o contrato, a
cc.anicaçlo <1& •••iatinei. pr.stada, COIB oa ,alement.e:!
pr.vlno. no artigo 2", p.ra que • autorid.de p6blic.. prollOv.
I Mdidl pravin. no ~rti'lo 3" co.. viata ao reelllbol.o de

de.paaa. .f.tu..daa no .t.ndl._nto do contr..t.nt. do aeguro·

••Gd••

Art. 5" A rec.l.ta garada, no AJoblto do
Sln.... Onico d. S..ilde, pelo reelllbolao de d••pa.... d. que
trata .ata lei, ••rA con,lei.rada recuraol óe outra. font••
par.. o fin.nei...nto do .ilt......

Art. 6" Fic. o Miniat'rio da S.ilde, na
eondlçlo d. dirig.n.. nacion..1 do Slo..... Onlco d. S.ilde,
autorilado a ••tabttlecer condlçõ•• para execuçAo d••ta lei.

Art. 7' A pre.ente lei entrA eJa vigor na

data d••ua publ1c.çAo.

Art. 8" R.vo'l....-.e ... diapo.l.çooa ...

contrArio.
JUI'l:IFICllÇAo

Dada a ."p.n.lo do. p1.no. .d!, .ailde e
"l9Ilro.·...ilde. priv.do., no pal., ... 0.1..10 <l.a .utorid..d••
de ...Gd••• noru.ti.A_~l'"-adequa4.llOnte. vArio. o\>robl.... V,"
.urgltidõ.éo.í w. inqui.t.çlo pilbl1cn cr••c.nt••

lia d....e. prob1.... , A que.tio da.
l1ut'açoe. do. pl.no., qu.ndo a pe..oa ....10 nec...lt.,
daacobr. que o ".eguro nlo cobr.·. ou nlo dlapO. do larviço
no locIl.

& ..11, noraal...nte, n..... ca'Q' t o paci.nte
ta. que v.l.r-•• do. ..rvlço. pilbl1co. do Siat...· Onlco de
S.o.de; ..ti por que 6 o 'SUS que d.t6.. o ..ior nlval
tecnolOgico.

OCorr. que, co. 1.no, o 8US, j6 carente de
recur.OI, acaba .endo onerado, ••• retorno.

Mo••o Intuito, n."e Proj.to de Lei ,_
.......gur..r que o....guro. ou plano. ·de ..\1d. r.eJlbolae.. o SUS
da. d••pe••• decorrente. do u.o d••eu•••rviço. por pe••o...
..o.. quai. .Ao fili.d... Di...o d.verlo decorrer pelo .no•
doia .f.l.to&...t1Ul<O d. racur..o .. &0 SUS • buae. de ..io'r
r ••olutividad. doIS plariol e ••;uro., coa UIM .eparaç60 sai.
nltida entre OI u.u6r101 d. ua e 01,ltro .isteu.

"o.... pr.t.n.Ao ••tA r ••pald.d. pelo Decr.to·
Lel na 13, d. 21 d. nov."ro de 1t66. al.nda prov..1.nt., ••
••u. ato. r.gula_nt.dor•• adit.do. pel.. SUGEP • pelo CUP,
.....1. co~ pela pr6pria Lei Or""nica d. S.ilde e palA Lei de
cu...l0 d.. S.guridad. So<:l..l.

........ntido, .lnvoca1DO. parecer da Dra Lenir
santo.·, d.. U"IClUIP, • r ....peito. que diz "i.n v.rbi.",

"Slo principio. do ••guro-.ailde .,
porto.nto, t._.. d.......dl.cl.n... de grupo.

.1 • cObertuta do. riaco. de a..i.tlnci.
lO6<Iic•• ho.pit.l.r;

, .b) o p..g••nto ef.tuado pela aeguradora
, paa.o.. fi.iea ou jur1dic.. pre.tante da
......la..ncl.. IIltdlc. e ho.pit.lar ao &e",ur..do;

C) .' livr. .aco1ha do lll6dl.co e do'
ho.pitA! pelo ••gurado.

Ora, .e h6 obrigatoriedade de •
••guradora reeabol••r o preltante do aerviço
"dl.co • ho.pltal..r nlo c.ba lnd~'8r .e o
pr••tlnte 6 pilbl1co ou privado. Logo, tanto o
pr....nt. priv.do qu..nto o pilbl1co deve...er
r ••••rcidoa dai de.pelas, efetuada. coa o
.t.ndl.mento Ia6dl.co e ho.pl.ta1Ar do ."'lur..do •
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Aaai.m, r no a1nimo c1nico li alegoç60 da
legura.dora de quo, sendo gratuito o lerviço
de ••(ide prestado pelo Poder Pl1blico enio
tendo havido despelo. para o .egurado, nio
cabe o rlltnnbolao 40 pr••tante.

Realmente, nÃo houve deapela para o
legurado em face da gratuidade •••egurada
pela lei AO cidadio, ou melhor dizendo, 010
houve de.pesa direta para o segurado, ilIIa vez
que o ai.temo (mico de sA'iidit é financiado por

toda a sociedade atrllvé,B das contribuições
sociais • doa iJnpoatol.

De qualquer forma ocorreu diap6ndio para
o atendimeneo, e como o ••gurado pagou A
.eguradora o valor da cobertura do ri.co a16.
de.1 como cidadlo, ter contribu1do
genericamentll para o financia..nto do 5US, ••
a ••CjJUradora nio r.embollar o Poder P6blico
do galto efetuado (como o faria coa qualquer
outro preltante da alliatlneia _dica e
hOlpitalar) eatarA ela se enriqu.cendo leln
caUla, ou seja, injustamente.

t COIllO a ni09u6. , licito capitalizar-I.
I •• razAo jurldica e 'tic:a, o Eltado te. o
direito de receber o reeJlbolBo do.. d••pel.1
efetuad•• e o dever da orQa.ni&ar-le para el••
receb.1_nto.

R....e .entido, a Lei 8.212/91 (cuoteio
da .eguridade ,ocia1) no par6grafo (mico do
artigo 27 dete~inD que a. coçanhia.
aeguradoras rep••••m ao S1ste. Onico de
SaOde 50\ da lua receita doc.orrente de .a9Uro
obri9il1t6rio de danol pe••oAil cAusadol por
veiculol automotorea, tendo ali viata que a
qrando raaioria dOI acidentado. no trAnsito 6
atendida em unidade' de' .a6de do poder
P6blico.

E..e .....mo principio d..ve .er "tilhado
no tocante ao seguro-Iaade. lO

Aallm, conliderando o eMb.IAMnto juridico,

OI clarol'-.feitol positivoI lobre a laCado financeira do SUS •

••ndo wu que. tio ou jUltiça,' lub_to a propolição aoa
e.inent.1 colegaI ata 'bulca de leu aprillOramento e aprovaçAo.

Sala da. Sal'õe., em t~ de \ \_ de 199 •

"lEGISlAlJAO CITADA ANEXADA PFlA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

• LEI N. 8.212 - DE 24 DE JULHo DE 1991

I».p6e 80m • orpDiuçÍo da Ilapriclade Social: ~titui PIaDo·ele 0__0, e clt__ pnrrlclIZICiu

O Pra.id4Ínte ela RapQ>lica.

Faço .aber que o Concr-o Nacional decreta e eu .aDCiono • NlUÚ\te Lei:

LEI OaGÀNlcA DA SEGURIDADE BOCIAL

.........................................~:" .
T1~Vl

Do Financi_to da SeprIdad. Social

Introd.-..........................................-._ .
•.CAP1TuLo VW:

Da~ J&eoeitu,

Art. 'n. Conati_m outru l'eCeitu da Bel\lridade Boeial:
I - .. multu, e atualizaçio monat6rla e ... juroe DIOrat6ri...;

D - a~ ..-b1da por Nnip • arraeacIaçio, 1l.oca1izaçio • cobran.
ça p....tad.... ta_i....;

W -u~~~Dtaeda pnetaçIo da outroa aenip. daro~
to ou arreDdamanto d. bana;

IV -: .. dama. l'eCeitu patrimoniaia. indllltriaia • finaDcair_;

V - .. dOaç6aa, I.pelo., .ubYenç6aa • outru racahu evantuaia;
Vl- 50S (cb>ql1ente por canto) doa ftlo.... obâd... e .plicad... na rOnDa do

perAçaro 6Dico do artil" 248 da Conaâtui960 Fedaral;

VD - 4K (quarenta por cento) do ....u1tado d... I.U.... do. bana eprNndi.
doa pelo DapanamaDto da Receita Fedaral;

. VIU - outraa receitu preYiatu .m laJi.laçio ..pacíflca.

Par'craCo 6Dico. Aa companhia. NJUracloraa que mantim o ••JUrO obrica.
tório d. daDoa ~oaia C&lIAdoa por nfculoa .utomoto.... d...'ti~_tar•••_, de
que trata a Lei D. 6.194141• de 1e d. dazembro da 1974, d.ftrio rapuear 11 Bel\lri.
dada Social 50S (!'inqI1eDta por caDto) do ftlor total cio primio racolhiclo • dNt;•
nado ao Bietama Único d. Sa6da - SUB, pera C\III_O da aMi.tincia m6dic0-hoepi.
talar doe a."...ad... 'titimacloa em acidanto de trAnaito.. _ ........ _ .

EMENDA W 119-4· CSSF

r- nU1UE~·1r-[>II-_----.ll-::: -1-lllJ-n----j~""'(...,~,.;·r·-...,·~1
l.=Y14 / YI 111RJlllllllll ll--'

DECRETO-IZI N9 '13 --: DE 21 111:
f'O\-"EIlIUO DI: 1966 II!IIllII RDBERTO JEFFERSON

DiJpóe sóbr-e o Slstr:m-a Nacional (te
Seguros pr.t:aetos, regula ,a opera
ções dt seguros e resseguros ti eta
outras proviàencUu.

o Presidente da Rep-.lbl1ca, us:l..~do

da o.triDU:ção que lhe contere c a.r\.~

~o ~9 do"Ato Complement3.r n:.:mero
:~, àe 20 de ou;uiJro de 1<)66, d.eere;a;

CAPtTnO I

lntrot:uç"o

Suprima-IC o ar!. t1' do l'rqjcto de Lei rf 4.214, de 1993.

JUSTlFlCAÇhO

É COlIIpOC!Dcia do 1'Jcaidcplc da Rep(ab1icI ~J11lar maIéri. de lei

SaIz daa Comioolics,.. /2 de abril de 1.9904

A::. 1~ Tõ':as as operaçõe" é!.' E~

!=::r~s pr!l'aaos reallzaaos no Pais fi
ca:ao 5uborCUnt.1C1as às dispo~lçõe3 ao
presEn!t- Decreto-lei.

Art. 29 O contráIe elo Est.ado se
exercera pelos o~ãos lDStl.UiQOS nes
te Decreto-lei, no 1nteresse lios segu-

•.......•.•.•••..•...•.•....••••
,......•............•••....•••••• 12 /04 ( 94

111M --
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EMENDA N' 2194· CSSF EMENDA N' 4/94 - CSSF

1IJIIIJllTlIl1AlD

o § 2" do artigo 1" do projeto de lei n" 4.214/93 passa ter a seguint
redaçSo:
§ 22 - O valor do reembolso das despesas de que trata este ~rtlgo

. terá por base a mesma tabela de reliluneraçllo que o órgl'1o do Sistema
'an1co de Saúde _ 5US pràtlque, na. ocasillo do evento, em relaç:1o ao
prestador privado ode saúde por ele contratãdo ou conveniado, para

Q, mesmo tipo de atendimento.

'!illDO Ttf~rn!~.-,
PFL PR~

.~

[l !lImlUllll
.MllCllml:!1II'l

IEXlOlJl!1lFll:!l10
Inclua-se no artigo 1" do Projeto de Lei nO 4.214/93 um parágrafo
com a seguinte redaç!lo:
§: ser~ssíveis de reembolso as despesas realizadas nos ate!!,

diment'fJs{médico-hospitalares e ambulatorIais r~.!.et!vos a eventos
cobertos pelo Plano ou Seguro de Saúde contrãtado pelo pacIente.

JUSnFICATIVA

ICllJIlllIIE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA
lII1C11

1l8llT1IO REINHOLD STEPHANES

.7]

[ lllSllMlll00._
.....------ lIJIIJfItlÇlt ---1'4-4--

IlOIIJIII tE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA
lII1.IDi/IlD REINHOLO STEPHANES

V5.sc. o reembolso do Plano ou Seguro de Sàúde ao SUS somente das de,!

pesas cobertas pe:'c seu contrato CDIJ o pac!ente.

~ JUSnFICATIVA

IO SUS tem tabela pr6pria de remuneraçllo para os serviços l'Iédico..

I
hospitalares e ·ambulatoriais reaHzados pelos prestado".s privaqos

de sa~de de· !le contratados ou convenia~os. .

PlIlJliIII!i

12 /04/'94
Dl!l

EMENDA N' 5/94 - CSSF

12/04/94
Mil

PWlD1l1 ·7··/
I J lIIIlMllI
IJ.11D1llIl

I~G~'PTB RJ-JUllu.

o atendimento pelo 5US que não for abrangido pelo contr,!

to dq segurado com a segurado"ra, naturalmente não deve obr!

gar a estipulante da assistência ~ r~ssarcír o SUS ..

JUST~FICAÇJ\O

12 /04/ 94

11101

Inclua-se no art. 19 do projeto de Lei n9 4.214, de 1993

O § 39 com a seguinte re.dação:

" Art. 19 ..
§' 39 _ O ressarcimento ao Sistema 'Onico de Saúde - SUS

obedecerá 'sempre ;s cláusulas do contratante da. seguro-saúde .. "

_.

I

......,

ll~
['9 lElIllI\ll .

EMEJIlDA N' 3194· CSSF

[ llirlaAtl
[ lllillmllllll

REINHOLO· STEPHA~:

SEGURIDADE SOCI'ÀL· !;: FAMfLIA

ARTIGO 6" -' O .Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, da data da sua pubHcaçDo.

1IJIII.IIIIfIlMJl

Oê-se ao artigo 6S1 do projeto de lel nQ 4.214/93 a seguinte r..!:. I

daçSo:

JUSTIFICATIVA EMENDA N' 6194 ··Cssr

O artigo 84, IV, da C.F. prevê que compete privativamentll ao
Presidente da República expedir 'Oecretas e Regulamentos p;;Ira
a fIE:: execuçlo das leIs. Par conseg~intet ~omente ~m Decteto
P,;:es!C;eAc~El ~oderá esta::'e!ecer cond!çll:es para e::ecuç~o da .

•léi objetivada pelo projeto elll questlo, jamais podendo tal in_

cumbência caber ao Ministério da Saúde. I~ I[ SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA'

~[õ:t·PTB RJ-lIJ.Lgj

12/04/94
MIl

Dê-se .a"o § 29 do 'art 19 do Projeto de Lei 4.214, de 1993 a

seguinte redação:
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J. U S T I F I C A ç A o

,. § 29 .... O valor <to reembolso

tigo corre'sponderá ao. fixado nas
seguradoras !! suas conveniadas."

de despesas refer..:ido nesi:e Ar

tabelas de preQop das entidades
EMENDA N' 2195 - CSSF

r-- m.m 1E1IIE~ '1'-'--'- tuIIIIIUII
I I []IIl'IIlII\1I t]!II$Il1II\1II 4.214 .~ I[1_1IIIIlI []DIFlt!lllI

lIIIIlIIlE &EGllIlIDAIlE SOC:r,u; E rAH%J:.IA

.. i,'"

[11II1llI1E

/04/.94
JlM

Desde que o SUS está prestando uma assistiincia médida a que J JOSE COIIlIlRA .~ - . I p? T'&~ []u~fi
o estipulante estaria obrigado, deve ser ressarcido do valor que L=-=======::::=====-iiii1i.iiiiiiiiãCir:========::::~=:::::::;
este cobraria do' segUrado ~ " r tmII.-nFIXII

~
·il. m,.......,,, II

~:_1lI.l:~; !_ DJM~ _ Adicion.-•••0 nt:igo 3D do Proj.~o de Lei nR 4214/93. o ••guinte

P.r'g••r""

COM/SS.JI.O DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

·Par'grara Dnica - A .ntidade aaguraJlora tltr" o direito no prazo de i
15(qulnza) dlaa, cantado. do~ da conta .'dico-hospitalar •

_bulatorial apresantada pala. ôrgl~s do SUS, du auditar .oa -raapac

tlvos valor••• procedi••nto., conte.tando-oa e' padind6 oa d:avido;

esclaraci••ritos" ...

PROJETO DELEI NO 4.21~3. . JUSTIfICATIVA

Nos !elmos do 1ir1. 119, Cllput, I, do Regimento InIerno da CImInJ
dos Deputados, aIlfndo pelo M. ~", I, d$ ResoIuç60 n" 1001, o Sr. PteIidenIe
detenninou a aberlura - e divuIQaçllo na Ordem do Dia da3 ComissIJes • de fNZIJ
para apresentaç/lo de emendas, • pa1fir de 06.04.94, por cinco sen/les. EIJl1Ql6do
o prezo, foram recebidas seis emendas 80 projeto.

Sala da Comiss&o, em 13 de abril de 1994.

Ill.- ta. a obdgaçeo de _ a _. toM o direito de ""tal' .....ricisnt-lta as

c1anlcido deP~ • )usteza dos valDrae cobrados.' -

r
.:JO!:J/'3s:... I_~

~"I.I_......::....--_._H~jl----

"?iJJ
.~

[IIIIJIlI f(

íiiiIíí TlF 1r;.(lIJMn;-;PTB SP.~

[11IIIIlIllII
[1"1FIClTIlI

EMENDA N' 3195 - CSSF

E/lEIIOA ADITIVA

JOSE COI/lBRA ...

L

!_IE SEGllIlIDADE SOCIAL E rAH%J:.IA

Os cont:r_ releUvoe e~....~ conUoo cUuou1ee idont:iricetiv..

! dos ll.t1:N de coberture ..sie~ial de 8111'_ • NÚde do segurado • doi>endente••
; AliII diuo. !li _ido contral:uel de _1odoe de cerIncie • de _ de c0ber

tura. Coe beM ...... --.. de~iD ecmIleico-rinenceitD _ citedDe cont:r!,

- .i que P cont:rat:ente _ e enti4lede seguredor. o nõpeçUvo prWo ou .......u.d!,
de. Por outro lado... entidedee eeguredor... conroree De _ de eeus centre_
de~. ta. rede de prutaçlo de NrV.fçoe ",,"co-hÔopil:eleree • -.iatorieI

; própria ou~. _ ..ti _igede ••_ D8 _edoe. Portanto... M!l
cionedee entidedee eeguredor__ teria • _igeo;Io de~ De /irgloe do
!IUS. no __ de pcienl:N. do _ ..... noe __ lleites

doe contratosr~.,~ o .egu:rado •• eegur.ior., a, idndII, _ aitu.çlSae 11.

"Art. 111 - O 5i.t••• Onlco da Saúda - SUS a.ri r •••balaado, pala. anti,

d.d•• ·~.gur.d.II, da. de.p•••••r.tuad~. no atendi.anto .'dico-hD.plta

lar •••b-..latorial a contratant••• do .aguro-••úda, na. c.aDa da -.r9I!!.

I
I.cie d. cob.rtura ....ietencie1 pr.vi.toe noe r ..p.cUvoe contrato.".

JUSTIFICATIVA

EMENDA N'll9S - CSSy,

L ..!

JUSTIfICATIVA

E/lENDA /lOOIfICATIVA

Por UIIII q.à;tfu de .iaonom.a de tJ:at-lto, o SUS deve aer l'IKIIbolaado,pe1.oIJ C!.

lKJ8 por e18 atondido, .dB contratantes de DIIgUl'G-saúde, pelo MOMO valor que ele,

órglIo do 5115. di~ia no p_to dos prBSl:adoros privados de lIIlr\IiçDII de

SllÚde. que OXIlCUtaFiao !:ei. IlIlrviÇDll. . •

l...-_3_CJ_!:::~.~/_9_5' 'IIIJlDI::~.;=·I",,;=- _

I rlJflPf TSf>.l~ I

J

I O art. 10. ·caput·,
1 t. r.daçlo:

O Pariígraro 2g , do art. IR, do Projoto dI! lei nll 0\214, p.".a a tar a

i. a.9uinto radaçlo: )

I

:. "Parágraro s.gundo - o. v.10r.. do r •••bolso d•• d••p•••• referido

I "'neste artigo cDrraapondlllrlo ao fixado peloa 61'gl01l do SUS para p.!.

J
gll.BotO doe prestador•• , privados de s ..rviçolS do saúda por aI•• co!!.

• tratados o~ convaniados, vig,.nt.e o,. Dc••lio do' avanto,objato do

i aludido rUII.bolao·.

"

I
I

!

i__ JosE COII'IBRA 1IIl.

·1, i
'1
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~a, poeto que, um outrzm cirCUlstâncias, o atendimento devo ser prestado p.!!.

la rode pNBtadora da aorviços, própria ou ~r8daociada, pala entidade sBguradora,às

dBIpeeaB desta, conrOl'fDO contr8~ existente entra as part ~.

I r

1
,MlJlOTII

(
\~o /3 /5S" ih

I1111

,JUSTIFICATIVA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM/LIA

TeRMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI No 4.214/93

Faco àa aUBa abrigaçlSos contratuais 8 para rins de rutura ;oBm,bolso

du dBsposas, a entidede 8Dguradora deva ter o direito de aCOMpanhar

e auditor a eXdcuçlo doa serviços quo o SUS irã dela cobrar.

=}=(I=/Ill=~,=1=5s"======:i'/iillUllllliiiiiiii7"'=\=====

~~,

[llllll\1l11E I[lllllll11lllll
IllllClIlt.\ll\1l

EMENDA N° 4I9S, CSSF

I...Ir SEGtJRIDAD~ SOCIAE E FAM%LIA

1_ ~Il

. JOSE CDII'IBRA

EI'IENDA ADITIVA

Nos termos do art. 119. caput, I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1·, I, da Resolução n·10191. o Sr.
Presidente determinou a abértura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a partlrde24.3.95 ,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas os 'emendas
ao projeto.

Adlcionlt...·.e ao Artigo UI, do Projeto do Lo! nQ 4214/94, o seguinte

P.riQr~'o:

I .Parágrafo Terceiro - O órgão do SUS, ,quo vier 8 atóndDr o paciente

I contratanto do suguro-saúdo,' devora incontinente 80 101010 do aten-

I
I di••anto.a e••rgAncia, dar ciAncia à ontidade Boguradora da ocorrê,!!

eia, 'acultando a Data a i.8d~ata remoçA0 do atondido, às BxpanDBS

daI., para outro 8l!1tab81eci.ento de 8oruiços de 8aú~dB, dosde quo 89

i .. condições clínicas a8si. o perlli ta.". .,

Sala da Comissão, em 4 .de ebril

Atenciosamente,

,~~
.Mlrlam Marlq Êli'ágança ~antos

Secrettlrla

de 1995.

JUSTIFICATIVA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOÓAL E'FAMíLIA

ee.a 88 l18be, lU!i ootidaQas 8sguradorB!S IDBflt. rede, prépria ou credenciada, para

o a~to doa contratantss de 88QUro-~B~ ,Jrsvista 008 raapectiVD!l contra

toa. AaaiII, nada lIBia juato e corl"llto quo 010 v8I'1ha a ter cÚlncia do i.ní.cio do

a~ta, providMdzn:h a ~Io, às suu exponsu, do paciente, utilizando

__ .. ode pravista no contrato existente, para prestar os serviçós a quo B9
abrigouo .

=3=/7/=II=;'=f3=S======::-;'ÃilllllDliiii,~••=1=====

PROJETO DE LEi N' 4.214, DE 1993.
(Apenso o PL n' 237, do 1995)

Dispao sobrt o rtlfllbollO ih SiJltml Único
de Slúde de dOlp'1II ror'rtnl" • Ull'l""'il

.medico·hospiralar pro'lida .1 Individuo conlrllllllo
de seguro:Slúde, '.

Autor. Deputado Elias Murad
R~Jator:' DeputadC' Lilire Rosado

l-RELATÓRIO

EMENDA N' SI95, CSSF

\EI'IENDA ADITIVA

Adic.1ona-a. ao Artigo 111 do Projato de Lu! nll 4214/93, o ••guinta
parigraro:

wPa%'9raro' 41 ... A .ntidads, aaguradora, que Be.r~ ruaponeivel polo

r •••bolao ao SUS, terá o dlraito d. acollpanhar '~audit8r a 8XBCUção

da. ..l'viçoa, enquanto proatados aoa seus contratanteB do sOQuro

aaade, pelo órgfioa do Siata.a Único de Saúda ou por credunciadou
ou conveniados doutas-.

/lIlIII TLf]rm-oA-PTB • SP -...alLQ!.

O Projeto de Lei em epígrafe lem como objetivo possibi. lar o
reembolso ao Sistema Único de Saúde. por parte das entidades de assistência privada. doi
atendimentos que porv:entura as uni~de,s. p..übJicas taçam aos seu~ segurados. &tabeJecc
que- o valor do reembolso sem correspondente ao fixado pelos órgios federais reguladores
do seguro-saude • e detlne procedimentos parll que este reembolso seja concretizado. OI
recursos provenientes deste ressarcimento seria considerados como outras fontes para o
financiamento dó sistema. •

A este Projeto foi apensado o PL 237: de 1995. de autoria do
i1uslre Depulado Arlindo ChinllJ3lia. Da mesma forma. esle Projelo prove o reembolso du
despesas com atendimento a beneficiários de segurl}-saúda e cstabC)ecc procldimentol para
que este recembol~ seja feito.

A justificação da relevânciã do", projetos em tela c baseada no
desamparo a que ficam relegados os beneficiârios dos seauros..saude. que. em inúmeras
ocasiões. par incapacidade das unidades atende~lo5. especialmente em situações de
emergência, são obrigados a recorrer aa Sistemft Único de Saúde. Neste processo. 3(;

seguradoras deixam de arcar com i,lm custo que deveria ser garantido ao usuário, e O S'

absorve uma demanda peJa qual estaria habilitada a ser ressarcido. Tudo iMO ocorre, a.
mamento, sem O devido disciplinamento. e o SUS deixa de contar com uma- foni:"
recursos legítima. possivelmente significativa. •

1lllllll1l11E1lllllll11lllll
[lllllGlllOOl!l

_ JOSE' CDII'IBRA

ClIIlIIII€ SEGURIDADE SOCIAL E rAHJ:LIA
jIJ.
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COI14::1ui-se. então. que este tipo de ocorrencl3 propiCia o

enriquecimento sem causa das empresas seguradoras. penaliza o beneficiário e onera o
Sistema l'nico de Saúde.

farar. apresentadas cinco emendas ao Projeto 4,214. tddas de
autoria do Deputada José Coimbra. " •

11- VOTO DO RELATOR

As d4as proposições têm valor inquestionável, em especial por

propiciar ao 5US' o ressarcimento de despesas que ele tem ao atender aos titulares de

seguro-saúde,. o que acaba revertendo em lucro para as companhias seguradoras que. além
de nio prestar um serviço contratado. deixam de gastar o, correspondente aos

. procedimentos que seriam de sua competéncía suprir.
As cinco emendas apresentadas ao Projeto 4.214 tcin como objeto:
1) fixar este reembolso nos limites dos valorel doierminados pela

tabeJl do SUS. A justificativa é a premissa. da manutenção dos mesmos parâmetros

el\lPregados peÍo SUS para retribuir os serviços prestados.
2) possibilitar a execução d. auditoria por parte d~ empresa

seguradora nos valores e procedimentos argument~ndo-~ que quem efetuI o pagamento

deve poder certificar-se da. qualidade do atendimento prestado.
3) re$tringir o reembolSo apenas as atividades incluidas QOS

contratol com a seguradora. respeitando as cláusulas do contrato ~Iebrado or(gi~lmente.
Esta emenda é propo5la em respeito aos limites estabelecidos de cobertu.... sobre os quais
é detenni:"do o valor da mensalidade li ser pago à seguradora.

4) possibilitar à. seguradora a remoça0 do beneficiário para
unidades que ela indique, utílízando-se de sua própria rede. a fim de se reduzirem os éustOl
para a seguradora. No entanto. é essen<:ial que se resguarde -o: direito do paci~e de:
receber o "melhor atendimento, e esta remoção deve ser co"~icionada ~ condições do

paciente e à autorização do midico responsãvet
S) possibilitar que a entidade seguradora acompanhe o atendimento

prestado e auditar-a exeCução dos serviços do SUS nu que se refere a .atendimento de set1J

segurados. com fundamento similar ã emenda citada no item 2.

Um ponto importante levantado pelo Pr~jeto do Deputado Arlindo Chinaglia é a
arúase á proibição de prestar atendimento preferencial a beneficiários de seguro-SIÚde: em

detrimento do~"de~tUs usuários do Sistema Único de Sa6de.

Diante disto. o voto é favorável à aprovação. no mérito. dos dois
Projetos de Lei em Paut.. com acolhimento das cinco em<!ndas apresentadu.
COntUbstanciados no Substitutivo que apreU'ntamos em anexo.

SaladaComissilo, em/'de~ de 1995.

.,
t ' .

oeptirado 'L;ü:.eR~
Relator

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL F: FA!'1ILIA

SUBsTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N' 4.214. DE \993.

Dispõe sobre o reembolso do SiSlema Único
deS~ded~re~esi~

médico-hospitalar preltada a indivíduo cotI1nlIanIe
de seguro-saúde..

O CongrOMO Nacional decreta:

Art. I' O Si5lema Único de Saúde - SUS será reemboIudo. pelas
entidades seguradoras, du despesas efetuadas no atendimento l'lédico-hospiIalat 11

ambulaIorial a cont"'~nles de seguro-saúde. nos casos de emergincla de cober1llta
auistenclal previstos nos respectivos contratos.

§ J' S!o consideradas en/idades segurador.. as 05/ipulantes do
KfllIlo-sailde ou dti qualquer outrã modalidade de planos de salide (cooperativu médicu,

medicina de' grupo. pn;.pagamenlo. nutogestão de serviços e outros similar..), para
a1l1ldímenlo médico-hoIpitalat e ambulalorial, integral ou parcial.

§ 2" Os valores do reembolso ded~ referidas neste artigo
corresponderão ao fixado pelos órgios do SUS para pagamento dos prestadores privados
de serviços de sltide por eles contratados ou conveniados. vigentes na ocasiio do evento,
objeto do aludido reembolso.

§ 3' A entidade seguradora responsável pelo reembolso ao SUS.
terá o direito de acompanhar e auditar a execuçio dos serviços, enquanto prestados aos
seus contratantes de seguro-saúde, por unidade$: próprias. conveniadas ou contratadu do
SUS. .

Art. 2-. A unidade do SUS que atendef' o paciente contratante do

seguro-saude. deverá. imediatamente após o atendimento de emergência. dar ciênci~ i
entidade seguradora da ocorrCnci.. fàcultaodo a remoçIo do atendido para outro
estabelccim~to de saúde.

Parágrafo único, Esta remoç!o. dar-se-i .às expensas da entidade
seguradora, desde que as corÍdições clinicu do paciente o permitam, mediante autorizaç1o
eserita do médico respo.w.vel.

Art. 3:.Para o recebiinento do valor devido seria adotados, isolada
ou cumulativamente, os seguintes procedimentos, tanto pelas unidades de saúde da rode
públid F~.· Estadual e Municipal. da adminj.traçio dirOl" indireta e fundacional,
como pelos estabelecimentos do setor privado qU& participam, complementarmente, do
SUS:

I . reg;Slro, na fichO de a.emlimento ao paciente, da condiçlo de
beneficiado de seguro-saúde ou de outra modalidade d~ plano de saúde, com os dados que
permitam identificar a entidade seguradora:

ii - assinatu.... pelo pacienle l1U seu representanle, de documento
de transmissio. i Uniio. ao Estado ou ao Municipio. do direito ao reembolso de despesas
médico-hospiJalares somente pagáveis ao paciente; e

III - a.uinatura. pelo paciente ou nu representante. de documento
comprobatório da usistencia médico--hospjtalar recebida.

,•.n... .feito de reembolso de despesas pela entidade
seguradora ou congenere. o dirigente da umdaut: Uv ...... _•••• I ..... tihHacio do paciente.
emitirá documento hibil destinado a entidade seguradora. com descriçio dos
procedimentos ~sistenciais realizados e respectivos c~stos acompanhado dos documentos

mencionados no. incisos 11 e lII.do artigo 2".

Parágrafo Único A entidade ~radora terá o direito. no prazo de
15 (quinze) dia., contados do recebimento da conta médlco-hospitalir e ambul.torial
apresentada pelos órgios do SUS. de audiíar os relpectivos valores e procedimentos,
contestando-os e pedindo os devidos eSctareciment~.

Art. 5' Quando a assistência médica. hospitalar ou ambulatorial for
prestada por estabele<;imento privado integrante do SUS por convênio ou colllmo. o

dirigente do estabelecimento privado faii. ao dirigente do SUS que firmou o convõnio ou o
contrato, a çamunicação d,'assistencia prestada. com os elementos previstos no artigo r.
para que a autoridade Pública promova a medida prevista no artigo 3' com vista ao
'reembolso de despesas ~ret'Jadu no atendimento do contratante do 5eBllro-saúde.

Art.' 6- A receitl gerada. no àmbito do Sist~ Único de Saüde.
pelo reembolso ded~ de que trata esla lei. Wá consid.rada redJrsos'de outras fontes

para o financiamento do sistema.

Art. -r Constitui vioIaç1o do principio constitucional da igualdade

do acesso. a concessi;depme,êiH:ia para o atendimento de beneficiirio de seauro-saúde
ou ou'ra modalidade assistencial de medicina de grupo. aplicando-se ao infrator u sanções

administrativas previstas na legislaçio vigente.

Art. 8' O Poder Executivo rel!\'Jamentari 05/a lei no prazo de 90

(noventa) di.. da data de sua publicaç!o.

An. 9' A presente lei entra em vigor na .ata de sua publicaçio.

Art. 10" Revogam·se as disposições em contrário.

Sala da Comissio, em IÚde~ pe}I995.,

I. .•
Deputado'r:a\r~ito~

Relator
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EMENDA N° 1195 - CSSF o Congresso Nacional decreta~

JUSTIFICATIVA

Art. lQ As empresas de seguro-sa'Úde, ~mpresas

de Medici.na de Grupo, cooperativas de trabalho" médicc, ou
outras que atuem sob. ~ forma de prestação diJ:~ta - ou

intertnediação dos serviços.. médic6-hospitalares, est!o
obrigadas a garantir, o atendimento a tod~s 'as enfermidades
relacionadas no C;6diqo Internacional de Doenças da
Organização Mundial ~e Satíde, não podendo .impor restriÇÕ9S
qualitativas ou de.;.qualquer natureza •

Art. 2Q t' vedado li empresa contra.tante
estabelecer qualquer exigençia que implique na revelaçlio de

d.i!Ó9"6~ticos e fatos de que o IIlédico tenha conhecimento
devido ao exerclcio profissional.

Parágrafo l1nico: . t assegurada ampla e total
liberdade de' escolha dos meios diagnósticos e terapêuticas
pelo lllédico, 8.empre em beneficio do paciente.

[11ll1lVll OE

.111111 I;]r_~~.1
IpSDB ~~~

[lllll1l11lllll
OOdllltAllVII

•I!XTQI.lJSIIFltlôIO
DA-aR BO art. 1SJ do Substitutivo do Projeto de

Lei 4.214/93, a seguinte t'edação:

"Art. 1JZ OS hospitais públicos rieall DutorlzB

dos a cobrar; diretallBnto das seguradoras, o tr.!,

temento .lidico..nospltalar prostedo a pacientes

~ob'Brt~~ por planos de aalido."

I_I[ SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA .
llIIlI1-111 CARLOS !\OSCDNI •

Da hospitais públicos ~ID, consideravelmente, onBra

doa por tratamento prestado' li pacientes possuidores do Buguro-saúde

que utilizam 98898 hospi~aiB especialmente para tratamentoB mais 80

tisticadys e caros,inexistentos ou de dirícil aC9SSO na rode privada'7

e. razAo do DeUS' alnvados custos.

Entendamos ser justo o pagallento ã fede pública pa

las seguradoras, uma \tez que elas recebem para esso fim. Entendemos,

t811béPl, que os hospí tais públicos prestadores desses serviços devem

receber diretamente das seguradoras, sendo assim beneficiados os mais

capacitados para o atendimento de maior cOlnplexidade.

Sala da COJlissão, 28 de junho de 1!:!95.

2B I DGI 95

MIA

Art. 3Q - O regi'stro das empresas ret:e~ida!

no -artigo lD, no Conseiho Regionál de Medicina da respectivz
jurisdição, é condiçào ihdispensAvel para o' 'licÊmcia~nt6 do

.' pleno direito de exercic'J:o de' SU1!S ações na ~rea 'da' saiide.

Art. 4 g - 'As empresas de que trata o artigo
lD terão um prllzo de 60 (.s·essenta) di~G para' adota~em as
providências administr~tivá~..n~ce!isArias ·~o, fiei, cumprimento
dasta Lei.

Art. SQ Os 6rçfãos dirigentes do Sistema Único
. de sal1de' expedirão as normas complementares necessArias à

plena aplicaçõ~s desta Lei"1 assim c~mo 'exercerão a
fiscalização de sua aplicação, dé acordo com s'uas respectivas
juri~dições•

Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de
sua. publicação.

COMISSÃO DE SEGURIDADE'SOCIAL E FAM(LIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Art. 7 D ••• Revogam-se as disposições em

contrArio.

JUS~IFICAÇÃO

Disciplina 6s planos de saúde privados.

I • Projeto iniciai

11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:
• emendas apresentadas na Comissão (8)
- termo de recebimento de emendas

(AS COMISSÓES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE SEGURIDADI; SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DI::
REDAÇÃO (ART. 54) • ART. 24, 11)

SUMÁRIO

PROJETO DE L,EI N° 4.214/93

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo
da Camara dos Deputados,.o Sr. presidente detenninou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a padir de 23.06.95.' ,porêinco.sessões. Esgotado o
prazo, foi recebida 1(uma) emenda ,ao sLlbstitutivo. .

Hoje, fac'e às insuficiências do sistema
sa'Úde e a algumas facilidades fiscais que

emp~esas e contribuintes, houve uma grande

chamados planos de sal1de privados, que envolvem

.p6blico de
beneficiam
expansão dos

ampla gama de organizações e tipos de
serviços, como os seguros-saüde, as medicinas de grupo, as
cooperativas médicas, etc. Esse conjunto cobre hoje, cerca de
20' da população brasileira, ou seja, ao redor de 30 milh6es
_de pessoas ..

. Ocorre que, simultaneamente, têm proliferado
as que-ixas dos consumidores desses tipos de serviço, a

respeito de sua qualidade, condições de atendimento,
cercea~nt,08 aos atos profissionais, mas, principalmente,
exclqaão de VArias situações de doenças e outros agravo., da
cobert.1\ra dos referidos ,planos.

Embora respaldados pelos contra'Cop, tIma' VB!

que 08 planos, de fato, excluem determinadas situações, a

l5ituação é mais complexa que um simples seguro oe au,:olnÓvel,
por exemplo. No caso da assistência médica, as pessoas se

filiam a um plano por necessidade e náo por opção, esperando
estar em. segurança quando dele precisarem. NO' entanto, quand'o

a pessoa mais precisa, vai verificar que aquela situação Bst6

excluída da cobertura. Nessa área não é o consumidor que
seleciona os riscos a que estará submetido; e não tom
condições técnica~ de limitá-lo.

. Com essa intenç'ão e dentro dessa compreen.a.o,
o Conselho Federal de Medicina expediu recentemente Resoluçlo
que disciplina essa questlio, obrig~~do à integralidade dA
cobertura dos planos de sa'Úde privados.

de 19C5.julho,Sala da Comissão, em 4, de

1/ i ..,i. ~..4ro
Mir1ãor1JarÍ;.iit(g;nça Santos

Secretária

PROJETO OEL;EI N° 4.417, DE 1994
(DO SR. ELIAS MURAD) .

• (APENSADO AO PROJETO DE LEI N·.4.425, DE .19941
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Por outro lado'; a COlli..iio de Sa!lUridade

Social e Faailia taabé. acaba da concluir ••tudo da
aubcDJli••io sobre o assunto, fazendo recomendações na .a..

diraçlo.

t a ..i. que ju19aao. oportuna a tran.foraaçlo

de..... principio. e conceitos e. norma legal, para evit.ar \mA

Iliolon9ada daaanda judicial que •• aapr...... j6 anuncia'õaa, o

q;.. af.tarA, COllO ••apr., o. u.u6rio. .of~ido••••poliadoadu'... planá•.

P.ço, poil, a, I!.vida at.nçiio do. cuo.

colega. para a urC)6ncia da viglncia de••as noraas, certo da

~ande conver96ncia de idi,ia. e int.re..a. a ra.peito.

Não é posslvel, alterar-se por lei ordinária o funcionamento das se
guradoras o que Boaen'te é peraitido por lei complement.ar. A ativida
de. de seguros é inteiramente regulada, a co.eçar pelo artigo 22, in
C1BO V~I, da C,.:mstituição que confere à União Federal competênciã
para legislar. sobre segurOll.

No uso dassA competência, diversas 'leia federais regulam a ativida
de ea seus múltiplos aspectos. Assim, o Código Civil Brasileiro, em
.eu artigo 1.432 e seguintes, define o contrato de seguro e estabe
lece os' a8U. ele.entos •••enciais. Igualmente, Q Decreto-lei nO 73
de 21.11.66, disciplina amplamente .as operações de 8eguros e insti
tui o Si.tema Nacional de Seguros, constituido pelo Conselho Nacio
nal 'de SS!lUro. Privado. (CIISP), como órgão definidor de politica da
.eguro., e a ~uperintendincia de Seguros Privado. (SUSEP), como ór
9ão fiscalizador. '

Frise-lU!, ainda, que ~ Ce>ns'tituição . Federal conteMpla o Sistema Se
gurador Nacional COIIP o:a:qanismo próprl:J, l!Iujeito·ll reqraJt.8nto 8spe=
cHico. Ne.te sentido, o art. 192, rI, da Constituição dispõe que
lei complementar regulará a autorizaçÃo e funcionamento dos" estabe
lecimentos de seguros, previdencia. e capitalização, bem como do ór
gão oficial fiscalizador e ~o órgão ofi~ial ressegurador.

Diante, pois, deste preceito constitucional, repete-se, os aspeotos
concernentes ao funcionamento dos estabelecimentos de seguros SOrMn
te poderã.o lIer regulac;1011 "por 'i!!! complementar. -

COIIISS!\O DE DEFESA DO COIISUMIDOR, MEIO AMBIE~E E MINORIAS

!IIDICE DE AUTOR

BMEIIDAS OFERECIDAS AO PL 119 4.417/94

,lIllIOIlI

_11: DEFESA DO CO!fSUHlDOR . MEIO AMaIEI -E E MINORIAS

§ 2" - Os ~.""'~'~~ue trata este srügo nio poderio dor cobertura aos caso•
da:

- I 'lIlllO-VJ~.AUTOR EMEIIDA DIsrosnrvo - lwlIo CIlI!IlM:m PP PA ....LLL-

01/94
I!IIIIJIIlIIIatII IDeputado ,Valdir Colatto Art. 19 D&-te ao PL 4.417194, a lUUiote redoçlo:

l.Ieputado wãrio Chermont 02/94. Art. 19 29,39,49,59,69,79

üeputado Valdemar Costa t.eto 03/94 Art. 19 ; , . 'Ar!. I' As empresu-oeguradoras que operam com aeguro-saúde, empresas

Deputado' 'Roberto JefterBon " 04/94 Art. 29 .
'da medicina de grupo, cooperatfvu da trabIlho médico, ou outras que atuem llOb a forma da
prestaçIo diteta ou intermediaçio dos serviços médico-hoIpitalam, estio obrigadu a colocar à

Oeputadq.,R!Jp'orto Jefte~8Q~ .. 05/94 Art. 59
. dilpOliçlo dos aeua cliefttes e do público, em gerol, a pll1ir de 90 (noventa diu) da entrada em
;1'Ígor desta r.e;, plano. que lW"IlIan\ Ó, atendili>enlO a todu as Infermidades rdoeiol .Idas no

,,",putado 'I/oberto J.ffe~';on 06/94 Art. '49 Código !Jl!ernacional da Doençu da Drganizaç!O Mundíal de Saúde.

iJa;:>utado Roberto Jeffer.on 07/94 Art. 29" § I' - Áo Paciente, aténdidl1 com cobertura elo plano de que trata este artigo,

&>eputaüo Roberto Jefferaon 08/94 Art. 19
deve 'ser auegurado amplo e tolal, lICeIIO aos: meioi diagnó.ticos e torapauticos recomendado.
pelo médico ou pelajunla médica oncarregada do aI/ll1dimento.

. .

Suprima-ae a expre8~ão -empre~as de seguro-saúde-.

.. . "EHilINDA NSl -'-I '
[ ~11'J9 -CDCMAM

I f

JOSTIFJ:CAÇJ\o

I-tratamenlo cllnico. ou cirúrgico. cxpÕrimentsis;

I
fi - tratamentos de rejuvenescimento e emagrecimento com finalidade

JI-'cirorgiu plísticu estéticas nio restauradoras da funçio;

estética;

IV - acidentes, lesões e qusi"luer conseqMnciu da 'ingest!o de bebida
slco6lica ou UIO da drogas p'":""livas;

V - doenças e,lesl!es intencionlImente auto-infIigidas.

Art, 2" Na fixaçio do valor do plimio adioional correspondente às coberturas
de que, lrata esta lei, relativo. ao. plano. de seguro-'BÚde e grupal de UlÍII&1cia médica e
ho.pitalar operado. par empresas se8ura<Ioras,. deverá .... observada, em qualquer hipót.....
equival!ncia atuarial dos compromissos futuro!, em confonnidade com as notas téenicas
pmúmente sprovadu pela Superintendênçi~ de Seguro. Privados - SUSEP.

Art, 3' É vedado à Clll~reia emiuora do planó de que trata "ta !ti astibelecer
exigSncias ou coodições restritivas ao tratamento do' paciente, ou à reveIaçiÔ d. di.gnóllicos e
rato. de que o,médico ou ajunta médica ~veltenhaln conheciniento devido ao exerclcio
profissional, que configurem meros artificial p~ negativa de cobf;rtura ou atendimento, ou
maio. protelatório. p.... p.gamento ou reuarcimento da daspeusco~ pelo plano,

M 4- ~ empresas de quo tl'ata o art. 1-, que prestem direta.mentl OI

serviço. médico-hospitalsres Itravél de médico. perl....les aou seu. quadros da profissionais,
ou que sejam credenciadaJ plf'l prestsrem au,ndimento a pacientes participantes do. plano. de 'lue
trata esta Lei, deveria estar regularmente regi.tradas no Conae!ho Regional de Meditlna de
respectiva juriadíçlo, como condiçio indispe~vel p.... o licenciamento do pleno direito de
exercício de suu ações na área de saúde,

"

I

IIIIIJrM •11
lI_a.

"'I~R'/lJ
e Minorias

Art. lO ....... '

Valdir Colattd
lIJlIIJllJIQCII

-
Diante das tentativas de incluir o seguro el1 propostas de regulação
dos chamados planos de saúde, afigura-se relevante salientar os as
pectos constitucionais e legais, que tornaJll o seguro atividade des
tacada, caro tal dest.inatfiria de normas juridicas particulares e de
forte fiscalização e.coni..role estatal.

ICOIlUlt ~ Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
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Art. 511 o Poder Executivo fica autorizado a baixar as n.onnas complemnwes
necessárias à plena execução desta Lei. à fiscalização do seu cumprimento. ,

AIt. 6' Esta Lei entra .m villor na data 4. sua publicação.

Ar! 7' Revogam-se as disposições em contrário.'

JUSTIFICATIVA

As razões que levaram °EJemo. Sr. Deputado Elias Munlj! a apr*ntar °
Projeto d. Lei ri' 4.417. d. 1994. são da maior relevàneia e ui"gência, pois como é dó amplo
conhecimento público. as .mpresas prestadoras d. serviços médico-Ito.pitlllares, sejam elas
••gura90..... cooperstivas, ect.• têm se n.gado a prestar amplo atendimento aos psclentes que
subscrevem seus planos, apesar de em alguns casos os preços cobrados serem absurdos, portanto
mais do que suficientes para cobrir despesÚ como, as decorrentes do tratamento da AIDS.

Porêm, resguardados '05 princípios que regeram a propositura. do nobre
Deputado, apresentamos esta Emenda Substitutiva parn efeito de aperfeiçoamento da fonna como
apresentado o projeto em apreço, assim como neJe fazendo pmver 05 se,&Uint~aspectos.

a) as empresa do ramo, que operam com esse tipo de prod.~io, devem ser compelidas
a, além dos planos que ja comercializam, também colocar à disposição dos seus clientes e do
público em geral, planos de cobertura ampla, que alcance todas as enfernúdades classificadas no
Código Internacional de Doenças. Dessa forma ficain preservados 05 atuais plano~ mais
restritivos e, naturalmente mais baraios dos'que os de cobertura ampla, criando-se condições de os
segurados optarem, a seu liwe arbítrio, poP"mígrar p:y-a novos planos;

,b) estipu!.... prazo d. 90 (noventa) dias, 'razoável para desenvolvi"';nto • inlcio de
comerciaIização,·para.9uO as empresas coloquem no mercad,o os novos planos de cobertura ampla;

c) ficam excluídas, de qualquer fonna, coberturas para tratamentos clínicos ou
cirúrgicos experimentais, cirurgias plásticas nio restauradoras de função, tratamentos de
rejuvenescimento e emagrecimento com finalidadd estética, acidenies. lelÕes e quaisquer
consequências da. ingestão de bebida alcoóliCa ou uso de drogas psicoativas e doenças e lesões
intencionalmente auto-infligidas~ e

c) preserva-se, no caso das seguradoras, a equivalência atuarial ne.scessária ao
equilíbrio do plano e, em úl.tima análise, à solvência da própria empresa

No mais, ficam mal)tidos 05 principios estabelecidos no Projeto original,
sobre a prevênção para que as empresas incluam nos planos exigências descabidas, apenu
restritiva ao tratamento ou pagamento de despesas li que faz jus o paciente.. sobre a garantia do
acesso ao paciente a. todo e qualquer meio diagnóstico e terapêutico recomendado pelos médicos
resp6nsáveis pelo tratamento, sobre o registro obrigatório no Conselho Regional de Medicina e,
por flm sobre a atribuição ao Poder Executivo da competência para regulamentar a matéria, assim
como para o exercicio da fiscalização da atividade.

14/04/94

MU

EMENDA N' 3194. CoeMAM

Projeto de Lei nO 4,417. de 1994

(Do Sr. Elias Murad)

"Disciplina osp/aiHJSde saúde privados. •

Emenda Modificativa nO __-,

Dê-se ao art. lOdo projeto a seguinte redação:

Art. 10 - As Sociedades Seguradoras, as Empresas de

Medicina de Grupo, as Cooperativas de Serviços Médicos ou outras
pessoas jurídicas que atuem sob a fonna de prestação direta ou

intennediação de serviços, ou, ainda, na cobertura de risco de

assistência à saúde deverlto, ?brigatóriamente, oferecer ao público

dois tipos de Plano ou Seguro Privado de Saúde, assim classificados:

I - Plano ou Seguro Privado Integral de SaMe e

a) cobertura assistencial, abrangendo o tratamento,
realizado exclUsivamênte no Brasil, das doenças'relacionadas no
Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde;

b) internação hospitalar em padrão de eIfennaria;

c) atendimento médico-hospitalar'é ainbulatorial em
serviços'próprios e/ou credenciados ou referenciados pela Sociedade
Seguradora ou operadora de Plano Privado de Saúde, ou reembolso
das despesas com assistência à saúde dó segurado ou beneficiado, de
acordo com tabela eXpressamente estil'uliiilil em contrato, quando não
se demonstrar possível a utilização da aludida rede de prestadores de
serviços de saúde. '.

§ 20 Não integrarão a cobertura assistencial do Plano ou
Seguro Privado Integral de Saúde:

1 - cirurgias plásticas estéticas;

2 7 tratamentos legalmente ilicitos ou antiéticos, sob
aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

3 - transplantes heterólogos;

4 - inseminação artificial;

5 - tratamentos de acidentados do trabalho e vitimas de
doenças profissionais;

6 - atendimento domiciliar ou remoçllo;

7 - fornecimentO de medicamentos importados ou para
tratamento ambul!i1orial; e

8 - fornecimento de pró~es e orteses nllOligadas ao ato
cirúrgico ou importadas;

9 - proCedimentos odontóloglcos, exceto o conjunto de
serviços voltados .à prevenÇão e mànutenÇão básica da saúde dentária,
assim compreeniliaas a Pésquisa e remoção de focos de infecção .
dentária, profilaxia de cárie dentária, cimrgia e traumatologia
bucomaxiliar de urgêneia.

§ 30 O Plano ou Seguro de Assístência Médica
Com.l'l_ementar deverá delimitar o seu objetivo especifico, cobrindo a

. assistêneia médico-hospitalar e ambulatorial detalhada no contrato
'podendo, ainda, ser pactuadas: '

a) livre escolha do prestador do serviço, mediante
reembolso pecuniário, através de tabela previamenje.ajustada no
contrato; e/ou . - .

b) melhor padrão de conforto de intemaçllo hospitalar que
o previsto no Plano ou Seguro Privado Integral de Saúde.

. § 4° Nos Planos ou Seguros Privados de Saúde, previstos
nos incisos I e TI deste artigo quando se tratar de Planos Individuais
ou Familiares, devem ser observados períodos de carência,
prevIamente IOOldos no contrato, sendo, ,ue este não poderá ter tempo
de duração inferior llÓ dobro do maior prazo de carência nele
estipulado. '

§ 50 É assegurada ampla e total liberdade de escolha dos
meios diagnósticos e terapêuticas pelo médico, sempre em beneficio
do'paciente.

§ 10 O Plano ou Seguro Privado Integral de Saúde terá as .
seguintes caracte~sticas:

TI

Complementar.

Plano ou Seguro de Assistência Médica JustifIcativa

Muito embora seja louvável a intençllo do Dustre ,Autor do

proje;:to em exame ao propor a obrigatoriedade da cobertma universal

e sem restrições nos Planos e Seguros'Piivados de Saúde, sabe-se que
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isso resultaria, necessariamente , na .inviabilidade da mencionada
assistência médico-hospitli1ar, face a impossibilidade de se dar um

atendimento generalizado em todo o pais de caraCterfsticas regionais

extremamente ..diversas. I,stQ..:para na<> .seJ9!!U'. ~. 9ue, com tal
amplitude essencial ao conceito de universl!1idade .pe. CQbertura
certame~te resultará um extraordinário aumento'do preço doi Planos

e Seguros Privados de Saúde, que sa<> custeados pelo consumidor ou .

pelos empregadores' em beneficio de seus êmpregados edependentes.

Dessa fonna, apresenta-se esta emenda modificativa que visa a tomar

viável a proposta do Autor do Projeto, inclusive dando ao consumidor

o direito de escolha de um Plano menos abrangente que o de

cobertura integral, também acolhido- nesta emenda, porém com as

ad~quaçbes que o toma realista

É importante salientar que as exclusõcs do Plano ou

Seguro Privado Integral de Saúde limitam-se às circunstâncias legais'

e factuais inteiramente aceitáveis que na<> desvirtuam o princípio do

amPlo atendimento.
Sala da Comissa<>, em C"1994.

Deputado

EMENDA N' 5194 - CDCMAM

Projeto de Lei n9 4417/94

"Disciplina os Planos de Saúde PriVados"

B-lENllA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 59 do Proj~to de Lei n9 4417/94

.JUSTIFICi\CÃO

Face a emenda- apresentada ao arta 49 do projeto,

acrescido ao fato de que, por .força do art. 192, II da C.F qual

quer alteração nas condiçÕes de funcionamento das Sociedades Segu

radoras, bem corro de seu órgão oficial fiscalizador (atualmente o

~eTho Nacional de Seguros Privados - CNSP e a Superintendência

de Seguros Privados - SUSEP), hoje vinculados ao Ministério da F!,

zenda., dependem, necessariamente, de lei complementar, não é poss!

vel atravês de projeto de lei ordinãria, alterá-los, COlIO pretende
esta própDsta de novo diploma legal ordi.nãrioa'

CIIlIIIII[ DEFESA DO CONSUMIDOR,MEIO AMBIE!ITE E MINORIAS

I
I

oi/· ':Jy -CDr.f~,\_ ,T(.A' I'''' EMENDAN'~4-ÇDCMAM

lXMISSliD DE DEFESA 00 a:t/Sll.llDJR MEIO .AMBIeIl'E E MImRIJ\S

!'RDJETO DE LEI N9 4417 DE 1994

''Disciplina os Planos de Saúde Privado."

[1Im~ ROBERT') JEFFERSON:
IllM

I~~
I!IIIIWIFltlCII

Dê_~~ ao art. 29 do Projeto de' Lei nQ 4.417, de 1994 a s~

guinte redação:

Art. 29 E vedado ã empresa contratante" estabelecer qual

quer exigêf.-:::,ia que implique na revelação d(! diagnósticos e fatos de

que o médico tenha conhecimento devido ao exercício profissional ,
salvo a outro profissional médico no caso de perícià prevista no
p1anoa

JUS T I F I C A ç A O

-r (_

Todo cidadão nos termos&. consti~Ui(}ão ~igente.tem õ' d!

reito a preservar a privacidqde de seus atos, bem como manter s1
g110 sobre fatos ligaqos à sua individualidade'

Admite-se, n~ caso, da emenda apresent~da ao art. 29 do

presente projeto a q~ebl~a de tais preceitos para atenr1er-se a in

teresse maior 'do próprio cidadão ..

Isto posi:o, contamos com ,a aprovação de nossos pares.

-(?~

FMEN!JA MIDIFICATIVA

o art. 49 do Projeto de Lei n9 4417/94 passa a ter
a seguinte redação a

Art. 49 - O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua publicação, ficando

consignado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da referida publi

cação, para que as empresas de que trata o art. 19 adotem as prollidê;

tias administrativas necessárias para o fiel'cumpr~to desta lei. -

JUSTIFICATIVA

Compete privativamente ao Presidente da República

(art. 84, IV, da C.F.) e><pedir decretos para regulamentar leis. Além

disso, não sendo, certamente, auto-aplicável a lei que advier da a

provação deste projeto de lei, sem decreto regulamentador, é ~rt"!!

te que se consigne ao Poder Executivo um prazo para regulamentá-la a

pós o que as eqJresas, face a canplexidade da questão, devem ter ~
prazo razoável para cumpri-la a
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1!;MENDA N' 7194· CDCMAM

COMISSl\O DE DEFESA DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORI "dS"

,PROJETO DE LEI N2 4.417, de 1994.,

"Discipllna Os Planos de saúde Privada",

EMENDA ADITIVA

"Inclua-se no artigo 22 do Projeto de Lei n2

4.417194 um par~grafo único, com a ~e~uinte redaçao:

Par~grafo Onico. A observaçao do disposto nes
te artigo nao ellde a obrigatoriedade do prestador dos serviços
médico-hospital ares-ambulatoriais 'e laboratoriais comprovar a
efetivaçao do atendimento ao paciente, para fins d~ recebimento
da remuneraÇao contratada."

JUSTIFICATIVA

" importante que fique ressalvado que o sig110
profissional exigido no atendimento médico sirva de pretexto pa
ra a fraude na cobrança de serviços nao efetivamente executados
ou em desacordo com o contratado,

EMENDA N' 8194· COCMAM

COMISSM DE DEFESA DD CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINDRIAS

Projeto de Lei n2 4,417/94

"Disciplina os Planos de Saúde Pr!vados" •

Ellenda Modificativa

"O art. 12 do Projeto de Lei n2 4417194 pa.!!.
sa a ter a seguinte redação:

Arto 12 - As Sociedades Seguradoras, 85 E!!!,

presas de Medicina de Grupo, as Cooperativas de S,rviços Méd!
cos ou outras pessoas jurídicas que atuem sob a forma de prest.§.

ção direta ou intermedIação de serviços, ou, ainda, na cobertg
ra de risco de assistência à saúde deverão, obrigatôrlamente,
oferecer ao público dois tipos de Plane ou Seguro Privado de S~

úde, assim classi ficados:

c) atendimento médico-hospitalar e ambulato
rial em serviços prfÍprios elou credenclado-;
ou referenciados pela Sociedade Seguradora
ou operadora de Plano Privado de Saúde, ou

reembolso das despesas com assistência ,à s2
úde do segurado ou beneficiado, de acordo

com tabela expr~ssamente estipulada em co!'.
trato, ,quando não se demonstrar possivel a
utilização da aludida. rede de prestadores de
serviços de saúde;

d) não integrarão a cobertura assistencial
do Plano ou Segu,>o Privado Integral de SaQ
de:

I - cirurgias plásticas estéticas;
II - tratamentos legalmente iHcitos ou ant!
éticos, sob aspecto médico, ou não reconhe
cidos pelas autoridades compete"tes;

UI - transplantes heterólogos;
IV - inseminação artJ ficial;

V - tratam'entos de acidentados do, trabalho
e vItimas de doenças profissionais;

VI - atendimento domiciliar ou remoção;

VII - fornecimento de medicamentos importados
ou para tratamento ambulatorial;

VIII - fornecimento de prótese e orteses não
ligadas ao ato cirúrgico ou impoJ:.tadas; e

IX - proc,edlmentos odontológicos, exceto o
conjunto de serviços, voltados prevenção

e manutenção básicas da saúde dentária, 8.2,
sim compreendidas a pesquisa e remoção de
focos de infecção d~ntária; profilaxia de

cárie dentária e cirurgia e traumatologia
bucomaxilar de urgência.

§ 22 - O Plano ou Seguro de Assistência lo4é
dica Complementar deverá delimitar o seu objetivo específico,
cobrindo a assistência médico-hospitalar e ambulatorial detalh~

da no contrato, podendo', ain,da, ser pactuad~s:

a) livre escolha do prestador do serviço,
mediante reemb·olso pecuniário através de

tabela previamente ajustada no, conJ;rato; elou
b) melhor padrão de conforto de internação
hospitalar que o previsto no Plano ou Seg,!!

ro Privado Integr~l ~e I,saúde.

§ 32 - Em ambos os tipos de Planos ou Seg,!!
ros Privados de Saúde, elencados neste artigo, quando se trat,!

rem de PIanDO; Individuais ou Familiares, devem ser observadas
períodos de carência, previamente fixados no contrato, sendo

que este não poderá ter tempo de duração inferior ao dobro do
maior prazo de carência nele estipulado.

I - Plano ou Seguro Privada Integral de Sa.Q
de; e

II - Plano ou Seguro de Assistência Médica
Complementar.

§ 42 - t assegurada ampla e total
de escolha dos meios diagnósticos e terapêuticas pelo
sempre em benefício do pacien,ta"

liberdade
médico,

,§ l' - O Plano ou Seguro Privado Integral
de Saúde ter~ as seguintes características:

a) cobertura assistencial abrangendo o tr~

tamento realizado, exclusivamente no Sr!!,.'

s11, das doenças relacionadas no Código I!'.
ternacional de Doenças, da Organização Mundi
al d~ Saúde;
b) internação Hospitalar em padrão de enfe!,
maria;

JUSTIFICAÇAO '

Muito embora seja louv~vel ,a intençao do .!
lustre autor do proj'eto' em exame ao propor a obrigatoriedade
da coberture univers~l e sem restrições nos Planos e Seguros
Privados de Saude, sabe-se que 1550 resultaria, necessarlamen
te, na inviabilidade da mencionada assistência médico:hOSPiti
lar •. face a impossibilidade de dar um atendimento generalizado
em todo o Pals, com características regionais. extremamente d!
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~COHI~:rO DE DEFESA 00 CONSUHIDOR. MEIO AHBIENTE E ttINORIAE

TERHO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NQ 464~7,..g4

Nos terMOS do Art. 119, c:a.p'lt, I, do RcgiJIumto Intrrno
da CâMllra dos Deputados. altErado pelo Art. 12. I, da Rcsoluç:io HQ 11/91. o
Sr. Prll!5idente da COMls'5io deterlllinol.1 ~ ilhertlJra - (t d;vu19a~ão na OrdeM
do Dia da!5 ÇOMissôlts - dtr pra::o pari\. aprIUiRntaç:i:o de eMlendas. a part ir J~

Oit 04;94 , por cinco sessôlIls, tendo. ao seu térMino. I'!ste árgão Técnico
recebido oito ( 08) entendas.

Parágrafo Único - o' seguro ou resseguro. cobrirá:'

a) a inadimplência do usUário desen1pregado durante

C) - ampla e tolai liberdade ele escolha dos meios
diagnósticos e terapêuticos pelo médico, sempre em beneficio do
paciente.

M 5° - As empresas de que trata o artigo 1°, pagarlo
os honorários para convênios obedecendo os limites fixados pela Tabela
de Honorãrios Médicos adotada pela Associação Médica Brasileira
como padrão minimo.

Arl 6" - O pag'amento de honorários médicos deverá
ser feito no máximo 30 (trinta) dias após a entrega da fatura à empresa.

Arl 7" - O Conselho Federal ele Medicina expedirá as
normas comp\emén1Bres necessárias à pleita aplicaçãó des1a Lei. assim
como exercerá a fiscalização de sua apflcação.

M'so - O Sistema Único de SaiJde será reembolsaclo,
pelas empresas referidas no artigo 1°, das despesas efetuadas no
atendimen1D médico-hospítalar e ambulatorial a seus contratantes.

Arl 9" - O reajuste elas prestações dos planos de
~ deverá ser feito pelos indicas de reajustes salarias.

~anigrafo Único - No caso de trabalhadores
aut6~, o reajuste será baseado nos indicas da inflação.

Arl 10" - As empresas referidas no artigo 1° terlio
obrigatoriament qUê 'segurar ou ressegurar seus contrlItos.

Arl 3" - É vedado à empresa contratante estabelecer
qualquer lOOgência que implique na revelação ele diagnósticos e fatos ele
que o médico tenha conhecimento devido ao exercicio profissional.

Arl 4° - O registro das empresas referidas no artigo
1°, no Conselho Regional de Medicina (CRM) da ~pectivajurisdlção, é
condiçll' indispensável para o licenciamento do pleno direito de exercicio
de~ açCIes na área de sal:ide.

Parágrafo Único - Estas ,empresas, deverão seaciaplar
às l'IOrlMS já existentes sobre inscrição e registro de empresas nos
CRMs, nomeando para tanto, um Diretor Cllnico.

seis meses;

de 1994.Sala da COMissão p EM 15 .d. abril

versás. Isto para n§o se falar em que, CO" tal a"plitude esse!!
cial ao conceito de universalidade de cobertura cltrtlillente r,!
sultlirá ,. ue extraordinário aumento do preço dos ·Planos· It SellJ!
ros Prlvados de Saúde,. que do custeados pelo consullidor ou p!.

los e"pregadores ell benefício de seus empregildos e dependentes.
D.ssa forllla, apresenta··se uma e...n~a modificativa que visa .•
tornar vUvel a proposta do Autor do 'Projeto, inclus1v~. d'~do

ao consumidor o direito ,de escolha de UIO Plano menos a~rangent.

que o de cóbertura integral, ta..bém 'acoihido nesta ItMnda, p!!

ré. conl as adqeuaç~e5 que o ~Drna realista. .
Ir importante salientar que as exclusDas do

Plano ou Seguro Privado Integral de Sàúde li.itBll-se'lIs circun,!
tincias legais e factuais lntelralOente aceitáveis que nlo
desvirtualll o princípio do a"pio atendilllent~l>' . .

Sala da ss~eS'l/J de abril de 199••

~ ~II"h' fjJ-
J 'E SDN

PROffiTO DE LEI N° 4.572, DE 1994
(Do Sr.J~ Dirceu)

(APENSADO AO PROJETO DE LEI li" 4.4251M)

Regulamenta os contratos relati~os a planos de saúde priva
,fies e ..dá outras pro~idênciall. ,-

(As ~I.SSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE li MI

NORIAS';' DE SEGURIDADE ,SOCIAL E FAMíLIA; E DE coÍlsTlfuléAó

E JUSTIÇA E DE' REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24, lI)

'"ti)'s' pr8servação doe direitos do usuário numa nOva
empresa, em caso de falência ou extinçAo da empresa contratante
original.

Arl 11- - NAo será pennltido acréscimo no valor da
mensalidade do8 Plahos de Saúde, em funçfio cfa idade, se o usuário já
ll6tivlIr contribuindo há mais de três anos.

M 17!' • Todas as .empresas que ofereçam ,Plano de
SaClde, serlo caraeteriz8das como entidades com fins lucrativos.

paciente;

pubIicaçIo.

o CONGRESSO NACIONAL decrlita:

. . Arl 1°-As ErnprtI8aa de Seguro SlWcle, empresas da
Med1Cll'l8 de Grupo, Çooperativaa de TI'IIbaIhô Médico'ou lIll68rlleIhIM:
que llÚI8fT) sob forma ele preslllçAo direta ou intermediação cios eerviçoe
médicos hospitalares, estilo obrigadas a garantir o atendimento a 1xxI86
as enfermidades relacionadas no Código Internacional da Doenças de
Organizaçlio Munclilll de SaiJde, não~ impor restric;6e8
qualitativas ou de qualquer natureza.

Arl 7!' - Os priricíplosl'lCll1eado!'eS a serem~
pelas empresas constantes no artigo ':0 são:

A) - ampla liberdade de escolha do méãlCO pelo

Arl 13"· As empresas de que trata o artigo 1° terão
um praio ele 30 (trinta) dias para ~retn: as providências
administrativas nec8ssárias ao fiel cumprimento des1a Lei.

'Art 14° - Esta Lei entrará l)!Tl vigor na data de _

M1SO- Revogam-se asdi~em contrário.

JUSTIFte;AÇAO

"A medicIne. uma~. serviço de UlJcIt
do nr,humano • eM COIetiVldllde • deve __

uen:1de um rlJacrlmInação clt qualquer
. ntltufea."

~
Py. origem do presente Projeto de Lei, está nas

reclamaçaes ~ usuários doe planos de sal:icle, e '*
_ 00. rn6dicos que, acatando mandamento ético, ápontaram

SU8II faIhaa, suaa irregularidades It por fim _8 agressões à ética
perante 08 orgios próprios.
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. Como é de conhecimento público, a saúde
brasiléira passa por moinentos delicados. O Sistema Único de Saúde,
Um niecanismo justo e equilibrado teoricamente, ainda não funciona na
prática. Hoje existem cerca de 35' milhões de pessoas atendidas pelos
convênios médicos, o restante da popqlação, em tomo de 110 "!1i1h6es,
dependem exclusivame~ da assistência pública.

Mesmo estes usuários que pl?SSUem algum tipo
de plano na árl@ da saúde não estiio garantidos, pois quando adoecem,
'dependendo daentermidade, acabam por ter que pagar o tratamento,
ainda que tenham contribUldo inúmeras vezes em seus planos. Isto
porque, estes cOnvênios nllo cobrem doeliças. infecciosas, cr6nico
degenerativas, preexistentes, psiquiátricas; próteses, transplantes e os
exames mais modernos. Contudo, devido a esperteza de quem elabora
os contratos, isto é escamoteadQ em letras micr0se6picas,
incompreensiveis ao cliente mais desate]rto- .

Na verdade, as empresas que fazem esta
intermediação com planos de saúde nunca apresentaram suas planilhas
de custos para demonstrarem suas despesas e suas receitas.
Entretanto, ele acordo com o levantamento realizado perto Conselho
Federal de Medicina, somente 25% do total arrecadado é suficiente para
cobrir as despesas hospitalares e médicas dos conveniados. O restante
correspondem aos vultosos lucros auferidCl$ nesta comercialização da
seúde.

• Ainda aSSim, estas empresas se negam a
cumprir a Resólüção 1.401, e consequentemente a cobrir como' um
todo a saúde das pessoas. Para exemplifiCarmos a insignificância do que
~resentaria para as empresas, esta ampliação na cobertura das
moléstias, os contratos da UNIMED, no Ceará, passaram a cobrir o
câncer, que é umt doença cujo tratamento é extremamente honercso, e,
depois de um imo dando tal atendimento, o aumento em" seus gastos
representou somente 2% de sua arrecadação.

, Os planos e seguros de saúde têm
desconsiderado regres básicas na .relação dos médicos com os
pacientes e familiares. A pretexto de solvência financeira, maximização
dos lucros, de economia de equipamentos, de menutenção de niveis de
contra prestaç!io de serviços, seres humanos são mortos ou se tomam
inválidos. A morte é facilitada em nome da "saúde financeha" das
empresas e a insegurança é vendida com o titulo de segurança.

Há que se saliéntar, que esta visão
mercantJllzada da medicina,' é extremamente condenável, tanto pela
sociedade, quanto pelo próprio Código de Ética Médica, cujo texto do
artigo 9" é categorico ·ao afirmar: "A MEDlÇINA NAo PODE, EM
QUALQUER CIR"CUNSTÂNélA OU ,DE QUALQUER FORMA, SER
EXERCIDA COMO COMÉRCIO",

Ora, a restriçl\o de tratamento, a discriminação
de doente fi doenças, a limitação do zelo e o impedimento das
internaçOes e tratamentos adequados colidem diretamente com o.que·
dispõe o Código de Ética Médica e com o próprio texto constitucional
c'ontido no art. f3" da Carta Magna, que garante a saúde como um direito
coletivo. • .. - .

Pelo art. 6" da ConstitUição Federal, a saúde é
um direito social. Isso significa dizer que ela deve ser tratada' como um
direito do povo, um direilopúblico, que se 'insere como uma das
obrigações do estado e uma das prioridades nacionais. Em termos
práticos, quando nos 'defrontamos com um direito socia~ não existe
direito privado que lhe faça frente, pois nosso ~enamento jurldico
opera segundo o principio da precedência do, direito público sobre o

direito privado, da superioridade do direito coletivo scbre o direito
individual, da importilncia maior do direito social sobre as faculdades
privadas.

A sllúde nlio é um dií"f!ito que se divida, não é
faculdade que se fragmente, nem é bem que se negocie sob condiçc5es
que apequenem sua natureza e desvirtuem sua essllhc\a. Saúde é um
conceito totalizador, social e coletivo, qué n!io admite exceções, nem
comporta . restrições,,; preconceitos ou discriminaÇões. Excepcionar
serviços de sa(jdenada inais é do que introduzir nas práticas sociais
nova forma de discriri1inação: a discriminação em razão do estado de
saóde, o que vem contra os objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, expressos no art. 3° da ConstituiQAo Federal, que

são: "í - construir uma sociedade livre, justa e solidária; I~ - garantir o
desenvolvimento social; 1II - erradicar a pobreza ~ ~ marginalização e
redu~r as desigualdades sociais e regionais e IV - promover o bem de
todos,. sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e qualquer outras
fOrmas de discriminaciio." Logo, não atender mcléstias pouco lucrativas,
não cuidar de doenças que exigem mais atenção, discriminar .pacientes
orônicos, por exemplo, configuram relações anti-constitucionais, onde a
dimenslío privada desborda de seu campo' e invade grotescamente o
dominio público, privatizando a nação brasileira em seus objetivos
fundamentais definidos' pela Constituiç'ão. Por esta razão, o Conselho
Federal de Medicina baixou a Resolução nO 1.401, onde tentou
estabelecer.regras mais humanizadoras para os beneficiários dos planos
de Saúde. Ocorre que, desde que entrou em vigor, .em 24 de jal'leiro de
1994, às empresas n!io vêem cumprindo tal, determinação, por âcharem
que o C.F.M. nllo tem competência para regulamentar ou interterir em
contratos privados, como se o interesse particular deve-se sobrepor ao
intereS1l8'celetivo.

Como bem salientou o PreSidente do Conselho
Federal de Medicina, Dr. Ivan Moura Fé, " O mais grave, porém, é que
saúde n!io pode ser tratada parcialmente: ilão se cuida do baço sem
considerar o estômago. Não se pode tirar um paciente em coma da UTI,
no meio da noite, e dizer-lhe pateticamente que vá embora porque o
convênio não 'cobre Aids ou porque seu prazo na UTI esgotou-se. Ele
não vai., NlIo:,pode ir. Não é justo que vá, A sociedade deve, pois,
mobilizar-se para resgatar seus legitimos direitos. Não existe meia
saúde nem meia doença; saúda é integral. Imagino que os mercadores
da saÓde nunca conseguirão entender isto.' Os médicos, no entanto,
entendem. Afinal, não foram treinàdos para lucrar a qualquer custo;
foram preparados para salvar vidas hUmanas."

O acesso universal e igualitário aos serviços de
saúde é garantido pelo art. 196 da Constituição Federal. Tal coma.ndo
legal não.se restringe às entidades públicas que pre~m. :sel'Vl~
médicos, 'ou que promovem condições e planos para VIabilizar taiS

serViços. AS entidades privadas nesse sentido, também tem de se
subordinar a esta ordem constitucional, impondo-se a un~ersalidade e a
igualdade como condições públicas para o atendimento médico.

O entendimento do item anterior é baseado no
que dispõe o art. 197 da Cons~ição. Fe~e~I, que ob~ga a
universalidade e a implantação do sIstema Igualitáno de atendimento
também às entidades privadas, em uma leitUra lógico-sistemática de
nos~a Constituição,

Legislar sobre a proteção e defesa da saúde é de
, competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal,
conforme atribuição do art. 24, XII, da Constituição Federal. Assim, a
Carta Magna estabeleceu o norte dos principios que regem essa área e
as competências concorrentes em termos legisllltivOS. Logo, não se
pode dizer que a liberdade de contratar de entidades privadas é um
direito que se sobrepõe a um direito público e, muito menos, que os
comandos constitucionais não são eficazes para lançar luzes sobÍ'e a
questão aqui tratada. Em verdade, a partir das~ organização imposta
pelo art.24, XII, uma série de normas viro' sei' criadas e recepcionadas,
que vão apontar, com clareza, a competência do Conselho Federal de

.Medicina de normatizar a matéria.

Para a realização constiíúcional do' estado
democrático de direito, a saúde, um bem público e um direito
constitucional, é fundamento central, a fim de que a sociédade brasileira
atinja' niveis minimos. de uma convivência .civilizada .entre cidadãos
saudáveis.

O Direito à vida não admite recuos. Nesse
aspecto essencial a hU,manidade, que é condiç~o prévia para todos os
outros direitos, a luta deve ser continua no sentido do combate a t~as
as práticas que transformam os pacientes em mercado, a ação médica
em relação injusta e a liberdade de esoolha em atitude reprimivel. '

É com o espfrito de tentar melhorar a saúde do
cidadão brasileiro e na tentativa de humanizar estes planos de medicina,
que apresento apresente' proposiçAo.

Sala da. s_, om \'U do maiO do 11194. • • ,'.1'
:IG"l1\1

Deputodo JdstJ»ffiCEU
I'
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'1.EGISUÇAO CITADA ANEXADA f'oFLA
COORDENAçAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS•CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BIUlSIL

1988

'IItuIo I

DOS PUldPIOSf~~~.•••••••••.•.
·Art:;·:~;;;;;~·~lsda República Fe-
der.uvB do BraI:

I _ construir urna-1iOdedade livre, justa e soIldAr1a;

I - Qlll'1IlIlr o deserwoMmeno nadon/II; o

I _ err~ a~ e a marginalizaçio e reduzir as
deIlgulIIdades lOCIaIs e regionaII;

IV _ pomcwer o'bem de todos. tem preconceltos'de orto
gem, raça. 1ellO,.~.1dade e quaisquer outru fonnu de cIiscri-

.~~ .
1IIuIoI

.....................................................................
CapIuIoI

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art... Sio dIreIIos lOCials I educaç60. I saúde, o Ir/lbah),
o Jazer. a segunnça, a~ sodIl, a proteçAo Ai mater·
nIdade e li 1rU6ncIa, a aSsIst!ncIIllOI~ na forma
delta ConstItuIçIo.

Titulo m
DA OROAI'flZAÇÃO DO ESTADO....................................................................

Capitulo n
DAUrflAo

.........................................................................
Art.. 24. Compete li União. aos Estados e ao Distrito Fecleral
legislar concorrentemente sobre:

.................... ,. "" •• a.A""" _, ,\.'~ .. ,. " ' , .

XII. -, prevId~nciasocial. proteção e defesa da saúde:

••••• ".' ~ ! •••••••••••••••• o. ••••••••••••

TItuIoVUI

, , ..- ~:~.~ .••••••••• GIpIuIOI

DA SEQUR1DADE SOCIAL
.............,. ••••••• ~ ••• ~.rl•• >••• 't •••••••••••·.·····'!· .

IkçIoI

De'"
Art. tIL AlI11de 'clrelto de.tQCb edeverdo Estado. gar...
lId'o rnicIde~ lOCiIls e econ6mIcas que visem li .redu
çIodo riIc:o de doença ede outros1Igr~ eaoacessounMrIaI
e iguIIUrio tU aç6eJ 'e serviços par.~ promoç60. proteçio
e recuperaçAo,

Art. lI? Sio de relevol~ l)ÍIbIiclo.S aç6es e serviços de
sa6de. cabendo ao Poder Público diSDOl', nos termos da lei,

lObre lUa regullrnentaçAo. ftscalizaç,60econtrole. devendo sua
execuç60 ser feita diretamente ou lIravésde terceiros e. "mbém.
por pessoa Isk:a ou juridicl de direito priY"

................" .
•••• ••••••••••• •••••••••••••••• ••••••• •••••••••••• ••••• •••••• lo •••

PROJETO DE LEI N° 237, DE 1995
(Do Sr. Arlindo Chinaglla)

(APENSADO AO PROJETO DE LEI N° 4.425194)

Dispõe sobre o reembolso, ao Podar Público, de valores cor
respondentes a seguro-aaúde e outras modalidades de medici
na de grupo referentes a beneficiários atendidos. gratuita
mente, na rede pública e no setor privado conveniado ou CO~

tratado.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.214. DE 1993)

o Congresso Nacional decreta:

AJ1l&o 1°. A graúlidade da usist6ncia ambulatorial e 'hospitalar, DO Ambito
do SiIIIema único·de 8I6dc, 6 vinculada ao individuo, vcdando-so-lIte a c:obnDça de

dcIpeIu·e taJ!U, • quaIqucr tltulo.

AJ1Iao 2°. NOI tennoI do disposto no artigo 1°, • aaistbia gratuita ao
individuo beoCficwio de lCg1II'O-UiJde ou de outra modalidade auiIlCocial de

medicina de grupo. implica°RleRIboIBo ao Poder P6blioo, pela 1OCiedadc,ICgUI'&dora
ou entidade~ de dcspcsu com Q ateDdimenIo aumulatoria1 ~ boIpitalar
prCIIado ao lICgurado ou beneficiArio do lCgíJro ou pll110 de w\dc, 1\01 tcnnoI do
artigo 130. do Demto-Lei 73, de 21 de DOvcmbro de 1966.

.Parip'aIo llaleo. O reembobo das ~--u com o a1eodimcoto ao

bencfiélário de~ ou outra modalidade aioískocial de medicina de grupo
&ará 1imitado ao valor do proccdimcnto UlÚltencial C8lipuIado em tabela o do
Siltcma único de Sa6dc, cIeIdc que CIle va1ot" nlo lOja IUpcrior àquclll fixado DO

llOIlIr&to°ae·.cguro OU p\ariõde w\de do paciente.

AJ'ÜIÕ 30:Pua: o rcccbímcnlo do valor devido l\OIl tcrmOI do artigo 20, lICI'Io
llIotalbOI~8u~~ tanto pelas unidades de w\de da adrniniJIràyIo
direta; -indíretà c' fbndacional, como pelos cstabclccimcmos do lCtor privado
eonveniadof ou contratadoIlDO Imbito do SUS:

l.'i-cgiitro, na'ficba de atendimento do paciente, da condiçlo de bcDeficiúio
~'~ou ciutia niodàIidade auiJIcociaI bC medicina de 8JUPO, com OI

cIãdOI que permitaru idcdificar. cdidadc~e
D • auiDItura, pelo pacleute, ou ICU represcotantc ou membro ela famiIia, de

~ocoalp'Obatório ela aaistbia ambulatorial ou boepitaiar recebida. .

ArtiJo 4°. Para o efeito de reembolso de despesas pela lOCicdadc legIII'IIdora
ou~adirigente da.úni~ ou mtidade de saúde da administraçIo direta,

indireta- e .fiIndacional da Uni!o, do EIIado e do Municlpio, depois da liberaçlo do
paciaJle, emitirá documento hábil cIcItinsdo à mtidade aeguradora,.com dcIcriçIo
do& proccdimcntoI assiJtcnciais realizados e rcspcctivos custos,~ do&
doéUaúeoto.lI1CIICiooados 001 incisos I e n do ut. 30.

-4rti&o 50. O valor do reembolso das dcapcsas será efetuado pela lOCicdadc
IIlguradora ou cong!ncrc ao fundo de aaúdc nacional, estadual ou municipll, e I«á
aplicado exí:1usivuDentc'an~ eacrviÇOl de sa6dc.

PlIl'lilJ"8fo 1iJdco. No caso das entidades de assistência à saúde da
adminiJtraçio indireta ou fundacional da União, do Estado ou do Municlpio, •
receita de que trata csIe artigo será repassada regularmente. pelo fundo de Ial\dc, à
mtidade prclIladora da auill&cia, que terá gcstio própria lObrc essa receita.

ArtiJo 6°. Quando a usilllênçia ambulalorial ou hospitalar for prestada por
estabclccimclrto privado integrante, por convSDio 011 contrato, do Sístcma único de

Saúde, o dirigente do estabclccimcnto fará, ao dirigente do SUB que finnou o
convênio ou contrato, a comunicaç!o da assistência prestada, com OI elementos
pfcvistOl no artigo 3D

, para que a autoridade pública promova as medidas refcriilas
no artigo 40

•
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Artigo 70 • A re<:e!!A gerada, no âmbito do Sistema Único, de 'Saúde, pelo

reembolllO de despesas previsto nesta lei, sem coosiderada rewrso' de outras fontes

para oDnanei~o do sistema.

Arfieo 8". Observada a legislaç!o federal que regula os seguros privados e
fixa 08 limites da cobertura dos riscos de assistência ambulatorial ou hospita1ar
atribuida às entidades aeguradonIs, fica o dirigente naciooal do' Sistema único de
Saúde autorizado a estabelecer coodiçóel para a adequada apIicaçIo desta Ici.

Artieo 9". Coostituirá violaçio dO prlncipio coostituciooal da igualdade de
tlatamento, a coocessIo de prefer!ncia para o atendimeolo de beneficiário de lCgIIfO

saóde ~ outra modlIIidadcl llSSistencial de medicina de gIllPO,' aplicando-lC ao

infratons sanções ~tivas)Írevistas tio estatuto dos servidores póblicos e

Iegis\açlo correlata.

Artigo 10". Esta)ei entra em vigor na'data de sua publicaçio.

o Decreto-Lei Federal .nO 73/66, que regula os seguros privados, ao

determinsr, no seu artigo 130, que a socledade scfllll'llClora pague, ao prestante
do aUndimento médico e hospitalar, peIIOII fbIea ou juricIka, a assiJlência ao

seu segurado, 010 fez llCII1mma restriçlo à pesIIO& jurldica ( se pdblica ou privada ), ,
além de ter assegurado .. livre escolha do m6dioo e do bospita\. :

. OIlndMduos que mantém coatrato~,ulOdcdadcsqae atuam DO

nmo do scpro-lIllóde e lllI de enlidadcs que pl'lltkam outras JnOdllJldades da
chamada medicina de empo ( cooperativu, ....- de 1aÍIlIe, etc. ) pagam
elevadas mensalidades, mas, quase sempre, cIe9conhecem a extcnsio de seus direitos
e 010 recebem a desejada e necessária lXlt1trapr'esla objclo do seguro ou do plano
assistencial. Ta.nto que, ao necessitarem de atendimeuto de cmcrgência e o lXlIlII'ato
de se~de 011 de OI!!t",modaIidade assistencial 010 favorecem o atendimento
imêdiato e mais conveniente, IOCOITCDl-IIe eles das 1IIlldadcs de uiacle da retIe
púbUca ou do Betor privado convenIado OU CODtratadO pelos ól'llos do SUtema
Único de Saóde.

Hoje cerca de 40"/0 dos recunos do :sistema Único de Saúde slG gastos em
procedimentos de aho risco, quo-rcpresentam apenas 3%,do total de atendimentoI de

clientela majoritariamente ( cerca de 80% ) coberta pelo Idor privado JUpldivo.

Esta sitwlçlo foi abordada no dia 9 de setembro de 1992 em artigo publicido
no jornal "Folha de S!O Paulo", intitulado "Saúde e Renúncia de Receitas", autoria
do Cooselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Estado de SIo Paulo, Am&lio
Roque Citadiní, que destaca: "seria necessario que o Poder pllblico dispusesse dll
instrumentos para cobrar o custo dos serviços de saúde prestados aos I/suários
beneficiarias de seguros particulares".

Como se vê, de um lado, há prejuízo para os cofres públicos e, de outro, o

enriquecimento sem causa das empresas privadas, ao deixarem de cumprir suas

obrigações contratuais com os pacientes. Trata-se, ainda, de uma diminuiçJo-·das
vemas do SUS que deveriam ser destinadas à promoç!o e rccuperaçlo da saúde de
pessoas necessitadas.

Em alguns Estados, como o do Rio de Janeiro, o ressarcimentO das despesas
médiCO-hospitalares custeadas pelo Poder Pílblico, do individuo que tem seguro
saúde ou outra modalidade assistencial privada, foi assegurado na própria
COIlstituiçlo; ':4s empresas privadas prestadoras de serviços de alSist'1If!ia
médic!!,. administradoras de planQs de saúde. deverllo ressarcir o Estado /I os
Munic/pios das despesas com o atendimento dos &egurado& respectivos em
unidades de saúde pertencentes ao Poder Público estadual ou municipal". ( Art.
301 da Constituiçlo do Estado li? Rio de Janeiro ).

No Estado dp Silo Paulo existe a Lei 9.0S8, de 29.12.94 que diJplle sobre a
obrigatoriedade cio reembolso, ao Poder Público, pelas seguradoras.

Assim, ,este Projcto de Lei - além de realizar jUJliça, evitando o
enriquccimemo sem causa das.se~ e~ - visa propiciar à UniIo,
aos E"lIados e aos Municipios rccI1r1lOlI adiciO'nais para a me1hória do sistema de
saúde, que hoje se encontra sucateado, com rc11exos na qualidade da atençio à saúde
da populaçio.

Quanto à sua base comúbieiooal e à coafomúdallc com, a legislaçlo
infracoostitucional baixada pela Unilo, o Projcto de Lei se acha pedeitamentc.

fundamentadp, pois, rião infringI!: a garantia de gratuidade das ações e serviços de

assistência médico-bospita1ar no âmbito do Sistema único de Saúde, prévista na Lei
Orgânica da Saúde (Lei Federal nO 8080, de 19/09199, art. 43 ), POÍJ está cobnndo
dás 1OCi~ seguradoras e nIo do individuo, e fazendo cumprir o di$poIIo 110
artigo 130 do Dccrelo-Lei nÓ 73/66.

Sala das~ein28 de março de 1995.

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·c.OI"

DEOBETO-LEI N9 '73 - DI: 21: DJ
lfOVEWl!tO DI: 1966 '

Düpôe a6bt'e O Sf8tema NactoMl de
Seguros Privados, regula lU opera
ç6e3 de seguros, e resaegpro8 e: ctá
outras prov,tàêneías. '

CAP1TULQ JP

Disposições Gerais e TraMlt6rtcs

SfiÇÃo I

Do Seguro-Saúde
J.rt. 129. Fica:. 'institUído o ~eguro

Salide para dar cobertura aos riscos
de a.ssistência nléd~a. e hospitallU' •

Art. 130. A garantia do -Beg)11'O
8alide consistirá no pagamento em
d1nhe1ro, efetuado pela ~e
Seguradora. à pessoa fisica ou juri
dica presta.nte da assistência méd1co
hospitalar ao'/ segurado,

§ 19 A cobertura do Seguro-Saúde
ficará sujeita ao regime de franqufa,
de acõrdo com os 'critérios' fiXadoIs
pelo CNSP.

§ 29 A livre escolha do médico tl ao
hotpital é condição obrigatória nos
contratos referidos no artigo ante
rior,

• lo lo' ..

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

LEI N! 8.080,DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Di.pile sob"" .. condiçlJe. par• • pro
moçjo, lJl'OUc'o e recuperaç.o à". ,iüd_ha
organizacto e o funcionamento dOI n"içp_
corre.pondenUt!J e dá outra. providlnci••: .

T1TULOV

Do Financiamento

CAP1TULO III

Do Planejamento e db Orçamento
. " .
Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica

preservada nos serviços públicos contl,'atados, ressalvando-se as
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cláusulas' dos contratos ou convênios estabelecidos com as enti·
dades privadas.

_. ~ .
.. ..'~"""""" : ;

PROJETO DE LEI N° 852, DE 1995
(Do Sr. Carlos Mosconi)

(APENSADo" AO PROJETO DE LEI N°4A2~)

Dispõe sob~e a eob~ança, pelos hon?itais públicos
do sistema Onieo de Saúde, das despesas ~elativas

a serviços p~estados a ~aeientes CObe~os po~ pl!
nos ou seguros de saúde.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.214, DE 1993)

o Congresso Nacional~

An. Jo As despesas oriundas de serviços médico-hospitalarcs

prestados por hospitais públicos do Sistema Único de Saúde li. pacientes cobertos por
planos ou seguros de saúde. serio por estes reembolsados.ao hospital prestador.

§ I" O hospital prestador Iàrá a cobrança das despesas ao P11110 ou
seguro de saude em que esti inscrito o Jll'Çiente, mediante fatura com a diseriminaçio cios
serviços prestados, assinada pelo paciente ou seus respomáveis.

§ 2" A IàlUra obedecerá OS valores dos procedimemos que OS

planos ou seguros pagam a tçdos os seus prestadores~.

§ 3° Para real~ esta cobrança os hospitais públícos do 5US

não necessi~am fazer convênio com os p1IIIOs ou seguros de saUde.

§ 40 O vaJor do reembolso não poderá exceder iqueIe fixado nu
cIíusulas COntJlllaJlles de seguros ou p11110 de saúde do J*ienre.

An. 2° O Poder Executivo, através do Ministério da Saúde e do

Conselho Nacional de SaUde. regulamentará esta matéria dentro de 90 díu.

An. 3° Esta lá entra em viiJC?f na data de sua~..

An. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Uma grande pane dos atendimentos e tratamentos realizados por

hospitais pUblicos federais, estaduais OU municipais.. tem como beneficiários, individuoo
I:Ontratanles de pllllOs de saUde de empresas priv&das de segUro. de medicina de pupo,

cooperativas médicas, ou outras empresas que atuam na prestaçIo direta ou ÍlIIennediaçIo

de serviços módico-hospitalares.

Grande pane destes atendimentos e tratamentos prestados pelo
SUS a beneficiários de planos ou 'seguros de saUde referem.se a serviços de tqâlcia ou
emergência, 011 a procedimentos delicados e onerosos que os p1IIIOs não cobrem.

N50 .obstante O Sistema Único de SaUde'ser universal e gratuito

não é socialmente justo que estas .iespeus não sejam ressarcidas por aqueI.u empresas. que

obtém grande margem de lucro em suas operações, aos hospitais públicos que realizaram
os serviços para os seus segurados

Este projeto de 1';; tem O objetivo de equacionar esta situaçIo
dentro do espírito de maior justiça spcial e de estmlUraçlo do SUS, criando uma foaIe

alternativa de recursos "ara os c:ombolidos orçamentos dos hospitais p6IlIicos, preIbdona
maiores da assistência á saúde para a imensa maioria dos brasiláros exduídos da repIrtiçIo

da nossa riqueza.

Por este motivo conclamamos os nobres JIIre& desta .Casa à sua
aprovaçkl.

Saladas Seuões, em$!e~de 1995.

é"~"
ARl:6!i: MU:scctiL.....

PROJETO DE LEI N° 944, DE 1995
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

.(APENSADO AO PROJETO DE LEI N° 4.425194)
Regul...enta os planos e segu~os de .saúde e dá ou
t~a~ providêneiás. -

IAs COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE

FINANÇAS E TRIBU'l'AçXO; E DE CONSTITUIcAo E JUST!

ÇA IART•. 54) - ART. 24, II)

.OCO"GRESSÓ NACIONAL dIcreta: .
Art. 1° As lOIIlprCIOS de ""8W"o-ulÍdt, mcdíl:iIIa de arupo,

"""I"'Oli- de lrabaSbu médiou, uu UIIlras clllidadcs que aluem lIUb a fUlJlla de prCllaçlo

dircIa OU~ de ~"ÍÇoa médico-boopitoIan:s, obedeçedo as cIispoIiçlleC pmiIIM
_Lei.' .

. AIt. 2" As~ • eIllidadOll que .-COlIlOfCia1i7em pIanno lllI

lIOIIlI"OI ele u6de~ ser sqjIltlldao na 8ec:retatia de~ à Saúde do MiIIiolirio
da 8aiKIo.

§ 1°, O rcgiIlro devcrâ ser renovado anuaImcnIe.

§ r, Para lO ubIcD<;io uu rcvalido<;ãu du rcPitu. _ pcIIOa

juridicas de !fIO lraIa esta lei ficAm obrig;ldos a oblcrvar as squinlcc exiPiao:

I • diopnr de intotaIaçlIN e equipomentllO adequadno e cnndi_

....... pr<aIlIÇIo .... --'çoo ofcrccidoo. ...~

m - diocrimiaar us .';IVÍl:4.. rcaIiladus dirclatnculc daquclcs
praIIadoI por leRGiroc;

IV • detnnnIIlrar capacidade ecnn/inriro-financeira;

v - incIio:ar a~ de aloudiIDolIIo ...i n:rJo ... aoMçoo I'

- pratadoI-1CjllII"&doo çoafontae OI pIIIIOI otêm:iclól;

VI • cspccificar a m ieoImica coberta pelo pIaDo ou ocguro de

§ 3°, lim CIIO de iooboervãncia de qualquer das JIOIIIIllI

~ por - Joi, °nP.lro poduà ser~ a '1JWqucr t=Po por alo da

S<:o:rclaria de AslIiIlêncla i SoM: du Mi....1llrio da Saúde, """"llUl"ado i eml''''''' u dircilo de

cIefeu em proceuo ôldrainislraIiv rqpdar.

§ 4°. A -.... a tereeirno de~ e nbrigoçõeo rot....u.. a pIanno

OIIl1Cp01 de u6de, bem CllIIIO • l\Ido, incorpcnçio, auoclaçIo e aIiOIIaçio de comroIc
lIllCÍOÜriO de~ du nmo. UII qualquor _lIIlcnçiu .... l:OIIC1içiicoo que a _

....... na oc:aoüo do nPrro. cIewtio .. fonnalmeal1c com"s..... á llecretaria de

~ à Sa6de, no prazo de 30(~)dialI, o:OIlIacb da relIpOCIÍva aIIuaç3o.

Ar!. 3". S50 vedadas cláusulas de =Ius5o de doenças robcloaadas

110 C6dIco !IItcmacioDaI de Doençu, da 0rpnizaçI0 Mun<li:d da Saúde, ou de llIIlrlllI que,

~ ....nIn'-""""" l:1Idiso. elIIej.." cI<lIcriIH r...."",becidalI cienlificamenlO.

. § r~ AlI ialctnaçüca~ d<.-wJu i nalllrca da ducnça Alo

podem iIIlpIicar em C}UOlqoor tipo de mtriç1lo quanlo ao período de~, .

Att. 4°. I! vedada a~ de pIanns nu oogurno de ila6di
que oll:iotl-ame- Ci _ em~ de ÍlIIcrnaçIo boopiIaIIr.

Att. Se. lleIio lBliaI ai cli1IIIIIaI que estabeleçam~ CIli
QI'IioQuow coIlrMçaa de doop<uo a líluIo do ........ adicibaoio. .
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Art. 6". Oc' pra70I de carêrícia doi conlralOl regu1adOI por _ lei

nIo poderio ... auperiorco a 12 (do,.,) """""'- lWlI~ de proc<:dímc:nJoo obolélric<>o. ou 6

(seis) tnOICS~ demais situações.

Art. .,.. Seria excIuido. dai c1âUllllM de carencla para inleflliÇio,

_ clínico UII ciríJITlico.'í-l1lwdimcnloIl de:~ ou urgCocia.

Panigraf~ único. Os _ d~ p1onOI ou It&IIt'9J iI<: ..lide ,

de_lo oricolar o usuário a comi> Conduzir..., em c""",, c "'mCrgência ou urgancia.

Ar!. r. Para lCgUrlIdos com i<bdc iguol ou lUpCrior • SO 01101, os

CIlII1I'IIn. dno pllllKlll nu Kegumo de ..óde~o fixar acníocimO!l percenlU'".~ o vaInr
dai pn:oIllÇÕCI a oemn pagas.

§ I". Para a aplicação lksIc artigo, o controlo dcvcR embelcecr a

pM1ir de 50 :nioo de~ fáiXiaa eWia llIII>Ca infcrioreo • 10 (dez) ....,..

§ 2" O acréÍcimo patClllUol de CUSIOs não podcr;i ser lUpCrior •

10% (dez por cenlo) cnIrc UllI:l fm. etírill e 0UIr.I.

§ 3". NIo icrá'pcnnilido o acréscimo patClllUal em razjo da idade,
lCliR a'pn:IIar;iõ _ poIo oogurado. "uando o:slA: JlÍ <lIli"'lf pagando o plano ou '"'JlU'O do

uúdc há lI\lIÍI de 10 (deZ) llIIOI.

Are. 9". Em CllIO de lralamcnlo hollpiIalllr c bavcnd!>

ilIcIlspoaibiIi em dcIctminado hospiIaI, de: JciIos oferecidos"pelo~ ou oeauro de

u6dc, lCrlÍ p;mlido••0 scgurodo, o lICCSSO • oclllllOC!llçõcs de M'C\ iguoI'ou mpcrior 11
daqueleo leitnI, no """""" holIpiIal, ..... quoótIqucr linUJ adicinnaio,

Arl. 10". 00~ módioo-hoopi..... pnIlIl.doo •~

ou ocguradoo doi pbnoo e scgums de uúdc por unidadca públicas inlCgJ'O!UCI elo SisICma

único de Saúde (SUS) lCrÕO lICIII cllllOl rcem1><>lsodo<l ~ .órgioIl ..,~

coaCllplllldcnlcl.

Ar!. 11", Os conlrlllos dc\'CI\I. obrig;llori.:unê" ""P1icimr. entre
_; infonnlÇl\rll~:

1- O tipo do ....-xIaçio bvtopilaIar.

D - O direilo a llCOmponhanle. se mim exigir a inwcação médica:

U1 • u diJeiro ou não a Iiwc CIGOlla de profis5ionais e ...... de

IV • O lralamcnto em caso de doença mcnlal;

v . Fannos de pog:uncnlo do cOll!mIo • que n!o podem conlr.lriar •

pmoenIe lei;

VI • Onde rcgimIr as =lunaçõcs:

ArL 12". Em c",", dc rompimento unilalcral do cunlralo por parte da

ÕÜIIJCCU, - fica obrlaoda a cobrir Iodas as cic.p.... pmistas no controlo duranle 6 (seis)

a-;

Art. 13". O USl.mo-que romper lUÍiJalcralmenle o contraIo anles de

compIoIor dois ....... de conlribuit;io, dewrà R:lUIt:ir a t:rnpI'l:lIa dos gJIlIWlI 'lU<:~ o

va10r de lUa conIribuiçio, quaiulo um procedimenlo cirúrgico eletivo houver sido rcoIizado

110 primeiro """ de fiIioção.

Par;arafo único. No caso de impossibili<bdc financeira do iJsuário. o
prqjulzo dc\'CIlÍ JCr oobcrIo pc10 Componhio Rcsscgurodoro.

Art. 14". o\s Ctnprcsu e enlidaocs sll\1mclidao ao regime desfa lei

lcdO 'prazo de 120 (CCIIlo c vinlcl dias para ac1apWcm ..... conlraIoo c ........... à DOI1IIU

CIIlJbcIocidao.

,\ri. lS·. O Poder ExecUliyo, AtrAV" do Mini>lério <b S.údc, ~ _

sccrcwii de Aisisl.1ucia à S.ú<,Ic, c.,p,,,lirá as inslJU<;ÕCS eompkmcllw.... 1I~ à

correiaap~ desta Ici.

"'n. ·1"", " ..~ Ici ...tra mlvigorna data de ma [llIl>tiraçlo

Arl. 17" R.vogam.... ao diIpooi<;õco em ctlfIlrário.·

JUSTIFICAÇÃO

O Seguro-Soúdcl foi cri:ldo no BrosiJ atmvéa do llI1. 129 do Decreto

lei n" 73 de 21 de DO""mbro de 1966.

Desde ent!o, iniciou...... um proccs!o de proIif~iIo dcfI8A
modalidade de alIlIioImcia à ..Me, que já afinge cerca de 32 mi1hÕOll de hrH11rimll. conforme

dIdOI divulgadoo peJo Minillério da Saiulc. Emprcm de Planlll de Saúde, C.ooperativu
MCtiicu, Grupoo Médicos. Soc1t:dodc:s AnOOimas. Socie:tladc!; CooJ"'fAtivllll, cle., pallWlIIll a

lO organizar no paia para vender sem..,. médico-hOlpitalarcs i populaçio.

AlI empresas assim cUlllltiluidos oricnwarn .na alwly1io na área de

&a6dc visando pteeipuamcnle D hlero em suas atMdadc<, roziIo pela qual Iodas e1as, ocm

exccçilo, e:tclucm da cláusulM de su:Ísrcsptmsllbililbdes controtwlis D oICDdimcnlo de

pllcicnl<ll ponadorc< de d~ç •• crônico-dcgenerativa., de ""1>8 ou de doença. infeclà

conlagiouo em geral, Esta =trição configura wn dCIGOmprOlllÍll<o .......IcncW inaccitWc~

poolo que ao palologiu não cobe:rtu pelo acguro ncgõciJ,,1o rcpn:llCl1lam uma dcmlmda

liBnifieativa da IIOIU popuIaçjo. conforme revela IeO per:fiI cpidemiológico. AIIlim. a

lllIIiIICnciA ofereci<b pelO!1 ebonlJldos Plonoo o Scgurl>!l d~ S.úde é porcial o incompl.""

deixando o ocgurado ili:.prolt:gido dianlc """ agrav"" que, com maiur frcqüênci>, ';"'caçam
suaSOlldc.

O. elItt1do!l ",aH7adO!1 por comi.üo Ié<:oiea dOlrigoada em 19941)1'10

Ministro da Saúde com a finalidade de anaIisor os PlanOl de Saúde, C\oidcnciuam enorme
margem de Iuc:ro auli:rido pcIao__ do·ramo. AsIirn _do. o al=limcDlo doa <Ioc:oçu

altJaImcnIe excIuidu poderia .... faci1mcnle assimilado entro as rcapomabilidades douas

cmproow, modi:ln'" 1""1"0"" redu<;3o do lucro regi>trlldo ~ ..." "umonto doo VllIores llIWüs
du PrCSlal;ÕC< pagas pelo ""IlUfado.

Por OlllrD 1ado, o dccrc.lo de ÍII.o1ituiçio do scguro-saúde requer

n:guIamcn1ação. não lCIIlIo auto-aplicivéis .. normas COIIllllonlt:ll """ ..... lU1ÍgOlIl22 a 13S.
Aliás, o artigo 13S preceitua c1aramcn1e que ... cmidadcs que quisoucrn e"Piorar tm Ioniços

_Ie podcrlam iniciar lI1JlllI oiMdodea MIA voz CllIobe1ecld3 • compeIonlo rcaulanlCDúlçilo

do It:or dullO<!""SAo dccrcto-lci causa. Conocqocnlcm<.lllc, "'IlCjuanto nIo flllllCm etlila<1as

. as cIánsuIas da rcfcridã rcgulamenl3çilo, fiçaria mspemo o seguro.saúde, lomando-se, poi<,

iHciIo·o objcIo de CIIIJlf'CiJlI e dcniOiJ énÍídcdcs que ._em QP I'OIllO, mesmo oqucla.< sem

fino IucratMls. I'"ICJflI1'Il igualmente pnlI'bid.., por ft>tya .k, m_ decrclo-lci, de filiar II<M>:O

MICfI\II'lldoo e ~ efetuarem novas tranuçõcs rcf=nlcs à venda de títulos, conlrllOl,

pranti.u de uúdc, ""llIJratlÇa de uúdc. bcocJicioo ele 1IllÜdc. Iilulos de lIllÜdc ou acgllrOO aob

qualquer 0Ulrà dcnominaçio, para alcndimenlo médico, fannacélllico e hoopiIaIar, inlCgraI ou
)lII'CiaI,~ fella nnicàmcntc àI~ lCIll fino 1ucroIivoo. .

N!o Icndo ha1.ido, até o prOocntc, inicia1iw.1cgisIadora para o fim de.

CábcIcccr • rtgu1amcntaçilo em fa1Ia, CDIIChti-sc que os PI:mos e Seguros de S~. oro em

prática no pai', carecem do lIIIbotralo jurldiCfl qÜc lhes confira a legalidado~ de que
dcYcm lO 1'CVCIIir.

-Maia n:ccnh:mc:nlc, o Conaclho Fcdonl ele MceIicina (Cl'M) btJScot\.
no ômbilo de l1IaS atribuições, fWr normas que dilciplínaucm as re1açõcJ contratuais que

regom ..... tipo de WialCocia médico-hOllpiI<l1or. Promulgou, com .... fim, a rcsoInçiIo n'

200 qoc c1imina toda c qualquer cláusula cunlratoal rl:lWiliva na prc.taçio de ""rviçoI;

médicos a pacicnles portadores das paIologias até cnlJo ""cluidas das obrigaçõcl: das

CDIpI'CSlIS ClI\'IlMda. Ao fllzê-Io. o CF1.f deu corpo • creocenle rci\'irl(lic~ doo segurodos,
I
que .. penlcm but1adO!1 dianle da~IC limiIaçIo de 0ClI tJ!rcito, _

Na 1ogioIalora~ •.~ do SeguricJadc Socw • FamIIia
'da Câmara d<io .l)cpItIadõo -~·-Õ~ de Trabalho cncamgado de aprtICIIIar

JIIBeoIÕOa lObre a maIéria. Eotc Grupo foi inlcgr:ldo por rCJll'1'lCl''''''''''' da. maii diIIinIat
c:om:nlcs c claburou inúmcr.. rccomeno1açilcll de ll'andc validade para a 'rcyulamcntaçio

procurada. Por IOU 1Urno, o Ministério daS~ dcscn\'01vcu iniciativa na mccma direç!o.
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concluindo pela fonnulac;lIo de propostI de dccn:to, cl\ÍO cncaminlulmcnlo, nO entanto,
jlmll. pmdu7Iu qua\q\Jer medida eflca7.

AJIim, OI PI.v>oo e Seprot de SaUdc, que alllalmenle rio vendidoI
• parcela 1igniIicaIi... da população braoiIo:ira, .......... da 1llJIUlamon'.çãu lcpI n:quorida

pelo dccrcto-Ici que OI inolillliu em 1966, • Jll'llIPCR11',~Ic, em liIuaçIo de

~ oferecendo lllIIioIêncl> incDmpIoI> "'* --. • \llll CUOIO que IlCI

permitiria flllDCCCr cuidadoc inlq:raio li.: lIIÚIJc, lCIl1 e>cluüo li.: qlllllqucr poItlIojp.

Pc< lodaa ..... l'II2ÕCI afi&urHc:~'CI a~ de
legiaIaçlu ft!IIIamcnladnra ...;~ de _. ..lovinci. poro • llOriciIade,,~.

m:omcndaçõoo ........... doaM_ lI\IIlOI de 1rabaIbo, que lO dctivwam 110 CIhIdo C

cIioc-au cio-. ....~ nu~~ qua ...~ ti
diooipIiaar. cxpIoraçio de 1'IMK>o cS_ de Saúdo em nO.o pala.

PcIa grallidad.: da situaçio c pc;Ia imporW>cia ..,.,... 00 _lIlll<> "'"
_ concbmo ..,.'nobrcc parca dcotl c..a'. aprovarem o prcacnte projctp de lei ... cartc..

de que, em maléria de wIdc, cobc ao EIWIo :zcbr pela qualidade doi lCIaç6ca enlrc OI

t<MlIYIdoI. pelo garao>tb de rcaprito à cidadania como requitrilo do nc-;cleocrNrlMmcnlo,

<loIa dos SelllÕel, cm/Zi. f;..d';'199S,

_,,', ,'/ J"i":,, : ; '.;,
Dépodloc/u AMaolu QooeIruo

'DEcRETO-LEI N9 73 - DE 21 DE
JfOVDIIIO I!E 1966.

Dl&plie .Obre o' Sistema Nacional de
Seguro. Privaaos, regula ~ opero.'"
çOel de .eguros e resseguros , d4
Olltr~ providEncio.s. '

o Presidente da República, usando
da atrlbuloflo que lhe confere o artl~

lO ,29 do Ato Complementar nmnero
23;' de 20 de outubro de 1116&', decret.a:.

.. , ........ • '1'" ........ .... ~"""',""""'"''''''''''''''''

CAl'UULO XI

DbposÜ!6~s Gerais e, Tran~lt6nul

SEÇ!O J

Do Seguro.saúd::

Art. 129.. Fica Instituldo o ~eguro
Saúde par'a da'r cobertma ao! riscol
de a:;~l6tél)cla Dlédica e hDspitalar.

Art. 130. A I::lrantia do Seguro
Saúde consi:th'á no pagnlnento em
dinheiro: efetuado pela' Scc~~dade
Seguradora, ,à pessoa !lsica. ou jur!- '
dica pre;;taIlte da abs!s~éncla médico
bo.;pitalar ao' seguro.l1o.

~
" I 19·A cobertUra' do Seguro-Saúde

" reará sujeita ao regime .de franquia.
e acOrdo com os critérics fixados

p210 CNSP.
I 29 A llvre escolha do médico L! 110

ho:pltal é condição obrigatória. nos
contratos refel'idOó no artigo ante-
rior. .

~.rt. 131. Pàra 03 efeitos da artigo
J.ZO dê5te ,Dacreto-lei. o CNSP esta-

·UG'$LI.Ç10 cnJ.t''' "NEUDI. I'fl::A. .
,Coç~OEw.çlo DE ÜTVOpS LEG'SLATlVOS:CrDI'"

belecerá tabelas de honorários médI
cc-ho!pitalares e fixará percentuais
de participação obrigatória dos segu
rados nos l:lnlstrOll. '
, § ]9 Na e!aboraçli:l' das tabelas, o
CNSP ooservará a média regioMl dos
honorari:,! e a renda média dos pa
ciLr.~es, lncluln~o a POEsiblllãa'dl' da
a;J.~pliaçãô voluntáriá da cobertura
pelo acréscimo,dó prêmio.

§ 29 Na fixa;ão das percentagens
ãe participação, o CNSP !e'l-ará em
coina os índice~ salariais dos segu
rados e seus encarg.os 'familiares.

Art. 132. O pagamento das deSpe
E3.3 colnrta~ pelo' Seguro-ealide de
pendei'á de aprMientação da do
cumentação 'médicó e hospitalar qUI!
lJossibillte a identificação do sinis-
tro. .

Art. 1'33. l1: vedado às Sociedades
Se~t:rad~:'as acumular assis!éncia fi·
n:mceira com assistência médico
hospitals.r.

Art. 134. As sociedades CivIs ou
comerciais que, na data iléste De
creto-lei, tenham vendido tituloS,
contratos, garantias de saúde. segu
rança de saúde, beneficios de saúde,
titulos Cie saúde Co., se:;uros sob qual.
quer o' :ra :le:11,; i:naçlio, para aten
dimento r.: '_ cc" f: :~céutico e ,hos-
pitalar, integral ou ·:'\-"'a1. ficam
proibidas' déefetuar novas trausa
ções do mesmo .:;ênero, ressalvado o
~:,~l'Gsto no art. 144, parãzrafo .".

~ 1Q As Sociedades c)vi' c cc,:ier
clais que se ",nquadrem no disposto

neste artigo poderão continuar pres
tando os serviços néle' referidos ex·
cluslvamente às pessoas flsicas ou
juridlcas com as quais os tenham
ajustado ante da promulgação dêste

'Decreto-Iei, facultada op:;ão bilate
ral pelo regime do segure-Saúde.

§ 2Q No caso da opção prevista no
parâgrnfo llDterlor, as pessoas jurldi
cas prestantel\ da s.~sistência médica,
farmacêutica e hospitalar, ora regu
lada, ficarào responsáveis pela con
tribuição do !:;eg!JrD-~aude c1evloR

'pelas pesscas fisicas optantes.

§ 3Q Ficam "XCIUidt.s aas obrlgaçõell
previstas neste ar~go as Sociedades
Beneficentes Cjue Estiverem em f'un
cionamento na data da promulgação
dêsse Decreto-lei, a3 quais poderão
,preferir o regime do Seguro-Saude 11
qualquer tempo.

Art, 135. A1; entidades organiza
das r.em objetivo de lucro, por pro
fissionais médiccs 'e paramédicos ou
pCl'- estabelecim~ntos hospltala:-es, vi
sando a institucionalizar suas ativi
dades para a prática da medicina
social e para a melhoria das condi
ções técnicas e econômicas dos ser
viços aDsistencialls, isoladamente ou
em regime de associação, poderào
operar sistemas próprios de pré-pa
gamento de serviços médicos e/ou
hospitalnres, sujeitas &Q que dispuser
a Regulament.ação desta Lei, às reso
luções do CNSP e li fi:calização dos
órgãos competentes.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA

i].f3;,.c..c~Miriam Mari Braga~/ça S/mtos
retária

apresentação de emendas, a partir de 29 d. setembro de 1995. por
cinco sessões, Esgotado o prazo, não foram' recebidas emendas aO
projeto,

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 944/9'5
Nos termos do art, 119, caput, I, do Regimento

Intemo da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a a~rtura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

Safa.da Comissão, em 9 de outubro de 1995,
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Nos termos do art. .119; capUt, f, do Regimento
Intemo da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura
- e divufgaçlJo"na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 15 .03.96 . DOr
cinco sessões. Esgotado o'prazo, não foràm recebidas emendas' ao
projeto.

(APENSADO AO PROJETO DE LEI N" 4.425/9.4) .
Torna obrigatório o ressat'címento ao Sistema Onioo de

Saúde pelo atendimento rea~izado a segurados de empr~

sas p~ivadas de serviços de saude.

(ÀSCOMISSôES DE ECONOMIA, lNDÚSTRlA E COMÉRCIO (AUDIÊNCIA); DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 5:4). ART. 24, U)

safa da ComisslJo, em 25 de "março de 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As empresas de seguro-saúde e de medicina de grupo, bem como as
cooperativas de trabalho médigo e assemelhadas, no caso de atendimento a seus segurados
ou beneficiários pelo Sistema Unico de Saúde· SUS, ficam obrigadas a ressarcir ao SUS os
valores referentes aos serviços prestados.

Art. 2° Os parâmetros, vll!ores e procedimentos com que se fará este
ressarcimento serão estabelecidos em regulame~o.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicaçio.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, emo'l Vde novembro de 1995

~/~#c:i
SénadOT José Sarpcy .

Presidente dO Senado Fedml

SINOPSE

Projeto de Lei-dti Senado n" 41, de 1995

Torna obrigatório o ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde pelo atendimento reaJizado a
segurados de empresas privadas de serviços de
saúde.

Apresentado pelo Senador Lúcio Alcintara

Lido no expedíente da Sessio de 08/03/95, e publicado no DCN (Seçio ll) de 09/03/95.
Despachado à Comissio de Assuntos Sociais - CAS (decisio terminativa), onde poderá
receber emé:lldas, após sua publicação e distribuiçio em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis. •
Em 14111/95, leitura do Parecer n" 7S4/95-CAS, relatado pelo Senador Carlos Wilson, pela
aprovaçio do projeto. A PresidEncia comunica ao Plenário o recebimento do Oficio
n" 27/95, do Presidente da CAS, comunicando a aprovação da matériL É aberto o prazo de 5
días úteis para inteJposiçio de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário. " "
Em 23/11/95, a Presidência comunica o ténnino do prazo para inlelposiçio "de recurso, no
_tido da apreciação, pelo Plenário: Apreçiada conclusivamente, em decisão tenninativa,
pela CAS.e pela Comisslo de C:onstituição, Justiça e Cidadania - CCJ.
Â camarados DepJltado~ com o SF/N"...)Glf'>, .1..0.. .z'l-/~ -9[7

9flcio n")64'!f.(SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Bxcelência, a fim de ser submetido i revisla
da amm d.:>s l>e)JutIAOs. DOS termos do .n. 6S da Constituiçlo Fed:eraI, o Projeto de
Lei do Senado nO 41, de 1995,.constanie dos autógrafos em 8!lCllO, qU!'"toma ollrigatório
o ressarcimento ao SiJtema Unico de Saúde ~Io atendimento rcaJizaI10 a sesurados !Ie
empresas privadas de serviços de saúde". '.

Senado Federú, 'em .). q de IIO\'eIDbro de 1995

Qh~~Jl?:~1
A Sua Excelência o Senhor
D.putado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos DeputadoS

MiriamMarial~
$Jcretária

PROJETO DE LEI N2 1.390, DE 1995
(Do Sr. Carlos Mosconi)

(APENSADO A() PROJETO DE LEI N" 4,421l1114)

Regula as atividades das empresas de planos de sáúde J

de medicina de' grupo, cooperativas médicas J empres~s

,de' autogestão e assemelhados.

(ÃS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS; DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrLIA; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA EnE REDAÇÃO
(ART.54) - ART.24,II).

o Congresso Nacional decreta:

Art. lI! As entidades gestoras de p~anus e seguros de saude
cooperativas médicas. medicina de grupo empresas de auto~~esIão e assemelhados. que

atuem na prestação direta ou intermediação de serviços de saude. obedecerão a preseme
lei.

Art.:''' Estas entidides procederão ao atendimento dos :seus

beneticiários confonne as cláusulas contratuais. as quais niio poderão:

I - e!tabelc.cer restriç~es ao tratamenIO de qualquer tipo de doença.

11 - fixar tempo de carência superior a seis meses. em qualquer
caso.

~
. A.~. 3° Sempre que um beneticiário dos planos. seguros. ou ~utras

'i. odalidades de previsão":Jt assistência desta entidades. uti1izar os serviços publicos de

~ úde. estas entidades deverão ressarcir a instifUição onde a assistencia foi realizada.
segundo a tabela do Sistema Úníco de Saúde.

Art.";" O Poder Executivo. atravês do. i'.1inisterio da Saüde.
reguiamemarJ. a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias a panir da sua publicação.

An 5° Esta lei entra em vi~or na data de sua publicação.

Ar;; _1,)0 Revoga~':se as. d.!sposições em contrario

JUSTIFICAÇÃO

n. Coristi:uiç:ão recJeral estabelece. no seu artigo 199 que a·
~istênc:.~ ::.. :\3.':'de é :1.vre a iniciativa ?r.vl\da e que suas instituições podem panicipar de
:b:-:n2. co:nF::~e:'::ar é~ ~jstema Ú:'1ico de Saüde.

~o ~ntanto. as empresas c:e pianos O:J seguros de saúde, as

~:)Ope:-at:\'a$ :::eci:'á~. ~:s emprc!ias cie. s:nedic:na de grupo c. de serviços de auto-gesIão.
agem. erro :-.~Jtso ?ais. sem u~ m\:,.~m() d~ regulamentação ~ perpetram. COntra seus

L.5J:ários. ::,':.:5. .i.:.r:e de injusti.;as e :l.--b;::<lr:edad~s
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. 7'aj slluação":-az ~Ô:;1 G:"C estas empr~sas sejam. juntamente com 05

consórcios de aUlomoveis. as campeãs em reclamações junto aos PROCON's e outras

entidades de defesa do cqnsuJ!1idor. n~ país.

Não e OI~c~~sário n~s aprofundannos no detalhamento das ações

destas empres~s pois que ja foram. inç)usive. objcw de amllíse uma subcomissã~ da

Comissão ae Segurjdade Social e FalniHa, em cujas aurliencias foram ouvidas dezenas de

pessoas e emíéaàes envolvidas nessa área.
Ê urgente a regulamentação dessu atividades no pais razão pela

qual apresemamos a presente propos:ção e concl~mamos os ilustres pares desta Casa à sua

análise e aprovação.
S31a das Sessões. em 14 de dezembro de 1995.

-----:.-:' .- --.-'
Deputado Carla. Mosrom

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CoDI "

rtepUDllca t e<;1eranva ao Brasll

CONSTITUIQ.ÁQ
............................., .

TtroLO VIII
DA ORDEMSocw.

CAPtroLo 11
DA SEGtlJtlDADE SOCIAL

.. 0 0 ~ ~ .

SEÇÃO!!
DA SAúDE

Ar!. J96. A saúde é direilo de lodos e dever do Eslado. garnnlido mediame políticas
llOCiai. e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. proteçãoe rceu,-

~~?; ...•......................................................................:.
Art. J99. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ LO As instituições p;ivada~ poderão panicipar de forma complementar
do sistema único de saúde. segundo diretrizes deste. mediante contrato de direito
público ou convênio. tendo preferência as entidades Iilantrópicas é as sem fins
lucrativos.

§ 2,° É vedada a destinaÇao de recursos públicos para auxilias pu sub\'ençôes
àsinstituições privadas com fins lucrativos,

§ 3.° Êvedada a pnnicipação direta ou indireta de empresas ou eapitnis estran·
geiros na assistência à saúde no Pais. salvo nos casos previstos em lei.

§ 4." A lei disporá sobre as.condiyõesc'os requisitos <jbdáCiIIÍem a remoção
de órgãos. tecidos e substáncias humanas par~ fins de transplame. pesquisa e trata.
memo. bem como a co)eta. processamemo e transfusão <le sanguee seus derivados.
sendo "edndo lodo lIpo de comercializaçAo.
·· .. ···,·;···t.:-:··············· .. ······················ - ..................., .

Parigrafo único. Esta coberttua apliU-se taIlto SOl contraIO.

novos quanto aos anteriores à vig!Dcia desta Lei.
Art. 2". O atondhnento básico incIuirà profilaxia, remoçIo de

tàrtaro. ap~ de selantes, restauraçio de Sliperiicies cariadas simp1es ou mâItiplIs,
l'CIIlOÇIo de próteses e exlTaÇôes.

~ únicO. ~ exteIlslles da cobertura pua 0U1IU

modalidades de IrltItnCllto depeDdeó de acordo entre as panes, podcodo JCI" cobrados OI

aemcimo. COlTeSpOIllIeot COIISIaDdo de termo aditivo ao COIIIrlto.

Art. 4" •EJt& lei entra em vigor na data de sua pubIicaçIo.

Art. 5". Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Já de há muito tempo os planos e seguros privados de saúde

'Í>~ à populaçAo que a e1me mocia o mínimo de iWÍJI!ncia, cçbrando o míximo em.
mensalidades, ateodendo .. uma lógica injusta de mercantilismo.

Em nosso pais, temos miIhl5es de desdentados, o índice de dentes
perdidos, cariados ou obiurados é um dos piores do llkIIIdo. A produçlo de ICICOVU de
dente é insuficiente para ateDder a toda a popuIaçÍo brui1eira, ,se fizeue uso desta
instrumento da fonnt precçnízada pelo serviço de SSllde.

O Sistema Único de Saúde ainda nIo tem como cobrir toda a
popuiaç!o em sua demanda'por usi5ll!ncia odontológica. Por este motivo, nada mai', justo

que atribuir ao setor privado, que divide igualmente a usi5l!ncia à llÚde com o se:.X

público, um papel igli'l!mente complementar no esforço de molhorar a saúde da JlOlÍÚ\ao;Io

bruileira. Esta participaçllo demonstra a firmeza da vontade de participar para a meIbor
condíçlo de vida dos bruileiros,

Acreditamos que, incluindo estes· procedimentos básicos DOS

pIinos de saúde, nIo estaremos provocando unia despesa insustentivol para o lIelOr, '11'"
lucra anualmente rooitos bilhões de reais. E, certameIlte, propiciaremos a uma grande
parcela da popu!llçto uma condiçlo melhor de saúde, pela qualola já paga, e bastante caro.

Com vistas a possibilitar um atendimento maiJ integrol àquelas
pessoas que optam por usociarom-se a um destes planos, é que apresomomos este prC!iOlo,

procurando ampliar um pouco a abrangl!ncia destes serviços prestados.
Para tanto, pedimos o apoio dos nobres Pares para a sua

aprovaçlo.

COMISSAo DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM'rUA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.405/9.6

Nos termos do art. 119; caput I, do Regimento
Intemo da Cámara dos Deputados, o Sr. Presidente d . minou li abertura

e divulgaçáo na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentaçáo d.e emendas, a partir de 15.03.96. ; por
cinco sessões. Esgotado o prazo, nllo foram recebidas emendas ao
projeto.

PROJETO DE LEI N2 1.405, DE 1996
~S~~~nd~fia~ .

(APENSADO AO PROJETO DE LEI N" 4.4251S4)

Torna obrigatório o atendim~nto odontológico pelos pl!
nos e seguros de saúde privados aos seus associados.

(ÀS'COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!IIA; E DE CON~

TITUlCÁO E JUSTICA E DE REDACÃO(ART.54) - ART.24. 11)
Sala da Comissllo, em 25 de lIarço de 1996.

o Congresso Naclolll1 decreta:

Art, I", Os planos e seguros privado. de saúde incIuirIo
obrigatorilllnente o atendimento odontológico búico na usistl!ncia prestada a KIIS

usoclado.· e ao. seu. dependontes in&crltos no plano, ,.", aere.cimo no valor da

mensaJidade.
MiriamMari;P~

ftecretária
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PROJETO DE LEI N" 1.930. DE 199&'
(Do SR.1BER~FERREIRA)

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EST1JDOS LEGISLATlVOS.coDI ..

(AJ:'ENSADO AO PROJETO DE LEI N" 4.425, DE 1994)

Altera dispositivo da lei nO 8.0ao, de 19 de setembro de 1990.

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE soeI/\!- E FAMILlA; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,1\)

CONSTITUiÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASa

1988

TlTIlLoVlI

SUMÁRIO

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPITuLo I

Dos P1uNcIPlos GEIWS DA ATIVIDADE EcoNÔMICA

I - Projeto iniCiai

1\ - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
• emenda apresentada na Comissão (1) (nlo apreciada)'
_tenno de recebimento de emendas

................................................ -: > ••••••••

*AI1. 171. (rwogodo) ,

Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse naciona\, os investimentos
de capital estraugciro, incentivará os reinvestimentos e regularà a remessa de
lllClOl.

•••••• , •••••••••••••••••••• - ••••••••• --- •••••••••••••• 0.0.

~ " ~ 0.0 ~ .

~ •••••••••••••••• _ •••• 0'0

, Art. ~79. AUniIo,'os'Estado; o DisiritoFederaJ.e os Municípios dispensarllo
t.s DI1C1OClnJ?1'CSU e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tralaJner!lojurídico lf!C~renc~do, visando aincentivá-Ias pela simplificação de
suas ~npções admimstrativas, tn1lutárias, previdenciárias e creditícias, ou
peJa ~naçlIo ou'rcduçlo destas por meio de lei.

Art. 180: A U!!iâo, os Esta~os, lJ Distrito Federal e os ~unicipios promo
verlo e.mcentlvarlo o tunsmo como fator de desenvolvimento social e
econôDI1co.

~n..u··~······t········································ ~ .

§ 20 Excet1illm-se do disposto neste artigo os setviços de saúde:

i -mantidos em rmalidade lucrativa, porempresas, para lÍtendimento de .•.••...••.......•..•.. , ..•..................•, ..............•............., ....••......
seus emp~iados e dependentes, sem qualquer ônus pata a seguridade .
social;

"ArL 23 ~ ·..· ··············•..· · ~

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O § 2° do art. 23 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a viger
com a seguinte redação:

,li. explorados por empresa constituida sob as leis brasileiras e que tenha
sede e administração.no pais."

ArL 2° Esta Lei entra'em vigor na data da sua publicaÇAo.

Art. 3° Revogarn-se as disposiçõeS em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As incontáveis démandas recebidas pelo Congresso Nacional, de todas as pilrtcs do
Pais relacionadas à prestação de serviços de saUde, refletem a preocupação da
soc~ quanto ao probléma qúc'envolve o amparo e a vida de, aproximadamente,
40 núlh~ de brasileiros.
OCOD~ Nacional nãO ficou insensivel a estas manifestaçOes. Criou, no âmbito
da Comisslo de Seguridade Social e Familia, subcomissão com o intuito de
estabelecer regulamentação,para os chamados planos e §eguros privados,de saúde. o
que res'lltou no Projeto de Lei N° 4.425, em uamitaçã~ nesta casa e que tivemos a
elevada incumbência de relatar. . '
Corno forma, inadiável e jimdamental, de complementar as ações de
responsabilidade deste Parlamento, sobre esta q~stão tão relevar.te, propo~o;; ~
presente Projeto de. Le~ qm:, no ~o . entendimento, se aprovado, propiCiara
incalculáveis benefiCIOS a SOCiedade brasileira.
A abenura do mercado do setor a empresa constituida sob as leis brasileiras e que
·tenha sua sede e administração no pais, sem restrições quanto a o~gem do capital,
permitirá, entre outras: .
.a melhoria da qualidade dos serviços, determinado pelo ingresso de "know-ltow" de
empresas com experiência em outros paiscs; •
.eliminaÇAo da "oligopolização", marca incontestável do setor; e,
.ofena de preços mais justos do que os praticados no merc~.
Com a revogação do Art. 171 e a nova redação dada ao § I do An. 179, ambos da
ConstituiÇAo Federal, abrem-se a oportunidade e o precedente constitucional à
apresentaçAo da presente proposta. '

Sala das Sessões, de maio de 1996

#9

EammA CONsiTruCIONAL NQ 6, DE 1995

As~ da Câmara dos Deputados e do Senado Fede'~ nos termos
do § 31 do.aI!. 60 da ConstittJição F.ede~ promulga a seguinte emendâ cons
titucional:

Art.IIO inciso IX do aI!. 170 e o § li do aI!. 176 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte-redação:

"Art..17o. , .

iX·:·iiit;;]i;io·~~~d~·p;;;ãS·~~p~~·d~·j;i~~~o·p;;rt~
constituldas sob as leis brasileiras e que'tenham sua sede e ad
ministração no Pais."
Art.176. , .
§.ll Apesquisaea lavrade recursos minerais eoaproveitamento

.dos potenciais a que se refere ocaputdeste artigo somente pode
rio ser efetuados mediante autorização ou concessão da União,
no interesse nacional, porbrasileiros ou empresa constituída sob
as leisbrasileiras e que tenha sua sede e adnúnistrnção no País,
na forma da lei, que estabelecerá as condições especificas quan
do essas atividaaes se desenvolveren :IU laixa de fronteira (I '
terras indfgenas.~

Ar!. 2" Fica inchúdo o seguinte ar!. 246 no Titulo IX - "Das Disposições
Constitucionais Gerais":

"Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regula
mentação de artigo da çonstituição cuja redação tenha sido alte-
rada por meio de elileJll1a promulgada a partir de 1995." '.

Art. 3" Fica revogado o art. 17i da Constituíção Fede~.
. Brasllia,·15 de agosto de 1995.
AMEsA DA CÂMARAoos DEPurADOS': Luis Eduardo, Presidente-Ronaldo

Perim, - li Vice:P~idente- Beto Jo4onsur, 2" Vice-Presidente - Wílson
Campos, l~Secretário-Leopoldo Bessone, 2~ Secretário - BenedítoDomingos,
3a Secretário -JolIoHenrique, 4~ Secretário.

AMEsA Qb SENADO FEDERAL: José Sarney, Presidente - Teotonio Vilela
Pilho, la Vi~-Presidellte-Júlio Campos, 2aVice-Presidente~OdacirSoares,
li Secretário - I{enan Calheiros, 2a Secretário - Levy Dias, 3" Secretário 
EmandesAmorim, 4" Secretário.
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LEI N? S.OSO,DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispóe sobre as condições para B: pro
moç.ato. proteç80 e recuperllçifo da saúde, 8

organizaçl.o e o funcionamento dos st'JrviçoS't
correspondentes e dá outras providéncias. r

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber- que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

"empresas de pequena porte", conforme a pr6prla emendo consflluclonal n' 6, de 1995.
Indlcdda pelo autor na relaçOa de normas anexas.

TITULO III

Dos Ser..viços Privados de Assistêncià à Saúde COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA

CAPITULO I TERMO DE RECE51MENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.930/96

PROJETO DE LEI N° 1.975, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N" 483196

,b / t./: ~.k--o
Mi"~,t;ria Bt6:hÇá Santos

secretária

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a 13bertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissf5es - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 9 de a9o5 t o de. 1996, por
cinco sessf5es. Esgotado o prazo, foi recebida 1 (uma) emenda ao
projeto.

ag05 to de 1996.Sala da'Comisslio, em 19 de

Do Funcionamento
Art. 20. Os serviços privadós de assistência à saú~e

caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, d~ p.r~fls
sionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoa!\ JUrldlc~s
de direito privado na promoção, proteção e recuperação da sau-
de.

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência

à saúde, serão observados os princípios étic?s e as n?rmas e~
pedidas pelo órgão de direção do Sistema ÚniCO de Saude (SUl;l)
quanto às condições para seu funcionamento.

Art. 23. li: vedada a participação di~eta 01;1 indireta de em
presas ou de capitais estrangeiros n~ assls~ncl":à s!1úr;le, salv,o
através de doações de organismos mtemaclonl\J.S vmculados. à
Organização das ~ações Unidas, d~ entidades de cooperação
técnica e de finanCiamento e empréstimOS.

§ I? Em qualquer caso é obrigatória. a autoriz~ção do ór
gio de direção nacional do Sistema ÚniCO de Saude (SUS),
submetendo-se a seu controle lIS atividades que forem desenvol
vidas e os instrumentos que forem firmados.

§ 2! Excetuam-se do disposto ne~te artigo os serviços de
saúde mantidos, em finalidade lucrativa, por empresas,. para
atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer
ônus para a seguridade social.

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

(APENSADO AO PROJETO DE LEI N° 4.425. DE 1994)

EMENDA N' 1196 - CSSF

Projeto do lei n'1.930. de 1996 IEMENDA ADITlVA I
ICOMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA I
_______-'Autor Partido __UF P6glno _

Ifll.lMBéP-to . COSTA PT l!.:J ~1. I
• Texto/Justlflcaçõo' ,

EMENDA ADITIVA N'

Acrescenl1l-se texto ao art. I' do PL n° 1.930. de 1996. de autoria do deputado IberA
Ferrei,,!, quepassa a vigorar com a seguinte redaçOo:

"Art. I'. O § 2' do art. 23 da Lei 8.0S0. de 19 de setembro de 1990, possa a vlger com a

seguinte redaçOo: I

'Art. 23 .

Disp6e sobre o ressarcimento. ao Sistema Único de Saúde, de despesas referentes a
s:tendlmentos de saúde prestados à beneficiários de seguro-saúde ou de plano de
lIS6de.

(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA; E DE CONSTITUiÇÃO E
~USTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24.11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

" - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- emendas apresentadas na Comissão (4) (não apreciadas)
.. termo de recebimento de emendas

fi {i', Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde:

I • manfldos, em flnalldade lucrativa, por empresas. para atendimento de seus
empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a segu~daF social:

11 - explorados por pequenas e mlcro-empiesas constituídos sob as leis brasileiras e que
tenham sede e admlnlstraçOo no país:

JUSnFlCATlVA

Dlsposlflvo consfltuclanol I~dlca que as leis devem estabelecer vantagens para as
pequenas e mlcro-empresasj nesle sentido, a presente emenda visa acrescentar ao texto
a~glnal do PL condlçOo p.Í1ra que a exceçOo Indicada amplie-se apenas para as

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. to Serão ressarcido~. pelas Operadoras de planos ou seguros pnvaaos de assIstênCIa a
s~Ude. os se!"IÇQS ~e atendImento, a .sauge prestados a05 seus bf:'nefjetanos. em inStitUições
publicas ou pnvadas Integrantes do SIstema Unica de Saúde ~ SUS,

§ 1- São consid.eradas Operadoras, para os efelt05 desta LeI. tooas as entidades ou
Instm.ições que. ofereçam segurcrsaúde ou qualquer outra modalidade oe planos de saude
meâ~e .garantúJi dj;l: atendimento à saüde. nos tennos ao contrato firmaoo C;om o respectlV~
oenefidãrio .

§ 2- lncfuem-se entre as Operadoras as SOCIedades seguradoras, as empresas de mediCina
de qrupo. as coopêra~v~s de serviços médicas ou preStados por outros profiSSionaiS oa saude. as
entlda<Jes de autogestão e quaisquer pessoas lurídicas que atuem sob a forma de r:}restação dIreta
ou da intermedIação de servIços ou de cobertura de nscos a saUde.

§ 3- De tgual modo. enterlde--se por beneficiario a pessoa Que. sob qual~uer conaição e
rJestlnatáría 'da garanha de atendimento asaúde ofer~da pelas Operadoras, . .
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..........................

TíTuLo VIII
DA ORDEM SOCIAL

....................... _..- _ _ ~ - .

DispOe sobre as condições paTa a pro.
moção, proteçlJo e recupE'Toçllo da saúde ti

prgan;zaçifo e o funcionamento dos servi~o!
correspondentes e dá outras providéncias.

LEI N? B.OBO,DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

DA SEGURIDADE SOCIAL

Do PROCESSO LEGrsut'rl'D

CAPÍTIlLoll

DA SAÚDE

SEÇÃo II

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

DASWS

'SUBSEÇÃO III

SEÇÃO no

Ali. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou CODÚssão daC~ dos De~utados, do Senado Federal ou do
Congresso .NaCl~naI. ao ~resldente da Republica, ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos ;rnbUDals Supenores, ao Procurador-Geral da República e aos cida.
dãos, na fonna e nos casos previstos nesta Constituição.

§ I" São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
II - disponham sobre:

di a) eT!açã? de cargos, funções ou empregos públicos na administração
reta e autárqwca ou aumento de sua remuneração;

. ~) org~çã.o ~dministrativa e judiciária, matéria tributária e o •
mentana, servIços publIcos e pessoal da administração dos Territórios; rça

. c) servidores púb~i70S da União e Territórios, seu regime jurídico, pro.
~mento ~~ cargos, estabilIdade eaposentadoria de civis Tefonna'e transferên
Cla de rnilItares..para a inatividade;. '..

ti) organização d~Ministério Público e da Defensoria Pública da União
bem c~mo.n~rmas geraIs para a o~g~ção do Ministério Público e da De:
fensona Púbhcà dos Estados, dopIStnto Federal e dos Territórios;

. e) CI1aÇ!\o, esttuturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da admi.
rustração publica.

§ 2" A iniciativ~ popular pode ser.exercida pela apresentação ã Câmara
do~ Deputado~ de pr~Jeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
elelt~rado ~CI0naI. distrIbuldo pelo menos por cinco Estados, com não menos
de tres décIDIos por cento dos eleitores de cada um deles.

Art. .196. A .~úde é di~eit~ de todos. e dever do Estado, garantido mediante
poliucas SOCIaIS e econonucas que VISCm à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteçllo e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao
poder público dispor, nos tennos da lei, sobre sua regulamentaçào, fiscaliza.
ção e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de ter.
ceiros e, também, por pe!i!>0a fisica oujurídica de direito privado.

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

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faç·o saber que o Con.
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguihte lei:

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

TtruLoIV,
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

§ 4" Quando. pela modalidade de seguro-saude ou de plano de saude. o ressarCImento for
dEVIdO ao paCiente. opera-se. de pleno direito. a cessão de seu credito contra a' Qperaaora.
Inoependentemente de notificação. a favor da dlreçào do SUS a que penencer a Instltulçâo Que o
atenoeu ou das entidades a que se refere o § 1" do artigo seguinte.

Art. -zo O ressarcImento pejos serviços referidos no artigo antenar devera ser calculado pelos
valores adotados pela Operadora para pagamento de seus prestadores usuais. vIgentes na data do
atendimento.

§ 10 As instit'Jições da rede .pública, com personalidade luridica própria ou com sistemas de
apoio para a geraçijo de rec~ltl"l. poderão acordar com as Operadoras. valores diferenciados em
função da espeéificidadé de'seÍJs sêívlços. com a IntervenJéncI8 da direção da SUS a que estiverem
vlncwadas.

§ 2° Em caso algum os valores do ressarcImento poderão ser mfenores aos da Tabela fIxada
pela dreçáo nactonal do SUS. vigentes na data do atendimento. para remune.-ação de serviços na
InstltLlCâo que o prestou.

·Art. 3D O beneficláno de seguro ou de plano de saúde poderá pedir. pessoalmente ou por
interrnedio de seu responsavel ou de sua Operadora. 13: unidade do SUS que o atendeu. a sua
remoção para estabeleCimento de sua escolha. após o socorro emergencIal necessârio. se as suas
condicões dinicas aSSim o penmtirem. a Juizo do mediCO assistente.

. § 1° A 'rtm;oçãô de que trata este anigo não preJudlcara.o ressarcImento. pelas Operadora~.
dos serviços de atendimento ã saúde. até então prestados,

§ .20 A Operadora poderá.. acompanhar a execução dos serviços de atendImento prestados ao
bene6ciârio, pela rede SUS. que a infonnara da sua entrada. ou auditar a conta resoectlva.
aprestntada para ressarcImento.

'l.n ~o Pa:a re!:.~~':.-'~lito ao valor deVido. a InstituiÇão pública. onde houver ocomdo o
atenolmento, emitira documento denominado ~Conta de Atenclmemo á Saúde • CAS~. em nomt! aa
dIreção do SUS a que penencer. ou em seu nome. se se encontrar nas condições descmas no
paragrafo 1° do artIgo 2° desta Lei, Instruida com 0$ seguintes dados'

I • ficha de atendimento do pacIente. com Indlcaçào de seu responsável e da condição de
benefIciaria de seguro·saude OU de oulra modalidade de plano de saúde. com os correspondentes
dados de Identificaçào e endereço onde poderâ ser localizado

11 • declaração do atendimento a saúde recebido. aSSinada pelo paciente ou. em caso de õblto
ali de impedm;ento por pnvação das fúnções indlspensavels a manlfe~taç~o de vontade. pelo seu
responsavellndicadó na fIcha de atendimento,

§ 1°A CAS sarà emitida contra a Operadora. com descnç.ào dos procedImentos assistenCiaiS
realtzados e respectivos valores. apo$ a alta ou o óbito ou tr'l:ada~15 dias COrT1dos. no caso de
internação ou tratamento prolongados, .. "

§ 2° A Operadora. no prazo de 15 dias contados do receblmentõ da CASo poderá auditá-Ia e
recorrer contra lançamentos Indevidos. que se tomarão defInitiVOS na hipOtese de Indefenmento
fundamentado do recurso pela instituição prestadora do~ serviços de at~pdlmentoâ saúde

§ :30 Escoado o prazo para interposição de recurso ou refeita e reapresentada em caso de
seu pro\lIm~nto. a CAS sera paga em 10 dias contados do seu recebimento pela Operadora com
comprovante de sua quitação pata a InstituiÇão qu~ a emitiU. na forma do parágrafo segUinte

§ 4D A CAS presume-se aceita pela Operadora. em face do contrato de seguro·saúde ou do
plano de laúde • da dedaração prevista no maso 11 deste al1lgo, Independentemente de protesto e
por decorrêneii:1, constituu-ã titulo hábil à emissão do competente documento de arrecadação fIScal.
que. assim. &erai inscnto .,a diVida atIva. se não qUllado no prazo do paragrafo antenar,

§ 5- A CAS. quando encaminhada â Operadora. devera estar acompanhada do documento
de arrecadaçAo fiscal. adotado. para recolhimento da receita de selViços. pela pessoa juridle3 de
dfretto pübllco interno a que penencer a inttlttJição prestádora do 'atendImento. salvo se esta
encontrar..se nas condições do § 1" do artIgo 2" desta lei.

. § 6- OI vatoràs arrecadados na tGl11l3 deste artIgo serão destInados ao Fundo de SaÚde.
para apticacáo exclUSiva na InstitUição prestadora do atendImento. Integrante da estrutura de

- servrçO$ da 'dlreção do SUS. que o mantiver. ou deposltado~:em conta da entIdade nas condiçàes
do paràgrafo antener. observados os procedimentos legal~ estabeleCIdos para a elaboração e
execução do orçamento e para a apllcaçào de recursos financeiros

Art. S- O atendtrnento a beneficlano de seguro ou plano de saúde será comunicado. pela
lnstituiçio privada onl1e ocorreu. ã dlreçâo do sua com que manllver vincwo de natureza contratual,
devidamente instruido com os elementos previstos nos IncIsos I e 11 do artigo antenor. para a
expediçAo da respectiva CAS COÓlIa a Operadora. .
. fi .1- Os servlÇos ct.t: que, t(ata est,t: artIgo só serão cagas pela direção do SUS ã l,!stitUl,ção

privada, medIante deC!;;traç8o formal. firmada pelos seus representantes legaiS. de que nao foram
CObI1IdoS da Operadora

§ 2- Tratando-S9 de atendunento á saúde nâo cobenD. total ou parCialmente. pelo seguro ou
pflho de saUde a in5titu~b pnvada credenCiada no SUS. que o prestou. observado o disposto no
parágrafo antenor. hrmarâ declaração nesse sentido para habllllar-se ao pagamento.

Art. 6- Em caso de emergênCia. o atendimento a saude a pacientes náo benefiCiarias de
stgUrif o~plano de saúde comprovado com os erementos constantes doS InCISOS J e 11 do artlQo 4
desta lei. podera ser pago li Operadora que o prestou. de acordo com a Tabela vigente do SUS
pela respectiva dlréçào no Estado ou MunicípiO. onde tiver ocomdo

An. 7- Das declaracões previstas nest" L~l constara reconheCimento expresso de seu
responsàvel de que estara sUJeito as penas comInadas no anlgo 299 do Cõdlgo Penal. na hlp6tese
de falsear a verdade.

Art 8" O MIOlstêno da Saóde. para o fiel cumpnmento desta LeI. expedira os atos necessanos
e. em cooperaçêo com.as Secret~nas EstaduaiS e MUOIclpals de Saude. desenvolvera programa ae
capacllacAo e !Ipoio á~ InstitUições Integrantes do SUS:

Art. g- Esta Ler entra em VJ90r na data de sua pubhr3çãO.
Art. 10. Revogam-se as diSpoSIções em contrario.
Br-nsíli:a,

"LEGiSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeDI"

República Federativa do Brasil

CONSTITUIC.ÃO
.::I

CAPlnJLol DisposiçllO Preliminar

Dõ PODER LEGISLIJIVO Art. I? ~sta lei regula, em todo o território nacional, as
ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamen.
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te, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 1!I!turais ou
jurídicas de d,ireito Público ou privado.

despesas referentes a atendimentos de saude prestados a beneficíano5 de seguro-saúde ou de~

dellÚde'

Brasilia. 28 de maio de 1996.

T1TULO I

Das Disposições Gerais

Art. 2? A saúde é um direito fundamental da-s~f hU.!JIano,
devendo o Estadó prover às condições indispensáveis ao. seu
pleno exercício.

§ l? O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econõmicas e sociais que vi·
sem à redução de riscos de doenças e de·outros agravos e no es·
tabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, prote·
ção e recupe~ação.

§ 2? O dever do Estado nã'1 exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade.

.... -~ _.".- _ _ -_ _ , .

DECRETO-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Ccldigo Penal.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confele o ali. ISO da
Constituição, decreta a seguinte Lei:

CÓDIGO 'PENAL

PARTE EsPECIAL (*)
........................................................... - : .

TiTULO X
DOS CRIMES CONTRA'A FÉ PÚBLICA

CAPITULO I

DA MOEDA FALSA
... : : : : : -- .

CAPITULO [1/

DA FALSIDADE DOCUMENTAL

L
EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS NO 002, DE 2~DE JANEIRO DE 1996, .

DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA SAUDE, ADIB D. JATENE

Excelenussimo Senhor Presidente da RepUblica..

Tenho a honra de dirigir-me 11 Vossa Excelência para submeter-lhe a apreciaçio. 'com
proposta de seu encaminh:unenlO ao Congresso Nacional, o incluso Projeto de Lei, que dispõe
sobre o ressarcimento. ao Sistema Único de Saúde - SUS. de despesas realizadas no.atendimenlo de
be~eficjirios de planos ou seguros privados l:!e assistência a saU~e.

Na sua elaboração foram considerados os interesses envolvidos. tanto do SUS, como
dos usuârios e Operadoras de seguros e planos de saúde. além do conteúdo de projetos de leis que
tramitam no Congresso Nacional na tentativa de oferecer solução, tão próxima quanto pomveJ. de
uma visão consensual a respeito do assunto. No mesmo sentido, ouviu~se previamente o Conselho
Nacional de Saúde, instincía colegiada, deliberativa e representatíva da panicipação cormmitària na
gestão do SUS.

o ressarcimento, conquanto discutível na percepção das entidades que atuam no
campo do seguro--saúde. com suas variantes. encontra perteito supone nas disposições
constitucionais relativas .i .wide e na !egislação endereça.da li organização de seus serviço,,". COm

espaço para a panicipaçio. em caráter complementar. da iniciativa .privada no atendimento à
população. condicionada. porém. ás regras estabelecidas pelo nível competente do S.l1S.

TratJ~se de medida íncensuraveJ. diante dos 4uestionamentos suscírado5 sobre 05

aspectos eticos darelaçio dessas entidades com 05 heneflciârios de seus serviços. quando atendidos
pelo SUS. porque'se funda no compromisso contratualmente assumido de cobrir as.despesas
correspondentes, que. de outro modo, configurariam enriquecimento as expensas dos recursos
publicas. '

De outra pane. o ressarcimento. estabelecido de acordo com os valore!;-pagos'pelas
Operadoras a seus prestadores usuais. reveste·se de toda justiça. sem trazer-lhes ónus adicional.
porque pane de sua vontade expressa DOS. conJratos. em razão dos beneficios oferecidos parI i]

captação de clientela. Nessa linha de raciocinio. não procede o argumento de que o SUS também
estaria lucrando. diante dos valores da Tabela de remuneração a rede privada que lhe presta sen.;ços.
porque a questão~ em ultima analise. e de natureza contratual. sob qualquer ângulo pelo qual seja
enfocada. sempre no pressuposto da adesão às regras de relacionamento previamente estabelecidas.
Embora com sentidas deficiencias. não são poucos os estabelecimentos hospitalares da rede publica
que oferecem serviços de qualidade insuperável pelas instituições privadas, de modo a atrair o
interesse do beneficiario de seguro ou plano de saúde. na sua eleição do atendimento que deseja
obter.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional;

Nos termos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto' elevada deliberação de
Vossas Excelências. acompanhado d. Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da

. SlÚde, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre o ressarcimento, ao Sistema Único de Saúde. de

Falsidade ideológico

An.299. 0!Uitir.. em docun;ent~ público ou particular, declara.ção que dele devia
c~nstar, ou nele msenr ou fazer msenr declaração falsa ou diversa da Que devia ser cs.
~t.a,. com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
Jundicamente relevante:

Pe~a - reclusão, de I.(um) a S (cinco) anos, e multa, se o documento é público,
e reelusao de I (um) a 3 (tre.s) anos, e multa, se o documento é particular.

• ~rQ 03 t/~uosda emissão. mbslillliç60 ou onolDção dr Canriras d~ 'Trabalho e PrtvjdEncia So.
clal: conJi~erar·u'lÍ cr;mt d~ fl1/sidadt!, com (H ~ntl/jdQdnpIr'liSt!1s no ano 299 do e6dilOh~
/lal. 1-Jllur. lU) lodo ou tm pdrtt, qua/qutr documrnto /1I/S0 ou a/ltrtlr o WrMdtíro' I/
afirmarjtJUDmtnte 11 sua prdpria ;d~ntidlldt.fili~o, /lJIN rJ~ IfMcim'lIlo, ~;dbrcia. ~rwio
ou utado ci\lil t lMneficitiriO$. ou dlntar 03 de outrtl pt.nOO: 11/ _ urvi,.... dr dot:ufMnlos.
por qUQlqu~r[arma flJIslflCtldos; IV -/alsijictlr, /iJbricando ou d/ltr/mdo. 011 wndtr, IUtIr ou
possuir c.anttrl1S de Trabalho t Prtvld!ncia SOCial 4Uim O/tltrtJf1fll: V _ onolilr dolommtlllt
em ClJrt~"! dt 1i'abalh/) e Pnvidinclll Social ou I'tlistro tk eM!J'e,adtJ, ou confusor ou thclfl.>

;;;; ::::;~l"r::'r;,f;~~ ~~7'4~;:a d~ admissio em ~mprt'o diversa da HrdDdeíra (CofUo1itJlIç40

• Vide ui n! 7.210. de 1J di! ju/ft/) de 1984. art. 130.
~ Vide,·sobn!l1/sidade idltold,ica, () tlrt. /01 do Ihcrtto n" 612.-dt 2/ dtju/ho dt 1992.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevaIeccn.
dO~5e do .cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil,
aUmenta-se a pena de sexta parte.

• ú; d~ Rttistros Púb/ícos: L~i n! 6.0/5. dr 31 dt dt:~mbr(Jde 1973•

...........•..V}.~.~'!:!fJ!: _ _ .............................- .

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

Mensagem ne 483

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

Cerca de 20% (vinte por cento) da população brasileira são beneficiarios de planos ou
seguros privados de assistência á saúde. dos' quais um contingeme significativo utiliza~se dos
serviços orerlados pelo SUS. em regime de inteira gratuidade. como lhe é assegurado pela legislação
em vigor, sem custos para a entidade com que 05 contratou. As Operadoras de seguros e .planos de
saúde sio. usim. tavorecidas com a economia do atendimento prestado. peJ" recusa de resorcir o
SUS. como seria natural. das despesas correspondentes. a pretexto de nào estar a isso obrigada. li
mingua de lei especifica sobre a matéria. A situação mencionada verifica-se. com freqüência. nos
atendimenl(~5 de emergencia e nos procedimentos de aha c6mplexidade. em que os ser\iços publicas
dispõem de maior oferta c de melhor suporte recnológico

. • A i~iciativa encontra respaldo na .dispdSição constante do anigo IC)7 da Constituiçio.
explicito. no senlIdo de q~e as açõ.es e scf,VJços de saúde são de relevância pública. com o
reconhecImento de ser objeto de lei a sua regulamentação e fiscalização c. bem assim, o seu
controle. do mesmo modo que a Lei nO 8.080. de 19 de novembro de 1990. no § 2° de seu anigo 20
nio exclui .. responubilidade das pessoas na sua promoção. proteçào e'recuperação. sob ~
~gumento de ser um dever do Estado.

. _ Nessa conformidade. a busca de maior gaIfUltia de assistência à saúde. mediante
,subscnçao de ~ro~ ou planos de sJude. consrilui um direito para cujo exercido torna-se legítima
a afena de tais seTVIços que. contudo. devem submeter-se ao interesse coletivo. na forma como
~i~~r o Poder Público. em especial. para assegurar o ef~i\'o cumprimento das finalidades das
IOslltUlçôeS que se estabelecem para explorá-los, quando na caberlura de seus beneficiarias siló
utilizadas as disponibilidades do SUS.

N50 e desprezJVel a econorrua gerada com o ressarcimento previsto. que se rcvenerá
em melhoria das condições de atendimento das instituiçõ~s publicas prestadoras do serviço, na linha
de concrelÍzaçio dos melhores sentimentos de justiça. pela rédístribuição da renda de camadas mais.
aqUinhoadas do extmto social. que espontaneamente recorrem ao seguro ou plano de saude. por
forma a favorecer a melhoria da qualidade dos serviços de saude e a sua extensão :lO conlÍmzente de
dcsassistit:lãs -

Mencíone-se ainda que a medida alvitrada nào imponarà. 'de forma alguma. em
cobrança direta ao atendido nos serviços 'dos SUS. cujo acesso permanece universal t gratuito
Trata-se apenas de destinar para o SUS. a cada atendimento. o correspondente valor que IS

instituições seguradoras pagariam aos estabelecimentos e protissionais de saude do setor privado. se
ali tives::cm ~ido atendidos 05 beneficiirio5 de seus planos.
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Respei\o.sarncnte.

Sãos eS!ies os fundamentos com que submeto a proposta à elevada consideraçlo de
Vossa Excclcncia. na expccl31íva de seu acolhimento.

Pllllll1Yll/l[[ I IIl1IMI'II
[11lDllltAllK

J-; f::MllNOA NR:-l

LEME)'iDA N" 2/%- CSS:-l'

CISIIll.Gf -- --=_---,

1IIIII.IBllfItIlII
pROJETO De LEI NO 1975!96

(do Poder Executivo)

EMENDA APITIVA

AcrHcen\_. COllIO ar!. 9" (ramunerando-se o 9" e 10), o seguinte dlspoSlllVU.

l-I[ Seguridade Social e de FllllIÍlia

1_ Roberto Jeffe~8on-.

de t996.Brasilia.. 28 de ..io

Com () intuito de agilizar o ressarcimento. foram estabelecidos 'fMClnismos de
cobrança' inspirados na legislação processual. para prevenir intcrminàvcis delongas' que fnJsl~am os
objetivos perseguidos. assegurando-se também o ressarcimento ás Operadoras. quando. em situação
inversa. pr~starem sef\,;ças emergenciais a pessoas não beneticiàrias de se.us. p.lanos.

ot?f&-k
ADIB D J~~;NE
Ministro da Saúde

""''t!so n' &11 '. S\'!pAR/C. Civil.

Senho)' Primeiro S'eeretário,

Ar!. 9' - Exl:luem-ae da presente lei as v[limas de acidalltes de trânsitos, por
terem lIlendimento custelldo pelos recursos previstos no ar!. 27, parágrafo único,
da Lei rl'8.212, de 24 de julho de 1991'.

JUSTIFICATIVA

Encaminho a essa Secrewia Mensagem do ExeelentiS5Úno Senhor .VICe-Presidenle
da República no exercício do eorgo de Presidente da República relllm aproieto de lei ll\lo"Diso6e
sobre o ressarcimento. ao Sistema Úpico de Saúde, de despcus referentes alUftdimentos de SI6de

prestados abeneficiarios de seguro-SlÚde ou de p1l1lO ele .......

Atenciosamente,

~OVlI~ALHO~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Pr..idência da República

A Justificativa .1B5U1ta 6bIIla do próprio tllXlo do dispositivo que se sugere
lICl1IIC8Olar ao projelo.

AIJ SUS é feito, mensalmente, Ii). repasse de 50% (cinqOenta por cento) da
arrecad8çlio dQ seguro obrigatório de danos pessoais causados por velculos
8UlomOl0l'1lS da vias terrestres, con~do ""Ia sigla DPVAT. Tal"seguro cobre
todas as'vltimas de acidentes de lrênsito e, nos lennos da Lei n" 8.212/91, o SUS
, obrigado a prestar serviÇOC de saúd& àquela~ vitimas, para tanto recebendo 0lI

rec:ursoa repassadOlI pelas opeIlIdoras do mencionacJ.o seguro. .

~ Sê concebe, portanto, que haja duplo ressarcimento ao sua nos casos de
acidentes de lrênsito: o ressarcimento do seguro DPVAT e o ressarcimento dQ

.~.

I ~ /:1- (""
.&..I__-""':::lA=--_=~ --==""'---' ",-_-J

A Sua Excelência o Senhor
Qepul.do WILSON CAMPOS
Primeir.o Secretario da Câmara dos Deputados
BRASILlA-pF

r--~MENOA NR.~

I _EMENDA N" 1/%-C~ I EMENDA NR

'. EMENDA N" 3196 - CSSF -

IlJIIlF

.- I

. I

IIIIllIlIIlill
ro IIDlFt[Al1'll

Im.. OS!'IÃN:D PEREIRA -

IaNlSa1 DE SEGURIDADE 50crA~ E FAMílIA

,,'

IllfllJll/l[

PROJETO DE LEI ND 19751l16

(do Poder Executivo)

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao S!IlY! dQ art. ~.. a sEl\it.llnte redação:

"Ar!. ~ - Aplicam-se ao ressarcimento de qu~ treta Oartigo ariterior os mesmos
critérios e valores previstos nos. convênios do. SUS para remuneração dQ
etendímento de seus pacientes em hospitais particulares."

JUSTIFlCACÃO

Está em jogo uma questão de aquldade. O SUS adola uma tabele para remunerar
os serviços de saúda prestados, aos pacientes de responsabilidade dele, por
organizações particulares. ConsaqOentemente, qyendo os serviços são prestados
pelo próprio SUS, a mesma tabela dave ser adotada para o respectivo
ressarcimento. Não se concebe nem tem justificação um regime de dois pesos e

•dues medidas, os mesmos serviços tendo remunerações diferentes, deplllldendo
da posição em que esteja colocado o SUS: a de usuário de serviços a terceiros.

.conveniados, à base de uma tabela; a de prestador de serviços, à base de outra
tabela.

-

1olI1M1II1

TEXTO

Art. 11l. Serão ressarcidos, pelas aparadoras da planas ou 'aegurc:m p:i:iua"

do! de 88siaUncia à eaúda, medi8nt~ contrato de direito púulic.o ou. convl!nio r

08 1;9r~iço~· de atendimento à 8Búda prestados sus seus beneficiario~, em insti-

tuiçõee púb.!.icl!l~ ou p~.!.vada~ integrantes. do Sistema (jnico de Saúde - SU5.
... JuaUricaÇõo

A p:oposta da e1l'll!nda llcrB8centa que o t'oesarcimento deva ,decorre:: ~medlante co!!.

trato de dir• .\to público oU conv§hio a !ler f;irmado entre a operadora e a dir~

ção do-5US.

Tal fato !IR justi:"'iCB tonlJO ~ vlatB Que os artigos 199, § 12, da Constituição

F.durlll, • 24, parágrafo único, dB; lei nQ 8080/90 ustab91ncem que 3 pB~tiC:'pD'"

çã~ complemenf:ar do!! s'il~ViÇ05 p:dvado& no SUS sará fo:mali.;:ada Mediante cont~

to Dl:!' convAnlo. Ora, dom ma!B:'n2ã~, a participação ~omPl~!l1ent~r dos "serviços

pú!Jliccs nos. planos privados no poderá ocorre;, mediante c~~trato ou convl!nio•
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especifica que lllg8 suá atividade, submetem-se às dispoliç6es'delta
lei, qUlllldO da operação de Planos ou SegUlOS I'rivedos da Assist6ncil1

à Saúde.

Parágrafo único, A assistência à saúde compreenda: assistência

médica, odontológica, psicológica, ambulatorial, hospitalar,

laboratorial, farmacêulíca e outras consideradas necessárias à
proteção e à manutenção da saúde, bem corno ações preventivas

. e -curativas, a jui:zo de profissionais Iegalmenta habilitados,

obsetvados os tennos desta lei.I
llI1II 1- r/lllUl TIflT": rliílii -:l

!!"l/llll DS~ANID PEREIRA IPsoe ~I'IG 1\ J!!..L.!!:! I

I toIIll!al pE SEGURIDADE SDCIA. E FAM!LIA I

r TEXTO I

Art. 1Q •••••••••••••

§ 51). O rOBllordlOOnto de QUO trata Dsta lo! ni!o Imrã devido quando o

blN'lllriciário, noa termov do contrato que Bato mantivor com li Opliradorft, arc~r

direta ou ir'!dlretBiJlllnts com o vl!Ilor li eer rSB8llrcido, ainda que parclalmnto.

Juatificação

AA 2"- Todas as operadoras de Planos ou Seguros Privados de Assistência à
Saúde, exceto as entida<Íes ou empresas que mantenham assistência à
saúde através da modalidade de aujogeslão, são caracterizadas corno

entidades com fins lucrativos.

Parágtafo único. A entidade filantrópica que ofereça Plano ou Seguro

Privado de Assistência à Saúde devem vinculá-lo a empmsa

instalada ert) prédio próprio com funcipnários registrados e

contabilidade especifica, devendo seu lucro ser destinado à
. entidade filantrópica.

PROJETO DE LEI N° 1.975/96

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM[LIA

As operadoras referidas no ar!. 1" Ilerio autorizadas a funcionar 8

•regulamentadas, fiscalizadas e controladas quanto aos aspectos
estaUstioos, contábeis, financeiros. de assistência à saúd; e outros,
pelos órgãos competentes do Poder Executivo.

§ 10 _ Esta autortzação sem renovada bianualmente.

§ 2" - Pata que seja concedida ou revalidada a autorização devem ser

observadas e comprovadas as seguintes exigências básicas:

a) registro nos Conselhos Regionais competentes da resPflClíva

jurisdição, em cumprimento ao art. 1°. da Lei nO 6.839, de 30 de

outubro.cle 1980;

b) instalações e equipamentos adequados à finalídade da

prestação dos sarviços;

cl recursos humanos qualificados;

d) discriminação dos servIÇos oferecidos diretamante, daqueles a

serem prestados por terceiros;

e) indicação da capacidade de atendimento em razão dos seNiços

a serem prestados aos consumidores;

1) demonsttação de capacidade econômico-financeira;

g) especificação da área geográfica coberta.

§ 30 Os números dos Certificados de Registro, correspondentes às

autOfizaçóes de funcionamento Elxpedidas pelos órglios

competentes, constarão dos instrumentos contratuais referentes

aos Planos ou Seguros Privados de Assistência à Saúde.

AAW':-

de 1996.julhoSala da Comissão, em 11 de

09 ( 7 (96."

A incluo50 do paráQraro acimA rEif~rido ee justifica tendo 811 vi8ta que ..

multaB modalidado!l de planoa (c,ueto 0pfl;,,,,cianal, res.arcimento parciai, "etc),

o uauário arca totll1rMJnco ÓU parci31ln9nta com o cueto dO '~8erviçD prElateoo.

Nos tflrmos do art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da Cãmara dos D~putados, o Sr. Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 04 • 07 • 96 """"""XX""XXXX ,por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas quatro emendas ao
projeto..

Aeei"" parDce-noa iocob!vd quo o u8~riü arquD, 81lida que ~ndirBtMl:ntB, com

o valor nletivo 80 n"31!=cime~tD, heja vi8t11 o dillpo,lIto no artigo '196, da

Con.t1tulçiio fedaral.

Miriam Maria~.rastt~
SJ1cretárf.a

PRO,TETO DE LEI N° 2.104, DE 1996
. (Do Sr. José Fortunati)

Dispõe sobre plAnos e seguros privados de assistência à

saúde e dá outras providências.,

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.425. DE 1994)

o Congresso Nacional decreta:

AA 4°-

Art. 5°-

A'autorização de funcionamento podem ser cancelada a qualquer tempo

por decisão dos órglios competentes p0l"·ino~lVãncia desta Lei, de

seus atos regulamentadores ou da Lei de Of)fesa' do Consumidor,

assegurado o direito de defesa.

Cancelada a autorização de funcionamento, a operadora ficará proibida

de comerciaUzar novos contratos, devendo, no prazo de 180 (Cj!nto e

oitenta) dias, regularizar sua situação ou encerrar suas atividades,

assegutado ao consumidor de Plano ou de Seguro Privado de

Assistência à Saúde, o direito de ingressar em qualquer outra operadora

de sua livre escolha, devendo a empresa escolhida assumir os períodos

de carência já cumpridos.

Ar!. iO. As sociedades seguradoras, as empresas de medicina de grupó, as
cooperativas de sefV!ÇOs médicos; as' entidades ou empresalÍ que
mantenham assistência à saúde atravês da modalidade de autogestlio

ou, einda, outras pessoas jurfdicas que atuem sob a forma de prestação
direta ou de intermediação da SSfViços, bem como na cobertura de. ril5CO
de assistência à saúde, sem prejuizo do ÇUmprtmento da Iegj~

Art. 6"- Os 'diretores, administradores e membros dos Conselhos de

Administração e Fiscal da operadora que tiver a autorização de

funcionamento cancelada ficarão, a partir do .cancelamento, impedidos,

por dez anos, de administrar, dirigir ou participar de outras empresas ou

entidades com a mesma finalidade.
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Art.15. - I É nula a cláusula que estabeleça reajustes ou qualquer cobrança de
despesas a titulo de custos adicionais. .

Art. 17. - É assegurada aos iirófissional de sallde ampla e total liberdade de

escolha dos meios diagnósticos ou terapêuticos em beneficio do
paciente.

Art. 18. • É vedado à empresa contratante, es~belecer qualquer exigência que.

ímplique a revelação de diagnósticos e fatos de que o médico tenha
conhecimento devido ao exercicio profissional.

§ 1° - Não é facultada a majortlçlio do valor das contraprlllltaç!les

peeuniãriaa, em razAo da idade do consumidor, se ele já
participar de Plano ou Seguro de Assistência à Saúde há mais dé
10 (dez) anos.

§ 2" - Em razão da idade. nínguém pode ser impedido de participar dé
Planos ou Seguros Privados de Assistência à Sallde, individual
ou familiar.

Art. 7°-

Art. 8°-

Art. 9"-

Parágrafo único. Na hipótese acima. estarão igualmente impedidos os

diretores, . administradores e membros dos Conselhos de

Administração fi Fiscal que, nos 12 (doze) meses anteriores ao

cancelamento da autorização de funcionamento, tiverem

';jil!egrado o quadro da operadora cuja autorização de

funcionamento tenha sido cancelada.

A cessão definitiva a terceiros de direitos e obrigações referentes aos

Planos ou Seguros Privados ,de .Assistência à Saúde, bem como a

fusjio, cisão, incorporação e alienação do controle societário destas

empresas deverão ser aprovadas, previamente, pelos órgãos

competentes do Poder Executivo.

o contrato ou equivalente firmado entre as operadora de Planos ou

Seguros Privados de Assistência à Saúde e os respectivos

consumidores terá prazo indeterminado.

Parágrafo único. Nã!, caberá denúncia unilateral por parte da operadora,

salvo por inadimplência do consumidor por período superior a 6

(seis) meses, no caso de desemprego comprovado, ou de 3 (três)

meses nos demais casos.

É vedado incluir, no 'contrato ou equivalente destinado a assegurar

atendimento médico-hospilalar, cláusula de restrição quantitatiVIl ou

qualitativa de qualquer natureza ou exclusão de tratamento de qualquer

doença ou lesão, especialmente:

I . doença preexistente;

11 -'ltendimentos de urgência e emergência e;

1II -limitação do tempo de intemação ou tratamento em qualquer

unidade.

Parágrafo único. A proibição de que trata este artigo não se aplica aos

casos de:

I· tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais assim

definidos pelos Conselhos Profissionais competentes;

11· tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com

finalidade estética;

Art.16. -

Art. 19.·

Art. 20.-

Art. 21.-

Art. 22.-

o credenciamento de profissional tem a duração mínima de 2 (dois)
anos.

Parágrafo único. No caso de descredenciamento, os motivos deverão

ser comunicados ao Conselho Regional competente com

jurisdição na área.

o Sistema Único de 9aMe será reembolsado, pelas empresas referidas
no art. 1°, das despesas réalizadas com o atendiménto médicO
hospitalar e ambulatorial de seus contratados. !

O Poder ~tivo regulamentará esta lei no prazo. de 1'20 (cento e
vinte) dias.

Esta lill entra em vigor na data.de sua publicação.

.Revogam-se as disposições em contrário.

11I • atendimento domiciliar;

IV • procedimentos odontológicos, salvo os procedimentos de

prevenção e manutf'nção da saúde dentária, como pesquisa e

remoção de focos de infecção dentária, profilaxia da cárie

dentária, cil1Jrgia e traumatologia buco-maxilar;

V - tratamento ilícito, antiético, ou não reconhecido pelas

autoridades e Conselhos Profissionais competentes.

Art. 10. - O período máximo de carência será de 9 (nove) meses para partd5 a

termo, e de 6 (seis) meses nos demais casós.

Art. 11. • É assegurada cobertura integral ao filho recém-nascido do consumidor,

desde que seja cadastrado como dependente, junto à operadora, até um

mês após seu nascimento.

Art. 12. - Em caso de tratamento hospitalar, havendo indisponibilidade de le~o

oferecido pelo plano, será garantido ao consumidor o acesso a

acomodação em nívs,1 igualou superior, na rede hospitalar conveniada

ou não, sem qualquer 'órlUs adicional.

Art. 13. - As operadoras referidas no art. 1° ficam obrigadas a segurar ou
. ressegurar seus contratos com a finalidade de preservar os direitos do

consumidor em caso de- sua faléncia ou extinção.

Art. 14. • Fica facultada a majoração do valor das contraprestações pecuniárias

estabelecidas no contrato em razão da idade do consumidor, desde que

a partir dos 55 (cinqüenta e dnco) anos de idade, não podendo, sob

pena de nulidade, o acréscimo percentual ser superior a 1% (um por

cento) ao ano.

JUSTIFICATIVA

Reza o art. 197 da nossa ConstituiçÁtl:_

"São de relevfmcia pública as ações e serviços.De 
saúde, cabendo ao pOder público dispor, nos termos'

da' lei, sobre sua regulamentação, fiscalizaçilo e

controle, devendo sua execuçilo ser feita diretamente
ou atnlvús de tercei(Ds e, também por pessoa f1sica
ou jurldica de direito privado."

Como se depreende do dispositivo constitucional acima, cabe ao Estado

regulamentar os serviços de sallde prestados por pessoa física ou jurídica de dire~o

privado, como é o caso' das empresas que ofe~ecem Planos e Seguros Privados de

Assistência à Saúde.

Ademais, a guisa dos contratos de locação de imóveis, de alienação.

fiduciária, ou de leasing, ,os contratos operados por essas empresas, em função do

g~nde número de pessoas que os celebram, merecem, por parte do Estado, atenção

e tutela específicas.

Atualmente, perto aa quarenta milhões de pessoas ulilizam-se dos
serviços de saúde prestados pelas operadoras de Planos e Seguros Privados: de

AssIstência à Saúde, através de contratos celebrados entre operadoras e

consumidores. Contretos esses que ainda não estão regulame~tados, discrepando

des determinações contidas em nossa Carta Magna.

O imenso número de brasileiros dependentes dos serviços plivados de

saúde prestados por essas empresas, a determinaÇão Constitucional

supramencionada, e os abusos que tais empresas vêm, constantemente, cometendo

cofltra os consumidores, seja no preço das mensalidades, na exclusão de cobertura

de certas doenças, nas restrições aos períodos de internação e de tratamento, ou
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llIllroII, nos dia a plana certeza da que já tarde o momento de I'llllulamentar sua
conduta.

Em face da importância desta matéria que, de um lado, preSEllV8 o

caráter econômico do setor e, de outro, procura preservar os interesses dos
consumidores, solicito o apoio dos nobres p81'1ll1.

58111 das Sessões, em 26 de junho de 1996.

"LSGISLAÇlo CITADA ANEXADA PEI.A
COORDENAçlO DE 5S'TWos LSGlSI.A'llIfOS-e.D1 •

CONSTITUiÇÃO
'llEPúBLICA FEDElW'IVA DO BRASIL

1988

.............................................................................................
TtruLoVm

......................................................................................................... ,

CAPtruLoll

DA. SEGIlRIDADE SociAL

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

SEr;A.õI1

Art. 196. A saWle é direito de todos edever do Estado, garantido mediaDte
pollticas sociais e ccon6micas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços pIÍIa sua
pmmoçllo, protcçllo e recupcraçlIo.

Art. 197. S/Io de relevância pública às aç(Ies e serviços de saúde, cabendo 10
poder ptUilico dispor, IIOS tcrIiIOf1Ía lei, sobre sua regulamentação, fiscaliza.
çJo e conuole, devendo sua cxc:cuçl1o ser feita diretamente ou atraVés de ter-
ceiros e, também, por~ física ou.iprldica de direito privado. .

.............................., ;.: .

LEI N! 6.839, DE 30 DE OUTUDRO DE 1980

Di.p"e solJu o rtlli,tro de ~mprell.1S
nas entidlldJ /i5CtdizlJdpnut do ex.rcic.io
d. prof7/'.

O PRESIDENTE DA REP·ÚBLICA, faço saber que o Congresso,
. Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: .

Art. 1~ O registro de empresas e a.anotação dos profissionais le·
galmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas enti·
dades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profis·
sões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual preso
tem serviços a terceiros. .

Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor na data de sUa publicação.
Art. 3? "Revogam-se as disposições em contrário.
Drasília, em 30 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da

República

JOÃO FIGUEIREDO
Murlllo Macédo

PROJETO DE LEI N! 2.419, DE 1996
(Do Sr. Silas Brasileiro) ..

(APENSADO AO PROJETO DE LEI N° 4.425194)

Dispõe sobre a impressAo dos '~ontratos de capvênios para
trataaento de saóde e outros.
(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO l\MJlIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇJ,O E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART.54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional deereta:

,Ar!. 1° Os tipos de impresslo utilizados nos contratos de convenio
pom tratamento de saúde devem ter forma e tamanho 'tais que facilitem a leillUa por parte

do consumidor ou usuário do sistelJl2.

Ar!. 2" É obrigatório constar a advef!ência "LEIA COM
ATENÇÃO", em letras garrafais e de forma destacada, em cada (lti8!na do contmo
proposto.

Ar!. 3° O disposto nesta Lei é obrigatório, também, pera os
contratos de adeslo, definidos pela Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 199!l.

Art. 4° Es1a lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. S· Revogam-se "" disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

, São conhecidas 'Por todos nós as desagrndávcís surpresas que tem
?os consumidores na hora em que precisam utilizar serviços que pensavam ter contratado

ou no momento em que v~m ~u8s mensalidades: aumentadas abusivamente c,na prática,
terminam por ni9 receber o serviço e têm de pagar reajustes que não esperavam.

Estes problemas ocorrem, não somente em contratos de ~úde, que
sIo o centro de nossa proposição, mas em diversOs tipos de contratos COMerciais, em

especial nos chamados contrato~. de adesão, que são redigidos unílaterahnente pelo
fomeceiior de produtos ou serViços. sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo.

Os contratos de saúde nos causam maior preocupação por
definirem regras pera a preservaç!o da vida humana O sistema JlÚblico de saúde no

BIasi!. embora considerand';'se os atuais esforços no sentido de melhOli-lo, deixa muito a
desejar e obriga a populaçõ.o, Com -exceção dos mais miseráveis, p!,r absoluta falta de

condições fillllJ!Ceiras, a procurar convênios particulares que lhes garantam atendimento
médico quando necessário.

No entanto, cnmo já mencionamos, desagradável, e muitas Vezes

triste) é a surpresa do conveniado ao descobrir, na pior hora, que o con;ênio que vem
pagando durante ano.lli\o 'cobre .sté Ou aquele tratamento.

Além do problema da saúde pública, também a educação é
deficitária em nosso pais. Dessa fonaa, é imperativo, para proteção âo consumidor, que
contratos dessa nat~' !lue envolvem grande parte da populaçio, sejam êscritos de

fonnaçlara, direta e objetiva e de maneira que facilite ~ leitura para o cidadão comum, e
que ~,outrOssim, mecanismos claros de defesa e proteção do usuário.

Nossa proposição visa obrigar a existência de fonaa clara e
simples para os contratos mencionados, no sentido de propiciar melhores condições de
"entendimento e. por conseqil!ncia, maior proteção ao consumidor brasileiro.

S~a das Sessões, em jJde 0Yí.. de 1996

Deputado sií,; B';'i;~iro

R L EGlSLAÇ:'~ CITADA ANEXADA PE!.A
COORDENAÇ~ODE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI N? 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (*)

Dispõe sobre aP~Oleção do consumidor'e dd oulrasprovidências.
O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Naçional decreta e cu sanciono a seguinte Lei:
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TíTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

COMISSÃO DE SEGURt,?AQ~ SOCIAL J: FAMiLIA

TERMO DE RECEB~ENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.419/96

Nos termo& do art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da camara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertur.1
~ e divulgaç60 na Ordem do Dia das Comiss06s - .. de prazo para
apresentaç6odeemendas,apartírde 22 de novémbro de 1996,por

cJnco seasoes. Esgotal:to O praZO, nSo foram recebidas emendas ao
projeto.

sala da Comiwo, em 3 de dezembro de 1996.

M/riamMariJ~ntos
secretária

PROJETO DE LEI N° 2.420, DE 1996
. (Do Sr. S\las Bresileiro)

(APENSADO AO PROJETO DE LEI NO 4,4215194)

JUSTIFICAÇÃO

A calamitosa 'situação .~ saúde pública brasileira tem
obrigado nossos concidadãos a buscarem proteção para Sua saúde jlDlto a
empresas privadas que vendem planos ou seguros .de assistência à saúde.
AtuaIínclIte, por volta de 40 milhões de .brasileiros estilo filiados a a1gúma
dessas empresas.

Apesar da grandeza desse mnnero, o setor permanece
sem: reguIamcn~ o que tem permitido que essas empresas pratiquem,
cotidianamente, abusos contra o consmnidor.

. Uma das formas mais comlDlS de abuso é a redaçllo
capciosa desses contratos,' que prometem assistência à siWde.é, ao mesnÍo
tempo, excluem o tratamÍlnto de várias moléstias. Outra,fonna de abuso é "
praticada através de.. adendos ou contratos aditivos que vêm' a1terarl
substancialmente o êontrato original, aos quais o consmnidor é obrigado al
'aderir, pois, caso contrário, ao final do período do contrato original, \
geralmente de um ano; a empresa nIo o renova, deixando oconsmnidor sem
assistencia à saúde e sujeito a enftentar um novo perlodo de carência, se
fiIiar-seaoutIii ~presa.

Ao atribuinnos prazo indetenninado para a duração dos'
contratos de assistênCia à saúde, ao tomarmos sem efeito os adendos
contratuais com os quais o consumidor discorde e ao exiginnos a explicitação,
no le1tto do contrato, dos serviços que o mesmo proporciona ao consumidor,
reduziremos significativamente os abusos hoje praticados.

Dispõe' . sobre ~s contratos qué asseguram
médico-hospitalar por empresas privadas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NR 2.419, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

atendimento . Pelo acima exposto, co~tamos com o apoio dos Dustres
. Pares para a aprovação da presenté proposição.

Sala das Sesslies, em JDde li) ~T de 1996 .

Ar!. .l0 As sociedades seguradoras, as empresas de
medicina de grupo, as cÕoperativas ·de serviços médicos, as entidades ou
empresas que niafitenltâm assistênci~ à sa,úde "através da modalidade de

. autogcstão ou,. ainda, outras peSsoas jurídicas que atuem sob a forma de
prestação direta ou de intermediação de serviços, bem como na cobertura de
risco de assistênêia. à saúde;' 'sem pryjuiZo do cwnp~eilto da legislação
específica que rege; sua I\lÍvidade, submetem-se às disposições. desta lei,
quando da contrataçãô de Planos ou Seguros Privados de Assistência à Saúde.

. Parágrafo único: A assistência il. saúde compreende
assist!ncia médica, odontológica, psicológica, ambulatorial,' hospitalar,
laboratoriàl, farmadJlti~ e Q.IIlf!!S ~ideradas necessârias à proteçoo e á
manute.nção 'da saúde,. bcm como ações preventivas e curativas, a ju@ de
profissidnais legalmente habilitados•.

Art: 2° O cootrato oú equivalente firmado entre a
operadora de Planos ou Seguros Privados de Assistência à Saúde e os
respcçtivos consumidores, destinado a assegurar assi$tência' à soúde, terá
prazo indeterminado.

Parágrafo único. Não caberá denúncia wiiIateral por parte
do contratado, salvo por inadimplência do consmnidor por período superior a
3 (Ires) meses.

Ait 3° O COIÍtralo Ou equivalente· referido no artigo
anterior explicitarâ todos os serviços a que o eoosmnidor tem direito, sendo
vedada a exclusilo do tratamento d~ qualquer doença ou 1esilo.

M' 4° Serilo nulos de pleIto direito'os adendos e os
contratos aditivos aos contratos ou equivalentes acima mencionados que nlio .
contarem com a expressa Concordância do consmnidor..

Ar!. S°'Esta lei entra em vigor na data·de suapublicaçilo.

Ar!. 6° Revogam-se as disposições em contrârio.

Deputado Sll.AS BRASll.EIRO

PROJETO DE LEI N° 2.842, DE 1997
(Do Sr. ~Iberto GoIdman)

Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas privadas que atuem
sob a forma de prestaçAo direta ou intermediaçAo de serviços
~dico-hospitalare8 a garantirem atendimento a todas as
enfermidades relacionadas no C6digo Internacional de Doenças da
OrganizaçAo Mundial de Sal1de.

(APENSE-~E AO PROJETO DE LEI NR 4.425, DE 1994)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Artigo I· • N. empresas de seguro-saúde. empresas de Medicina de
.!3rupo, cooperativas de trabalho médico, ou oU1nlS que a,tuem sob a forma de
prestação direta ou intcnnediação dos serviços médico-hospitalares e opeIem
no Brasil, estio obriBlldas a garanlÚ" ° atendimento a todas .. enfennidades
relacionadas no Código Internacional de Doenças de Organização Mundial de
Saúde, nIo podendo impor restrições qnalitativas.quantitativas ou de qnalquer
natureza.

Artigo 2· - O nIo cumprimento dos preceitos desta lei sujeitará aos
infratores à muIta de 17.000 Unidades Fiscais de Referência (UFIR) pora cada
caso apurado, apli~se o dobro em caso de reincidência. .

Artigo 3· -'O poder EXecutivo regulamentará a presente lei no~
·de 30 (trinta) dias a contar de sua publiClÇlo.

Anigo 4' - Esta lei entrará em vigor na deta ~e sua publicaçlo.

SaIadas~, em dc,<If OJ de 1997.

~~
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o projeto de lei ora apresentado pretende impedir abusos das entidades prestadoras de
serviço na Arca médica, como tem sido as restrições ao tratamento de moléstias de custo
\1lliJ elevado. '

Assim é p<ecÍSjl ij\\c M entidades ci~ sejam obrigadas a garan\Jr o
alen\Iimento nos tell1lOS do CÓ\\igO Internacional de Doenças da Organização MIDIdiaI
deSaiQe.

Uma lei identica.il está em vigor no Estado de sao Paulo, porém, s~Cita á
contestaçlo pelo falO de~ lei de ámbíto estacll)ll!. O IIOSSO projeto tem alnlngCilcía
nacional e é pois, dQ \0!II!li\!ade indíscutlvel

PROJETO DE LEI N! 2.870, DE 1997
(Do Sr. Cliadio Cbaves)

Obriga as operadoras ~e planos B seguros, privados de saddB a
transferirem recursos ao Sistema Onico de Sadde - SUS para
atendimento de seus uau6rios.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Mil 4,4Z5, DE 199')

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As opElradoras de planoll e seguros privaçlos de
saúde transferil"do automâtica e regularmente ao sistema Único de
Saúde - StlS - recursOs no valor estimado do custo dos atendimentos
não cobertos pelos' planos, a serem prestados pelo SUS aos úsuários
destes planos.

§ 1° ,1nOlIlei1'i-se na!! operadoras citádasno !Im2.l!1 as
llOI:iedades seguradoras; ,as empresas de medicina de' grupo, as
cooperatiVaS de serviços médicos, as entidades ou empresas que
mantenhem assistência à saúde através da modalidade de autogestAo,
ou, ainda, outras pessoas juridicas que atuem sob a fonna· de prestação
direta ou de intermediação de serviços, bem como na cobertura de risco
à saúde.

§ 2" Para subsidiar o cálculo do valor a ser transferido,
as'operadoras de planos e seguros privados de saúde encaminharão,
trimestralmente, aos órgãos competentes do Poder Executivo, relação
de seus'usuáriOS'é a 'éobertura a que eles fazem jus.

Art. 2" O Sistema Único de Saúde será ressarcido pelo
atendimento dos usuários dos planos em mcdalida.;le coberta pelo plano
ofel'Elcido pelas operadoras de planos e seguros de saúde,.de-acordo
com a regulamentação desta Lei.

Art. 3° O descumprimento do ,qisposto nesta Lei
acarretará no cancelamento da autorização de'fúncionamento da
operadora.

Art. 4° O Poder Executivo regútamentará esta'Lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias após sua publicação:

Art. 5· Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Em nosso pais é público e notório que as empresas de
planos ou seguros privados de saúde dificultam o atendimento de
patologias mais complicadas e, conseqüentemente, mais caras. Sempre
se procura restringir o acesso dos usuários a procedimentos mais
~onerosos. Decepciona-nos constatar que mesmo o cumprimento das
promessas oferecidas nas apólices falha numa grande parte dos casos.
Para conseguir estes atendimento dispendiosos, o usuário é submetido
a uma intermináyel. sucessão de obstáculos e negativas. O que se
yerifi~ aC) final é que o Sistema Único de Saúde termina por absorver
çsta de.manda, rejeitada pelos planos. Mas a responsabilidade por estes
atEwdimEmtos, vinculada a contratos firmados e ao pagamento das
parcelas mensais, a, com muita freqüência, atribuição indiscutível dos
planas.

Assim, nada mais justo que prever o repasse
al:ltomático de verbas para Sistema Único de Saúde,calculado a partir
das coberturas oferecidas aos usuarios dos planos. Esta proposta
objetiva proporcionar meios para que o SUS continue a fazer o que já
faz de longa data, sem' compensações: socorrer o cidadão
desamparado pelo plano em que depositou confiança e grandes somas.
Não se pode continuar a tolerar que os planos cobrem por serviços que,
acabam por não prestar, que o SUS seja onerado em "conseqüência
disto e, pior, que os que os usuários continuem a ser espoliados em
seus direitos. .

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres Pares
para que esta proposta seja rapidamente incorporada à legislação
brasileira.

Sala das Sessões, em çle de 199

Deputad~VES

PROJETO DE LEI N!! 3.079, DE 1997
( Do Sr. Antônio Balhmann )

Dispõe sobre o atendimento dos planos de sadde e dá outras
pr\"vidllncias,

(APENSE~SE AO PROJETO DE LEI NO 4.425, DE 1994)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1·. Fica assegurado aos usuários de planos de
saúde e seguro saúde, atendÚDento e tratamento de qualquer doença ou
moléstia contralda ou que se apresente quando da vigên~ia do contrato,
inclusive as doenças infeeto-contagiosas e hereditárias.

Parágrafo único. São nulas para todos os efeitos as
cláusulas de contratos de planos de.saúde e seguro saúde que excluam de
sua cobertura, qualquer tipo de doença ou moléstia.

Art.2°, Fica proibida, durante o desenrolar de
tratamento médico, a rescisão unilaternl do contrato de' assistência de
saúde, de planos de saúde e de seguro saúde, por parte da empresa
contratada.

Art. 3°, Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art.4·, Revogam-se as disposições em contrário.

JúS'l'IFIéAÇÃO

Os planos de saIide, se8lJl'O saúde e ooIIas entidades e
denominações se autO definem em geral. COtpO entidades sem fins
lucrativos, SIo criadas para prestar serviços à sociedade não atendida
satisfatoriamente pelo Estado, mediante pagamento dos interessados. Tem
se visto no entanto, em todo o país, o abandono de muitos cidadãos que
após pagarctII com regularidade e sacrifício, durnntc boa parte de suas
vidas pelo direito a mn tratamento médico digno e humano, serem
simplesmente descartados por estas empresas sem qualquer justificativa
que não a de que suar. necessidades de atendimento superam em custo o
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A PROTÉÇÃO DO
E DÁ OUTRAS

que seria lilcrativo para elas. Muitos são os exemplos de pessoas que
foram completamente abandonadas por planos de saúde com os quais
contribuiram durante anos ou dél:adas. O objetiv.o do presente proj~to ~

lei é fàzer justiça com estas pessoas, imped4Jdo que'a dificuldade do
Estado em prestar o serviço' que a população Imerece, seja apróveitada
para expoliar o povo. .

Sala das Sessões, em (J -de maio de 1997

PROJETO DE LEI N~ 3,160, DE 1997
(DO Senado Fcdcral)

PLS. N! 100'96
(APENSADO AO PL 4.425114)

Eetabelece o direito de ueufruto de planos de eadde pelo per1odo
correspondente ao período de carlncia efetivamente pago.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FA!llLIA; E DE COllSUTUIÇlIO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional de~ta:

. :"'"!- I' O usullrio de PI~hos de SoMe. !>t~uro.-S.iIde ou congêneres que.
opos contribUIr durante todo o penodo de carência correspondente • seu plano. por
algum motivo deixe de fazê.lo. k'" o direito ao usufruto de todos os beneficios
previSIOS em seu contrato. pelo mesmo pra7.o de corência pogo. o contar' do 61tima
rnensalidode efelUftdo. .

Ar\, 2' Os infratores desto Lei ser!o pén.lizados com base na Lci.ri° 8 078
de 11 de selembro de 1990, ., . •

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na dala de SUft publiclIÇlIo.
Art. 4' Revogam-se as disposiçlles em contró,rio.

Senado Federal. em·.:/dde maio de 1997

/ ..I.......-;~··' ~<,(</í....:y.("1 LI G.
!>tnador Mtonio Carlos hlleS)
. Presilenle do !>tnad Fe I'

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOR!JE~At;ÃO DE ESTliDOS LEGlSLATIYOS. CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988............. ~ .
TiTULO IV

Da Organização dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

.... : tt ~ .

SEÇÃO VIII
Do Processo Legis.!ativo

SUBSEÇÃO ll1
Das Leis

.................... ! : .

An. 6S - O projeto de lei. aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discusslio e votaçlio, e enviado à sanção

ou promulgação, se a Casa revisora o aprova~, ou arquivado, se o
rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR
LEI 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE
CONSUMIDOR
PROVIDÊNCIAS.

TiTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPiTULO I
Disposições Gerais

An. 1° - O presente Código. estabelece nonnas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e jnt1'resse social, 'nos tennos
dos anigos 5°, inciso XX~ll, 170, inciso V, da Constituição Federal e
An. 48 de suas Disposições Transitórias.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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Oficio n' .76',2 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

Encaminho a Vaisa Excelência. a fi", .de ser s)lbmctido â
revisio da Clmarà dos Deputados. nos tennos do ano 65 da Constituiçio Federal. o
Projeto de Lei do Senado n' 100. de 1996; constante dos autógrafos em anexo. que
·estabelece o direito de usufruto de planos de saúde pelo período correspondente ao
período de carência efetivamente pago". .

Senado Federal. em ~.z de moio de Im'
o ç' /L-

'Senador car~~~roC!nio
pr1meiro-secret~/:rio, em exercicio

A Sua Excelencia o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
I'rimciro-Secretário'da Cimara dos Deputados

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.160/97

.. N.,?ste"!,c?s, do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, ,o Sr. Presidente determinou a abertura e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 13 de junho de 1997, por
cmco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Art. ~';'., Fica instituído o Plano ou Seguro Padrão de Assistência 1"Sa6dc, que terí
cobertura assistencial, comprccndcndo partos e tratamcnlol realizados =1usivamcnte DO

Braoil, das doenças relacionadas na Clauificaçio Estatística Internaeional de Doct\ças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, exceto:
I . doenças e Icsõcs preexistentes à data da assinatura do contrato, cuja cobertura
MSistcncial seja reclamada em período inferior a vinte e quatro meses do irúcio de
vigência do aludido instrumento contratual;
.il· tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
In . proccdímentos clinicas e cirúrgicos para fins e!!éticos, bem como órtcscs e
próteses para õ mesmo fim;

IV • inseminação artificial; •
V • tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com fmaNdade eslélica:
'1 • atendimento domiciliar ou remoção:

\11· fornecimento de medicamentos importados e para tratamenlo ambulalorial:
Hrr - transplantes de órgãos. homólogos 'ou heterólogos: ' .
IX - fornecimento de próteses, órteses.e seus acessórios Rio ligados ao ato cirúrgico.
bem como os importados ainda que ligadOS' ao ato\iÍúrgico;
X. procedimentos odontológicos;

. XI • tratamentos legalmente ilícitos ou antiélicos, assim defuúdos sob o aspecto
.médico. ou aqueles ~o reconhecidos peJas autoridades competentes;
XII· casos de calamidade pública, cataclismos, guerras e comQÇÕCs internas. quando
declarados pela autoridade competente; e ..
XIII - epidemias, quando declaradas pela autoridade sanitária competente,"obscrvados os
critérios de magnitude e transcendência.

Art. 3" • As pessoas jurídicas autorizadas a .operar planos ou seguros privados de
MSistência à saúde ofcn:ccrão, obrigatoriamente, o plano ou seguro padrio de que trata o
artigo anterior a todos os seus atuais e futuros beneficiários ou segurados. ficando
facultadas a oferta, a contratação e a vigencia de p!anOIl oU.seguros privados de
MSistência à saúde que contenham reduçio ou e"'ensia da cobertura assistenciaL e do
prazo e padrão de conforto de intemaçio hospitalar, inclusive em Centro de Terapia
Intensiva ou similar. .

§ 1". A redução prevista neste artigo Rio poderá estabeleçer prazos inferiores a:
a) 45 (quarenta cinco) dias por ano, para internaçia hospitalar em padrão enfcrawia:
b) 30 (trinta) dias por ano, para inlcÍ'nação hospitalar em unidade de tratamento intensivo;

(APENSE-SE AO P~ETO DE LEI NQ 4.425, DE 1994)

Dispõe sobre' planos e seguros privados de assistência à sadde.

oCONGRESsONACIONAl, decreta

Art. 1·. ~ pesaou jurídicu operadoras de planos OU scgut'OI privadoc de ISIistencia à
saúde, individuais, ou familiares, que atuem sob a forma de prcstaçio direta ou
iQtermediação de serviçoI médicoI e hOlpitalares, ou na cobertura de risco de assistencia
à saúde, observada a 1ellisIaçia cspccifica a ClUC estiverem submetidas em funçio de sua
atividade ou nalureU jurídica, obcdccerio às disposições previstas nesta Ici, sem prejuízo
das nortI1lUI de proteçia ao conswnidor:

§ 2·. Das propostas contratuais dos planos e seguros privados de 8SSÍlIlência á saúde. com
redução de cobertura prevista no' Plano ou SeguroÍ'a<\I'io, deverá constar,
obrigatoriamente, declaraçio do beneficiário' ou segurado' contratante ~ que tem
conhecimento da e:dslência c disponibilidade do Plano ou Seguro Padrão, e que o mesmo
lhe foi oferecido. .. .

§ 3" • Todo plano de MSistência à saúde deverá especifiw sua àrca geográfica de
cobertura.
Art. 4· • As operadoras de pIanOs .<!C assistência à saúde deveria satisfazer. as seguintes
exigências para fimcionamento:
a) regiStro nos Conselhos Regionais de Medicina, cm cumprimento ao art. 1", da Lci
n" 6.839. de 30 de outubro de 1.980; .,
b) descriçia de $U8S instalações e equipamentos adequados á finalidade de prestação de
serviços; .
c) especificaçio dos recursos humanos qualificados e habilitados, com responsabilidade
técnica de acordo com as leis que regem a matéria:
d) discrirninaçio dos serviços próprios oferecidã' e daqueles a sere:tn prestados por
terceiros;
e) indicaçio da capacidade de atendimento em ra2Ao dos serviços a serem prestados:

Art. 5" . As operadoras de seguro privado de assistência à saúde, que estio ~übmetídai 'a
legislação própria. sob o controle da Superintendência dos Seguros Privados· Sl7SEP.
estão dispensadas do cumprimento das exigências do artigo antcrior.
Art. 6· . Para o cumprimenlo das obrigações constantes do contrato. as pessoas jurídicas
poderio:
I . nos planos de assistência à saúde, manter serviços próprios, credenciar c/ou contratar
pessoas fisicas ou jurídicas legaIn1ciltl!- habilitadas, observadas as nOITl1as 4c se\15
estatutos.
11 - nos seguros privados de assistência â saúde, rccmboI!;ar o segurado.

Art. 7" . Ao Ministério da ~aúde compete a fimção de órgãC! regulador do sistema de
saúde supletiva adotando asmcdidas necessárias para o atcndilncnto do interesse púbUco
no que se refere à prestaç~.o de serviços supletivos de assistência á saúde, especialmcnte:
I· implementar, em sua óSfeta.de atribuições, a poUlica nacional de saúde supletiva;"
n- arquivar os planos in<Jividuais ou farniIiarcs de assistência à saúde depositados pelos
operadoras; .
m - decidir administrativamente conflitos entre prestadoras de serviço de MSis!encia à
saúde;
1V - reprimir a veiculação de propaganda que induza o consumidor a erro, podendo
aplicar à operadora pena pecwúária;
V • fornecer certidão de inteiro teor de qualquer produto depositado peJas. operadoras;
VI - arrecadar e aplicar suas receitas; . - - •
vn 7 manifestar~se sobre os planos de assistência à saúde q1Ían1O a i:on(onnidade dos
termos desta lei;

. M 8"': As pessoas jurídicaa operado'ras de planos ou seguros privados indivl<tuais OU

familiares de assistência à saúde deverão encaminhar os tennos dos contratos pelos quai;s

1997.junho

~40lolcJ2J/l}LJÃÓ-
Heloisa Lustosa de Oliveira'

Secretária em exercicio

PROJETO DE LEI NQ 3.581, DE 1997
(09 SR. MARCOS VIN1CIUS)

Sala dá Comissão; em 25 de

§ 1~ . Para OI fina desta Ici, COIIIidcram... opcradoru de plmos de assistencia à saúde
toda e qualquer pessoa jurídica que ofereça pIaiws de assistência à saúde, na mocIaIidadc
pré-pagamcnto com atendimento em scrviçoi ptóprioa OU de tcrcciroI COlIIratadoo.

§ 2· . Para OI fins desta Ici, <;OIIIidcram... opcra<Ioras de seguro de saúde as sociedades
seguradoras, cons1ÍIIIÍdas de acordo com a lcilWaçio especifica para a atividade de
comercializar scgut'OI.e ClUC pranlaM a cobertura de riscOI de &IIistência à saúde,
mediante o rccinbolso de despesas.

§ 3· •~ plano llU scguro~ ou fanliliar, de assistencia à 'saúde, o
contrato de adcsio firmado entre a operadora e' pessoas fisicas, em bcncf!cio do
contratante e de seus dcpcndcntci.lcgais, ou designados, cqjo objeto seja a cobertura,
total ou parcial, de cvmtoI COIlItantes da Clauificaçia Estatística Intemacional de
Doenças e Problemas Rc1acionãdos c'óm a Saúde, da Organizaçio Mundial de Sa6dc.
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seria ofcrccidol se\ll produtos, para arquivamento junto· ao Mini5tério da Saúde
alCndidas as exigências e .. fonnaIidades desta Lei. '

§ I" . Os produtos cuja llWlifeatação do Miní5tério da Saúde nio se der dentro do pr~
de 90 (noventa) dias serão conlidcrados tacitamente aprovados. .

§ ~" . O arquivamento doi produtos oferecidos ao público em gcraI será sempre feito a
título OIIcroBO, mcdíante papmcnto de uma taxa,. cujo valor será fixado pelo Ministério
daS~. '

§ 3" . Qualquer aditamento _ Icnnos dos contratos é considerado um novo produto e
rcqucrcrá novo arquivamcnIo junto ao Ministério da Saúde.

§ 4° • Anualmente, será cobt'ada uma ta.'<a pe,," lIIllIlutenção ck. arquil(,uncnto do produto,
até que a operadora solicite o seu cancelamento, em decorrência" de nio estar mais
operando o respectivo plano.

Art 9" . Toda e qualquer opcracIora de planos individuais ou familiares dc assistência á
saúde, na modalidade pt;é-pogamcnto, que comercializar seus produtos sem o respeclivo
cncaminhamcnto ao Ministério da Saúde, para depósito dos 'l\csmoS; licárá sujeita. á
multa, ~1Jocrvado o amplo direito de defesa. .

Parágraro único. Cabe ao :Vlinistério da Saúde promover as medidas administrativas e
judiciais cabíveis. de modo a impedir a comercialização de produtos.sem o respectivo
arquivamento. bem como daqueles em desrespeito ~o disposto nesta lei.

Art· 10 . Não caberá denúncia unilater~ por parte das operadoras durante a vigencia
contratual, por prazo determinado, salvo por inadimpléncia superior a 90 (noventa) dias
ou fraude dos usuários ou segurados.

Parágraro único. A denúncii unilateral é expresSamente proibida durante a ocorrCncia
de internação hospitalar do bcnefiçiàrio, desde que esteja adimplente com suas
obrigaçõcs.

Art 11 . Nos planos ou seguros privados individuais ou familiares de assistência á saúde
é facultada: .
r-a fixação de pcriodo de carCncia, desde que o prazo de duração do contrato seja, nO
mínimo, o dobro do maior prazo de carCncia estipulado;
11 - a estipulação de franquias e limites financeiros;
m -a e~clusão'de tratamento de 1csõcs e doenç.. preexistentes..

§ '1" • Fica vedado o estabelecimento de carCncias para o atendimento de wgencias e
emergências médicas resultantes de acidentes pessoais. .

§ 2" . As pcasoas jurídicas operadoras dos planos ou scgtII'(!I privados individuais oU
faini\iarcs de assistência á saúde somente poderão recusar o alCndimento para tratamento
de Icsilcs e doenças preexistentes nOl primeiros 18 (dezoito) meses após a data da
contra~ãodoplano. .

Art 12 • Ftca facultada a variação do valor das contraprcstaçõcs pecuniárias
preestabelecidas IlOl COIItralOl de planos ou seguros privados de WÍltCnCiã á saúde,
também em razão da idade do usuário, desde que cxprcssarncnte sejam previstas as faixas
etàrias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas.

§1" • O valor atribuído á última faixa etária de \\fi! plano ou seguro de wisténcia á saúde
. não poderá ser superior ao dobro do valor fixado para sua falia cimá irúCiáL

§ 2" • É vedado o reajustamento das contraprestaçõcs pecuniárias, decorrente de mudança
de faixa etária dOI usuários, ou segurados, que completarem 55 (cinqlIcnta cinco) anos ae
idade e 10 (dez) anos consecutivos de parlicipação no tlICS!lI0 plano ou seguro de
aiSistencia á saúde, ou similar, da mesma operadora.

§ 3° . Na hipótese de mudança para um outro plano ou seguro de wisténcia á saúde, o
usuário, ou segurado, deverá declarar que está ciente da perda do beneficio de que trata o
parágrafo anterior, sob pena de a operadora ter que cumprir os IcnnOS do citado
dispositivo.

Art 13 . Em razão da idade, ninguém p,*rá ser impedido de participar de planos
privados de assistencia á saúde.

Art. 14. Os planos ou seguros de assisténcia á saúde não poderão:
I - alterar, sob qualquer hipótese, durante os periodos de vigencia. os prazos de carCncia .
adotados:
11 - adotar. em seus documeõíos de relaçõcs com'os usuários, form.. de redação de
dificil compreensão ou que conflitem com a legislação de proteção aO conswnidor.

Art. IS . Serão ressarcidos pelas operadoras de planos ou-seguros privados de assistencia
á saúde, mediante contrato de direito público ou conyénio, os' serviços médicos e
hospitalarcs prestados~ seus usuários ou segurados em insútuiçõcs públicas ou privadas
integrantes do Sistema Unico de Saúde - SUS.··

§1" • O ressarcimenlÓ de que trata este artigo não será devido quando os usuários ou
segurados, nos termos do contrato que mantívercm com a operadora, arcarcm,' direta ou
índirctamente, com o valor a ser ressarcido, ainda que parcialmente.

§ZO. Somente serão objeto de ressarcimento a rea\izaç30 de procedimentos cobertos pelos
respectivos planos ou seguros de assistencia á saúde.

§30 • Para a efetivação do ressarcimento, a instituição integrante do SUS enviará à
respectiva operadora a conta hospitalar ou amb1&toria1, discriminando os procedimentos
realizados.

§40 • A opera';ora disporá do prazo niáximo de trinta dias para contestar a conta
apresentada, findo o qual, nio havendo contes~ão, dcvcrà a mesma ser paga mediante
crédito na conta da mstituição ou do órgão lOOàI do SUS, conforme o casá.

Art 16. As operadoras de planos ou seguros privados de assistencia á saúde fomecerão
mensalmente ao Ministério da Saúde, o cadas!!O informatizado de todos os seus usuários
ou segurados, contendo informações básicas e de identificação dos mesmos.

Art 17 • As entidades de assistência á saúde, de direito público ligadas ao SUS • Sistema
tnico de Saúde, poderão celebrar convénios para atendimento aos usuários e segurados
das operadoras.

Art. 18 . As operadoras ficam obrigadas a foméccr periodicamente ao Ministério da
Saúde os ~os epidemiológicos solicitados.

Árt. 19 . As pessoas jurídicas que contratarem planos ou segurOl privados de assislencia
à saúde para seus diretores, empregados, funcionáriO. ou associados, e seus respectivos
dependentes, não serão consideradas operador... .

Art ZO : As disposi9õcs do artigo 15 desta lei também se aplicam aos contratos coletivos
du emprcsaIWs.

Art. 21 . O disposto nesta lei n30 sé aplica aos planos de assisténcla à saúde cuja
modalidade de pagamento seja por custo operacional.

Ari. 22 . O disposto no item I do artigo 11 e §1° do artigo 12 somente se aplica a~s

con~os firmadOs na vigCncia desta lei.

Art. 23 . As operadoras t;"'ão prazp l1e 180 (cento oitenta) dias, contados da publiCãção
do .decreto regulamenladof, para cumprimento das exigências e formalidades
estabelecidas nesta lei.

Art Z4 . As sociedades seguradoras que garantircn, .:obertura aos riscos de assisténcia
módica e hospitalar, atravós de seguro de Saúde, além de obedecerem 0< rmos desta lei
permanecem submetidas ao disposto no Dccreto-lci n° 73, de 21 de no,<mbro di: 1966 e
normas correlatas.

Art 2S . O Poder ExecutivO regu1amentará esta lei no prazo máximo de noventa dias,
contados da data de sua publicação.

Art Z6 • J;:sta lei en.!!'Ifà em vigor na data de sua publicação.

Art. 27 . Ficam rcvlJl!!ldas .. disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

S~ as regras da ~v~i_Qllde"_integrnlidadc, descentralização e'controle socml.
o Sistcma-Unico·de-S'uae~·sUS. contemplado na Constiruição do Pais e regulamentado pela
Lei n° 8.080190, ainda em implantação. é a melhor forma de cumprir·se o principio de que saúde
é direito do cidadão c dever do Estado.

o SUS tcin tlmil'icdc pri..wade atendimento em complementaridade como previsto em
lei. A própria Constiruição Fedcral no seu artigo 199. garante à irúciativa privada a assistência à
saúde camcterizada pelo Sistema Supletivo de Assistência à Saúde. Este sistema CXlste há
décadas, cametcrizando-sc pela criação das caixas de assistência de bancos, empresas
tele1&licas; de -eletrieidade, ferroviárias. água _ ;às, tendo uma grande expansão na década de
60. quando a PrcvidCncia Social estiínulou a assinatura dos denominados convéni,!" empresas
assumidos pelos empregadores.

o direito do cidadão de ser atendido pelo Estado em suas necessidades de saúde.
scgunmça e educação deve ser preservado e qualquer falta de atendimento per insuficiênci", de
recursos materiais, tecnológicos, humanos e linanccíros constituí.~ no descumprimento dos
postulados da CartaMagna

Tmnsfcrir a responsabilidade do Estado para o setor privado é burla aos preceitos
constitucionais c restrição a cidadania.

Hoje a denominada medicina supletiva exercida per médic~ e'demais profissionais da
saúde. hospitais. clínicas, entidades filantrópicas, igrejas~$indtcatos de profiSSIonais liberais.
de trnbaJhsdores, empregadoras, cooperativas medicas. odontológi~ c de outr3S profissões,
COOperatlV85 de usuãrios, empresas de rn~dicina de grupo e entidades de autogestão atendem
cerca de quarenta fuilliàcs de cidadãos.

.Ccrcade 80'/odcsscs usuários Sãõ aiendidos pelos denominados "Convênio Empresa",
hoje totalmente fmanciado pelos empregadores. com a parllcipação ou~o dos empregados

Esse tipo de atendimento ttllf'fonc vinculação com a medicina do tnlballio e por
ausCncia da rede do INPS, extinta com ãcriação do ]};SS. os empregadores também bancam os
custos com os acidentes do traballio. embora recolham 3S taxas para tal estipuladas.
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Ou~s cinco milhges de habitantes adqurrem seguros de saúde que não tem obngação
de prestar serviço de atendimento, mas apenas reembolsar despesas cobnndo ínsufictências d~

rendas com a coOertura de sinistros.

Assim, os denominados planos de saúde adquindos para atendimento individual ou
familiar caracteri1A111-se como prestadores de serviços colocando à disposição dos contrat.ant~s

rede própria ou tcrceirizada. garantíndo-lhes os atendimentos constantes em _contratos
fOl!P"li73dos.

Os prestadores de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica e arlllS têm a
obrigação de fazer, diferentemente das seguradoras, que tem a obngação de dar. Os principio~ e
as rcgt1IS para os primeiros que estão contidos na Constituição Federa! - Titulo vm - Da
Ordem Social- e como tal devem ser vistos. As seguradoras têm sua regulamentação embasada
.também na Carta Magna - Titulo VII, Capitulo IV - Do Sistema Financeiro Nacional - e
devem cumprir B5 normas e procedimentos contidos no Decreto-Iei nO 73,66, recepclOnado
como lei complementar. aliás, merecendo disGussã..1 para alteração no Congresso ~acionat

As empregadoras têm a assistência médica hospitalar fornecida aos seus empregados e
familiares como beneficio complementar aos salários, sendo estabelecida muitas veus por
convenção ou acordo coletivo de ·tnlbalho. As grandes Organi7AçãeS têm preferido dispor dcss<s
serviços mediante contnltação direta de profissionais da saúde, assalariados ou não, utilizaíldo
hospitais próprios ou conveniados·e até trnnsferidq a atividade para sindicatos de tnlbalhadores.
Sio as denominadas autogestães que atendem onZe mllhães de pessoas. N""ao vendem nada,
sendo tomadores desses serviços. .

As cooperlltivos médicas reguladas por legislação especifica (Lei n° 5.764/71), atendem
onze mi1h5es de usuários, não comercializam. mas prestam serviços aos prolissionais que
atendem . diretamente seus clientes. Organi1Adas segundo principios. mundialmente·
estabelecidbs, são protegidas pela constitwção brasileU1l pelos arflgos 5° (Dos Direitos e
Devcfes Individuais e Coletivos), 174 (Dos Pnncipios Gerais da Atividade &anêmica) e 199
(Os Seguridade Social).

o quadro gemlaprescnta os seguintes números:

HlIbltantrs .IlMts
MNldna Social .- '0% I
""'''"'''''' 11
cooÕÍrativu 11 I

~tdlcfna Indultrbl ..
,O'~ i

=M<Wcinad<Grupo 17o,
SISlEMA SL'PLETIVD - .... I

2rvi
PARTIClil.AR 05 31/,

PÚBUCO 10'
,,.,

TOTAL 157 1 100%

o sistema supletivo com seus quarenra e quatro mílhõcs de usuários possui cerca d~

tnnta e um milhões vinculados a empresas' numa relação trabalhista, cUJos S~rvl,ÇOS são pagos
total ou parcialmente pelos empregadores, e atendem também 3 denommada saúde ocupacional
e ~cidentes do trabalho,

Esse sisrema funcíona muito bem e como tal deve ser pr~rvado. Possui
·regulamentação atnlvés das NRs do Ministéno do Trabalho e relações contratuais de cunho
trabalhista e ou sindical.:

Os demais· treze milhões constituem·se os denommados planos de saú4F e os seguros
saúde (oito milhões para os primeiros e cinco milhões para os segundos), envolvendo soment~

8% da população.

o Decreto-lei nO 73, as resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
portarias do Ministério da Fazenda e circulares da SLSEP, formam O arcabouço de normas.
regrns e rotinas que as seguradoras têm que cumpnr para qualquer forma de selJUl"O, inclusive o
seguro saúde.

Já tarda a regulamentação dos planos de saúde. Essa deve preservar o direito do
consumidor que, corno cidadão, dave ser protegido de situações que venbam a prejudicá-lo. ~las

essa proteção deve ficar círc\ll1Scrita a instrumental legal, deixando que o consumidor ser
pensante, escolha o produto que deseja e o fornecedor quejul~ em condições de atendê-lo.

A Lei n° 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor) deve ser pràervada e
respeitada. .

A título de proteção ao consumidor, estão querendo tirar-lhe o direito ao SUS e quando
disposto a COlltnltar o sistema supletlvó ·querem substitui-lo· por órgãos centnlli73dos e
burocrati7Ados acreditando que o consumidor é frágil, não sabe o que quer e muito· menos não
sabe fiscalizar o prestador do serviço.

Querem também dar ao sístema supletivo de saúde a caracteristica previdenciária que foi
extmta com JNAMPS e tratá-lo como o Sl:S pnvado. o que é falso. .

o fInanciamento do ·SUS ·corre por conta de toda a população para qtie alguqs se
utilizem dos serviços colocados a dispoSição. :-<"0 SIstema Supletivo prevalece o conceito de
solidari~dade em regime de caixa. A previd~~cla privada tnlbalha pelo regime de capitalização.

Dessa fonná todos os inscritos no siotema supletivo de saúde recolhem me_Imente um
valor contratual para que poucos possam utilizar os serviços de atenção à saúde. O custo deve
equilibrar-se com as receitas. No caso da medicina social (autogestÕCll e cooperativas) não há
intennediação e muito menos retribuição ao capItal mvestldo.

As org&nÍ7Açães ou· empresas que oferecem planos de saúde à população em gel1l1
devem cumprir exigências legais, claras e objetivos. pennitmdo ao consumidor ter certeza de
que vai receber o que adquiriu. .Obri8'!Ção de fazer.

A regulamentação deve ficar cireWl!Crita àqueles contnltos individuais e familiares, em
regime de pré-J'llE3I!ICDto, porque tnlta-se de serviço pura entrega futura. Esses conll1ltoS de>·em

obedecer o estabelecido no Códigu de Proteção ao Cons.....Jor e este deve receber todas as
infonnoçães para que possa fazer juizo ge valor do que está adquirindo e, principalmente, poder
eXIgir o cumprimento de contra.to. .

Os órgãos de defe~ do consumidor e o Ministério Pj1blioo não d~vem ser substituidos
por autarquia do tipo SUSEP, pois a prévia aprovação dos cootnltos por ação formal
burocrática, diminui o poder do Código e enfraquece a eventual reclamação do consumIdor

Cooforme proposta de INDICÁÇÃO ao Exmo. Sr. Presiden~ da República, também
encaminhada nesta oportwlidadc, sugerimos a criação de Agência sulxirdinada ao Ministério da
Saúde, a quem caberá regulamentar e fiscalizar toda e qualquer açio v~!tada à saúde. a qual é de
relevância pública, será a fOrma mais atual de proteger o consumidor. Fornecerá todo o apoio
para cumprimento dos contnltos, rcgistrando-os previamente e, principelmente deterà toda a
informação sobre o sistema supletivo de atençio à saúde. Hoje, quem tem a informação tem o
poder. Enaonosamente querem transferir a SUSEP esse encargo como.~ a mesma pU<Jess.: ser
onipresente, onisciente e poderosa para superv a eventual fl1lgihdadc ~o consumIdor,
substituindo O Ministério Público e os PROCONS.

A Agência poderia ser oi-gani23da no. seguintes tennos:

Att. 1·. Fica criada a Aglllt:ia Nacional th Sa~d. Supl<tiva, mtidaa. itit.grànt.
da Admil1istraçil'o Pública F.d.ral indinta. submllida a ngim. autqrquico
.sp<cial .. vinculada ao Mini.tério da Sa~d•• i:Dm a junçl10 d. órgil'o ngulador
da .risttma a. .aúdI .,q,1<",.ntar, com'..a. 110 Distrito F~a.raL .

11·. A Aglncia ..rd composta d. s.cntaria Ertcutilla • Cons.1ho Dintor.
..ndo ,$/1,,';órgl10 máximo.

12·. A nalUrtza a. alllarqllia .sp<cial conf.rida à Aglncia é caracl.rizf1lÜl por
indé1"ndlllt:ia administrativa, ausincia d. subordinaçil'o hi.rdrquica, mandato
fixo, .stabilidmú a. ..us dirig"'t... autonomiaji_Ta.

Art :ZO. A Aglncia atuard éomo autorldad. adminis;at;iwl indl1"nd.nr.,
as.r.gurando-••-lM, nos 1.,,110. d••la I'i, as pnrrogattwu ",c....árias ao

, rurcicio atkquado d. ma compltlllt:ia, .

Art J •. CompIl. à Agincia adotar as ",.didas n.....árias pora o akndi",.nto
do inl.n... públicd no qUI •• nf.n à prlStOfI1o th ../1/if'!' siJpl.ti"'JS d.
assi.tln&ia à saúdl, atuando com ind.ptndincia, imporciaJidatk. I<galidmú,
i"'P'lISOIllidaa. • publici<iatk, • "p'ciaim.nt<:
I - implmlmtar, .m .rua .s/.ra d. atribuiç~.. a politica nacional di .allth
mpl.liva:
II • arquivar o. plano. individuai. ou familian. th as.ristlncia â .aúdI
dIpositadas1"1;" Of1Iradora.s:· ... .
III - .Iaborar • prapor ao Ministro d. E.tado da Sa~a. progr~ th m.dicina
pnwtttiva nos planos privados d, DSsistJndQ à saúd,; ,
W ~ dlcidir administrativam.nt. conflitos ."tn pnstadoras.dI ••/1/iço d.
assi.tlncia à saúth:

v - reprimir a "'iculaçilo do propaganda quo mduza o consumidor a orra,
aplicardo à operadora pena pecuniária a sir difinida pelo Conselho Direlor:
VI - fo"!.clT certidiIo de intoiro loor do qualquer produto d'Pasitado pelas
operadoras:

VII - arrecadar i aplicar suas receitas;
fIll - mlJnifestar-S1Z sobri os planos d. assisl'neza à saúde quanto a
conformIdade do. termos dista lei:

Lr - dicidir .m último grau sob" as mattinas de sua alçada, simpTlZ admitido
ricurso ao Cons.lho Di"tor:
X-formular ao Minislério da Sa~deproposta di orçamento:
XI - 4Pl:ova'"o seu regimonto intomo. .

Art. "" • Os. atos da Aglncia dflVirilo .er sempri acompanhado. da lIrposiçilo
'formal dos motivos qu. o.justifiquom.

Art. 5·. Os atos normativos somente produziriIo efeito após publicaçi!o no Diário
Oficial da Uniifo, e aqullos de alcance particular, após a convspondente
notificaçilo.

Art. 6". O Cons.lho Diretor, cujos m.mbros nilo serilo remunerados. IITá a
seguint. composiçt1o:

I - Mini.tro ih Estado da SarJde, ou seu substituto legal, na qualidtuk tk
prtlsidmte:
11-Ministro do Estadt- da Prevídlncia oAssistlncia Social ou s.u "presentante;
111 - Secretário de Direito EconPmico do Mini~tério da Justiça ou SiU
represmtante;



Setembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27693

IV - S,cntário d, AcompOJlhammto Econ6mico do Ministério da Fazenda ou
qwm o repres,nt,;
V. quatro repres,ntantes da inicitúiva privada, respectivos suplentes, nom,ados
pelo Presidmt, da Reptlblica, ,si:oDlidos dmtre brasileiros d, ilibada reputaçlto
, "olório saber nas matlrias d, compItlttcia da Aglttcia, com mOr/dato de dois
OIIO.!; admitida a reCOllduçlto, , indicado.!;· em lista trlplicl, pelos seguint,s
órgltos que repres,ntam as oPeradoras;·
I/) ABRAMGE •Associaç/lo Brasil,ira de Entidades de M,dicina de Grupo;
b) UNIMED DO BRASIL • Confed,ração Nacional das Cooperativas Médicas;
t;) CIEFAS - Comitl de [nt,graçlto de Entidad,s Fechadas d, Assistlncia á
Saúd,;
.(I ABRASPE ~ hsacilJft10 Brasil,ira dos S,rviços Assisunciais de SoM,
Práprios d, Emp;;sas. .
VI - trls repres,ntantls de segmentos da soci,dade civil com representaçilo d,
4mbito nociOlJlJI , respectivos suplent,s, nomeados pelo Pr,sitúnte da República.
COIff mJIIIdato de dois ano.!; admitida uma r6condução, , indicados. em listo
trlplice. p,los órgllos relacionados aos profissionais d, saúde. aos
eS/abel,cimentos privados de assistlncia á soM, , às associaçlJes d,
consumidor,s,

11~ Qualquer dos membros do Cons,lhó a que se refer6m os incisos Ve VI dest,
artigo perd,rá o seu mandato se d,ixar de comparecer, sem motivo justificado. a
trls sessões ordinárias consecutivos ou a seis alternadas, duronte o seu
aercido, asmmindo o seu' respectivo suplente. atl o tlrmino do respectivo
mondato.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS.L

1988
........;u.u l.····················· .

. TÍTULOn
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art.: 5° ,-.,Todos são iguais .perante a lei•. sem distinçãO ',de
qualquer. natureZa. garantindo-se aos ~rasileii-os. e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à s~gl'-?'lça e. à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos é obrigações, nos
termos desta Constituição;
.. .

§ 2'. O Presidente do Conselho poderá co1l\'idar outtos Ministros de Estado.
bem como representantes de entidªdes pUblicas ou privadas, para participar de
reuniões, sem direito a voto. .

Art. 7". O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, com a
presença de, 'l~minimo, sete membros.

LXXVII' -' são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas
data, e, na form.a da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania,

* Regulame~tad{} pela Lei míntero 9.265. de 12 02 1996.

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2° - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos. princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais 'em - que a República
Federativa do Brasil seja part!!o
• ••••••••••••••~.n••~ ••••~ u • ...

CAPÍTULO I
Dos P~ncipios Gerais da Atividade Econômica

Art: 174 - COmo agente normativo e regulador da atividade
econ~mica, ? Es~dQ exercerá, na form~. da lei, as funções, de
fiscahzaç~o,.m~en!lvo.e planejamento. sendo este determinl1;nte para O

setorpúbhco e mdlcatlvo para o setor privado.
~ _ § 1° -"A lei estabelécerá as diretrizes e bases do planejamento
(lo desenvolvimento· nacional' equilibrado, o qual incorporará e
compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. .

.§ 2° - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras
formas de associativismo.

§ 3° - O Estado favoreéllrá"a' organização da atividade
gari~peira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio
ambIente e a promoção econômico-social dos garimpeiros., ..

. . § 4° - As cooperativas a que 'se refere o parágrafo anteriór terão
prIorIdade na autorização ou concessão para pesquisa e lavl'll- dos
recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam
atuando, e naquelas fixadas de acordó com o Art. 21 XXV ria fonna
.~ ,,' .

I 2'. QulJ!ld,o decidir ad refermdMm do Cons.lho. o Presidente submelerá a
decisUo ao colegiado,.na primeira reuniUo post.rior á prática do alo.

Art. 8" . O Com.Dlo reunir-se-á, ordinariamente, todo mls, e,
atraordinariam.nt., s.mpre que for convocado pelo seu Presidente ou a
requerimenio de, pelo menos, sete de seus membros.

CAPÍTULO li
Da Seguridade Social

TÍTULOvn
Da O(dem Econômica e Financeira

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacionál

...............................................~ : ..

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

..................................................................................................................
inbro de 1997
J'

Dop. Marcos

SaIa de Sessiles. 3

§ 1'. O Pre'ndente do Conselho terá; aloim do voto ordinário, o de qualidadl1,
cabendo-lhe, ainda. a prerrogativa de deliberar. nos cosas de urg~nCla 11

relevante interesse, ad refermdMm do Conselho.

A Agência prevISta na lNDICAÇÃO acima tem cm:áter de enudade de apolO ao
consumidor, Este sim; através do·sistema de co-gestão, pode garantir o equilíbrio <:conômico do
Sistema, única foma de possibilitar o atendimento de que os usuários necessitam,

, '

O CNSP e a SUSEP, por sua vez. são entidades do setor flllllllCeiro, cuidam de
dinheiro, estão voltados aos segmentos dos !:eguros que movimentam somas vultuosas (navios,
fábricas, edificios, transportes aéreo, marítimo, rodoviário, crédito, fidelidade, veiculos e
outros),

A réiuIamentação deve pn:sorvar a 'liberdade dó consumidor, mas prover-lhe de
segurança quanto ao futuro,

O 'Ministério da SaÍIde é o órgão do E."ecuti~o qúe 'tem competência para regubr o
segmento saúde, acoplando o sistema supletivo ao SUS, como prevê a Constituição Federal
tratando-os sepmdamente segundo SW\$ pcçuliaridades, Ao Conselho NlJ:CÍoniU de Saúde
compete regulamentar os pmstadores de serviços·e as formu de ação das pessoas f!Sitas e
jurídicas que atuam em saúde, '

Ir. D, cada reuniUo do ConseDla. será lavrada a respectiva ato.

12' . A Aglncia Nacional de Saúde 8úpT'fiva proverá os serviços d. Sl1cretaria
do'Conselho, promoverá a publicaçUo'de suas resoluções.

........................................................._ .
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SEÇÀ0-H"
Da: Saúde

................................................................................................. 06 .

Art. 199 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1° - As 'instituições privadas poderão participar de fonna
complementar do 'sistema único de saúde, segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito p'úblico ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2° - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3° - É vedada a participação direta oujndirept de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos
previstos em lei.

§ 4° - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e -substâncias humanas para
fins de transplante, pesquisa e tra,tamento, bem como l a coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado
todo tipo de comercialização.
.ó ••••• ••••••• ..• ..• ..·····,········· : ~ .

·.....··.··LEúúi·39·DE"JÕ·õii·õüiUBR:õ·DE·"i"980""7········
DISPÕE· SOBRE O REGISTRO DE
EMPRESAS NAS . ENTIDADES
FlSCAUZADORAS DO EXERClcro DE
PROFISSÕES.

Art. 1° - O registro de empresas e a anotação dos profissionais
legalmente habilitados, dela~eiiéàrregados, serão obrígatórios nas
entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas
profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela
qual prestem serviços a terceiros.

LEI 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990/

DISPÕE'·SOBRE AS CONDIÇÕES PARA A
PROMOÇÃO, . PROTEÇÃO" - E
RECUPERAÇÃO I DA . SAÚDE, A

.ORGANIZAÇÃO E O FUNCrONÁMENTO
DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES, E'
DÁ ÓUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Óisposição Preliminar

Art. 1°_ Esta Lei regula,-em todo o Território Nacional, as
ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjQntamente, em
caráter pennanente ou eventual, por pessoas naturais .oÍ! juridicas de
direito público ou privado.
..............................................I ~ ~~•••••e .
. .

•••• h u ••••••••••••••••••••••••••••••••~ •••••••••••••••••••••

LEI 5.764 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971/

DEFINE A pOLíTICA NACIONAL DE
COOPERATIVISMO, . INSTITUI, O
REGIME JURÍDICO DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS, E DÁ . OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

.CAPíTULO I
Da PqIitica Nacional de CooperativismO'

Art. 1° . - Compreende-se como Política Nacional d!;.
Cooperáiivismo a atividade decorrente das iniciativas ligadas ao
sistema cooperativo originárias de setor público ou privado, isoladas
ou coordenadas entre si, desde que 'reconhecido s~,! .i~t~!~~ p(l.blico. _ .
••••• ~.~••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••· ~.-••••••••••••• u • .

..............; •••••~•••••::••~;.~••• ; u .

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

LEI 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E DÁ .OUTRAS

. PROVIDÊNCIAS.

TíTULO r
Dos Direitos do Consumidor

CAPiTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° - O presente Código estabelece nonnas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos tennos
dos artigos 5, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e
Art. 48 de suas Disposições Transitórias.....................................................................................................................
. ~~ .

DECRETO-LEI 73 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 I

DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL
DE'SEGUROS PRIV.ADOS, REGULA AS
OPERAÇÕES DE SEGUROS E
RESSEGUROS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPiTULO I
Introdução.

Art. 1°- Todas as operações de seguros privados realizados no
Pais ficarão subordinadas às disposições do presente Decreto-lei.
..................................................................................................................................................................................·....····· ..···················..·······r·········....

"PROJETO DE LEI NO 3.586, DE 1997
(DO SR: EDUARDO JORGE)

Regulamenta os Planos e Seguros Privados de Assistência à Sadde,
e dA outras providências •

(APENSE~SE AO PROJETO DE LEI NO 4.425, DE 1994)

oCongreuo Naéional decreta:

Art. 10~ ~ sociedades seguradoras, u empresas de medicina de grupo, u
coope:ativu de serviÇOl médiCO!, u onlidad.. ou ernp...... que mantenlwn 1Ui1lblci& à
saúde através da modalidade de autogcstlo ou, ainda, outras pcs50U jurldicu que atuem
sob a forma de prcstaçlo direta ou de intcrmcdiaçlo de lICIViços bem como a cobertura de
riJco e de IUistencla i 1IB\Íde, lICIIl prcjulzo do cumprimento da 1cgisIaçIo copeclfica que
rege sua atividade, submct_ às dilpDliçõcs desta lei, quando da opcraçlo de PIanoa ou
Scguról Privados de AuistEncia à Sallde.

Pa!isfafo único. A usiJtblci& à IIB\Íde comprccndc: IUistEncia médica,
odontológica; psicoIógiea, psiquiàtrica, ambulatoriaJ, hospitalar, laboratorial, ~tica,
flJioteraplulica, fonoaudlológica, JlIJtricional cDlltrU comlderad.. ncceJÚriU a proteçlo e
à maDUtençlo 'da 1IB\Íde, bem como ações prcwntivu e cuntivu, a juizo de profiuionaiJ
legalmente habilitados, observados os termoa desta lei.

Art: 2°· Tcidisu operadoras de Planos ouScguros Privados de As.àstencla à Saúde,
exceto u entidades 011 empresas que mantenham usistencla à saúde atrav6s da modalidade .
de autogestlo, 010 caracterizadas como cn,tidades com fiDs lucrativos.

Art. 3° As operadoras rcferidu no art. 1° serIo autorizadas a flmcionar e regulamentadas,
filCilizadu e controladas quanto aos upeclos éstatfstiCO!, contábeis, flnancciroI, de
IUistEnoia à sallde e outros, pelo Ministério da Salldc,.lICIIl prejuizo das compct&1ciu
relativu ~ Ministério da Fazenda, cabendo ainda 'às autoridades.estaduais e municiptil a
fiacalizaçlo~le destl,l~DOIt~Ld8:08Ol9O.

§ 1°- O Ministério da Sallde conIará com órg50 de reprcsentaçio ttipartitê composto por
50% de usuírios, 25% de repretenlant.. do governo e 25%' de Rpretentantes das
operadoru de planos e seguról priw.dos de sãúde e de tnbolbdores de saúde, para
normarizáç5<i êaceinpanhamenioíIU atíVidades definidu no capul deste artigo.

§ 2° - Esta aulorizaçlo oeri renovada biànualmcnte.
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§ 3° - Para que seja concedida ou revalidada a autorização devem ser observadas e
comprov.das a••eguinte. exigências básicas:

a) regi.tro no. Conselho. Regionai. competentes da respectiva jurisdição, em cumprimento
10 art. 1°. da Lei n° 6.839, de 30 de outubro de 1980;

b) in,!"laçlles de equipamento, .dequados à finaUd.de d. prestação dos serviços;

c) recursos humanos qualificados

d) discriminaçlo dos serviços oferecidos diretamente, daqueles • serem pr!"'ados por
terceiros;

e) indicação d. capacid.de de a)endirnento em ra:zlio do. serviços • serem prestados aos
conSumidores; .

f) demoll5lrllção de·cap.cid.de econômico-financeira;

g) especificação d. área geográfica coberta.

h) nos casos de rev.lid.ção serii-exigid. comprovação de adimplênci. com • Previdência
Socii~ com o Fundo de Garantja.por Tempo de Serviço e com • R~t.Federal.

§ 4' • Os números dos Certificados de Registro, correspondentes às. autorizações de
1lmci000amentóexpedid.s'pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde, constaria dos
instrumentos contratu.i. referentes .os Planos ou Seguros Privados de Assistência à Saúde.

§ 50 - A$ entidades ou empresas de .uto gestão que diretamente administrem, .través de
departamentos próprios, planos de .ssistênci. à saúde, ficam dispensadas do cumprimento
das condições est.belecid.s nas .lineas "f' e "g" do § 2· deste artigo. .

Art. 4· A lutorização de funcionlmento poderà ser cancelada a qualquer tempo por decisão
dos orgãos competentes do Ministério d. Slúde, por inobservância desta Lei. de seus ato.
regullment.dores 00. ~I i1i de Defe.. do Consumi90r, assegurado o direito de def....

Art. 5'- 'Cancelldâ '. autorização de funcionamento, • operadora ficará proibida de
comercializar novos contratos;devendo, no prazo de 180 (cento e oitent.) dias, regularizar
su. situ.ção oU encerrar su.s .tividades, ..segurado ao consumidor de Planó ou de Seguro
Priv.do de assistência à S.úde, o direito de ingressar em qualquer outra oPeradora de sua
Iiv,re escolha, devendo. empresa escolhida assumir os penodos de carência já cumpridos,
além de ga,?,ntir todos os direitos constantes do plano anteriror.

Art. 6°_ Os diretores, .dministradores e membros do Conselho d.e Administração e 'do
Conselho Fiscal da operadora que tiver a autorização de fundonàmento cancelada ficarão, •
partir do cancelamento, impedidos, por dez anos, drldminh:trar, dirigir ou participar de
outra. empresas ou entidades com a mesma finaUdade.

J;'aràgrafo único. Na. hipótese acima, estarão igualmente"impedidos os diretores,
.dmi~stradore! e membros do 'Conselho de Administração e do Conselho Fiscal que, nos
12 (doze) meses .nteriore! .0 cancel.mento d••utorização de funcionamento, tiverem
integrado o quadro da oper!!.dora cuja autorização de funcionamento tenha sido cancelada

Art. 7"- A ~ão definitiva a terceiros de direitos e obrigaçães referentes aos Planos ou
Seguros Privados de A$sistência à Saúde, bem como a fusão, cisão, incorporação e
alienação do contrple societário destas ernpr0!8S deverão ser aprovadas, previamente, pelos
órgIos competente! do Ministério d. Saúde e do Ministério da Fazenda.

Art. 8°_ O cc'ntrato ou equivalente firmado entre as operadora de Planos ou Seguros
Privados de A$sistênci. à S.úde e~ re!pectivos consumidore! terá prazo indeterminado.

§ I· - Nlo c8berà denúncia 'unilateral pÕr parte da operadora, salvo por inadimplancia do
<;onsumidor por período superior. 6 (seis) meses, no caso de desemprego comprovado ou
de 3 (t~) meses nos demais casos.

§ 2· - A denúncia unilateral é expressamente proibida, mesmo havendo inadimplência,
durante a ocorrência de internação hospitalar,do titular ou qualquer de seus depeodentes
cobertos pelo"plano ou seguro privado de .ssist~ncia à saúde

M 90- .É ~.do incluir, Do ""';trÍllo oU equivalente destinado .....gurar ateodirnento
médico-hospitalar, cláusul. de restrição qu.ntit.tiv. c~ qualit.tiva de qualqner natureza ou
exdusão de trat.mento de qualquer doença ou lesão, e!pecialmente:

I - doença preexistente;.

n -.tendimentos de urgênciâ e emergência ;

m-limitação do tempo de traliunento ou. internação hospitalar.

,§ I·~ A proibição de que trata este artigo não se aplica aós:

1- tratamentlls cli~iéos -;'u cirúrgicos experimlmtais assim definidos pelos Conselhos
Profissionais competente!;

n·tratamento.d.. rejuven=imento ou de emagrecimento com finalidade estética;

m - procedimentos odontológicos, salvo os procedimentos de prevenção e
manutenção d. saúde dentária, como pesquisa e remoção de focos de infecção
dentária, profilaxia, rest.urações, cirurgia e traumatologi. buco-mlll<ilo-facial;

IV- tratamento iIlcito, antiético, ou não reconhecido pelas autoridades e
.Conselhos Profissionais competentes.

§ 2° - É vedado às operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde:

I· Alterar sob quaisquer hipóteses,·.,s prazos'de carênci.s adotados.

n - Adotar em seus documentos de relações com os segurados -oÚ tienencimos
.formas"ao redação de dillcil émpreensão pelo consumidor ou que conllitem com •
Lei de Def0!8 dà Consumidor.

Art. 10 - Os pl.nos ou seguros privados de ..sistência à saúde, relacionados .0
conjunto de beneficiários de entidades que mantenh.m serviços de assistência à
saúde através lia mod.lid.de de autogestão, garantirão, em caso de dispensa do
emprego, pruo suplement.r de ..sist~ncia, no mfnimo igual ao estabelecido para
beneficio do seguro desemprego. .

Art. 11 - Os beneficiários ou Regurados dos planos e 'Reguros privados de
assistência à saúde, quando dispensados de seus emprego., contaria com um
penado de cobertura de 6 (seis) meses, • contar da data d. demisslo, enquanto
permanecer de!empre.sado, contnbuiodo com o mesmo valor da mensalidade do
re!pectivo pl.no ou seguro ·que contribui. enquanto empregado.

'. . - l

Art. 12.- Operíodo móximo de car&1ci. será de 9 (nove) mO$OS para partos a tenno, e de 6
(seis) mO$OS nos demais casos conforme normatizaÇio. ser estabelecid. pelo Ministério da
Saúde.

Art. 13. - É ..segurado cobertura integral ao filho recém-nascido 'do consumidor, desde
que seja cadastrado como.dependente, junto à operadóra, .te 'Im mês após seu 'nascimento,
ou.doção.

Art. 14.- Em~ de trat.mento hospitalar, havendo indispombilidade de leito oferecido
pelo plano, 'será garantido ao consumidor o .cesso • acomodbção em nlvel igual ou
superior, na rede hospitaTár cilovenialla'ou não, sem qualquer ônus adicional.•.

Art. 15., A$ operadoras referidas no art. I~ ficam obrigadas. segurar ou a re!segurar seus
contratos como forma de preserv.r os direitos do consumidor em caso de sua falência ou
extinção. I

Art. 16. - Fica vedada a cobrança diferenciada da mensalidade, assim .como a sua
majoração, em razão da idade do consumidor.

. Parágrafo único - Ninguém pode ser impedido de p.rticip.r de Planos ou Seguros Privados
de Assistancia à Saúde, individ~al ou familiar, particul.rmente em ra:zlio da idade.

Art.17.- ~ É nula a cláusula que estabeleça reajustes ou 'qualquer cobrança de despesas a
titulo de custos adicionais.

Art.I8.- A livre escolha do médico e demais profissional. e estabelecimentos de saúde é
condição obrigatória nos contratos de seguros privado. de u.islfncla ••atlde.

Árt. 19.- E ....gurada aos profissional de IIl)de IJlIPIa e lotilliberdade dp IICbIha cros
meios di.gnósticos ou teraP.Buticos em beneficio do pacieni,.

Art. 20.-É vedado à empr0!8 !'Cntrat.nte est.belecer qualquer.exigência que implique a
revel.ção de diagnósticos e fatos de que o médico tenha conhecimento devido 10 exerclcio
profissional.

Art. 21.-0 SistelÍlll Único d~ Saúde será reembolsado, pelas empresas referid.. no art. 1',
das despesas realizadas com o .tendimento médico-hospitalar e ambulatorial de lleIIS

contratados, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho N.cional de S.úde.

§ '1· - As operado~ de plano. e seguros privados deusistência à .;rode terão prazo de 30
dias para efetusr o pagamento da fatura, contados. partir do ~i. de seu ~imento. Uma
vez efetuado o pagamento, fica garantido o direito de contest.~o·do valor cobrado, pelo
prazo 'de 10 dias subse'luentes ao"p.gamento. • •

§ 2° - As empresas referidas no parágrafo ánteiior ficam obrigadu • fornecer 10 Mm;slério
da Saúde ocadastro atualizado de seUS beneficiários. ou ReguradoJ, a Cad. 130 (cento e
oitenta) dias. . .

Art. 22 - As operodoras de plano. e seguros privados de ....istênci. à'saúde, fornecerão .os
órgãos gestores do SUS, .. informações por este solicitad.s, de natureza epidemiológica.
de serviços e de gestão. . .

Art. 23 - As pessoas juridicas, referidas no artigol· desta Lei. terão prazo de 180 dillll
(cento e oitenta dias), contados d. publicação da regulamenta~o do presente diploma lega!
para registro e cumprimento das exiganciu est.belecidu para o exerclcio da .tividade.

Art. 24. - O Poder Executivo regulamentará est.Lei no prazo de 120 (cento e vinte)~'

Art. 25. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 26 - Revogam.se as disposições em contrário.
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tercciro~;

JUSTIFICAtIVA·

. o ,pres;!)te projeto de Iri que propõe a regulamentação dos planos e seguros
pnvador .c~ I si,tência à saúde é resultado de um voto em separado a~tado na

Comisdo Especial e pretende, ao ser apensado ao projeto oriundo do Senado Federal de 'ht
442.15194, lICSla C.... permitir a apresentaçio de destaques quando da .votaçio em plenário
na tentativa de atender ao clamor público, até agora'não consubstanciàdo na substitutivo do
parecer do Relator da Comi,sro Especial qúe trata do tema.

PROJETO DE LEI NO 3.617, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)
IIJ!IISAGEl! NO 1.035/97

Dil5p/5ê flobre os Planos Privados de As.sistência à Sal1de.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.425, DE 1994)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. )' Sio consideradas entidades operadoras de planos privados de assistõncia à saúde
e sujeitam~se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas que ofereçap1. n? mercado ou a grupos
fechados de usuârios. diretamente ou mediante íntennediário, planos privados de assistência à saúde.

§ I' Poderão participar do capita! d.. entidades operadoras de, planos privados de
auistl!ncia à slÚde 15 pessoas fisicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior.

§ 20 É vedada allUllçio de pessoas fisicas como entidades operadoras de planos privados
de assmêncla i saúde,

Art. 2' Compreendem·se na assistência à saúde a assistência médica' ambulatorial,
hospitalar, preventiva, odontológica, laboratorial, farmacêutica e outras riecessàrias i proteçio e i
manutençio da saUde, observados. os termos<lesta Lei e do contrato firmado entre .. partes,

. Art, 3~ Sem prejuízo das atnbuiçães previstas na legislação vigente e observadas.. no que
cout:>er• as disposições expressas na Lei nl! 8,080. de 19 de setembro de 1990, competé"ao Conselho
NaCional de Seguros Privados - CNSP regulamentar as atividades das entidades operadoras de planos
privados de assistência ã. saude e. em panicular. dispor sobre:

I ~ a constituição. OfS!niza.çãO. fi;Jndonamento e fiscalização das entidades operadoras de
pItmos privados de assiMencia à satide.

11 ~ condições téCIÚcas apliciveis as entidades operadoras de planos privados de
assistencia li slude. de acordo com sua caracteristica,

li ~ caractensticas gerais dos instrumentos COntratuaiS utilizados na atividade de entidade
operadora de planos privados de assistência à saúde;

IV --normas de contabilidade. aromas e estatísticas. a serem observfdas por entidades
operadoras de planos privados de assistencia a saúde~

v - capítal e patrimônio liquido das entídades operadoras de planos privados de
assistência asaúde, assim como a forma de sua subscrição e realização. quando for o caso;

Ar!. 5' Compete à Supermtendancia de Seguros Privados - SUSEP, sem prejuízo das
atribuíções previstas nn 1<gislação em vigor:

1- autori2l1f a constitui~. funciomunento. cislo. fusio. incorporaçio, transferência do
controle MCictário c rcformn de e~tntutos das entidades operadoras de planos privados de assistência à
saúde:

11 - baiXllf instruções relntivas à regulomenlllÇão das atividades das entidades operadoras
de planos privados de saúde. de acordo com as 'diretrizes do CNSP e observadas, lIll que couber. os
di>posiçõcs contidas nn Lei 8.080. de 1990:

111 - fiSClllimr os atividades dos entidades opemdotas de planos privados de ..sistoncia à
saíkIe. e zelnr'pelo cumprimento das nonne: .

IV - estabelecer condições peril posse e exerclcio dê quaisquer cargos ~ odministraçio
de entidades operodoras de planos de usisténcia privadn li sa6de. nssim como para o exercício de
quaisquer funções' em ótglos .consultivos. fiscais ou assemelhndos. segundo normas definidos pelo
CNSP; .

V • aplicar as penalidades cabíveis a entidades operndorns dê planos privados de sallde
previstas nesta Lei:

VI - fi~nr condiçllcs minimas dos Cootratos e planos de operaçlo das entidades
operadoras de planos privndos de sallde:

vn -proceder à Iiquidaç&> das operadoras que tiveram cnssad:t n IUtorimçio para
funcionar no PaI!:

V1J1 - promover a nliennç40 de carteira de plano das operndoras.

Ar!. 6'- Fica crinda a Comissl<· .:onsu1tiva d.. .'Jonos Privados de Aosist<!ncin i Sallde.
ótgio de CIIllÍter consultivo. com n atribuição de I$SCssorar o CNSP no desenvolvimento de suas
competências. integrado pelo Secret4rio-Executivo do Miniotério de Sallde. ou seu represenllntc legal.
na qualidade de President~e.poti1m representante dos scauintes õrglos e cntidndcs:'

I - Mini~lÕrio de Fozendn:

11 - Ministério de Saúde;

III - Ministério da Justiça;

IV - Ministério da Previd<!ncia e Assist!ncia Social;

V -.Superintendoncin de Seg11tol Privados· SUSEP:

VI - Conselho Nacional de Saóde:

VII - Conselho Nacional dos Secretários de Sallde - CONÁSS:

V1J1 - Conselho Nacionnl dos Secn:llItios Muntt!\Pm ne Sallde - CONASEMS;

IX - operndOrns de planos privados de assistência à ..lide' e respectivo suplente, para um
mandato de dois anos. '

§ ,12 O presidente de C9miJsio. além do voto ordinúio, tmil volo de qualidade.

§ 2" O CNSP regulamentnnl o funcionamento de Comisslo Consultiva' de Planos
Privados de Assistência à Sat\de e seu regimento interno.

§ 32 •Os representontes de que trIt8nl os incisos I a IX serio indicndos pelos respectivos
dirigem.. máximos,e designados peJo Ministro de Estado d. Sallde.

Ar!. 7" P.:tra obter autoriZllÇio para funcionamento. as entidades opera<lora!. de planos
privados de tl!sisténci:l :i saúde deve'rdo satisfazer as seguintes exigências:

, I - re~tro nos Conselhos Re&ionais de Medicina e Odontologia. confonne o caso. em
cumprimento no ano I"da Lei 6.839. de 30 de outubro de 1980:

11 - descrição dos serviços de saúde próprios oferecidos e daqueles a serem prestados por

'1lI • descriçllo de suos inslalaçllcs e cquipameillos destin..dos à preslllÇão <le serviços:

VI • especificação dos recursos humanos qualificados e habflitados. com
responsabilidade lécnica de acordo com as leTs que re~en\ 11 matéria:

S3Úde~
VI - limites tccQicos das operações relacionadas com planos privados de I.! istêncla •

prestados:
V • demonstraçào da cppncidade de atendimento em rnzio dos serviços a serem

VII .. critérios de constituição de provisãen técnicas. bens garantidores e fundos cspeciai7
a serem observados por entidades operndoras de planos. privados de assistência irsaúde;

VIII - critérios para apuração de ajustamento da margem de solv!ncia das entidades
operadoras de planos privados de assistência à saúde; '.

IX - intervenção e procedimentos de recuperação econõmico.finance~ra.'

Art. 42 O an. 33 do Decreto-Lei n9 '73, de 21 denovdmbro de 1966. alterado pela Lei cP
8.127. de 20,de dezembro de 1990. passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP será integra<lo pelos
seguintes membros. ou seus representantes legais:

1- Mini;tro de Estado da Fazenda;
II . Ministro de Estado da SaMe:
IIl· Ministro de Estado da Justiça;
IV - Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social;
V - Presidente do Banco Central tio Brasil:
VI- Superintendente da Superinrendência de Seguros Privados - SUSEP.

§ I' O Conselho será presidido pelo Ministro de Estádo da Fazenda e, na sua ~ncia.
pelo Superintendente da SUSEP;

§ 22 O CNSP regulamentani seu funcionamento em regimento interno....

VI • demOhstr:lÇ30 da capacidade e de viabilidade econémico-filUlllCeinl .dos planos
privDdos de nssistência à saúde oferecidos. respeitadas as peculiaridades oJ'FDCionais de ada entidade
operadora de plOROs privados de assistência i salide. na follllll estabelecida pêlo CNSP;

VII • especificaçllo da lÍre:l geOgráfica coben:l pelo plano de snüde.

ParáBrafo Jinjco. A.s enti~ ôiJ empraas que mantêm ,jJlemas de auiJt!ncia iJ. .saóde
privada na modaIi<!ade de autogestJlo e diretamente administrem planos de w.i~ência à saMe de seus
empregados ficam dispensadas do cumprimento das condições estabe\ec1das nos incisos VI e'VII deste
artigo.

Art. 8' As entidades operadoras de planos privados de assistência. saúde só poderio
com:rcillUzar ou operar planos ou seguros que tenham arquivado na SUSEP. de acordo com as normas
gerais e técnicas definidas pelo CNSP.

Parágrafo único. O arquivamento previsto neste mia0 n!o exclui a responsabilidnde da
Entidade Operadora pelo <lescumprimento das disposições deste Lei e seus respectivos regulamentos.

Art. 9" Fica instituido o Plano Referência de Assistência Privada à Saúde. que será
obrigatoriamente oferecido pel:lS entidades opemdorài de planos privados de nssistCncia à snúde a todos
os associados..

Paràgrafo unico. O Plano'RefeMncia de Assistoncia Privada à Sál/de ....gura cobenura
assistencial em pertos c lratamentos. em padrio de enfermaria. realizado. exclusivamente no Paia, das
doenças relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organizaçllo MwvJiaI de Salide. exceto:
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a) tratamento clínico ou cinírgico experimental:

b) procec;l.irnentos clinicos e cirúrgicos para fins estéticos. bem como órteses e próteses
para o mesmo fim;

c) tratamento de rejuvenescimento ou de ~magrecimento com finalidade estética;

d) fornecimento de medicmnentos para trotamento ambulatorial ou domiciliar:

e) fornecimento de prót~ses. órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico:

f) procedimentos odontológicos. salvo.o conjunto de ,serviços básicos de prevenção e
numutenção da saúde oral. assim compreendidos os serviços relacionados'com a pesquisa. tratamento e
remoção de focos de infecção dentária. profilaxia de cdrie dentária e cirurgia e tmumatologia
bucomaxilar de urgênchl:

g) tratamentos definidos como ilícitos ou amiéticos. tanto sob o aspecto médico como
legal. ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

h) casos de call1Olidilde pública. devidamente declarados pela autoridade competente;

i) epidemias. qu:mdo reconhecida pela :mtoridade de saúde competente. observados os
critérios de magnitude e transcendência.

j) lesões pré-existentes. observada a limitação prevista no~. 14.

Art. 10., A cobertura assegurada pelo PlilnO Referência de Assistência Privada à Saúde
compreende atendimento médico·ambulatorial e hospitalar por serviços próprios. contratados.
credenciados por entidade operadora de planos privados de assistência il'saude.

Art. li. É facultado às entidades operadoras de planos privados de assistência à saúde
oferecer outros plilnos.desde que observadas as'seguintes e~igências mínimas:

I ~ no caso 'de intemn.ção hospitalar. em padrão de enfermaria. não inferior a noventa dias
por evento;

11 ~ no caso de internação hospitalar em unidade de tratamento intensivo. não inferior a
sessenta dias por evento.

11I. quando incluir 3tcndimento obstetrico:

a) a cobertura assistencial sera extensiva ao recém·nascido. filho natural ou adotivo do
titular ou de seu dependente. durante os primeiros trinta dias após o parto;

b) a inscrição do recém-nascido. filho mHuml ou ndotivo do titular. efetuada. no prazo de
trinta dias do nascímemo. será isema de qualquer carência.

IV • quando fixado período de l1m:ência. o prazo não poderá exc!;:der a 270 dias para os
partos a termo e a 180 dins para os: demais casos dê cobertura.

§ 1Q É vedado o estabelecimento de cDrências para os casos de urgências e emergénci:lS.
salvo se essas decorram de lesões ou doenças pré-existentes.

§ t! Os prazos de internação serão llOlpliados além dos previstos no contrato sempre que
necessário para o restabelecimentQ do paciente. de acordo com decisão do médico assistente, podendo a
operadora, com onus próprio. exigir laqdo de jW1ta médica por ela indicada.

Art. 12. Fica assegúmdo o reembolso das despesas efetuadas pelo associado. titular ou
dependente. com assistência ~ salide,. em casos de.urgência ou e,mergencia. quando não for possivel a
utilização dos serviços próprios. controtados. credenciados oferecidos pela entidade operadora de plilno
privado de nssistencia :i saude a que estiver vinculndo. de acordo com a 'tabelil. de serviços médicos ,e
hospitalares do respectivo plano,

Art. 13. Os contratos dos planos privados de as~istência 'à salide poderão ser
diferencindõs em função dafaixa,e~ária. sc;gu,ndo cri,térios e.stabelecidos pelo CNSP.

§ 12 É vedada a mnjomção do vnlor das contr.1prestnções pecuniárias de associado com
I1UÚS de .55' anos' de idnde. se este já,pnnicipilr d~ plano priyado de assistência à saiide há mais de dez
anos.

§ 22 Em rozão da idade. ninguém poderá ser impedido de pllIticipar de plano privado de
assistência â satíde,

Art. 14. É vedada n exclusão do atendime~to d~ doenças e leso~ preeXIstentes li
contrataÇão dos plilJ10S privndos de assistência à silúde ::r.pós dois anos' do ingresSo do associado no
respectivo pliUlo. cilôenào o ônuS da prova à.entidade opetndora de plaI;1oS de assistência à saúde.

Art. !5. Os contmtos de planos privados de assistência. à saúde· terão renovação
auwmática a pilItir do vencimento do prazo inicial de vigência. não cabendo a cobrança de t:IXas ou
qualquer outro valor. no ato da r~n~vllção.

§ 1.2 O prnzo minimo de vigéncia dos contratos é de um ano.

§ 22 É vedllda a denúncia unilateral por parte da operadora. salvo por'inadimplência do
beneficiário. por período superior a dois meses.

§ 39. Não haverá prejuízo n:l fruição do prazo de clU'ência Oli int~rrupção na. prestação de
serviços. na hipótese prevista no.parágrafo anterior. desde que quitndo o débito antes do atendimento.

§ 42 É vedada :J. denúncia unilateral. mesmo havendo inadimplência. durante il

ocorrência de internação do associado

Art. 16. Nos contratos. rios regulameptos ou nns condições gerais dos planos privados de
salide deverão. ser inseridos disP9sitivos que indiquem com chrreza:

I ~ condições de ndmissão:

11 • períodos de cilrencin:

11I _ faixas etárins para fins de reajuslamento da contribuição e os percentuais
correspondentes ~s mudançns de filixa:

.IV ~ condição de perda da qualidade de associado:

V • eventos cobenos e excluídos:

VI • condição de suspensão temporária para fins de atendimento nas srrviços de saúde
própriõs•.contratados. credencindos:

VII. infonnação ao Sistema Único de Saúde - SUS dos dados que permitam n
identificação do associado e de seus dependentes.

Pacil!rafo único. .\ SUSEP podem. a seu critério. solicitar às entidades opemdoras de
planos privados de ãssistcncill à saúde n inclusão de outras infonnações aos nssociados.

Art. 17. O plilIlo de assistência à saúde terá disposições expressas sobre:

I ~ o percentual da t3..,<a de administração da operodora:

11 • ~s modalidildes do plano padrão: individual. fil111íliar ou em grupo:

1II - o percentual de co~participação do associado. assim como dé seüs dependenes. nas
despesas com assistência médicil.. hospitalar e odontológica:

IV ~ bõnus. desconto ou agravamento da contribuição.

Art. 18. Dcverã constar dos contratos a autorização da eEtidade operadora de plano
privado de nssistcncia a silúde fornecida pela SUSEP. .

Art. 19, SerJo ressarcidos. pdilS entidades opemdoras de plnnos privados de assistência
à saúde. os serviços de atendimento ú saúde previstos nos respectivos con~tos. prestndo,s a seus
beneticiô.rios c respectivos· dependentes. em instituições publicas ou pnvadas convemadas ou
contratados. integr:uues do 5US

§ 12 O ressarcimento a que se refere este artigo será efetul1dó pelas entidades operadoras
de planos privados de asslstêncin à saúde .10 Sistema Único de Saúde - SUS nos valores do próprio
plano.

§ 22 Para a efelivação do ressar~imento. o SUS: p,?r i.me~é~~o do Mi~st~rit? da Saúde.
enviara à entidade opemdom de plo.nos pnvados, de nsSIstenCIa n silúde a dlSCnmml1çào dos
p~ocedimentos renlizados para cada usuário.

§ 3!:! A t:ntid;dc operadora de planos pnvaaos de OSSIStencla a satiqe d'etu::Lrá o
ressilrcimento me o último dia ulil do mes subseqüente no da prestação do': serviços. creditando os
valores correspondentes:to Fundo Nilcional de Satide.

§ 42 A emidade operadorn de pli1J).oS privados de il.!isistência à snúde poderá. no prozo
mlÍXimo de trinta dias. apresentar li SUSEP contestação'ao atendimento ou aos valores apontados que. se
acolhida. será compensada no ressarcimeplQ subscqüet:1te.

Art. 20. As entidildes operadorns de plrmos privados de llSsistência :i saúde fornecerão ao
Ministério da Saúde. nas condições e prozos pai este estabelecidos. relação de todos os seus
beneficiários.

An. 11. A inclusão como credenciada dos planos privados de snúde de qualquer
hospital. casa de saúde. clínica. laboratório e entidades correliltas e llSsemelhndns de assistência à saúde
é meramente indicativa. não implicando nenhwn compromisso para com terceiros. especinlmeme
associados, quanto li sua rmmutenção ao longo da vigência dos contratos de planos privados de saúde.

Art. 21. A nceitação, por pane de qualquer entidade ou profissional da área de saúde. da
condiçãp de credenciado de uma entidade operadora de planos privados de a.::;:istência à sa(14:iI . impõe~
se-lhe os seguintes direitos e obrigações:

1~ o associado de entidade operadora. em nenhwna. hipótese e sob nenhwn pretexto ou
alegação. poderá ser discriminado ou ntendido de forma distintn daquela dispensada aos clientes não
associados:

11 - a marcação de consultas. CXllntes e quaisquer outros procedimentos devem ser feita
de forma a atender às necessidades dos associados. PtlviL;giando os casos de emergência ou urgência..
ilSsim com.o as pessoas com mais de 65 :1005 e as gestantes ou lactantes:

1II • a entidade dc assistência fi. snúdc. ou profissional de saúde, p.odeni n11'U1ter
relacionamento de credenciamento com quantilS entidades operadoras de pl:mos privados de assi~tência

â. satíde desejilr. senda expressil111cnte vedado a qualquer uma das entidades operadoras de planos
privados de'assistência â saúde impor contratos de exclusiviqllde ou de restrição à atividade profissional
que tenham por objeto os efeitos previstos nos incisos I e 11 do ilIt. :W da Lei nU 8.884, de 11 de junho de
1994. sendo nula. de pleno direito qualquer estipulação contratual nesse sentido.

Art. !3. As entidlldes. de assistência â saúde de direito público. integrantes do SUS.
poderão celebmr cOn\'enio$ pam. atendimento aos nssociados das entigades operndoms de planos
privados de a5sistência:i saúde. conforme regulillllentação a ser expedida pelo CN~P.

An.24. A todo nssociildo se~ obrig:llol'iamente enlregue. quando de sua. admissão.
cópia do regul::unento ou das condições gernis do pl:mo privado de assistência à saúde. alem de materiíll
explicativo que descreva. em linguagem simples e precisa. todas as suas características.

Art.15. As pessoilS Jurídicas que. na data de vigência desta Lei. já lllunvam como
entidades operadoras de planos privados de assistência il smide. terão o prazo de 180 dias. contados da
exp;edição das normas pela SUSEP. para arquivarem os seus plnnos junto àquela Superintendêncin.

~tfs~;~do plano...adaptados às dispOsições desta Lei e dilS nonnas estabelecidas pelo CNSP e pelo

Parágrafo único. •\ partir do prnzo de 180 dias contados da expedição das normas pela
SUSEP. sem aplicm!a multa diária nxada pelo CNSP e aplicada pela SUSEP às entidades operadoras de
planos privados de llSsistêncin à saúde que descumprirem o disposto no caput deste artigo.

. 'Art. 26. As entidades operadoras,?e planos ou seguros de assistência à salide cumprirão
ns Instruções dn SUSEP sobre as opemções relaCIOnadas com planos privados de saúde. fornecendo-lhe
dados. estatísticas e informações atinentes a quaisquer aspecto~ das suas atividades.
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fiscal.

, Parágmfo único. Os m:vidores da SUSEP no exercicio da fl5Cl!izaçio tetio livre ......,
às entidades operadow de planos privados delWistaneia à'saúda. dalas podando iequíJítar e opteendcr
livros. nctai técnicas. processos e documentAl•• caracterizando-se como embaraço AflSCllli7llÇio••ujeitAl
às penas previstas nesta Lei. qualquer dificuldllde oposta à consecuÇio classe objetivo. ,

• Art."27. É v.~ às entidades opep!doras ~ pIaDo. privados de auistancia à saúde
realmrem quaisquer opeGlÇÕeS financeíras: .

I· com 'eus dimrores e';;...,~ dos COMeIbos administrattvo,S, ccimuIiivos. fiJCIis 011
asoemelhados. bem como seus re.pec:IÍYOS cônjuges e psrentes lIlé o seaundo ilmJ. incluaive;

11- com empresa de que ponicipem oS Pessou o que se 'refarc o ínciIo I, deIda que
poauam em conjunio ou isoladnmente mais da daz por centAl do Cllpital votante. . . .

Art. 2.8. A. entidade. opemdoras da pIaDo.'privados de auista"",ia à saúde submaterIo
SUIS COllW a auditores índapendantes. registrado. no respectivo C""",,1ho Rloaional da Contabilidade •
na Comissio de Volores Mobjliáriq. , çYM. public;mdo. ,:mualmente. o perecer respectivo. jWl1lUtletlte
com as demolllltr.lÇões linnncc11'll5 detemlinodas pela Lei n- 6.404. de I S de dezembm da 1976.

Pnràgmfo Unico. A auditoria indapendante tnmbém pOdará ser exigida quanto 101
cálculos atuariais. conforme nonnns definidas pelo ~SP.

. An. 29. ~~~pre ..que ocorrer iIl!ufici,encill nas Dpli~oçõe$ a~tidoras das,~~
técmcas. fundos espect:lIs c rescrvns. ou anonnalldades economlco-financelrn5 ou admimstrativu
gtllves em qualquer entidalle operodom de plano. privado. de lWÍ!tênCio à saúda. o SUSEP podenI
oomem:. por pmzo nãO superior. 180 dillS. um diretor·fiscal com as .tribuições que serão fixadas da
acordo com as normos boixndas pelo CNSP. .

§ 12 O descumprimento das determinações do dirctor-fiscnl por administmdores.
conselheiros ou empregados da entidade aperndorn de pl:mos privados de assistencia à saUde acarret.rlrá
o imediato afastnmento do infrator. sem prejuízo das SDJ1ções penais cabíveis. assegurado o direito do
coptroditôrio. sem efeito suspensivo. para o CNSP.

§:!~ Os adminfstrádores do. entidade operador<\ que .se encontrnr em regime de direçl10
fiscnl ficnrio suspensos do exercicio de suas funções a pmir 00 momento em que tor instnumdo
processo~rime por atos ou I'atos relativos li respectiva gestão. pérdóndo imediatamente o cargo 0'1

hipótese de condenação...

§ 3' No pmzo que l/te ror designado. o diretor-fiscol pro1:.derá à análi.e d.org~ .
adminis~va e da situação econômico-financeira da entidade operadora e proporâ iJ. SUSEP as
medidas cabíveis. conforme previsto nesUL Lei.

§ 4." O diretor-fiscal poderá propor a liquidação ou • suspensão do regime dó direç!o-

§ S. No cnso de 'não sunircm efeito as medidas especiais para recuperação econômico
fmaneeira. á SUSEP podeni promover o .liennçilo por leilão do eaneim de planos das operadow de
p~s privados de assistencin à saUde. . .

Art. 30. A. entidade"operodol'll5 de planos privsdos de lWistênci. à saúde nilo poderilo
requerer cOncordata e nilo estilo sujeitas li faIancia. mas tilo somente .0 regime de Iiquidaçilo
~udiciaI .

Art. 31. Ap1icnm·.. li liquidaçilo de entidade. operadow de pIaDo. privados de
usistência à saúde. bem como a intervenção. no que coubcr'c não colidir com o disposto nesta Lei. os
dispo.itivos ·processuai. da legi.laçio sobre interVençJo e Iiquidaçilo extrnjudiciaI das instituições
financeiras, caJ:endo à SUSEP llS atribuições do Banco Central do Bwil.

Art. 32. As inftnçõe. oos diipositivo~ dl:sta Lei .ujeitnm o entidade operadora de planos
privados de assistancin à .lnlde. seus ndministrndores. membm. de conselho. administrativos,
deliberativos, consultivo.. fiscais e llSS<t)lelhadoS às seguintes penalidades, sem pn;íulzo da outras
estabelecidas nalegisloçio viliente' . .

I· advemncia;

11· mullll ~cunÍlI".o:.

111· .uspensilo do exercício do cllrgo;

IV - inabilitação tcmponirin p:un exercício de cnrgos em entidades operadoras de planos
OU seguro. da lWistêneio à s.Ude:

V·~'inabilitnçAo permnnenre para ex~rcício de cargos de direção ou em conselhos de
entidades operadoras. entidades de previdência privada. sociedades seguradoras. corretoras de seguros.e
instituições financeiros.

Art. 33. Os administradores e membros dos conselhos' administrativos. deliberativos.
consulüvôs, fiscais e D.Ssemelhados das entidades opemdoras responderão solidarinmente pelos prcjuizos
causados a terceiros. inclusive aos acionistas. quotistas. cooperados. nssociados. em conseqüência do
iiescwnprimento de leis. normas e instruções referentes às operações previstas na legislação e. em
especial. pela falta de.constituição ~ cobertura das provisões técnicas. fundos especiais e reservas
obrigatórias.

Art. 34. As mult.s .erão lixodos peto C:-ISP e .plicndas pelo SUSEP. em função d.
gravidnde da inirnção ale o limite d~ RS 50.000.00 (cinqüenta mil reais). ressalvado o disposto no

.parâgroto único do nrt. :S desta Lei.

Porállmtb tinico. Dos decisões do'SUSEP previsw no capul deste ilrdgo caberá recurso.
no pmzo de quinze dias. poro o CNSP.

Art. 35. As muItos constituirllo receiw d. SUSEP.

.. Art. 36. As infrações serilo apuradas mediante processo administrativo que ten!}a por
base o auto d~ infraçilo:a repn:.ent.çi!o ou • denUncia po.itiva dos fatAl. irregulare•• cabendo no CNSP
dispor sobre normas para· instaw:nçllo. recurso~ e seus e~ei1?s. instincins. Prazo~. perempção e outros
atos processunis. asscgUIiU1do~se a pnne contrária amplÇ) dlrelto de defesa. . .

Art. 37. As entidades operadoras de planos privados de assist!ncia iJ. saúde ficam
obrigadas a fornecer mensalmente as informações epi~emiológicllS determinndas pelo Ministério dn
SaUde.

• Art. 38. As entidndas opemdoms de pl"""s privado. da satida ficnm obngadas a aplicar
vinbl por cento de suas verbas publicitárias em Clunpsnhas d't prevençilo e edUCjlÇ&l em ••tida. definidas
anualmenbl pelo Ministério da Satide.

'. Art. 39. Ao benefici:irio de plano privado coletivo da assistancin à saúda. dacorrenbl de
vltieulo empregaticio. é ossegurodo õ direito da SUA manutençio como beneficiário, pelo pmzo minimo
da dazoito m..... desde que assuma o pagamento da parcela anteriormente de responsabílidade
patronal. 00 CllSO de. quebro do vinculo por rescislo ou exonenlÇio. l

". Parigra.fo Unico. Em cas~ de morte do titular. o direito da penttlUl!neia é ....gurado lOS

~tes cobertos pelo plano priv~o coletivo de assistência iJ. saóde, nos termos do Clput deite
~go.

Art. 40. Ao aposenrodo que contribuir para o planp coletivo privado da lWiatancia à
saúde dacorrente de vinculo empregaticio. pelo prazo miuimo da daz anos, é assegurado o direito da lUa
manutençio como ~neficiário. desde que nssuma o pegamento d. psrcela anblriormente de
responsabilidade potronnl. •

PlllIgmfo tinico_ Ao .po.enUldo que tiver contribuído para plano· coletivo privado de
assistência â saúde. decorrente de vinculo empregatício por período inferior ao estabelecido no caput. é
assegurado o direito de suo. manutençdo como beneticiârio. pelo prnzo mínimo de dezoito melCL desde
que~ o pngamento dn pnrceln. nnrerionnenle de responsabilidade pntronal.

,
Art. 41. A. cntidades operodow de p!ano"privodos de as.ist!nei. à saúda. constituid:

sob a fonna de sociedades civis sem fms lucrativos. não poderão distribuir qualquer fonoa ,~
participaçlo nos resultados ou reservas patrimoniais. devendo os resultados positivos apurados em
balanço serem aproprindos como reserva patrimonial.

Art.4::. Estll Lei entra e~ vigor na data de sua publicação.

Bmsilia.

LEGlSLÂçlo CITADA E ANEXADA PELA
COORDENDAÇlo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CONS·TITUIÇÃO
. 'DA

REPÚBI;ICA FEDERATIV(to DO BRASIL
• :.~~.: i ..

TÍTULO IV
Da OrganiZação dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo.

... r.- ': ~ :. ;:•• ~.~ .

.sEÇ!OVIII
Do Processo Legislativo

. .
SUBSEÇÃO III

Das Leis

. Art. ~1 - A iniciativa das leis complementares e ordimjrias cabe a
qualquer membro ou Comis~ da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais SÓperiores, ao
Proe,urador-Geral da República e aos cidadllos, nli fOl1l1a e nos casos
previstos nesta Constituição.,
. § 10 - São de iniciativa privativa do Presidel1'Íe da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Anniúlas;
11 - disponham sobre: .

a).. criação de.'c~gos, .funções. ou empregos públicos na
administraÇão .~ireta e au~rquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização adniinistrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessQ~1 da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refonna e

transferência de militares para a inatividade;
d) prganização do Ministério Público e da Defensoria Pública da

União, bem como nonnas gerais para a organizaçã6'dõ Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos

. Territórios;
:e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e ói-gÍos da

administração pública. '
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§ 20
- A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à

Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.
............................... .lo ...

LEI 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES PARA A
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, A
ORGANIZAÇÃO E O fUNCIONAMENTO
DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Disposição Preliminar

Art. 10 - Esta Lei regula, em todl;J o Território NaCIonal, as ações
e serviços de saúde, executados isolada ou, conjuntaniente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito
público ou privado.
.................. . ~ ...
.................................................................................................................

LEI 8.884 DE 11 DE .JUNHO DE 1994

TRANSfORMA O CONg-ELHO
ADMINISTRATIVO DE. ·DEFESA
ECONÔMICA - CADE EM AUTARQuIA,
DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A
ORDEM ECONÔMICA: E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

TÍTULO V
Das Infrações da ordem Econômica

CAPÍTULO II
Das Infrações

Art. 20 - COJ1stituem. infração .~a drdem econômica,
indepen(jentemente de culpa, os atos sob.. qualqUf,r .forma
manifestados, que tenham por objeto ou possam produ2;ir os seguintes
efeitos, ainda que não sejam alcançados: .

I - limitar, falsear ou de qualquer fO!'1Tla prejudicar a livre
concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbítrariamente os lucros;·
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 10 - A conquista'de mer<iado resultante d~ proce,sso natural
fundad() na maior eficiência de agente e.conômico em relação.a ~eus

competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso 11.
................................................_ •••h u ~ .

DECRETO-LEI.73-DE 21 DE NOVEMBRO DE "1966

DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL
DE SEGUROS PRIVADOS, REGULA AS
OPERAÇÕES DE SEGUROS E
RESSEGUROS E DÁ OUTRAS
P~Q\[lDÊNCIAS.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Nacional de Seguros Privados.

.............................~.............................................................•....................

Art. 33 - O Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP será
integrado pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, na
qualidade de Presidente;

II - Superiniendimte da Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP, na qualidade de Vice-Presidente;

1II - Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil - IRB;
IV - Presidente do Banco Central do Brasil;
V - Presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor,

do Ministério da Justiça;
VI - I (um) representante do Ministério ·do Trabalho e da

Previdência Social;· . . .
VII - I (um) representante do Ministérlo áá Infra-Estrutura;
VIlI - I (um) repr~sentante do Ministério d'~'Âç1l.o Socíal;

IX - 4 (quatro) representantes da iniciativa privada, e respectivos
suplentes, nomeados pelo Presidente da República, 'escolhidos dentre
brasileiros de ilibada reputação e notório saber nas matérias de
competência do CNSP, com mandato de 2 (dois) anos, prorrogável
por igual' período, e indicados, em lista tríplice, pelos órgãos
superiores de classe que representem os estabelecimentos de seguro,
de capitaliza~ão e de previdência privada aberta e a categoria
profissional dos corretores de seguros.

*, Artigo. c~pu/ com redação dada pela Lei número 8.127. de 20 12iJ990.

~ 10 - Os membros a·, que se referem os incisos II a .v serão
substituídos, nos seus impedimentos e afastamentos, pelos respectivos
substitutos eventuais e os indicados nos incisos VI a VIII serão
designados pelo Ministro de Estado da Economia, fazenda e
Planejamento, mediante indicação dos Ministros a que estejam
vinculados.

*§ 10com redação.tfadapela Lei número 8,127, de 20.121990.

§ 20
- Os Diretores .da SUSEP e do IRB poderão particípar das

reuniões do CNSP, sem direito a voto.·
* § 2°com redação dada;ela I.el número 8./27, de 20"/2 /990.

§ 30 - Qualquer dos membros a que se refere p inciso IX ·deste
artigo perderá seu mandato, se deíxar qe comparecer, sem motivo
justificado, a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis)
alternadas, durante o exercício. .

*§ 3tl com redação dada pela I.ei·número 8.127, de 20./2/990.

. § 4° , O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de
votos, com a presença de, no mínimo, 9 (nove) membros.

*§ .j°acresciJo pala I.ei número 8./27. de 20.'/2,'1990.

§ 50 - O Presidente do Conselho terá, alé!J1 do voto ordinário, o de
qualidade, cabendo-lhe, ainda, a prerrogativa de deliberar, nos casos
de urgência e relevante interesse, "ad referendum" do Conselho.

*§ 5(JacreSCldo pela f.el número H.f2?, de 20121990.

§ 60
- Quando deliberar "ad referendum" do Conselho, o

Presidente submeterá a decisão ae-colegiado, na la (primeira) reunião
posterior à prática do ato.

* § 6° acrescido pela Lei número 8.127, de 20/1211990.

§,7'?~.Q Presidente do Conselho poderá convidar outros Ministros
de Estado, bem como representantes' de entidades' públiças ou
pr!vadas, .para participar das reuniões, não lhes· sendo· permitido,
porém, o direi.to de voto.

*§ 7°acrescldap~/a Lei izlÍmero 8./27. de 20//2"'/990.

§ 8
0

- O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, de 2 (dois) em 2 .
(dois) meses, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por
seu Presidente ou a requerimento de, pelo menos, 9 (nove) de seus
membros.

*§ 8°acrescido pela Lei nlÍmero 8. /27, de 20//2//990.

§ 9 - De cada reunião do Conselho, será lavrada a respectiva ata.
*§ 9·acrescido pela Lei nlÍmero 8. /27, de 20.·'/21990.

§ 10 - A SUSEP 'proverá os serviços de secretaria 00 CNSP e
promoverá a publicação de suas resoluções. - .
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*§ /O aCrescido pela Lei.númerQ. 8.127. de,20/12 1990.

..................................................................................., .
, . .........................................................,. ~ .

LEI 6.839 DE 30 DE OUTUBRO DE 1980

DISPÕE SOBRE O' REGISTRO DE
EMPRESAS NAS ENTIDADES
FISCALIZADORAS Do' EXERCÍCIO DE
PROFisSÕES.

Art. 10 - O registro de empresas e a anotação dos profissionais
legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas
entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas
profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela
qual prestem serviços a terceiros.
..............................................................········1·,······....··············..·....·········

LEI 6.404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

DISPÕE SOBRE AS SOCIEDADES
POR AÇÕES. -

_ CAPÍTULO I
Cifacterlsticas e natureza da companhia ou sociedade anônima

.:. Características
Art. 10' - A companhia ou sociedade anônima terá o capital

dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionIstas será
limitada. aO preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.
•••• õ } •••••••••••••••••••••

................... ~ , v··········i·················..····

MêlllAjjem'n' 1.035 ,DE 12 DE S};]TEMBRO DJ.l 1997, DO- PODER EXEcunvo.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tenoos do artigo 61 da Cnnstiruição Federal, submeto à elevada deliberação de

ValSaS Excelências o texto ~o projeto de lei que '1Jispõe sobre os planos privados de assistência à
saúde".

de setembro de 1997.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS lN1ERMINlSTERIAL N" 58/97-MSlMFIMJ,
DE 12 DE SETEMBRO,DE 1997, DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA SAÚDE,

DAFAZENDA E DA.JU~TIÇA

ExceJentiSSlmo Senhor 'PreSldente aa Recublica

o setor as 'assistênCIa medica prlvaoa sUOlementar compreende 05

sef'{iços crestadOS por companhl~s seguradoras. empresas de meOIClna de grupo.
cooperativas médícas e empresas de autogestão. Trata-se ae segmento da
economIa com faturamento anual médio em torno dos RS 17 bilhões. Seus usuãrios
tõtalizam cerca de 40 milhões de pessoas. das quaIs 5 mIlhões utIlizam os serviços
de seguros..saude e 35 miíhões. os de planos de saúde.

A universalização do atendimento pnvado foi acompanhada por uma
tendéncia do setor em atuar principalmente na assistência médica. ambulatorial e
hospitalar de baixa e média complexidade. com participação menor em
procedimentos ae altos custos.

Os servIços de seguros de saúde são arestados Dor companhiaS
seguradoras. controladas e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP). encarregada da fiscalização das operadoras àe seguros de forma gemi.
Cabe â SUSEP. entre outras atribuições. fixar capital minimo para autorizar o
funcionamento das seguradoras. exigir a formação de reservas técnicas para a
cobertura dos riscos assumidos. acomoanhar a solvênCIa das empresas. aprovar as
condições de contratos e realizar atividades de controle e fiscalização comuns às
demais modalidades de seguros.

Os planos de saúde subdividem-se em três modalidades de
atendirt1ento: as empresas de medicina de grupo. e Que correspondem á metade
desse mercado. os planos de autogestão. geralmente adminIstradOS por grandes
empresas através de suas entidades de previdênCia privada e destinados a seus
associados: e as cooperativas medicas. em que os SÓCIOS sâo os própnos médicos
credenCIados.

A inexistênCIa de regulamentação para os pla~os de saúde tem
trazído prejuízos aos usuarios espeCIalmente com relação aos direitos do
consumidor. Do mesmo modo. não eXIste hOJe uma fiscalIzação eficiente quanto ti
qualidade aos serviços arestados.

Os Procons e entIdades de defesa aos direItos do consumidor
apontam os planos e seguros de saUde entre os dos grandes geraaores de
reclamações por parte de ususrJos, Estas referem-se baSIcamente a questões
oriundas dos contratos. como clausulas de reajuste, extensão da cobertura.
exceções de tratamento. dentre outras.

São' óbVias as razões que tomam Imperativa .1 adoção de uma
regulamentação esoecífrca ao serviço de [:sslstóncl1 medIca pnvaaa suplemêntar.
seja por se tratar ae segmento Que se utiliza de re:c.u(~OS d;3 lJQUDanca pooular. seja
por atuar na orestacão m~ servIço cubllco essen::J~j . a saude . ou~ c.onstltUl dIreito
malienavel do claadão

A necessrdaae ae rearas éSOeC!TIC;3$ nar3 o 5êQmIJnto relaClona-~

com a nocão aenenca da reaulame;cacáo prudencla1, SGmoro C-l.J~ e~tá em Jogo um
bem coletiVO - cUJa ImportânCIa e mág~l~ua~_requcmrn Lima aren,,:,:,o 2~p~claL
justífica~se um quadro legal e regulatório específico ao ladc.· das normas genéricas
de defesa ao consumIdor e aa concorrênCia. E o Que ocorre. per exemolo. com a
proteção da poupan'ça popular: os bancos capram. por aeflnlção, reClirsoS dO
público. e por ISSO têm de ser Objeto de regulação detalhada. O mesmo OCQrre em
relação ao mercado de caoitals e ao mercado ae seguros. Nesses casos. a
existência de riSCO potenCial á poupanca popular Justifica a eXistênCIa de um órgão
regulador.

Em razão do exoosto. elaboramos a presente proposta de
re:gulamentaçáo dos planos de saúde. cujos aspectos prinCipaiS detalhamos a
seguir•

aJ Requfamentacào do mercado

A. proposta é abrangente. inclUindO na regulamentação toda e
qualquer entidade ae prestaçà0 de serviços de aSSistênCia pnvada à saúdo.
independentemente de seu formato jurídico ou modalidade. Estabelece os limites
operacionais de cada forma de 'Organização. respeitando suas características.

o projeto define o conceito de aSSIstênCia á saúde e fixa B!i

condições e exigências para a operação desses serviços sob o aspecto das
condíções técnicas e do patamar mínimo de qualidade. Exige a comprovação da
viabilidade econômico-financeira de modo a assegurar a continuidade da prestação
dos serviços e garantir a poupança popular.

8usca~se incentivar a concorrência entre as operadoras e os
segmentos. estabelecendo patamares comuns de avaliação e eliminando fatores
restritivo á atuação deste ou daquele segment!? estimUlando a concorrência e
permitindo a participação de capital estrangeIro,

E. estabelece-se reguiamentação para o setor. dotando o órgão
regulador de Instrumentos efetiVOS de acompannamento permanente e de
intervenção no sistema ~ com a previsão de liquidação extra·Judiclal das operadoras
e a responsabilização de seus dtrlgentes.

hJ NormatlzlJcáo e fiscalização

A regulamentação cermanente do sIstema ficara a cargo do Conselho
NaCional de Seguros Privaaos • CNSP que sofrera. para tanto. modIficações em sua

constitUIção. O CNSP dispara. entre outros pontos. sobre as condições técnicas
(normas de contabilidade. atuàna e est3tistlca. lImItes tecnlcos. provisões têcnlcas.
bens garantidores I necessanas a garantir a condlcáo económlco-financeira das
operadoras.

Propõe·se tambem a crração de uma ComIssão ConSUltiva. composta
por representantes do Governo Federal. dos Integrantes co SUS e operadoras de
planos prlvaaos ae aSSistênCIa a sauce. com a funcào ae assessorar o CNSP no
desempenno de suas tuncões

Cabera à Supenmenaencla ae Seguros Pnvaaos - SUSEP atuar
como :irgão fiscalizador do sistema. :omanao com efetiVOS poderes de
aconipannamento e Intervenção.

Os paràmetros téCniCOS referentes a prestaçào ae serviços de
assistênCIa- à saúde e de fiscalização da quahdade dos serviços ficarão sob
responsacilidade àlreta do MIOlsteno da SaÚde.
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') PlailllReferfinr:ia e limites minimos de cobelTura.

A propostll inlilitui"ui'n Plano Referência de AssistlÍncla à Saúde. com
c:abIrtura inlegral. sendo admitidas exceçi5es limitadas e eSRllci~~s . O Plano
RefeItncia represenla o oatamar de cobertura desejável para teoo o sistema.

Aviso n' 1.185 - SUPARlC. Civil.

O Plano Referencia deverá ser obrigatoriamente oferecido por todas
M operadoras a todos os usuários. Desta forma. será estabelecido um referenclal
de mercado para este segmento. Com a instituição do Plano Referéncia. o usuário
contariI com uíti piicirão'de' comparação ao fazer sua ópção. lanto. no que se refere
a praça quanto no que diz respeito à abrangência da cobenura efetivamente
ofwecida caso a caso.

AInda que obrigadas a ofinecer a todos os clientes Q Plano
Ret.6ncia. as operadoras estão autorizadas a comercializar planos diferentes. com
~ mals ou' menos extensas. A medida visa garantir opções de merCado
pera 'os 'usu'rios; -eVitando que a imposição de cobertura integral para ·todos OS
pIInoj 4I!eVe'os patamares da preços praticados pelas operadoras.

Mesmo autorizando a comercialização de modalidades diversas de
planos. o projeto fixa limites minimos de cobertura. de forma ,a asseglllllr o
inIIrena dos usuários. Assim. por exemplo. todo plano que cobrir partos deverá
obrigatonamente atender o recém-nascido nos pnmelros 30 dias de vida e este tenl
direito. amda. li. ser insemo automaticamente no plano. sem exioêncla de prazo de
cartncia. Do mesmo l)1odo. todo plano que cobrir internação' deverá fazê..lo por no
mlnimo 90 dias por ano. .

. A proposta amplia de imediato a média'l!p 'cobertura do sistema.
garantindo ao usuário um minimo de cobertura dentro de suas opções.

cfl D;re!tos do usuário

Senhor Primeiro Secretário,

Enooninho a essa Secrewi& Meauaem do Exc,'rnth 'p" s.-.w l'ntilItMe tia
República relativa a projetO de lei que''Í:>iJpõe;'" OIJlI-~ de'...............

C=r-c-a.~"",- ~
CLOVISD~VÃLíio- ,

MiniJtro de EIlIdo Cbe& da eua Civil
da PmidàIcia~República

A Sua Excelência o Senhor
Depul&do UBIRATAN AGUIAR
Primeirp Secretário da Cimsra dos Dcputldos
BRASILIA-DF,

Requerimento ri' J~194

Exm" Sr. Deputado INOcêNCIO OLIVEIRA
DO. Presidente !fa Câmara dos Deputados

REQUERIMENTOS DE
AP,ENSAÇÃO

A pr·.posta contempla uma série de normas Que garantem direitos
eslencllllS dos usuános de planos de saúde. alêm dos limites minimos de
cobertura. já descntos. destacando-se:

• prazo máXimo para caréncias:
• inexig'ibilidade de carênCias em casos de urgências ou

emergenclas: ,

,. Iimrte máximo de dOIS anos para exclusão de doen~as'

preexistentes. recaindo sobre a ooeràl1ora o onus da prova: '
'. garantia de renovação automallca 00 contrato.

• veda,cão. de aúíneritos de preços para usuários co-rrr:m:iíS de 55
anos ou~ tenham co.ntrato ~á pelo menos 10 anos:

• atribuição de competência ao CNSP para' estabelecer critério de
'diferenciação dos plànos em função da faixa

• proibição de rescisão' unilateral dos contratos por parte das
operaooras:

• autorização para Que desempregados ou aposentados continuem
se beneficiando- do plano coletivo . mediante contribuição
adequada:

• responsabilizaçã.o ,clara das entidades pelo.s serviços, oferecidos:

COMISSÃO DE SEGUJ~IDAD

Defiro a ápenncio dÓ'a proietoa ele r.i
n9a. 929/91 e ~.417/'( aO de n9 4.425,
de 1994. Oficie-ae aO Auto&"~.
PubJ,iqU;otM :' . • ..
l!Dl.ztj/~4~. l

Pr.aident. I ...

él Ressarcimento ao ~US

A propósla determina' que as entidade~ operadoras ressarcirão ao
80S. os seMÇOs de atendimento 'á" s·aúde. previstos nos respectivos contratos.
prutados..a seus benefici~rios ROr, entidlldes integrantes do Sistem~:

Dessa forma. atende-se a necessidade e urgéncia da adoção de uma
nsgu\amentação especifica para O· segmento 'de planos de assistência médica
privada. ODiou-se por contemplar um ajuste gradual. responsável e realista do
sistema. capaz oe eliminar de imediato suas mâiores dist.orções.

Uma vez implantadas as medidas relacionadas aos planos privados
.de ....t6ncia • saúde. a SUSEP baixará es.normas necessárias â compatibilização
dO'leguro-saúde às presentes disposiç6es.

Essas. Senhor Presidente. as razões que nos levam a sugerir a
Voua Excel6ncla o encaminhamento da.. anexa proposta de Projeto de Lei ao
Congresso Nacional. entendendo-se tratar de mais um instrumento garantidor dos 
dlreitol individuaiS.

Estando em tram~, neste ÓI'gIo t6cnlco, _~ de lAi .
n.. 4.425194,00 Senaclo federal, 929191, dei 'Jleptudo ;JoM AuguIIo Curvo •
4.417194, do Deputado Elias' MuraCl, 'que pretendi!'" inIlItuit ,.,.. .. o

funcionamento doa PianOs de Saúde priv8dOI do tipo 1IgIIio. .. • '

assemelhadoa. requeiro nos termos dOI arts. 142.143 do~~.

tramilaçAo ~nta das referidas propos~, com 8[JlIIlIliçIo ...-.. tiíIiInII
à primeira, dada a preceflência regimental da primeira.

Nestes termoa

Pede deferimento

Brasllla, 14 de abril t;Ie 1991l

• ''"I

III\~ 0 ...
Deputado1:NRE ROSADO

PreIidente
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ê'@'íS!lAO DB1)E!'ESÁ IXfCONSUMI[)()R. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OftcJo"o 6q I96-P

Of. TP n· 258194

Brasília. 07 de junho de \994

Defiro a apensação do Projeto de Lei n9
4.572/94 ao Projeto de Lei n9 4.425/94.
Oficie-se ao AUtor e, após, publique-se
Em .;J..:2./06 / 94 . -I) fl . " .

~-~~
--- Presidente

Senhor Presidente

Defiro. Apense-se o PL. n" 4214{93. do Senhor
Deputado ElIas Murad, ao Pl. n~ j 289195, do

-. -... --D~'4""pub!ique-sa. r-

ente

COMISSÃO DESEGURIDADE ~ Em ,U I 03 I 96.

Brasflia,,2J de março 'de 1996.

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 142 do Regimento Interno desta Casa,

solicilO a V. E.a. as providências necessárias à apon""ção do Projeto de Lei n" 4.572/94 - do

Sr. José Dirceu - que "regulamenla os contrato. «Iativos a planos de ""úde privados e dà

outras providências" ao Projeto de Lei n· 4.425/94 - do Senado Foderal (PLS n" 93193) - que

"p~ibe a exclusão de cobertura de despesas com trat.,nonto de determinadas doenças em

contratos que assegurmn atendimento mêdico-hospitalar polas empresas privadas de

seguro~saúde ou assemelhadas".

Atenciosamente.

Deputado ZAIRE REZENDE

Presidente
EJtJlIO. Sr.

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

Presidente da Câmara dos Deputados

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados

Na forma prevista no art. 142 do Regimento Interno desla
Casa, requeremos a V. Exa. se dispõe deten:Qinar lIlJ"nsaçl!o do PL n° 944125,
que "Regulameuta os planos de seguros de saúde, e da outras providencias.", ao
PL nO 4.425/94, que "Proíbe a redução de cobertura de despesas com tratamento
de C1eterminadas doenças em contratos que asseguram atendimento médico
hospitalar pelas empresas de seguro-saúde e assemelhados.", tendo em vista,
como se percebe, tratarem de matérias vinculadas.

Sala das Sessões, em 2S de setembro de 199~

#':M~
Deputado OSVALDO BIOLCHI

PTB-RS

Solicito. a Vos~a /Exce/~ncia detenninar, segundo displJem os
artigos 142 e 143 do'Regimento Intemo, a apensação do projeto de Lei nD

~.214193 - do Sr. Elias Murad-- que "disp6e sobre o reembolso, ao SIstema
Onico de SaOde, de'despesas referentes à assistência médíco-hospitalar
prestada a indivIduo contratante de seguTO-saúde" (Apensos: PL's nDs
237195 e 852/95), ao Projeto de Lei"o 1.28R195 - do Senado Federal (PLS
"o 41195) - que "toma obrigatório o ressarcimento ao Sistema Onico de
SsJ>de pelo atendimento realizado a segurados de empresas privadas de
MNViços de saOde~' porveTSarem matéria anãloga.

Atenciosamente,

d~!l1jf) ~f!lIra{lvt I
DeputadoEDU~O MASCARENHAi

Presidente

ASua /Excelência o Senhor
Deputado LUIs EDUARDO
DD. Presidente da eSmara dos Deputados
Nesta

COMISSÃO DE DEFESA-DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAll
Defiro. Apense-se o Projeto de Lei n9 1.~90f95 ao
Projeto de Lei n9 4.425/94. Oficie-se ã CoIttissoo

~:o&'~~~íi~
s' te

Df. TP nO 41196 l:li'llSIha, 20 de d~ 1996

Senhor Deputado,

Nos.termos do art. 142 do Regimento Interno desta
Casa, solicilo S V. Exa, as providências necesSárias~9.do Projelo de Lei nO
).3~5 • do Sr. Carlos Mosconi - que "regula as atIvidades das empresas de planos
dCsaúde, ão" medicina de gruPO. cooperativas médicas, etn!Jresas de auloges\.Jo e
aaemeIbados", ao Projeto de Lei ~'!.-. do Senado Federal (PLS 93/93) - que
"proíbe a exclul!o de cobertura de des~ com Iratamento de determinadas'doenças
em çontratos que useguram atei1dimento médico-bospitalar pelas empresas privadas
de seguro-saúde ou assemelhadas". por lratar de matéria análoga".

Atenciosamente.

.f:!"""" C_,J1....- I....r:~
Deputado GILNEY VIANA

Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Depull.do LUIS EDUARDO
Presidente da Clmara do. Deputados
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Deliro. APeMe-se eo Projeto clt Lel ~'H25J94 os
Projetos Jle Lei n"I 1.289195, 1.4115J9.6, 1.930196 11

1.975196. OftcIe-se" comllllo~nteli' apó"
pubIIqu.....lI. 'L, /'
EmOB/Ú/96.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERlR PARECER AO PROJETO DE LEI
N" 4.425, DE 1994, QUE "PROíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE DESPESAS
COM TRATAMENTO DE DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS QUE
ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICQ.HOSPITALAR. J'ELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO SAÚDE OU AsSEMELHADAS" E DEMAIS PROPOSTAS EM
TRAMITAÇÃO NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE "PLANOS B SEGUROS DE
SAÚDB."

BXCBLENMJ'fSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA cÃMARA DOS DEPUTADOS,
DEPUTADO LUIS BDUARDO.

Iql:o. 09 1/96

Nos termos do 1ft.142, combinado com o 1ft. 143, todos do
~o Interno da Cimarados Deputados, requeiro a V.Ex&. áapensaçIQ, ao Projeto de
Lei nO 4.425, de 1994, do Senado 'PedenJ; dos Projetos de Lei nO: 1.289/95, 1.405/96,
1.930196, 1975/96. .

Nestes Termos,
Pede e Esperea DeferimeníO.

B(ll!!\ill, 16 de outubro de 1996

~'E1RO
nePbtad~~RjB

Dor"". Apo!me-•• o l'Lrf' 3.]60197 1Ol'Lrf'4.42S/94: Olici.·..
ao R.equerente e, apó', publi(p.le~'e..

IlmJlolOb 197.

ExcelenUssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados

Nos termos do artigo 142, do Regimento Interno da Casa, requeiro a V. Ex" seja
determinada a apensaçllo do Projeto de Lei nO 3.160/97 ao Projeto da Lei n"
4.425194, uma vez que embos tratam de mE'sma matéria.

Nestes Termos
Pede Deferimenl
Brasnia, ),6 e junho de 1997.

COMlssAo DE SEGURID)l,DE SOCIAL E FAM/UA

Deliro•. AII"'''se o PL. 2.419196 110 PL. U25J94.
0ftcIe.1lI , Comlsslo Requnnle li, apó" publlque-llI.

EmI1/0~/9:f . '\vj~ ., LPRESL_-rSenhor Presidente,

Solicito à Vossa Excelência determinar, segundo dispõem os
artigos 142 e 143 do Regimento Interno, a apensaçifo do Projeto de Lei
nO 2.419/96, do Sr. Silas Brasileiro, que "rjispõe sobre a impressão dos
contratos de conVênios para tratamento de sal1dé S outto$" (Apenso: PL
nO 2.420196), ao' Projeto de Lei nO 4.425194, do Senadó' Federal (PLS nO
93/93), que "prolbe a exclusifo de cobertura de despesas cóm tratamento
de. determinadas doenças em 'COntratas que asseguram atendimento
(TIéf!ico-hospitalar pelas. empresas priiiadas de seguro-sal1de ou
assemelhadas", por versarem maléria 'análoga, 1IOS termos do parecer
preliminarda Relàtora, Deputada L/dia Quinan, cópia anexa.

Of/cio nOJ,J '7/97-P Bras/lia, d)Jde.. matÇ? de< 1997.

REQUERIMENTO DE
DESAPENSAÇÃO

Revejo o dêlplCbo lpOIIo ao l'L cf' 3.409197, p.... "'" em ••ja
d""I'_1ldo do PL cf' 4.42S/94 • di.tribuldo àI ••gulnte.
Comi..lSec: Se&tXid&de Social e F.mUia, F'mançu e Tributaçlo (art.
54) • ConotituiÇio • Juotiça • de Rodaçlo (Itt. 54), com poder
cO(K:luIiYo. Oficie"'I! l Comi.dO"ftquer«U Il!, spó., ptlbUql.M·-e•.

~/91.. ~~E'

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A rll.ur= rJU<Ot-m<. ,,"u r1<.UJJj~U"l.llilLlll

.N" 4.425, DE 1994, QUE "PROÍBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE DESPESAS
COM TRATAMENTO DE DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS QUE
ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR' PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMEUfADAS" E DEMAIS PROPOSTAS EM
TRAMITAÇÃO NESTA CASA QUE VERBAM SOBRE 'PLANOS E SEGUROS DE
SAÚDE."

REQUERIMENTO N° 2197

Senhor Presidente,

Atenciosamente,

Iv-I!~
ÇJeputado VICENTE ARRUDA

Presidente

ASua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da CSmara dos Deputadas'
Nesta .

Poi despachado a esta Comissão Especial, em 05/08/97, o
Projeto de Lei nO 3.409/97, do senhor Paulo Lustosa, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
atendimento a pacientes com riseo d~ vida, de deficiência ou de lesão pennanente".

Salvo o melhor juizo de V.Exa., concluímos ser esta Comissão
Especial incompetente para sua apredaçllo, em confonnidade com as rázões a seguir
aduzidas:' .

A Sua ExcelêncilÍ o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
MD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.
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1. o Ato da Presidência que criou a Comissfto Especial e, ad
effectum, definiú sua compet!ncia, especializou-a para proferir pllli:cel: ao~eto de ~i n"
4.42SI9S, que "proibe a excluslo de cobertura de despesas com tratamento de determmadas
doenyu em contratos que. weguram atendimento médico-ho"!'italar ~ela. empresas
prlvadu de sepro ..ide oa usemelhadu" e demais propostu em tramitaçlo Desta
C..a que venam plaDOI e seguros de saúde. (o grifo é IlPsso)

2 O Projeto' de Lei em tela tem por ~P9 estender o
ltendimel\to de pacientes, usumol do Sistema, Único de Ss.úde - públ.1Cll, - .pela rede
hospitalar nlo vinculadL Este ..sunto diverge do objeto da Comlssfto Especl~, cuJo foco é o
.sistCll!I supletivo de saúde.

, Dessa forma, nos termOl do .art. 141, do Regimento Interno,
requeremos a V.Exa. I redistribuiçfto do projl;lo em tela, para o que, tomsmos a liberdade de
devolv!-Io••

Nestes Termos,
Pétte e Espera Deferimento.

Bruma, 13 de agOlto de 1997 ,

~~b,pUtad~:e:Rm1-'

lRftojo o deopoc:ho ...,.., ao PL ri' 97319', '*' 'P - lOja
denpanndo elo PL -ri' 04.425194 a, d!ltribufelo lo lqU!IUo
CcmIIIt\II: 1Ielllidada 80cial a Ftrnllla, I!cooomit, líldI:lotria •
Ccmlrcio, Finançu a TribWçlo (mirito a ort. '4) a Coootituiçlo •
1uoll;a. de Redaçlo (Ilf. S4). com poder eoncluai'fo.·Olieie-...
CcmIlllo retJl<l'OfU •• lpó..publi'P.... ~'S+
Jmj${OSI97. ' ,

p n

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO ÓB Ü!I
N" 4.42S, DE i994, QUE "PROfBE A EXCLUSÃO DE' COBERTURA DE DESPESAS
COM TRATAMENTO DE DETERMINADAS DOENÇAS ,m.1 ;CONTRATOS QUE
'ASSEGURAM ATENDiMENTO MÉDICo-HOSPIT~, PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADJ>S" EDEf1AIS PROPOSTAS EM
TRAMITAÇÃO NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE "PL'ANOS E SEGUROS DE
SAÚDE."

REQUERIMENTO N° 01191-,

Senhor Presidente,

Por equivoco, foi solicitado o despacho a esta ComiasIo
Especial, em O~I09I96, do Projeto de Lei n" 97SI9S, do.senhor Paulo LustOl\l, que "crilo
Seguro Nacional de Saúde c I Contribuiçfto Nacional de Saúde e dá'outras pro,vid!ncill".

, '

Salvo o melhor juizo de V.ExL, concluímoa que a matéria em
tela tem objetivo diverao d.. demáil proposições em =une neste ÓrgIo. EnqUlÍnto buscamos
f6miul.. de adaplaçlo do, atual modelo da polltica nacional de saúde, este propugna por
.caminho alternativo, oposto à tend&1cia da Comiufto Especial e significa o fim do Sistema
.Único de Saúde.

" Dessa fonna, nos termos do ar!. 141 do Regimento Interno,
reqUCfl'lllOllI V.Exa. I redistribuiç!<> do projeto em tela, para o que, tomamos a liberdade dde
devolv!>10. '

Nestes Termos,
Péde e Espera Deferimento.

'BraSflia, 1,3 de agosto de 1997

A SUl Exeel!ncia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
MO. Presidente da CAmara dos Deputados
Nesta.

COMlssAo DE~QQCONSUMIDOR.
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PROJETO DE LElfr 4.425, DE 1.994
{Apensps os Projetos de Lei nO 929/91, 4.417 e 4.572/94)

I: RELATÓRIO

o Projeto de Lei, .de iniciativa do ex-Senador
IRAM SARAIVA, aprovado desde julho -de 1993 pelo Senado
Federal, tem por objetivo iQ1pedir que os plano~ de siiúde privados,
dos tipos seguro-saúde, medicina de grupo. aútogestão ou
assemelhados, excluam da cobertura qualquer doença ou lesão,
exceto "tratamentos cIlnicos experimentais, cirurgias plásticas
estéticas não restauradoras 'de . função, tratamentos de
rejuvenescimento e emagrecimento com" finalidade estética,
acidentes, lesões e quaisquerconseqOências da ingestão de bebida
alcoólica ou uso 'd,e drogas psicoativas e lesões intencionalmente
infligidas:

Justificando sua proposta, Q ex-Senador ,Iram
, Saraiva éondena cláusulas excludentes de coberturas de despesas

com tratamentos, algumas inteiramente impertinentes sob p ponto
de vista ético, como o caso das internações por lloenças infecto
contagiosas, por doenças lTl6I1tai& e, de evolução crOnica"e .suas
conseqOências.

Encontrando no interesse econômico a razão
para as exclusões, o parlamentar argumenta que seu projeto procura
defender o cidadão, de vez que, ante a crise pela qual passa o setor
público na área de assistência médico-hospitalar, permanece
crescente o número de pessoas que se tem utilizado dos planos de
saúde.

Nessas condiçqes o projeto de Lei do Senado na
93, de 1993, de autoria do ex-Senador lram Saraiva foi aprovado
pelo Senado Federal,tomando nesta Casa o nO 4.425/94.

Por requerimento do Der' '3do Zaire Rosado e
por terem objetivos e motivações assemelliaá~ J, o então Presidente
da Câmara dos Deputados; 'Deputado Inocêncio de Oliveira
determinou que fossem apensados ao Proj~to de Lei aprovadd pel6
Senado Federal, três outros projetos originários' desta' Casa
remetendo-os à Comissão de 'Defesa do Consumidor MeiÓ
Ambiente e Minorias,,' a qual competiria examinár-Ihe o •mérito
antes da Comissão ejeSeguridade Social e Famma.. '

Assim. foram apensados ao Projeto de Lei nO
4.425/94, do ex-Senador lram Saraiva, Os Projetos de Lei n"s.
9~9/91;·4.417194 e 4.572/94, dos Depútados José' Augusto Curvo•
Elias Murad e ex-Deputado José Dirceu, que integram o exame e os
objetivos deste Relat6riQ. .

o PROJETO DE LE/fr 929, DE 199,1

Do' Deputado José Augusto Curvo, o piojeto nO
929/91 se dispõe a disciplinar os planos de assistência médico
hospitalar' e assemelhados em defesa dos usuários, tendo em vislâ a
ocorrência de algumas exclusões de atendimentos 'patol6gicO,S,
consagra!ldo principios de integralidade & continuidade, 'além de
vedar a estipulação de carências.

A propostá. admite a possibilidade de realização
de exame de saúde como condição para ingresso, no plano,
dispensando-o nos planos coletivos contratados por empresas para
cobertura global para seus empregados.

Distribuido em novembro de' 1991. P1iIra o
Deputado. Reinhold Stephanes. atual.Ministro da Previdência e
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O PROJEtO DE LEI NO 4.572, DE 1994

Também são do Deputado Roberto Jefferson as
emendas t:le nO 05/94, que suprime o art. 5° ,por en~ender que
qualquer alteração nas condições de funcionamento das
s~uradoras somente pode ocorrer por Lei Complementar, já que o
órgão oficial fiscalizador é o CNSP e a SUSEP e a de nO 06/94, que
fixa prazo para regulamentação da lei e para que 'as empresas
adotem as providências neces~árias ao fiel cumprimento da nova lei.

Ainda do Deputadb Roberto Jefferson a emenda
nO 07/94 que obriga o prestador de serviço a comprovar a efetivação
do' atendimento ao paciente, para fins de recebimento da
remuneração contratada, impedindo-se, assim, que o sigilo sirva de
pretextQ para a fraude na cobrança de serviços não executados.

Finalmente, a Emenda nO 08/94, também da
autoria do Dep'utado Roberto Jefferson, dá nova redação ao, alt. 1°
do projeto Elias MUf.il..d,.Qara estabelecer dois tip'os'de planos de
assistência à saúde - o Integral e, o Complementár -, diferençados
pela extensão das coberturas oferecidas.

estão cometidas ao 'Conselho Nacional de Seguros Privados 
CNSP- e à Superintendência de Seguros Privados- SUSEP.

Do Deputado Roberto Jefferson, a emenda nO
04/94, ressalta o direito à privacidade e à manutenção de sigilo
sobre fatos ligados à individualidade, dá nova redação ao art. 2",
para somente permitir a publicidade de diagnósticos e"fatos que o
médico tenha conhecimento, em casos de perfcia méaica, prevista
no plano.

. Sem parecer, o Projeto nO 4.417/94 chega
apensado, ã Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, para ser apreciado.

. Cria também uma modalidade de seguro ou
resseguro; que cobriria durante seis m~~es a inadimplência do
usuário desempregado, bem como, em caso de falência ou extinção
da empresa, a preservação do direito do usuário. .

Impedindo que ocorram reajustes em função da
idade, para os usuários que já tiverem contribufdo por mais de três
anos, a proposta do ex-Deputado José Dirceu finda por considerar
com fins lucrativos todas as empresas que ofereçam Planos de
Saúd'(~

. O Profeto tainDém. não recebeu emendas e
chega ã Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, para ser apreCiado em conjunto com os demais, pela
similitude da matéria abordada.

Além disso, a proposta obrig!,! que os honorários
médicos sejam 'pagos nos limites fixados pela Associação Médica
Brasileira, como padrão mfnimo, e estabele,ce que os reajustes' das
prestações se processem adotando-se oS-.mesmos fndicesdos
reajustes salariais.

. . Cometendo ao Conselho Fed~ral de Medicina a
fiscalização e expedição de normas complementares necessárias à
aplicação da Lei, o projeto José Dirceu assegura o reembolso ái!
SUS das despesas efetuadas no atendimento médico-hospitalar'E!
ambulatorial aos seus contratantes.

o PROJETO DE LEI N° 4.417, DE 1994

Assistência Social e, posteriormente, redistribufdo para o,Deputado
Roberto Jefferson. (fevereiro de 1.992), que, entendendo que o
mesmo contrariava princípios constitucionais e .Iegais .opinou peJa
sua rejei~, em parecer não apreciado.' '

Na Comissão de Constituição, Justiça e de
Redação, finalmente o projeto foi relatado pelo Deputado Magalhães
Teixeira, pronunçiando-se pela slla constitucionalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa, em Darecer não apreclado pela citada
Comissão.

O projeto não recebeu emendas e permaneceu
na' Comissão de Seguridade Social e Famllia até ser enviado à
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
apensado ao de nO 4.425/94, do Senado Federal.

Em sua parte substantiva, a proposição do
Deputado José Augusto Curvo veda a estipulação de carências e de
restrições quantitativas ou qualitativas a procedimentos diagnósticos
e terapêuticos, indicados pelo médico atendente.

De teor semelhante, o Projeto do Deputado Elias
Murad, garante a cobertura de todas as enfermidades relacionadas
no Código Intemacional de Doenças da Organização Mundial de
saúde, aborda questões relativas à preservação do sigilo médico e
obriga as empresas a se registrarém nos Conselhos R~i6nais de
Medicina, remetendo sua regulamentação aos órgãos dirigentes do
Sistema Único de Saúde.

O substitutivo do Deputado Mário Chermont ao
projeto Elias Murad, preserva, para as seguradoras, a equivalência
atuarial necessária ao equilíbrio do plano e à solvência da própria
empresa, ao tempo em que refuta exigências descabidas quanto a

'tratamentos e garante ao cliente acesso a todo e qualquer meio
. diagnósticó e terapêutico recomendados pelos médicos.

Pela liderança do ,Partido Liberal, o' Deputado
Valdemar Costa Neto apresentou emendas modificativas, alterando
o art. 1°, para criar plano menos abrangente; o art. 2°, para obrigar o
prestador de serviços a comprovar a efetivação do atendimento ao
paciente, para fins de recebimento da remuneração contratada; o
art. 4°, fixando o prazo de sessenta dias para a regulamentação da
lei e de cento e oitenta para' as empresas adotarem as novas
providências, e, finalmente, o art. 5°, atribuindo ao Sistema Único de
Saúdé competência para expedir normas complementares e
fiscalizar sua aplicação, sob o argumento de que as condições de
funcionamento das sociedades seguradoras e a .sua fiscalização,

A proposição profbe a inc1usââ de qualquer
cláusula contratual que implique na revelação de 'diagnósticos e
fatos que o médico tenha conheclmento devido ao exercfcio
profi~sional' às prestadoras de assistência, o que merece, de fato, a
atenção do legislador ordinário. '

O Deputadó Valdir' Colatoemendou o projeto,
propondo a supressão da expressão 'empresa de seguro-saúde',
alegando que o funcionamento dos estabelecimentos de seguros Por último, o projet~ nO 4.572194, de 'autoria do
somente poderão ser regulamentados por Lei Comp,lementar, na ex-Deputado José Dirceu (PT-SP), na mesma linha dos demais,
fo011a do que, dispõe o art. 192, li, ct\3~Constituição Fed,eral. estipula cOndições para os planos de saúde, calcados em princfpios

relativos' à liberdade de escolha de profissionais.. hospitais,
A emenda ,de nO 02194, do Deputado Mário laboratórios e demais serviços, dos meios diagnósticos e

Chermont, oferece substitutivo ao projeto Elias Murad, para" terapêuticos.
aprimorá-lo, obrigando as empresas do ramo a colocarà dispOsição
dos clientes, no prazo de noventa dias, planos de cobertura ampla,
preservando os atlJais, excluindo cobertura para tratamentos clfnicos
ou cirllrgicos experimentais, cirurgias plásticas não restauradoras de

. função, tratamentos de rejuvenescimento e emagrecimento com
finalidade estética, acidentes, lesões e quaisquer conseqQências dR
ingestão de bebida alcoólica ou uso de droga psicoativas e doenças
e lesões intencionalmente autoinfligidas.
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!1: VOTO DA RELATORA

Pelos múltiplos enfoques e pela complexidade da
matéri~, é da maior relevância e oportunidad~ a ápreciação das
iniciativas dos eminentes Deputados José Augusto Curvo, Elias
Murad e ex-Deputado José Dirceu, em conjunto Com a proposição
do ex-Senador Iram Saraiva, sendo certo que esta última foi
aprovada pelo Senado Federal. .

O clamor de significativos segmentos da
população e dos órgãos de defesa do consumidor exige que o poder
público exerça um melhor controle sobre o sistema privado de
assistência à saúde, com atendimento médico-hospitalar ou
ambulatorial, bem como sobre osajustes de reembolso de despesas
dele decorrentes ou contratualmente cobertas.

Examinando. o assunto, ainda qqe sem .a
pret~lJ~ãQ .de.m<Burir..toda a matéria, foram ouvidas. representantes
dos diversos segmentos e enti~des ligados à assistência à saúde,
identificando-se pontos que mereciam destaques quer pel~ sua
repercussão junto aos consumidores, quer -pelo "6911 aspecto
polêmico ou contraditório na cobertura de ·eventos e na extensão
destes.

Percebendo a necessidade de ser eleito um
órgão oficial, encarregado de controlar e fiscalizar o setor, foi puvlda
a Superintendência de Seguros Privados -SUSEP-, tornaildo-se
conhecimento de sua competência e atribuições no
acompanhamento do seguro 118úde, de grande similitude com os
demais planos de assistência à saúde no que diz respeito aos seus
aspectos econõmico-financeiro$:'"

Ao Conselho Nacional de Seguros Privados 
CNSP-, do qual a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP
é órgão executor, primitivamente compete, na forma do D~LeI
nO 73, de 21 de novembro de 1966, que cria o Sistema Nacional de
Seguros Privados, fixar diretrizes e normas da poIltica de seguros
privados.

Estarrecedor foi constatar que.o Ministério da
saúde, no. que tange a assistência propriamente dita, nãó exerce
qualquer fiscalização sobre o atendimento direto ou através de
credenciamento ao consumidor.

Regulando a constituição, a organização, o
.funcionamento, fiscalizando: estipulando Indices, fixando
caracterlsticas gerais de contratos, de normas de contabilidade e
estatrstica e prescrevendo critérios para fi~ção dos limites legais e
técnicos das operações de seguro, o CNSP apresentou-se, aos
olhos da Relatora, como o órgão indicado para supervisionar e
fiscalizar as entidades operadoras dos plarios de assistência à
saúde, como jã vem exercendo com o seguro-saúde.

Indispensável, assim, que o Decreto-Lei n°
73/66, de caráter .. meramentr '"..ti··"ri , '«',i'1 '3lt'}..... ,·,. ~Nn <'l

finalidade de afl,lttã-Io à nova competência do órgão, cuja
composição impõe-se também seja modificada, para incluir dentre
os seus integrantes, representantes de novos segmentos.

Foram ouvidos, igualmente, representantes dãs
Cooperativas MédiCas, da Assoçiação Brasileira de MediCina de
Grupo -ABRAMGE, da Federação Nacional de. Seguradoras 
FENASEG, da FENACOR - Federação Na,cIonal dos Corretores de
Seguros, do CIEFAS ~ Comitê de Integração de E~til:la~es Fechadas
de Assistência à $aúde, Federação dos Hospitais, Sindicato dos
Vendedores de Planos de SaMe, Associação "Médica Brasileira,
Promotoria de Justiça de Defe$ll do Consumidor, Conselho Federal
de Mediclna, Comitê de Defesa do Exercfcio ~tico da Medicina,
órgãos de detesas do consumidor e inúmeros Slridicatos Médi~.
que se manifestaram, por escrito, atrav~ ae ofiçlos, cartas,
memoranduns e folhetos.

Ressalte-se que das entidades acirria referidas,
mUitas delas prestaram depoimentos perante. a Subcomissão
.Ellpecial, criada na Comissão de Ségúiidade Social e Famma, para
colher subsldios com vistas'a regulamentação da atividade de
assistência médico-hospitalar, prestada através dos 'Planos de
saúde" e do 'Seguro-saade", para a qual essa Relatora foi indicada
como membro titula,r,!lmdo como Presidente o nobre:Dep~do
Euler .Ribeiro e Relator o nobre Deputado Iberê' Ferreira; autor da
proposição. .

Em cumprimento das finalidades da citada
Subcomissão Especial, no dia 24· de julho do corrente, em Belo
Horizonte, realizou-se, na Associação Comercial de Minas Gerais,
reunião com empresários de segmentos da' alMdade e' do
representante do Cônselho Regional de Medicina de Minas Gerais,
ocasião em qaé'ã' Relatora teve a oportunidade de ~er uma
apresentação preliminar deste Substitlltivo.

A partir do evento, havendo convergência de
idéias,' nos foi passlvel aprofundar nossas trabalhos' em várias
reuniões,.. do que resultou o Relatório e. Substitutivo ora
apresentados, aetllhldos pelo nobre"Relator Iberê Ferreira.

Embasa-se, ainda, o Substitutivo em 1mbalho'
realizado por uma Comissão informal, constiturda pelps Drs. Marcelo
Sodré, do Procon de São Pavio; Regina Parizi de Carvalho, do
Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo; Elirfpedes de Carvalho, da Federação
Nacional de Médicos e Dagoberto lima, da Associação Brasileira de
Medicina de Grupo.

As notórias dificuldades enfrentadas pelo
Sistema Único de Saúde, em oferecer à população uma assistência
satisfatória, permitiram que os Planos e Seguros Privados de
Assistência à Saúde passassem a desempenhar grande importãncjá
no atendimento de segmentos da sociedade, atingindo contingentes
que alcançam mais de 36 milhOss de usuários e de segurados.

Conquanto a nossa Carta Magna considere a
saúde direito de todos e dever do Estado, facultativamente é
permitido ao cidadão celebrar com empresa privada, contrato de
prestação de serviço na área da saúde, visando a cobertura de
tratamento de doenças.

Exatamente em função da excelência das
propostas dos ilustres parlamentares já mencionados, autores dos.
projetos e emendas em exame, em virtude da complexidade da
questão, vi-me compelida a apresentar esse Substitutivo.

, Tratando-se de matéria. qqe objetiva a
regulamentação do funcionamento das operadoras de Planos e
Seguros Privados de Assistência à Saúde, dentre as quais se
encontram inseridas as Sociedades Seguradoras,. contratantes de
Seguros-saúde, entendo que, validamente, por .lei ordinária, como
ora se pretende, pode ser disciplinada toda a atividade.

~ importante salientar que pelo artigo 192, li, da
Constituição Federal, somente através de lei complementar é que se
poderia alterar as condições de funcionamento dos
estabelecimentos de seguro, bem como do órgão oficial fiscalizador
da sua atuação. .

TratandQ-se, entretanto, de maténa que objetiva
regulamentar de forma igualitária todas as operadoras de PIanOs fi
Seguros Privados de Assistência à saúde, desde que sejÁm
respeitadas as condições de funcionamento dos estabelecimentos
de seguro, bem como do seu órgAo fiscalizador, a alteração propOsta
tem inteiro cabimento por disposição ordinária.

Preservadas as atuais condições de
funcionamento .dos .estabeleciméntos de seguro, as d8lm\is



Setembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27707

entidades ou pessoas jurídicas prestadoras de assistên~ia à saúde
ficarão subordinadas ao mesmo órgão oficial fiscalizador e a
semelhantes condições de funcionamento, observadas suas
peculiaridades.

Imperiosa e urgente a regula~entação leg.al ~os
Planos e seguros Privados de Assistência à Saud~, o ~ubst~tutivo,
nos termos anexos, obedece aos parâmetros báSICOS Idealizados
pelos autores das Projetos de Lei em exame, adequando-os às
determinações constitucionais e legais.

Do ponto de vista da competência e da atribuilflo
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mlnonas,
o Substitutivo leva em conta a economia popular, sem descuidar da
repressão ao abuso do poder econômico, estabelecendo e
formulando procedimentos tenqentes a preserv~r as rela~es de
ccinsumo, fixando medidas de defesa do ~nsun:lld?r, garantido-lhe
informações, indispensáveis para o exercfClo do direito de escolha.

Enquadram-se como consumid.ores, co~ .base
no Códigq de Defesa do Consumidor, não, apenas os usu~~os e
segurados:' como tainbé~ ?s ~osp.itais e serv.iços aU~llIar7s,
laboratórios e profissionaiS liberaiS ligados à área, ~u~~lonános
médicos e administrativos, bem a todos aqueles que se utll~m. das
atividades desenvolvidas pelas entidades ou pessoas Jurldlcas,
operadores de planos ou seguros de as~istência. à saúde,
independentemente de, em alguns casos, funcionarem 'Igualmente
-como fornecedores.

A abrangência de alguns planos tem se limitado
a alcançar médicos, hospitais e laboratórios localizado.s. em um
estado ou mesmO em uma cidade, muitas vezes obngando, o
consumidor a se deslocar para poder ser atendido por um médico
crecfenclado ou, se, assim lhe for permitido, usar o sistema de
desembolso.

Outras vezes, contratos ilegíveis, por 'estarem
escritos em letras miúdas ou repletos de'palavras técnicas, quê pode
induzir o consumidoraerro, não permitem a clara definição do tipo
de hospedagem, dos critérios de desembolso, do limite de tempo
estabelecido para a internação ou dos eventos excluídos de
cobertura.

Para todos esses problemas e aspectos o
Substitutivo buscóu· SOlUçA0 que atendesse as partes envolvidas,
através de clara disciplir)~ <.!ªs atividades, de vez qu~ os planos ou
seguros de saúde privados constituem-se, infelizmente, numa o~o
de que se ,pode valer a população, nessa fase em' que, o serviço
público se encontra sob grave crise.

A ASSIST~NCIA ASAÚDE

Considerando como ~ssistência à saúde a
assistência médica, ambulatorial, hospitalar, preventiva,
odontológica, farmacêutica, bem como todas aquelas que venham a
ser necessárias·à proteção e à manutenção da saúde, segundo os
critérios de profissionais habilitados, o Substitutivo engloba, sob um
mesmo regime. as sociedades seguradoras, as empresas .de
medicina de grupo, as cooperativas médicas, as entidades ou
empresas de autogestão ou qualquer outra pessoa jurídica que atue
na prestação ou intermediação dos serviços.

Enquanto às. seguradol'l:!s incumbe,
exclusivamente, reembolsar despesas decorrentés de eventos
cobertos ou efetuar pagamentos diretamente aos fornecedores
referenciados, às demais operadoras fica permiUdo..manter serviços

próprios, credenciar terceiros legalmente habilita~os ou reembolsar
despésas realizadas por usuários, cumulativamente·ou.não.

As entidades de autogestão, que atuam sem fins'
lucrativos e que foram constituldas nas empresas para a assistência'

aos seus servidores, empregados ou funcionários, a subor~inação

ao novo diploma se justifica pelos interesses dos seus componentes,
também c,onsLJmidores, nas delimitações das coberturas, nas
estipulações de carências, nas qualificações técnicas f ou na
g~rência cfos recursos, quando for o caso(J'

oREGISTRO PRÉVIO

O Substitutivo proposto estabelece o registro
prévio das operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência
à Saúde na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP-,
'obedecidas as díretrizes e'determinações do Conselho Nacional de
Seguros Privados -CNSP-, submetendo-as ao registro e fiscalização
do exerclcio profissional da medicina pelos Conselhos Regionais
respectivos. .

As entidades ou pessoas jurldicas deverão
preencher requisitos legais que qemonstrem a adequação das suas
instalações e dos seus equipamentos', os recursos humanos
qualificados, os serviços oferecidos diretamente ou por terceiros, sua
capacidade econômico-financeira e de atendimento e a área
geográfica de cobertura.

O número do Certificado de Registro deverá
constar de todos os contratos, sendd que sua revalidação será
exigida anualmente, podendo ser cancelado por descumprimento às
normas legais ou regulamentadoras da alividàde, especialmente por
infringência ao Código de Defesa do Consumidor, às disposições
sobre a organização dos serviços de saúde, ao Decreto Lei nO 73 e
às normas que regulam a atividade econômica.

Os sócios, os- quotistas, os cooperados e os
administradores das empresas que .tiverem seus reaistros
cancelados, ficarão impedidos,' por vinte anos, de administrar, dirigir
ou participar' de outras empresas ou entidades com' a mesma
finaliáade.

Em caso de cancelamento do· registro, o
Substitutivo pre)/ê que o usuário ou segurado, nas mesmas
condições de carências já cumpridas, poderá ingressar em qualquer
outro plano ou seguro, de sua livre escolha, consagrando-se, dessa
maneira, ônus do sistema assumir e acolher usuário ou segurado de
qualquer outra entidade em situação irregular ou de diflcil solução...

Em consonância com a Lei n° 6.839, de 30 de
outubro de 1'980, o Substitutivo não dispe.nsa o registro das
empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados,
delas encarregados, no Conselho Regional de Medicina, com
observância, igualmel)te, do prazo prescricional para punibilidade de
profissional Ii~ral, em decorrência de falta sujeita a processo
disciplinar (Lei nO 6.838/80).

Da mesma forma em que submetendo todo o
sistema às normas legais, inerentes ao Conse.lho Administrativo de
Defesa Econômica, o Substitutivo .contempla a' prevenção e a
repressão a procedimentos contrários à ordem econômida e não
prevê à útilização da Tabela de Honorários da Associação Médica
Brasileira como base para remuneração dos serviços, médicos,
porquanto a Resolução nO 1401, do Conselho Federal de Medicina,
encontra-se ·sub. judice·, pendente de validade, por coJ1trariar
princípios constitucionais da reserva legal, da liberdade contratual e
da livre concorrência, no entender do Supremo TribLinal Federal.

OS ÓRGÃOS OFIC/AfS

Dentro desse conceito tornou-se indispensável a
adequação das funções ,desenvolvidas pelo C?~selho Naci?nal de
Seguros Privados -CNSP-, em razão do que fOi Igualmente alterada
sua composiç1lO. Idêntica compatibilização está proposta no que
concerne às atuais atribuições da Superintendência de Seguros
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Privados. SUSEP·, de fõrma"'a permitir o controle e a fiscalização
dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde.

O art. 32·do Decreto Lei na 73, de 21111166, que
dispõe sobre o sistema Nacional de SEjguros Privados.. cria o
Conselho Nacional de Seguros Privados ·CNSP· e a
Superintendência de Seguros Privados ·SUSEp· foi' modificado para
estabelecer que ao CNSP compete fixar- diretrlzes e normas de
Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, concedendo ou
cancelando seus registros, estipulando contraprestações pecun~c!s

e fixando caracterfsticas gerais de contratos, de contabilidade e de
estatfstica.

O Substitutivo propõe que o Conselao Nacional
de Seguros Privados ~CNSP· tenha sua composição .. alterada em
função da modifiçação'da nomenclatura dos Ministérios. e ampliada
para que dele também faxam parte o Diretor do Departamento
Npcional de Proteção ao CO!1sumidor do Ministério da Justiça, um
'representante do Ministério Público, um representante da Federação
Brasileira de Hospitais, dois das sQCiedades seguradoras, três de
empresas ou entidades prestadoras de assistência à saúde e três
representantes de usuários ou segurados, nomeados pelo
Presidente da República e que não farão jus g. qualquer
remuneração ou vantagem. '

Conferindo à Superintendência de Seguros
Privados ·SUSEp· a fiscalização da constituição, da organização, do
funcionamento e das operações das operadoras dos Planos
Privados de AsSistência à Saúde, bem como o processamento dos
pedidos de registro e de autorização de constituição. dessas
operadoras, o Substitutivo altera o art. 36 do citadq Decreto Lei na
73, de 21111166.

Caberá, ainda, ao' Ministério da Saúde, sem
prejufzo das atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados
" CNSP· e da Superintendência de'Seguros Privados • -SUSEP·, a
fisC<llização do atendimento e da assistência à saúde prestada a
usuários e'segurados.

DA ASSISTÊNCIA E COBERTURA

Classificando em duas espécies' de cobertura, o
Substitutivo prevê a possibilidade de ajuste do plano de assistência
à saúde distintos, altemativos ou cumulados:

• o Plano ou Seguro Básico de Assistência à Saúde,
que cubra partos e tratamentos realizados no Brasil das doenças
relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização
Mundial de Saúde, com intemação em padrão de enfermaria ou,
eventualmente, em Cenlro de Terapia Intensiva ou similar, pelo
'prazo mfnimo de sessenta dias, por evento, e atendimento médico
.ambulatorial ou hospitalar em serviço próprio ou de terceiros ou
reembolso de despesas; e

• o Plano ou Seguro Privado Opcional de Assistência â
saúde através do qual, pactuando-se um melhor padrão'de conforto,
podem ser ajustadas as coberturas de quaisquer eventos, ainda que
genericamente exclufdos.

As únicas exceções aos ajustes livremente
contratados pelas partes, dizem respeito às restrições legais
Impeditivas de tratamentos ilfcitos ou antiéticos, assim também
definidos sob o aspecto médico.

A Relatora reconhece, portanto, o direito do
consumidor de contratar um plano ou seguro de livre escolha de
condições mais abrangentes, sem dispensar a 'padronização do
sistema no ajuste do Plano ou Seguro Privado Básico de Assistência
à saúde.

DAS EXCLUS(jES DE COBERTURAS

. . Afora as exclusões expressamente referidas e
rel~tl~as a CIrurgias plásticas estéticas, tratamento ilfcilos ou
an!lét!cos, transplantes homólogos ou heterólogCls, inseminação
.artifiCIal, tratamento de rejuvenescimento ou emagrecimento com

finalidade eslétiéa, at~ndimento domiciliar ou remOÇão,
medicamentos importados 0jJ~ para tratamento ambulatorial,
fomecimento de próteses ou Meses não ligadas ao..ato cirúrgico e
importadas e procedimentos odontológicos que discrimina, todos os
tratamentos estão compreendidos no Plano ou Seguro Privado de
Assistência à SaúdrJl

Essas disposiÇões vêm de encontro aos
interesses de segurados e usuários que se ressentiam das
limitações impostas muitas vezes de forma aleatória pelas empresas
que atuam no ramo e que diferiam enormemente de região'a região,
de empresa a empresa.

Por outro lado, é bom. lembrar que, por
determinação da Superintendência de Seguros Privados· SUSEP-,
as sociedades seguradoras já são obrigadas cobrir eventos relativos
às doenças infecto-contagiosas.

DAS CAR~NCIAS

O Substitutivo, con.templando a emenda sugerida
pelo ex-Presidente do PROCON de São Paulo, Dr. Marcelo Sodré,
regulamenta os periodos de carência nos Plar,os ou Seguros
Privados de Assistência à Saúde, para estabelecer que, nos
contratos individuais ou familiares, o seu prazo de duração não
poderá ser- inferior RO dobro dQ maior prazo de carência neles
estip'ulado, garantindo ao consumidor usufruir do plano, pelo menos,
durante o mesmo perfodo em que se mant~ve em carência,
diferentemente do que ocorre atualmente.

. . Quando coletivos, porque .contratados por
pessoas Juridlcas em favor_de-totalidade de seus empregados,
associados ou integrantes, não será admissivel a estipulação de
qualquer prazo de carência, desde que aos planos ou seQuros
estejam filiados, pelo menos cinqOenta usuários, segurados e
beneficiários. .

DAS CONTRAPRESTAÇÓES PECUNIARIAS

Em face da desindexação e da preocupação com
custo do prêmio ou da mensalidade ou contraprestação pecuniária
por parte do consu'midor, o Substitutivo regulámenta reajustes J'B!::..
variação de grupos de idade, estabelecendo faixas etárias
diferenciadas.

A primeira, até a idade de vinte anos, perfodo em
que.sabidamente é menor o risco de contração de doenças graves,
com menores ônus. No segundo grupo, os de vinte um a'quarenta
anos, que já apresentam maiores riscos.

. 1\ partir dai, os reajustes por idade serão
procedidos de dl?z em dez anos, garantidos ao usuário, beneficiário
ou segurado, maibr de 'sessenta anos, o privilégio -de não sofrer
qualquer majoração a esse...tflulo, desde que tenha çonlribufdo para
o mesmo plano ou' seguro, ininterruptamente, por no mlnimo dez
anos,

Desta maneira nos será posslvel resgatar a
possibilidade dos idosos permanecerem integrantes dos planos ou
seguro de assistêrtcia'à" saúde, impedindo reajuste<. '.'l~rchantes ..

Quanto. ao reajuste por elevação de custos, face
à vigência de Medida Provisória. que desindexou 8 economia
nacional, não seria possfvel a fixação de critérios, baseados em
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b - credenciar pessoas .ffsica!? ou jurfdicas
legalmente habilitatlas; n
c " reembolsar o segurado das despesas advindas
de eVentos cobertos pelo respectivo plano; ..

11 - nos Seguros Privados de Assistência à Saúde,
exclusivamente reembolsar o segurado.

Art. 2° - Cabe ao Ministério da Sa·úde a fiscalização das
pessoas jurídicas referidas no art. anterior, no que diz respeito à
prestação dos serviços de assistência à saúdé, no âmbito da sua
competência prevista na Lei n.o 8.080, de 19/09/90.

Art. 3.° - As pessoas jurídicas operadoras de Planos ou
Seguros Privados de Assistência à Saúde serão autorizadas a
funcionar por Portaria do Ministro da Fazenda, mediante
requerimento dirigido ao Conselho Nacional de Seguros Privados •
CNSP-, e apresentado à Superintendência de Seguros Privados 
SUSEP-, atendidas as exigênéias e as formalidad!3s des~a Lei.

§ 1° .. Para fins de concessão ou revalidação do registro,
as pessoas jurídicas deverão observar e comprovar as seguintes.
exigências básicas:

a) - registro prévio no Conselhos Regionais de
Medicina ou de Odontologia competentes,
conforme o caso, em cumprimento ao art. 1° a Lei
nO 6.839, de 30 de olltubro de 1980; .

b) - instalações e equipaJ!le['ltos .adequados à
.finalidade da prestação dos serviçqs;:

c) - recursos humanos qualificados;

Sala.da c.omissão, em 1° de setembro de

Por todas as motivações expostas, meu voto é,
portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nO 4.425/94, na form.a do
Substitutivo ora apresenta''', acolhendo em parte aos projetos
apensados.

1995.

A livre escolha dos profissionais, pleiteada por
inúmeras associa~s de profissionais de saúde, também hão pode
ser. contemplada por 'inviabilizar alguns segmentos da atividade,
notadamente as cooperativas médicas, que deverão ser estimuladas
e apoiadas pela Lei, na Conformidade com o § 2° do art. 174 da
Constituição Federal.

DISPOSIÇÓES GERAIS E SUGESTÓES NÃq ACOLHIDAS

Por impedimentos COhstitucionais, que dizem
respeito as aspectos tributários e fiscais, não tlos"foi possível incluir
nesse Substitutivo a possibilidade de ressarcim([!nto, aos órgãos
Integrantes do Sistema Único de Saúde, dos servíÇos prestados ~.
usuários ou l>egurados. O assunto esta sendo estudado pela,
Comissão Permanente de Articulação MS-SUS - Siste;na·.
Complementar Privado de Garantia de Assistência à Saúde, no
Ministério da Saúl'le.

fndices inexistehtes. A evolução da economia brasileira, com a
adoção ou não de parâmetros de atualização dos valores
monetários, haverá de'estabelecer os melas de reajustes dos planos
e seguros de assistência à saúde, cabendo sempre ao Conselho
Nacional de Seguros Privados - CNSP- a realização de cálculos
atuariais.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONfUMIDOR,
DAS MINORIAS E DO MEIO AMBIENTE

d) - discriminação dos serviços oferecidos
·diretamente,· daq·ueles a serem prestados por
terceiros;

1° SUBSTITUTIVO OFEREC!DO PELA RELATORA

Dispõe sobre Planos e Seguros
Privados de Assisténcia à Saade
e dá outras providências.

CONGRESSO NACIONAL decreta:.

e) - demonstração de capacidade econômico-
financeira; ~

f) - indicaÇão da capacidade de atendimento em
razão dos serviços a serem prestados aos
usuários; .

Art. 1° - As sociedades seguradoras, as empresas de
medicina de grupo, as cooperativas de serviços médicos, as
entidades ou empresas de aU,to-gestão ou, ainda, outras pessoas

· jurfdicas . qL!~ ãtu~m sob a forma de presta~~ di~ta ou
"lriteririédiilÇão de serviços, 00.. ainda, na cobertura de nsco de
assistência à saúde, sem prejufzo do cumpr~m.enlc? ~a .Iegis~ação

· e:lpecffica que rege a sua atividade, obedecerão as dispoSIções
·previstas nesta, lei, quando na operação de Planos ou Seguros
Privados de Assistência à Saúde.

§ 1° • Consid.aram-se assistência à saúde: a assistência
médica, ambulatorial, hospitalar, preventiva, odontológica,
farmacêutica e outras consideradas necessárias à proteção e à
manutenção da saúde, a jufzo de profissionais legalmente
habilitados, observados os termos desta lei e..o contratado entre as
partes.

§ 2" - Para o cumprimento das obrigações constantes do
contrato, as pe.ssoas jurfdicas poderão:

g) - especificação da área geográfica coberta pelo
Plano ou pelo Seguro Privado de ·Saúde.

§2° - As sociedades seguradoras ficam dispensadas do
cumprimento das'condições estabelecidas nos itens '''bo.. "cf' e ''f' do
parágrafo.anterior.

§ 3° • O registro a que se refere este artigo será válido
por dois anos, -podendo ser renovado, a ped!do .d~. pessoa.iuríd~ca

'interessada e tlêsde que permaneçam. satisfeitas as eXigênCIas
básicas para sua concessão. .

§ 4° - O número do Certificado do Registro expedido pela
SUSEP deverá constar dos instrumentos contratuais referentes aos
Planos ~u aos Seguros Privados qe Assistência à Saúde.

§ 5D
• O registro poderá ser cancelado a qualquer tempo,

por decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP-,
·em decorr-ência da inobservância:

I - nos Planos Privados de· Assistência à Saúde:

a • manter serviços próprios;
I - de normas contidas nesta lei e nos seus atos

regulamentadores;
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11 - da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, e legislação
complementar;

IJI - da Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990 e
demais' disposições, sobre a organização cios serviços de saúde, no
que couber; ,

IV - do Decreto Lei nO 73, de 21 de novembro de
1966, no que couber.

VI - f~ar normas gerais de contabilidade, e de'
. estatística a serem observadas pelas operadoras de Planos
Privados de Assistência à Saúde e pelas Sociedades
Segu!adoras;

VII - delimitar o capital do Instituto de Resseguros
do Brasil e aas, Sociédades Seguradoras, com a periodicidade
mínima de 2 (doi~)_ -OI1OS, determinando a forma '-de' sua
subscrição e realização;

couber;
V - da Lei nO 8.884, de 11 de}unhó de 1994~ue

VIII - estabelecer as diretrizes das operações de
resseguro;

§ 6° - Cancelado 9 registro, a pessoa jurídica ficará
proibida de co..mercializar novos contratos, devendo, no prazo. de 180
(cento e oitenta) dias, regularizar sua situação aLI encerrar suas'
atividades, assegurado ao usuário ou segurado de Plano ou de
Seguro Básico de Assistência à Saúde, o direilo de ingressar em

. qualquer outra empresa de sua livre escolha, devendo a empresa
escolhida assumir os períodos de carência já cumpridos.

§ 7° - Os acionistas, quotistas ou CQD.perados. das
pessoas jurídicas que tiverem seus registros cancelados pelo CNSP,
bem como seus administradores, ficarão, a partir do éancelamento
do registro, impedidos, por vinte anos, de administrar, dirigir ou
participar de outras empresas ou entidades com a mesma finalidade,
salvo se vier a ser comprovada a inexistência de dolo. .

§ 8° - Na hipótese acinia, estarão igualmente impedidos
os sócios ou dirigentes que, nos últimos .12 (doze) meses tiverem
integrado a direção ou o quadro social da empresa cujo' registro
tenha sido cancelado;

§ 9° - A cessão dos direitos e das obrigações das
empresas operadoras de Planos ou de Segúros Privados de
Assistência à Saúde, bem como a fusão, a incorporação, a
associação ou a alienação de controle societárig, deverão ser
aprovadas pelo Conselho Nacional do Seguros Privados - CNSI-' e,
quando couber, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
-CADE,

Art. 4° - O artigo 32 do Decreto-Lei nO -73, de 21 de
novembro de 1966, passa a ter a segui'nte redação: '.

Art.. 32 - li criado; Conselho Nacional de
Seguros Privados - CNSP, ao qual cvmpete privativamente:

I .. fIXar diretrizes e normas da política de Seguros
Privados em geral e de Planos e Seguros Privados de Assistência
q&M~ .

II .. regular a constituição, g organização, o
funcionamento e a fiscalização dos que exercerem f!s atividades
subordinadas a este, Decreto,Lei, bem como dispOl;....§!!.bre
aplicação de penalidades; - ... ( Çl..-J

III - conceder ou cancelar "o registro das pessoas
jurídicas operadoras de Planos e de Seguros Privados de
Assistência à Saúde, processados junto à Superintendência de
Seguros Privados .. SUSEP;

IV .. estipular condições técnícas sobre tarifas,
investimento e outras relações patrimoniais' a serem obser:vados
pelas Seguradoras e Operadoras, a ser obserwJda pelas
operadoras dos Planos e Seguros Privados de Assistência à
&~; .

V - fIXar as características gerais dos contratos
4e,. SefPIros e de Planos Privados de A~sistência à &úde;

.IX - disciplinar (Js operações de coss~guro, nas
hipóteses em que o Instituto de Resseguros do Brasil ndo aceite
resseguro do risco ou quando se tomar conveniente promover
melhor distribuição direta dos negó.cios pelo mercado;

:X - cbnhecer dos recursos de decisão da SUSEP e do
I~stituto de Resseguros do Brasil;

XI - aplicar às Sociedades Seguradoras estrangeiras, .
autorizadas a ftncionar no país, as mesmas vedações ou
restrições equivalentes às que vigorarem nos países da matriz,
em !'elação às brasileiras ali instaladas ou que neles de~ejem

estabelecer-se;

Jar-prescrever os critériflj d,e .constituiçao das
Sociedades Seguradoras, com a fIXação dos: ..~i"!.ites legais e
técnicos das 'operações de seguro;

XIII - disciplinar a corretagem de-.s.eguros e a
profissão do corretor;

XIV - decidir sobre a proprla organização,
elaborando o r~spectivo Regimento Interno;

. . XV .. regular a organização, a composição e o
fUncionamento de .suas Comissões Consull{vas, dentre elas 'as
fêlativa~ a Planos Privados de Assistência à Saúde; . . r

XVI - regular a'(nstalaçao e o ftncionamento das Bolsas
-de Seguro.

Art. 5° - O artigo 3:3 do Decreto-Lei nO 73, de 21 de
novembro de 1966 passa a ter a seguinte redação:

Art. 33 - O CNSP compor-se-á dos seguintes
membros:

I - Ministro da Fazenda, que será seu presidente;

11 - Ministro dei Indústria,. do Comércio e do Turismo ou seu
representante;

III - Ministro do Planejamento e Orçamento ou seu
representante;

IV 7 Ministro da Previdência e Assistência Social' ou seu
repr~sentante;

V - Ministro da Saúde ou seu representante;. . .
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VI - Ministro do Trabalho ou seu representante;

VII - Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária oü seu representante;

VIII - o Secretário Nacional de Direito Econômico do Ministério
da Justiça ou seu representante;

IX - Superintendente da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) ou ·seu representante;

X - Pr.esidente do Instituto de Resseguros do Brasil (/RB) ou seu
r,epresentante;
XI - um represehtante do Conselho Federal de Medicina;

XII - um representante do Ministério Público;

XIII·- seis representantes da iniciativa privada, nomeados pelo
Presidente da República, mediante indicação das entidades
nacionais representativas dos respectivos segmentos, escolhidos
dentre brasileiros de qualificações 'pessoais necessárias, com
mandato de dois anos,. podendo ser reconduzidos, e seis
suplentes igualmente indicados e nomeados por igual prazo de
dois anos, sendo:

a) dois das sociedades seguradoras:

b) um das empresas de medicina de grupç;

c) um das cooperativas de serviços médicos;

d)um das entidades de auto-gestão;

e) um da Federação Brasileira de Hospitais.

XIV - três representantes de segurados, vinculados às sociedades
seguradoras ou às empresas operadoras de Planos e Seguros
Privados de Assistência à Saúde, nomeados pelo Presidente da
República, com mandato de 2 (dois) anqs, podendo ser
reconduzidos, e três suplentes, igualmente nomeados por igual
prazo de 2 (dois) anos.

§ l° - O CNSP deliberará por maioria de votos, com o'
"quorum" mínimo de 11 (onze) membros, cabendo ao. Presidente
o voto de qualidade.

§ 2° - Em su~ .[altas ou impedimentos, o Presidenfe..1
será substituído pelosMinistros de Estado integrantes do CNSP,
na ordem estabelecida neste artigo.

§ 3° 7' A SUSEP proverá os serviços. da Secretaria do
CNSP, sob o controle deste.

§ 4° - Os membros do Conselho Nacional de Seguros
Privados - CNSP não perceberão' remuneração a qualquer título, pelo
exercício do cargo.

Art. 6° _ O artigo 36 do Decreto-~ei nO 73,: de 21 de
novembro de 1966, pas~a a ter a seguinte redaÇão:

Art. 36 - Compete à SUSEP, !Ia qualidade de
executora da política traçada pelo CNSP, como órgão
fiscalizador da constituição, da.organização, do funcionamento e
das operaçlies das Sociedades Seguradoras e das operadoras de
Planos Privados de Assistência.à Saúde:

I) procéssar e opinar. sobre os pedidos de
dutorização para constituição, organização, funcionamento,
fusão, .encampação, grupamento, transferência de controle
acionário e reforma dos Estatutos das Sociedades Sel{Uradoras,
encaminhando-os ao CNSP;

lI) processar os pedidos de' regiStro e de
autorizaçiio para constituiçi1o, organizaçiJo e júiwionamento de
operadoras de Planos e de Seguros Privados)1e Assistência à
Saúde;

III) baixar ins.truçiJ.es e expedir circulares
relatil?as à' regulamentação das operações. de 'Segúros e de
Planos e de Seguros Privadofi de Assistência à Spúde, de acordo
com as diretrizes do CNSP;

IV) fIXar condições .de apólices e de planos de
operações a serem utilizadas obrigfJtoriamente 'pelo mercado
segurador nacional;

V) aprovar os limites de operações das
Sociedades Seguradoras, de conformidade com o critério flXadol

peloCNSP;

VI) examinar e aprovar as condições de seguros
com coberturas especiais;

•VII) autorizar a movimentação e a liberação dos
bens e dos valores obrigatoriamente inscritos em garantia das
reservas técnicas e do capital vinculado das Sociedades
Seguradoras;

VIII) fiscalizar a execução' das normas.gerais·de
contabilidade e estatísticaflXadaspelo CNSPpara as Sociedades
Seguradoras e para as operadoras de Planos e Seguros Privados
de Assistência à Saúde;

IX) fiscalizar as operações das Sociedades
Seguradoras e das operadoras de Planos Privados de Assistência
à Saúde, mediante órgãos específicos para cada atividade,
inclusive o' exato cumprimento da lei, das .disposições
regulamentares em geral, e das resoluções do CNSP, aplicando
as penalidades cablveis;

X) proceder à liquidação das Sociedades
Seguradoras e das operadoras de Planos Privados de Assistência
à Saúde que tiverem cance,lada a autorizaçiio para funcionar no
pais; observadas as legislações aplicáveis;

XI) organizar seus serviços, elaborar e executar
seu orçamento.

, ~rt. 7" - A assistência. à saúde prestada ou com o
~spectivo ~sco co~rto pel!ls pessoas jurfdicas indicadas no artigo
~i: desta lei, é claSSificada em duas espécies, independentes entre'
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I - Pla:lo ou Seguro Privado Bãsico de Assistência
à Saúde; e

11 - Plano ou Seguro Privado Opcional de
Assistência à Saúde. .

§ 1° - Todas as pessoas jurfdicas operaaoras de Planos;:
ou Seguros Privados de Assistência à Saúde deverão,
obrigatoriamente, oferecer ao público Plano ou Seguro Privado
Básico de Assistência à Saúde, com as seguinte~ características:

a) - cobertura assistencial, abrangendo partos e os
tratamentos realizados exclusivamente no Brasil,

. das doenças relacionadas no Código Intemacional
de Doenças da Organização Mundial de Saúde;

b) - intemação hospitalar em Centrá de Terapia
Intensiva ou similar; a critério do médico
responsãvel, pelo '. prazo de, no mfnimo, 60
(sessenta) dias, por evento.

c) - internação hospitalar em padrão de enfermaria;

d) - atendimento médico-ambulatorial e hospitalar
em serviços proprios ou credenciados pelas
oper!ldoras de Planos_. Privados 'de Assistência à
Saúde, ou reembolso das despes~s efetuadas pelo
usuãrio, de acordo com tabela aprovada pelo
CNSP quando não se demonstrar' possfvel a
utilização da aludida rede de prestadores de
serviços de saúde ou, no caso de Seguro Privado
de Assistência à Saúde, reembolso das despesas
decorrentes 'de qualquer dos eventos acima
relacionados, necessãriamente cobertos;

e) - exclusivamente não. integrarão a cobertura
assistencial do Plano ou Seguro Privada Básico de
Assistência à Saúde: .

I - cirurgias plásticas estéticas;

11 - tratamentos legalmente ilfcitos ou
antiéticos, assim definidos sob· o: aspecto
médico, ou não reconhecidos pelas
.autoridades competentes;

111- transplantes homólogos ou heterólogos;

rv -inseminação artificial; (i)J
V. - tratamentos de rejuv~nescimen~o ou
emagrecimento estéticos;

VI- atendimento. domiciliar ou remoção;

VII fornecimento de medicamentos
importados ou para tratamento ambulatorial;

VIII - fornecimento de próteses e órteses não
ligadas ao ato cirúrgico e importadas;

IX - procedimentos odontológicos, exceto o
conjunto de serviços voltaélo à prevenção e
manutenção básica da saúde dentária, assim
compreendidas a pesquisa e remoç&o de
focos de infecção dentária; profilaxia de cárie
dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar
de urgência;

X- casos de calamidade pública, cataclismos,
guerras, comoções intestinas e epidemias.

§ .2° - O Plano ou Seguro Privi'ido Opcional de'
Assistência â Saúde delimitará seu objetivo específico, cobrindo a
assistência médico-ambulatorial e hospitalar detalhéjda no contrato,
l>OC!endo, ainda, ser pactuados:

a) - livre escolha do prestador do serviço, mediante.
(eembolso pecuniário através de tabela'
prj3viamente ajusta&ino contrato;
b) - melhor padrão de conforto de internação'
hospitalar que o previsto' no Plano ou- Seguro
Privado Básico de Assistência à Saúde;

c) - atendimento internacional;

d) - qualquer das exclusões constantes da letra "e"
do parágrafo primeiro deste artigo. excluído o
previsto no no inciso 11 do parágrafo anterio~

Art. 8~ - Nos Planos ou' Seguros Privados de Assistência
à Saúde, quando Individuais ou Familiares, é permitida a fixação de
período de carência desde que o prazo de duração do contrato· seja.
no mínimo, o dobr.o do maior prazo de carência nele estipulado.

Àrt. 9° - Nos'Planos ou ~eguros Privados de Assistência
à Saúde contratadoS pór pessoas jurídicas, em favor da totalidade.
dos seus empregados, associados ou integrante,s, fica vedada a

. estipulação de qualquer carência, desde que constutuído por, pelo
menos, cinquenta 'usuários, segurados ou beneficiários.

Art. 10° - Fica facultada a variação das contraprestações
pecuniárias prestabelecidas também em funçao da idade, désde que
respeitada a seguinte divisão por grupo de faixa etária:

I - até 20 (vinte) anos:

11 - de 21 (vínfe e um) anos a 40 (quarenta)
anos;

111 - acima de 41 (quarenta e um) anos, de
dez em dez anos.

§ 1° - A partir de 60, (sessenta) anos de idade e desde
.qU~LQ.usl,lárig. ou segurado seja, no mínimo, há.. 10 (dez) anos
ininterruptos; integrante do mesmo Plano ou Seguro d€! Assistência
à Saúde, não haverá aumento da contraprestação pecuniária
preestabelecida em razão da idade.

§ 2° - Em razão da idade, ninguém poderá ser impedido
de participar de Planos ou Seguros Privados de Assistência à
Saúde.

Art. 11 - Sem prejuízo no disposto na Lei nO 8.142, de 28
de setembro de 1990, que confere ao Ministério da Saúde a
formulação dá política de saúde, o Poder EXEl.cutivo regulamentará
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua publicação.

Art. 12 -.As pessoas jurídicas, referidas no artigo '1°
desta lei, terão.prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
da publicação do Decreto regulamentador do presente DipjQ[la
Legal, para registro e cumprimentadas exigências estabelecidas
para o exercício da atividade, adequando o equilíbrio econômico
financeiro aos contratos relativos a Planos ou.Seguros Privados de
Assistência à Saúde, por elas' operados, à cada realidade de
aplicação prevista nesta Lei.
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Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões; em Da. de setembro de 1995.

~~
De~utada

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PARECER REFORMULADO

I e" -RELATÓRIO E'VOTO DO RELATOR

. Tendo em vista as sugestões apresentadas por
parlamentares, na Sessão Ordinária dessa Comissão 'de Defe~ do Consumidor, das
Minorias e do Meio AmbIente, realizada em I I do corrente, algúmas das quais acolhidas
por essa Relatoria, servimo-nós da presente para encaminhar a V.Exa. a reformulação do
Relatório ao Projeto. de Lei n° 4.425194 do Senado Federal e demais projetos anexos.

Foi acolhida a sugestão do Deputado Celso
Russomano, proibindo a rescisão unilateral do' contrato, durante a sua vigência,
justificadá pelo temor que usuários ou segurados de Planos ou Segurbs Privados de
Assistência à Saúde, maiores de sessenta anos. .
de idade, pudessem vir a ser',prejudicados pela denúncia do contrato,' modificando-se,
asSilJ!,.o parágrafo 2~ do·Art. 100. ., .

Conquanto o Substitutivo previsse ,a. cobertura dos
·ttatamento para todas as doenças relacionadas no'Código Internacional de DoençaS da
Organização Mundial de Saúde, acolhemos a sugestão do Deputado Gilney Viana,
ficando explicitada, no artigo 7", § 1"" I, a àbrangência dos tratamentos de doenças
infecto-contagiosas.

Igualmente àcolhida a sugestão da Deputado·Gerv.lsio
de Oliveira reduzindo o estipulado prazo de filiação, a um mesmo Plano' ou Seguro
Privado de Assistência à Saúde, para cinco anos, assegurando aos maiores de sessenta o
não-reaJustl\fllento das contribuições pecuniárias. o que ensejou a modificação iio § 1· do
art. 100.

Das sugestões apresentados pelo Deputado Gervásio de
Oliveira, não foi acolhida, por implicar em grande majoração nas contribuições, a~
propunha atendimento domiciliar, sendo, entretanto, admitida a garantia do fornecimentO
de remédios ou medicame~tos importados, nos casos em que não existam similares
nacionais. A matéria também foi defendida pela Deputada Sooórro Gomes. Fez-se
necessária a adição de parágrafo ao art. 7°, renumerando-se o § 2" do Substitutivo
inicial.

A Relatora, por seu turno, consciente que 'a nova
legislação trará grandes modificações em relação aos contratos vigentes, decidiu por
incluir disposiç\là assegurando aoS atuais usuários e;segurados, ..bem como seus
beneficiários, todos os direitos já adquiridos, inclusive qllanto aos prazos de carências,
que fiSura neste R,~latório reformulado, com a adição de·Art. 13.

Em respeito a boa técnica legislativa, procederam-se as'
seguintes modificações: ~ no Art. I·, § 2°, I, foram 'retirados os p~rênteses após as·
alíneas; - no Art. 3°, § 1°, as aline~s foràm transformadas em incisos e n9 § 2°
compatibilizadas as remissões; - no Art. 4°, inciso IV o texto foi ampliado para atribuir
ao Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP- competência para estipular
"contraprestação pecuniária preestabelecida"; suprimindo-se a expressão "seguros" em
razão do dispositivo já especificar as Sociedades Seguradoras, sendo a mesma correção
feita no inciso V11I do Art. 6° ,e, ainda no Art. 6", dos incisos do Art 36, foram retirados
os parênteses; - no Art. 7·, modificado o caput, em seu § I", transformada ,as alíneas de
na" a ""e" em incisos e os incisos de I a X em alíneas; em· seu § 3° as alíneas foram
transformadas em incisos, em conseqüência do que foram também modificadas as
·remissões do inciso IVe o Art. 13, dividido e renumerado, transformou-se nos arts~ 14 e
15;

O inciso VIII do Art: 5" foi alterado para Secretário
Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, ou seu representante, em
decorrência da hierarquia liJncional.

Assim sendo, oferecemos o Substitutivo, em anexo,
reformulado, requerendo o aditamento deste documento ao ltelatório inicial.

Sala da Comissão, em 11 de outubro de 1995.

~~Relatora

2" SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA RELATORA

Dispõe sobre Planos e Seguros Privados de
Assistência à Saúde e dá outras providências.

o CONGRESSO NACiONAL decreta:

Art. 1· - As sociedades seguradoras, as empresas de
medicina de grupo, as cooperativas de serviços médicos, as entidatle,s ou empresas de
autogestão ou, ainda, outras pessoas jurídicas que aluem sob a forina de prestação direta
OU intermediação de serVIços, ou, ainda, na cobertura de risco de assistência á saúde, sem
prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, obedecerão a&

disposições previstas nesta lei, ~ando na operação de Planos ou Seguros Priva.dos de
Assistência à Saúde. .. .

§ 1° - Consideram-se assistência à saúde: a assistência
médica, ambulatorial, hospitalar, preventiva, odontológica, farmacêutica e outras
consideradas necessárias á proteção e à manutenção da saúde, a juizo de profissionais
legalmente habilitados, observados ás termos desta lei e o contratado entre as partes.

§ 2" • Para o cumprimento das obrigações constantes
do contrato, as pessoas jurídicas poderão: ,

1~ nos Planos Privados de Assistência à Saúde:

a) - manter serviços próprios;

b) • credenciar pessoas fisicas ou jurídicás legalmente
habilitadas;

c) • reembolsar o segurado das despesas advindas de
eventos cobertos pelo respectivo plano;

11 • nos Seguros Privados de Assistência á Saúde._
exclusivamente reembolsar o segurado.

Art. 2· • Cabe áô Ministério da Saúde a fiscalização das
pessoas jurídicas referidas no artigo anterior, no que diz respeito à prestação dos serviços
de assistência à saúde, no âmbito da sua competência, prevista da Lei nO S.OSO. de 19 de
setembro de 1990.

Art. 3· - As pessoas juridicas operadoras de Planos ou
Seguros Privados de Assistência à Saúde serão auiorizadas a funcionar por Portaria do
Ministrá da Fazenda, mediante requerimento dirigido ao' Conselho Nacional de Seguros
Privados -CNSP-, e apresentado à Superintendência de Seguros Privados -SUSEP-,
atendidas as'exigências e as·formalidades desta Lei. ,.

§ 1· - Para fins de concessão ou revalidação do
registro, as pessoas juridicas deverão observ~r ~ comprovar as seguintes exigêneias
básicas:

1 - registro prévio no Conselho Regional de Medicina
ou de Odontologia competente, conforme O, caso, em cumprimento ao' art. I· a Lei n·
6.S39, de 30 de outubro de 19S0;

11 - instalações e equipamentos adequados à finalidade
da prestação do& serviços;

111 - recursos humanos qualificados;

IV - discriminação dos serviços oferecidos diretamente,
daquel':S a serem prestados por terceiros; ,

V - demonstração de capacidade econômico-fiDanéeim.

VI - indicação da capacidade de aténdimenlo em razão
dos serviços a serem prestadqs aos usuárioS;



27714 Quinta-feira.ll DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1997

regulamentadores; ,
I - de normas cO,ntidas nesta lei e nos seus atos

III - da Lei n' 8.080 de 19 de setembro de 1990 e
demais disposições, sobre a organização dos serviços de saúde, no que couber;

VII - especificação da área geográfica coberta pelo
Plano ou pelo Seguro Privado de Saúde.

xv-regular a organização. C1 composição e ofuncionamel1to de SlIas
Comissões COl/sultivas. del/tre elas as relativas a PiaI/OS Privados de
Assistêl/cia à Saúde;

IX - di,reiplil/ar as operações de cosseguro, lIaS hipóteses em que o
II/stitllto de Resseguros do Brasill/ão aceite. re~guro do risco OIlqualldo se
tomar cOl/vel/iellte promover melhor distribuiçao direla dos I/egócios pelo
mercado;

X - conhecer dos recursos de decisão da SUSEP e do Imlitlllo de
Ressegt!ros do Brasil;

Xl - aplicar às Sociedades Segtlradoras estrlJ/lgeiras. amorizadas a
funcionar IHI poís. as mesmas vedações ou restrições equimlel/tes às que

vigorarem IIOS países da lIIatriz. em relaçao. às hrasileiras ali
instaladas (Ju que I/eles desejem j!stahelecer-se;

XlV - decidir sobre a própria orgal/ização. elaboraI/do o respeclit.,
Regimel/to lI/temo;

VIII - estabelecer as diretrizes das operações de resseguro;

XlI ~ prescrever os critérios de cO/Jstituiçao das Sociedades
Seguradoras, com a fixação dos lih1ite:~ legais e lécnicós das operaçix!s de
segtlro;

XIII - disciplil/ar a corretagem de seguros e a profissão do correlclr;

VI - fixar I/ormas gerais de cOl/tabilidade e de estalislica a serem
observadas pela. operadoras de PIaI/OS Privados- de A"ristill/cia ti Saúde e
pelas Sociedades Seguradoras;

VII - delimitar o capital do II/stituto de Resseguros do Brasil e das
Sociedades Seguradoras, com a periadicidade míl/illla de"2 (dois) alHlS,
determil/ando aforma de sua subscrição e realização;

IV - do Decreto Lei n' 73., dç' 21 de ~ovembro de 1%6,

V - lia Lei n' 8.884, de' \.l' ae junho de 1994, no que

§ 4' - O número do Certificado do Registro expedido
pela SUSEP, deverá constar dos instrumentos contratuais referentes aos Planos ou aos
Seguros Privados de "Assistência·á,Saúde.

§ 3' - O registro a quê se refere este artigo será válido
por dois anos, podendo ser renovado, a pedido'da pessoa juridica interessada e desde que
permaneçam satisfeitas as exigências básicas para sua concessão.

§Z' - As sociedades seguradoras ficam dispensadas do
cumprimento das condi~s estabelecidas nos incisos "Ir, "IV' e "Vf' do parágrafo
anterior.

§ S' - O registro poderá ser cancelado a qualquer
tempo, por decisão do Conselbo Nacional de Seguros Privados - CNSP-, em decorrência
da inobservância:

11 - da Lei n' 8,078, de 11 de setembro.de 1990, que
instituiu o Código de Defesa do Consumidor, e legislação complementar;

no que couber;

couber.

§ 6' - Cancelado o registro, a pessoa juridica ficará
p~oibida: de ~omerciali~ar no~os contratos, devendo, no prazo dõ'180 ,(cento e oitenta)
dIas,. regulanzar sua sItuação ou encerrar suas atividades, assegurado ao usuário ou,'
segurado de Plano ou de Seguro Básico de Assistência á Saúde, o direito de ingressat em
qualquer outra empresa de SUa livre escolha, devendo a empresa escolhida assumir os'
periodns de carência já cumpridos.

XVI - regular a il/stalaçao e ofimciol/alllelJto das Bolms de Sexuro.

Art. SO - O artigo 33 do Decreto-Lei n° 73. de 21 de
novemblo de 1966 passa a ter a seguinte redação:

Art. 33 - O CNSP compor-,<e-á , 'IS seguimes

§ 7' - Os acionistas, quotistas ou cooperàdos das
pessoas juridic:u que tiverem seus registros cancelados pelo CNSP, bem como seus
administradores, ficarão, a partir do cancelamento do registro, impedidos, por vinte anos,
de administrai:, dirigir ou participar de outras empresas ou entidades cOfu a mesma
finalidade, salvo se vier a ser comprovada a inexistência de dolo. .

membros;

1- Mil/istro da Fazenda, que será seu presidel/te;

11 - Ministro da II/dústria, do Comé1;2io e da Turislllo 011 seu
repiesellfallte;

§"8' - Na hipótese acima, estarão igualmente impedidos
os sócios ou dirigentes que, nos últimos 12 (doze) meses tiverem integrado a direção ou
o quadro social da empresa cujo registro tenha sido cancelado.

§ 9" - A cessão dos direitos e das obrigações das
~mpresas operadoras de Planos ou de Seguros Privados de Assistência à Saúde, bem
como'a fusão, a inçorporação, a associação op a,alienação de controle societário, deverão
ser aprovadas pelo Conselho Nacional do Seguros Privados - CNSP e, quando couber,
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

111 - Milli,'tro do Plal/ejamellto e Orçamel/to ali S(U represe/l/ome;

IV - Mil/istro da Previdêl/cia e Assistêllcia Social 011 .,""
representante;

V - Miliistro da Saúde ou seu represelltal/te;

V/ - Mihi.rtro do Trabalho 011 sell represelltallt_;

Art. 4' - O artigo 32 do Decreto-Lei n' 73. de 21 de
novembro de 1966, passa a ter a seguinte redação:

Art. 32 - É criado o COl/selho Naciol/al de Seguros Pril'ados'- CNSP.
ao qual compete privafitlamente:

I-fixar diretrizes e I/ormas da polític"de Seguros Pril'atio.' elll geral
e de Planos f! Seguros PriVados de Assistência à Saúde;

1I - regular a constituição. a orgal1;zaçàó, o fimciOlK//1/ellla e a
fiscalização dos que exercerem as atividades subordinadas a e.vle
Decreto-Lei. bem como dispor sobre aplicação de pel/alidades;

1// - com:eder ou cancelar () registro das.pessoosjurídicas operadoras
de Planos t! de Seguros Privados de AssisltJ1Jcía à Saúde, processados jUlIIo
à Superilllel/di!l/cia de Segl/ros Privados - SI/SEP;

IV - estipular condições técnicas sobre tarifas, investiJJ1l!11I0 l! outra.\'
relações patrimoniais, a serem observadas pelas Sociedades Seguradoras e
sobre colllrapreslação pecul/iária preestabelecida. a ser pralicada pelas
operadoras dos PIaI/os Privados de Assisli!l/cia à Saúde;

v - fixar as características gerais dos cal/tratos de. Seguros e de
Plal/o~ Privados de Assistêl/cia à Saúde;

VII - Mil/istro da Agricultura. do Abastecimellto e da Reforma
Agrária 011 sell represel/tante;

V/lI - Secretúrio NocionaL de Direito EcomJmico do MiJli''''ÍriIJ da
Justiça 011 ."'!II represel/tante;

IX - SlIperil/telldente da Superinlendi!lIcia de Segtíro., 'Pril'Odos
(SUSEP) 011 sell represental/le;

X - Presideme do Institllto de Ressegtlros do Braril (IRB) 011 seu
repre,relltal/te;

Xl - 11m represelltante do CO/lSelho Federal de Medicil/a;

XlI - 11m represel/tallte do Mil/istério Público;

XlII - seis represelltalltes da IlIiciativa privada, I/omeados pelo
Presidellte da Repúhlica" mediallte il/dicaçao das elltidades "aciol/ais
represmtativas das respectivos segmelltos, escolhidos ~elltre hra.wlem,s de
qllalificaçõespessoais I/ecessárias, com mandato de dOIS OI/OS, flode",/~, ser
recolldllzidos, e seis sllplelltes igtlalmellte illdicados e 1I0llleados por '1.'1101
prazo de dois 01/0.', selldo;

a) 'dois das sociedadessegtlradaras:

b) um das empresas de medicilla de grupo;
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Ill) - internação hospitalar em padrão de enfermaria;

II .. internação hospitalar em Centro de Terapia
Intensiva ou similar; a critério do médico responsável, pelo prazo de, nQ mínimo, 60
(sessenta) dias, por evento. •

. . 1- 'cobertura â~isléncia1, .abrangendo partos e os
tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, .das doenças relacionadas no Códígo
Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, inclu~ive as doenças
infecto-contagiosas; .

lJ' - atendimento médico-ambulatorial e hospitalar em
serviços próprios ou credenciados pelas qperadoras de Planos Privados de AS5ístência á
Saúde, ou reembolso das despesas' efetuadas pelo usuário,' de acordo com tabela
aprovadã pelo CNSP quando não se demonstrar possivel a utilização da aludida rede de
prestadores de serviços de saúde ou. no caso de Seguro Privado de Assistência à Saúde.
reembolso das despesas d«:"orrentes de qualquer dos eventos acima r.elacionados.
necessariamente cobertos;

XI -'organizar seus senJiços. elaborar e
execII/ar si!llorçamflllo.

Art. ,.. - A assistência ;i saúde prestada ou com o
respectivo risco cobertQ pelas pessoas juridicas indicadas no artigo 10 desta lei. é
chissificada em duas esp~ies, independentes eetre si; Plano ou Seguro Privado Básico de
Assistência à Saúde e Plano ou Seguro P'~vado Opcio,.?a1 de Assistência á Saúde.

§ l° - Todas as pessoas juridicas operadoras de Planos
ou Seguros' . Privados de Assistência à Saúde degerão; obrigatoriamente, oferecer ao
público Plano OU Seguro Privado Básico de Assistência à Saúde. com as seguintes
características:

c) um das cooperativas de serviços médicos;

XlV .. trés representantes de segurados, vinculado.~ à,' .wICiedadJ.v
seguradorav ou às empresas operadoras de PIOIlOs " Seguros l'rimdos de
Assis/ência à Saúde, IIOmeados pelo'Pre.'iidellle do ReplÍblica. COI1l 1IICIINta/l'
de 2 (dois) anos, podClldo'ser reconduzidos, e /rés suplentes. iguall1lellle
'lOItIeado.vpor igualprazo de 2 (dois) anos.

§ 1° - O CNSP deliberará Por maioria de "'lOS. c<lm (/
"quorllm" mini1l!0 dI! JI (onze) membrc>v, cabendo ao Presidente o ,'oto de
qualidade.

,
§ 2° - Em SI/as fal/av ou impedimentos, o Presidellle

será 'substiluido pelos Minis/ros de Estado integrantes do CNSI'. Jla ordem
estabelecido lIesll! artigo.

§ 3° .. A SUSEP proverá os serviço.v da Secrelaria di,
CNSP, sob o con/role deste.

d)um das entidades de au/ogesti1o; .

.ei.'lm da Federaçao Brasileirade Hospilais. .

§ 4° - Os membros do COllselho Nacional de SegureAv
Privados - CNSP não percfberão remulleração a qualquer tillllo, pelo

. ~rcicio do cargo.

Art. 6° ... O artigo 36 do Decreto-Lei nO 73, de 2J de'
novembro de 1966, passa a ter a seguinte redação:

Ar/. 36 - Compele à SUSEP, Jla Cfualidade de
executora do poli/ica traçada peli, CNSP, como órgão fiscalizador da
constituição, da organização. do funcionamento e dav <lIJeI'ClÇÕ<ls da.'
SociecJades .Seguradoras e das operadoras de Planos' 7'ri",dos c/i!
Assistência à SalÍde;

I - proce.~'1l1r e opillar sobre <lS pedidos de
autorizaçUo pare!, .. c.onsliluição, organização. jimcionanlell/o, jilsão,
encampação, grIlfX1111etlto, transferência de controle aciollário e rejilTma dos
Estatutos elas Sociedades Seguradoras, encamilihandO::Os ao CNSP;

. V .. exclusivamente não integrarão a cobertura
assistencial'do Plano ou Seguro Privado Básico de Assistência à Saúde:

,_a) - cirurgias plásticas estéticas;

"_ b).,- tratamentos legàlmente i1ícito~ ou'antiéticos,~
definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos·Pelas autoridades competentes;

c) • transplantes homólogos ou heterólogos;

II - proce.~v'ar' os pedidos de regisl/'CI e de
. autorizaçlk: para cons/iluiç{Jo, organizaç{Jo ejimcionamen/o de operadoras
ele Plallos e de Seguros Privadc>v de Assistência à $OIíiJe:

lI! .. baixar ins/neções e expedir circulares
..nla/iras à regulamen/açlIo das operações de Seguros e de Plam,s e de'

Segur<>s Privados de Assis/ência à SalÍde. de acordo com as diretrizes do
CNSP:

IV .. fixar condições de aPó(ices e de plallOs dI!
operações a serem u/ilizadas o.briga/oriamen/e pelo .ml!rcado segurador
I/Qciollal:

com finalidade estética;

tratamento ambulatoriat;'

ato cinirgico, e ~s importadas;

,I) - inseminação artificial;

·e) - tratamentos de rejuvenescimento ou emagrecimento

f) - atendimento domiciliar ou remoção;

g) • fornecimento de medicamentos importados ou para

b) - fornecimento de próteses e órteses. não lig?das ao

. V.. aprovar os limill!s de opel'Clçe;es dav
Socil!dadl!s Seguradoras, de conformidade com o crilériofixado pc/o (NS?;

VI .. examinar e aprovar"as' cOlldiçeH!s de
seguros com coberturas I!speciais:

VII .. Clu/orizar a movimentação e 11 liberação
dos bens e dos valores obriga/oriamellle inscritos em garantia das reservas
técnicas e do capi/al vinculado das Sociedades Seguradoras:

VIII .. fiscalizar a execução das lIormas gerais
ele contabilidade e estatística fIXadas pelo CNSP fOra as Sociedades
Segufbdoras~e:::para as'operadoras de Planos 'Privai/os de A,isistêncill-à
SaMe:

IX - fiscalizar as operações das Sociedades
Seguradoras e dos operadoras de Planos Privados de Assistêllcia à Saúde,
mediante órgifos específicc>y para caela atividade, illc/llsÍl'e o tjPIIlJ.,
cumprimento do lei, das disposições regulamelllares em geral, e das
resoluçeH!:Y do CNSP. aplicando av penalidades cabíveis;

)( - proceder li liquidação das S'ICiedades
Segllradorav .' dav operadoras de Plallos Privados de Assislência à Salide
que tiverem cancelada a alltorização para jimcionar no país, obsermdas as
legislações aplicáveis:

i) - procedimentos odontológicos. exceto o conjunto de
serviços voltado á prevenção e manutenção básica. da - saúde dentária. assim
compreendidas a pesquisa e remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie
dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar de urgência;

j)- casos de calamillade. pública, cataclismos. guerras.
comoções intestinas e epidemias. ..

§ 2" - Na hipótese da letra g do inciso V, do parágrafo
anterior, a operadora de Planos ou Seguros Privados de AssiStência á Saúde deverá
fornecer medicamentos importados. desde que registrados no Departamento Nacional de;.
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, se inexistirem similares nacionais. a paciênles,
intemados. '.

. § 3" .. O Plano ou Seguro Privado Opciqnal de
Assistência. à Saúde delimitará seu objetivo específico, cobrindo a àssi51ência
médico-ambu1at9rial elou hospitalar detâlhada no contrato, podendo, ~inda, ser'
pactu~s:

I .. livre escolha do prestador do' serviço, medianle
reembolso pecuniário através.de tabela previamente ajustada no contrato;

II .. melhor pádrão de conforto de internação hospitalar
que o previsto no Plano ou Seguro Privado Básico de Assistência à Saúde;

JII - atendimento internacional;
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IV.:q~du exclutlles COIIIIanles da inciso"J'" do
t .0 ......m:IyIdo o previsto na letri "li".

Art. I" • Nos Planos ,ou Seguros Privados de
~ • Wde, lJ\IIIIIdo Individuais ou Familiares, é permitida a fixação de periodo
........... o prazo de. duração do cofllrato seja, 110 minimo, o dobro do
lIIIiur .-o'"cwfncia nele estipullldo.

Art.' 9"'.' Nos Planos ou Seguros. Privados de
~ • s.w. COIIlralados por pessoas juridiCJ!S, em favor da totalidade dos _s
........... lIIIOCÍIIdOS ou integrantes, fica vedada a estipulaçlo de q~lquer carCncla,
......COIlIIituIdo por. pelo menos, cinqüenta UllUírioS; segurados ou beneticiários.

Art. 10" • fica facultada a variação du
COIIIrIIpralIçl pecuniária preestabelecida também em funçlo da idade, desde 'que
........ a ......divido por grupo de faixa etiria:

I·até 20 (vinte) anos:

11· de 21 (vinté e um) allOs a 40 (quarenta) ~~;

111 • acima de 41 (quarenta e um) anos. de dez em dez

COMISSÃO DE DEFESA DO CO!,!SUMiDOR. MEIO AMBI~NTE E MI~ORIAS

SlJ8STITUTIVO ADOTADO - CDCMAM

Dispõe sobre Planos e Seguros privados de
ANist&lcia à Saúde e dA outras provid!ncia. •

o toNGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° • As sociedades seguradol'as, as empresas de
medidna !Se 8!UPO,llS cooperativas de serviços lllédicos. as eI1lidades oú empresas de
lIIlogedo 011, ai.1da, ootm pessoas juridicas que atuem sob a fonna de prestaç&o direta
011 intern1edlaçio de serviços, ou, ainda, na CC>jlertura de risco de assisiencia á sàúde, sem
prejUIzo do CUf!IIlIirnei!ccl da Iegislição especifica que rege a lU. aliWlade, obedecerIo as
cIbposlções previstai _lei. qullll!o na opemçlo de,P1anOs ou Seguro. Privados de
AsIbtÊncia" Salíde.· .-

I - nos Planos Privados de Assist&cia ASaúde:

§ 2· • Para o cumprimento das obrigações COOIll/1tes
do contrato. as pessoas jurídicas poderão:

c) • reembolsar o segurado das despesas advinda de
evento. cobertos pelo respectivo plano;

11 • nos Seguros Privados de Assist&cia á Saúde,
exclusivamente reembolsar o segurado.

a) -.manter serviços próprios;

b) - credenciar pessoas fi.icas oU jurídica Iegalmerite
habilitadas;

Art. 2° - Cabe ao Ministério da Saúde a liscalizaçlo du
pessoas jurídicas referidas 110 artigo anterior, no que diz respeito' prestaçlo dos leI'VÍÇOI
de assist&cia' saúde, no âmbito da sua compelencill, prevista da Lei nO 8.080. de 19 de
setembro~ Im. .

§ 1· • Consideram-se assist&cia á saúde: a assistcnci~

médica, ambulatorio.!. ho.pitalar. preventiva, odontológica, farmac!utica e outras
con.ideradas necessárias á proteção e • manutenção da saúde, a juizo de profissionais
legalmente habilitados, observados os te.;mos desta léi-e o contratado entre as panes.

Art. 13 • Aos atuais ulUirios e segurados, bem como
__ dcpcll.IRles, lIc:.I wegurados t~ os direitos iA lldquiridos, quanto a
......VlIIlUpI;II .prazosde~ ,

~..

Ari. 12 • As pessoas jurídicas" referidas no artigo .0
....... lerIo pruo de 110 (cento e oitenta).diu, contidos da data da publicação do
DIcrIro ............. do~e Diploma Legal. para registro e cumprimento du
~ aIIbclecidu pará o exercIcio da atividade, adequando o equilíbrio
~ _ COIIlralos ~ivos a Planos. ou Seguros Privados de
AIIiIlfncia • SI6de, por elas operados, • cada reaJidade de aplicaçlO prevista nesta Lei.

Art. 14 • Esta lei entrari em vigor: na data de lUa

t 1° • A jfartir de 60 (sessenta) anos de idade e desde
..o...mo ou IIfIIII'Ido seja, 110 minimo, há S (cinco) anos ininterruptos, integrante do
_ PIMo ou Seauro de ~1I&lcia'A, Saúde, nlo haverá aumento da contraprestação
,pICIIIllÍiriI ",,",1Jl*cida em razIo da idade.

I r -Em razIo d~ idade, ninguém poderá ser impedido
.. fIIIIicipIr de l'lIIlOs ou Se&uros Privados de Assist&lcia A Saúde, individual ou
....... ou ..-.COIIlrMos unilateralmente denunciados !lS vig&cia dos mesmos.

Art. 11 • O Poder Executivo regulamentará esta lei no
.-ode 60(_) dIu, COIllados da lUa publicaçlo.

Art.o 15'· Revogam-se as disposiçõesem contrário. Art. 3° - As pessoas jurídicas operadoras,de P1allOl Ol'..
Seguros Privados de Assist&cia • Saúde serão autorizadas a funcionar por Portaria do
Ministro da Fazenda, mediante requerimento dirígido ao Conselho Nacional de Seguros
Plivados -CNSP-. e apresentado à Superíntend&cia de Seguros Privados ·SUSEP·.
atendidas as exigências e as formalidades desta Lei.

§ I· - Para fins de concesslo ou rcvalidllçlo do
registro. 'IlS pessoas juridicas deverão observar e comprovar as seguintes exis!nciu
básicas:

•• PARECER DA COMISSÃO

I - registro prévio no Conselho Regional de Medicil1!l
ou de Odontologia competente, conforme o caso, em cumprimento ao art. 1° a Lei n"
6.839, de 30 de outubro de 1980;

A Cornísslo de Defesa do ConllUmidor, Meio Ambiente e Minorias
.. reuniIo onIiniria reaIi~ hoje, opinou. unanimemente, pela aprovação d~
Projelo ele Lei n" 4.425/904. e parcialmenté aos Projetos de Lei n"s 929191. 4.417194 e
4,$721941pCM11dos, com lUbstitutivo. IlQS termos do parecer reforml'lado da relatora.
O DepulIIdo FerJIIIIIdo Qa!!eira se absteve de votar. '

, . EIlivenm preIeIlles 05 Senho~Deputados Sarney Filho, Preside"te.
CeIlió"--'o c 'Miria Valadlo. Vice-Presidentes. Darci Coelho. Salomão Cl't!z,
......,o.., .,......1'IM6I8O. FerMftdó Gabeira, 0iIl!éY Y-. Laura CarnCiro,
5ftJio CanIciro, ltõbton Tuml, .G,eryásio Oliveira, Ricardo Barros, José Coimbra,
lDIi CIIIDs VicirI, MIn:os Li~ :Zlilaiê Cobra" José Carlos Lacerda e Tr.lma de
Souza. .

11 • instlllações e equipamentos .wequados Afi~
da prestação dos serviços;

III - recursos humanos qualificados;

IV: - discriminação dos serviÇOS oferecidos diretamente,
daqueles a serem prestados por terceiros;

V - demonstração de capacidade econômico-financeira.

VI - indicação da capacidade de atendimento em razIo
dos serviços a serem prestados aos usuários;

5*'" ComissIo. em Ii de outubro de 1995.

JIt'h' ./A'L
Deput "Y''Filho

dente
-/

VIl - especificação da área geográfica cobena pelo
Plano ou pelo Seguro Privado de Saúde.

§2· - As sociedades seguradoras ficam dispensadas do
cumprimento d8!i·condiçê'es;estabelecidas· nos incisos. "1F';"IJ'" 'e "Jlf' dó parágnIIiJ
antenor.
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§ 3° • o registro a que se refere este artigo será válido
por dois anos, podendo ser renovado, a pedido da pessoa juridica interessada e desde que
pertnancçam satisfeitas as exigências básicas para sua concessão.

§ <I' - O número do Cenificado do Registro expedido
pela SUSEP, deverá constar dos instrumentos contratuais referentes aos Planos ou aos
~ros Privados de Assistência á Saúde.:

§ 5° - O registro poderá ser canc~lado a qualquer
tempo, por decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP-, em decorrência
da inobservância:

I - de normas contidas nesta lei e nos seus atos
regulamentadores;

H - da Lei nO 8.078, de 11 de. setembro de 1990, que
ill5tituiu O Código de Defesa do Consumidor, e legislação complemeQ!ar;

iH - da Lei n° 8.080 de 19 <te setembro de 1990 e
demais disposições, sobre a organização dos serviços de saúde, no que couber;

IV - do Decreto Lei n' 73, de 2fde novembro de 1966,
no que couber;

V - da Lei n' 8.884, de 11 de junho de 1994, no que
couber.

§ 6°.- Can~elado o registro, a pessoa juridica ficará
proibida de comercializar novos contratos, devendo, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dia, regu1arízar sua situação ou encerrar suas atividades, asseRUrado ao usuário ou
IllBUradC' de Plano ou de Seguro Básico de Assistência á Saúde, o direito de ingressar em
qllalquer outra empresa de sua livre escolha, devendo a empresa escol!]ida assumir os
perlodos de carência já cumpridos.

. § 7' - Os acionistas, quotista. ou cooperados das
. pe$IOaS juridicas que tiverem seu. registros cancelados pelo CNSP, bem Como seu•
. adminiStradoreS, ficarão, a partir do cancelamento do registro, impedidos, por vinte anos,
de .ailministrir, dirigir ou participar qe outras empresas ou entidades com a mesma
finali~e, salvo se vier a ser comprovada a inexistência de dolo.

§ 8' - Na hipótese acima, estarão igualmente impedidos
OIlÓCios ou dirigentes qu~, no. últimos 12 (doze) meses tiverem integrado a direção ou
o quadro social da ~presa cujo registro tenha sido cancelado.

. § 9' - A cessão do. direitos e da. obrigaçães das
empresII'operadoras de Plano. ou de Seguros Privado. de Assistência á Saúde, bem
como a fuslo, a incoiporação, a associação ou a alienação de controle societário, deverão
ler aprovadas pelo ·Conselho .!:facional do Seguros Privados - CNSP e, quando couber,
pelo Conselho Adminisirativo de Defesa Econômica - CADE. •

Art. <I' - O artigo 32 do Decreto-Lei. n' 73, de 21 de
novembro de 1966, passa a ter a seguinte redação:

Art. 32 - É criado o COl/selho Naciol/al de Segllros p'ril'ados - CNSP,
ao qllal compete privativamente:

l-fixar diretrizes e I/ormas da politica de Segllms Pril'Odo." el11 geral
e de PIaI/OS e Seguros Privados de Assistêl/cia à Saúde;

II - regular a constituição. a orgal1izaçi1o. o jimcioJlanu!I1/o tI a
fiscalização dos que exercerem as atividade.o:; suhordinadas li este
Decreto-Leí, bem como dispor sobre aplicação de penalidades;

]11· conceder ou cancelar o registro das pessoasjurídica... operadoras
.de PIaI/OS e de Seguros Privados de Assistência à SalÍde, pr',ce.'Wld(,s jUl/to
à Superintendêl/cia de Seg'tros Privados - SUSEP; .

IV - estipular cO/ldições téc/licas sobre tarifas, iIJwslÍ/lWJl/O " outras
relações patrimol/iais, a serem observadas pelas Sociedades Seguradoras e
sobre cOl/traprestação pecuniária preestabelecida, a ser praticada pelas
operadora. dos PIaI/OS Privados de Assisttil/cia à Smide;

v - fixor as característica.. gera;:'; dós co.ntratos de Seguro,,; (! de
PIaI/OS Privados de Assisttincia à Saúde;

VI • fixar /lormas gerais de cOl/tabilidade e.de estatistica a serem
observadas pelti:f operadoras de Plallos Privados de Àssistêllcia à Saúde e
pelas Sociedades Seguradoras;

VII - delimitar o capital do II/still/to de Resseguros do Brasd e das.
Sociedade~ Seguradoras, com a periodicidade míl/ima de 1 (dois~ a/los:
de/trmil/lll/d,! ajarma de sua subscrição e realização;

VIII - estabelecer as diretrizes das operações de resseguro; ..

IX - disciplinar as operações de cosseguro, nas hipóte."es em que o
Instihlto de Ressegu,ps do Brasjl niJo aceite resseguro do risco 011 (filando se
tomar convenielite pr.omol'er melhor distribuição direta dos lJegócios pelo
mercado;

.X • conhecer dos recursos de decisão da SUSEP e do II/stituto de
Ressegura. do Brasi{;

Xl - aplicar às: Sociedades Segurado.ras estral/geiras, autori:adas a
funcíonar 110 país, as71lesmas' vedações O1,;eslríções equii,t1leJl/es às ijui!

vigórarem I/OS países da matriz, em relação às brasileiras ali
illStaladas ou que I/eles.desejem estabelecer-se;

XlI • presr:rever os critérios de constituição das Sociedades
Seguradoras, com a fixação dos limites legais e tecuicos das operaçiles de
segliro;

XlII - discip/ilJar." c,?rrelagem de seguros e a profiSSãO do corretor;

XIV - decidir sohre a própria lJl'ganizÇlção, elahorando () re...pet.:lil'o
Regimento Interno; . . .

xv ~ regular a organização, a composição e ofuncionamento da ..ma,;
Comissões COJl.\11Itivas, dentre elas as relativas a Plal10s Pril'ados de
Assistêl/cia li Saúde;

XVI- regular a i~lsttllação e cJflll1cicmamt!11{O das B()I.\·~/.\· de Sl!gllr~).

Art. 5' - O artigo 33 do Decreto-Lei n° 73, de 2I de
novembro de 1966 passa a ter a seguinte redação:

Art. 33 - O CNSP compor-se-á d"s seguillle.•
membros:

1- Millistro da Fazei,da, qlle será seu presidel/te;

110 - Ministro da IlIdtístria, do Comércio e do 7í/i'isl11o '!II sell
.represeplante; .

111- Mil/istm do Plallejamento e Orçamel/to 011 sell represelilallte;

IV - Ministro da· Previdência e AssistêllCia Social "li sel1
représentante;

11,;- Mil/istro daSatíde OI/ sel/represel/tmlte;

VI- Mil/istro do Trabalho 01/ sell represemante;

VII - Millistro da Agricultura, do Abastecimemo e d4 Reforma
AgráriCf. 011 sell represemal/te;

V/f[ - Secretário Nacional de Direito Ecol/ômico d~ .Mil/istério da
Jllstiça ali sell representallte;

IX - Superimendente da SI/perilllelldêllcio ,de SegtlJ·o.\· Pr/l'ada.
(SUSEP) ou .<el/ represelllal/te;"

X • Presideme do InslillllO de Resseguros do Brasil (I/Y!J. OI' ~ell

representante:

XI - 1/111 represelllallle do Comelho Fedeml de Medicina;

XlI -·11/11 represeI/tal/te do Ministério Público;

XIII - seis representantes da il1iciatil'o privada. lIomlIádo.\' pdo
. Presidfllte <ta Repliblica, medicmle indicação dtu elllidades nacionais
representativas dos re.•pectivos. segtnelltos, escolhidos del/tre bmsi/JJir,.. de
qualificaçõespessoais I/ecessárias, com mandato de dois anos, podeI/do ser
recondllzidos, e seis ,\"plentes igttalmel/te il/dicados e I/omeados por igual
prazo de dois anos, sendo: ..

a) dois das sociedades seguradoras:

b) um das empresas de l11edicil/a de gntpo:

c:) um das cooperativas de serl'it,-"H ":. mtldic:os:

d )1/111 das entidades de al/lOgestão;

e) um da Federação BrastMra de Hospitais.
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XlV - três representantes de segurados, vinculddos {!~ ,sociedades
seguradoras ou às empresas operadoras de Planos e Seguro.~. !lrivados·de
Assistência à Saúde, /wlI}eados pelo Presidente da República, com maudato
de 2 (dois) aIlOS, pode/ido '3er recollduzidos, e três suplel"es, igqalmeme
nomeadospor igual praio de 2 (dois) anos..

I
§ ]O - O CNSP deliberará por maioria de vOW.', com o

"quonlm" m/llil1!o de 11 (ollze) membros, cabendo aO Presideme o mto de
qtlalidade.

§ }O _ Todas as pessoas juridicas operadoras de Planos
ou Seguros Privados de Assistência á Saúde deverão, obrigaioriamente, oferecer ao
público Plano ou Seguro Privado Básico de Assistência à :>aúde, com as seguintes
earaeteristicas:

I - cobertura assistencial. abrangendo partos e os
tratamentos realizados exclusivamente no ·Brasil,. das doenças relacionadas no Código
.Internacional de Dóimças da Organi~ação Mundial de Saúde, inclusive as doenças
infecto-contagiosas; .

.. § 2° - Em »Ias faltas ou .impedimentos, o Presideme
será »Ibsli/u/ilo pelos Ministros de Estado integral1l'ts do CNSP, na ordem
estabelecida 'neste artigo. .

. li - internação hospitalar em Cc,'tro d~ Terapia
Intensiva ou similar; a critério do médico responsável, . pelo prazo de, no minimo, 60
(sessenta) dias, por evento.

§ 3° - A SUSEP proverá os serviços da Secretaria do
. 'CNSP, sob o cOII/role deste. .

. § 4° - Os Membros do Conselho Nacional de Seguros
Privados - ('NSP lIão per'cebertlo remuneração à qíialquer t/tulo, pelo
exercício do ·cargo.

Art. 6° - O artigo 36 do Decreto-Lei nO 73, de 21 de
novembro de 1966, passll' a ter a Seguinte"redaçiÍo: .

Art. 36 - Compete ti SUSEP, 110 'fualidade 'pe .
executora da politica traçada pelo CNSP, ,como órgão fiscl1li:culor da
&OIIstiluição, da organização, do fUllciollamento e das opemçiIes dos
Sociedade.. Seguradoras e dos operadoras de Plallos Pril'ado.. de
Assistência à SaMe:

III) - intern~ção hospitalar em padrão de entermaria;

IV - atendfmento médico-ambulatorial e hospitalar em
serviços próprios ou credenciados pelas operadoras de Planos Privados de Assistência á
Saúde; ou reembolso àa~: despesas efetuadas pelo usuário. de acordo .com tabela
aprovada pelo CNSP quando não se demonstrar possivel a utilização da aludida reae-de
prestadores de serviços de saúde ou. no caso de Seguro Privado de Assistência á Saúde,
reembolso das despesas decorrentes de qualquer dos eventos acima relacionados.
necessariamente cobertos;

v - exclusivamente não integrarão a cobertura
assistencial do Plano ou Seguro Privado Básico de Assistência á Saúde:

a) - cirurgias plásticas estéticas;

lJ) - tratamentos legalmente i1icitos ou antiéticos. assim
definidos sob o aspecto médico, ou não reco~hecidos pelas autoridad';s competentes;

i) - procedimentos odontológicos, exceto o conjunto de
serviços voltado á prevenção e' manutenção básiCa da saúdé dentária, assim
compreendidas a pesquisa e remoção de focos de infecção dentária; profilaxia de cárie
dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar de urgência;

I - processar e opinar sobre os pedidos de
autorização pora constituiçl1o, organização, filllciQllamellto, ,filsilo.
encampação, gnlpamento, trausferência de controle acionário e reforma do..
Estolulos das Sociedades SeglÍradoras, encaminho/ldo-Os ao CN~'l):'. " .

,_'l

. II - processar as pedidos dê registro e de
autorizaçiJ,! para cOllsliluiçiJo, orgallizajiJo e filllcionamento do' operadoras
de Planos e de Seguros Privados de ASSistência à Saúde:

III - l1aixar illstmções e .e,:ped(r ':ij."ilares
relativas à regl/lamelltaçl1o das operações de Segl/ros e de l'Ial/os e de
Seguras Privado.. de Assistência à SalÍde, de acordo com as diretri:es do
ô'lsp, '

'., IV - fixar cOlldições de apólices e de'plallos iJe
operações' a serem otilizadas obr!gatoriamente pe~o mercado segurador
nacional:

V - aprovar os Iimi/es de opemçiIes das
Sociedades Seguradoras, de cO/iformidade com o cri/ériofirculo pelo ('NSP:

com finalidade estética;

tratam~to ambulatorial;

ato cirúrgico. e as importadas;

c) - transplantés homólogos ou heterólogos;

il) - inseminação artificial;

e) - tratamentos de. rejuvenescimento ou emttgrecimento

j) - atendimento domiciliar ou remoção;

g) - fornecimento de medicamentos importados ou para

h). - fornecil!!en~o de próteses e órteses, não ligadas ao

VI - examinar e aprovar aç crJlldiçiies de
seguros com coberturas especiais:

x - proceder ti liqUidação da..- Sociedade..
Seguradoras e das operadoras de Plallos Privados de A.~çisl~/lcia ti Sali,. 'e
qlle ti!'erem ca/lcelcula a al/torização poro fllllcio/lor /lO pois. r,hsermdas aY

legislações aplicá''I!is:

IX - fiscalizar as operações das Sociedades
Seguradora. e das operadoras de Plallos Privados de Assi.•/ência à Saúde,
medianle órgãos específicos para cada atividade, inc/lIsi.'I! O exaló
cllmprimemo da lei, das dispo.çições regulamenlares elll geral, e das
resolllções do ('NSP, aplicando ar.pellalidades cabíveis:

VII - autorizar a movimentação e ti liberação
dos bens e das valores obrigatoriamem. illscri/os em garanlia das reservas
!écllicas e do capi/al villculado das Sociedades Segl/radoras:

VIII - fiscalizar a execução das tloi-nuis &'O!mis
de contabilidade e estatística }ixadas pelo CNSP para tiS Sociedades
Seguradoras e para as operadoras de Planos Privados de A.~.isli!ncia à
Saríde:

_ § 2" - Na hipótese da letra-g do inciso V. do parágrafo
anterior. a operadora de Planos ou Seguros Privados de. Assistência á Saúde deverá
fornecer medicamentos importados, desde que registrados no Departamento Nacional de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, se inexistirem similares nacionais, ri pacientes
intemiulos, .

§ 3" - O Plano ou Seguro Privado OPcional de
Assistência á Saúde delimitará seu objetivo específico, cobrindo a assistência
méclico-ambulatorial e1ou. hospitalar detalhada no contrato. podendo, ainda, ser
pactuados:

j)- casos de calamidade pública, cataclismos, guerras,
comoções intestinas e epidemias.

. I - livre escolha do prestador do serviço. mediante
reembolso'pecuniário .através de tabela previamente ajustada no contrato;

. II - melhor padrão de conforto de internação hospitalar
que o previsto no Plano ou Seg;iro Privado Básico de.Assistência à Saú.de; ,

rn -atendimepto intErnacional;

IV - qualquer das exclusões constantes da inciso"JI" do
§ l° deste artigo, excluído o previsto na letra "b",

XI - organizar, seus serviços. elt/borar (!

executar .'leu nrçameJUo.

Art. 7" - A assistência à saúde prestada ou com o
respectivo risco coberto pelas pessoas juridicas indicadas no artigo I° desta lei. é
classificada em duas espécies, independentes entre si: Plano ou Seguro Privado Básico de
Assistência à Saúde e Pia"" ou Seguro Privado Opcional'de As:listência á Saúde.

Art. 8" - Nos Planos ou Seguros Privados de
Assistência á Saúde; quando'Individuais ou Familiares, é pennitida a fixação de periodo
de carência desde que O prazo de duração do contrato seja, no lIÍinimo, o dobro do
maior prazo de carência nele estipulado.
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Art. 9" - Nos Planos ou Seguros Privados de
Assistência á'Saúde coptratados por pessoas juridicas, em favor da totalidade dos seus
empregados, assiiciados ou integrantes, fica vedada-a estipulação de qualquer carência,
desde que co~stituido por, pelo menos, cinqüenta usuários, segurados ou beneliciários.

Art. 10° Fica facultada a variação das
contraprestações pecuniárias preestabelecidas também em função da idade, desde que
respeitada a seguinte divisão por grupo de faixa etária:

I - até 20 (vinte) anos:

11· de 21 (vinte e um) anos a 40 (quarenta) anos;

III - acima de 41 (quarenl.ae um) anos, de dez em dez
anos.

§ 1° • A partir de 60 (sessepta) anos de idade e desde
que o usuário ou segurado seja, no minimo, há 5 (cinco) anos iiíihtemJptos, integrante do
J!lCsmo Plaqp ou Seguro de Assistência à Saúde, não haverá aumento da conlrap~estaÇio

pecuniári~ preestabelecida em razão da idade.

§ Z· - Em razão da idade, ningUém poderá ser impedÍdo
de participar de Planos ou Seguros Privados de Assistência á Saúde, i,ndividual ou
familiar; ou ter seus contratos unilateralmente denunciados na vigência dos mesmos.

Art 11 - O Poder Executivo regulame'llarà esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua publicação.

, . Art 12 - As pessoas juridicas, referidas' ao artigo I·
desta lei, terão prazo de 180 (ceut9 e oiteJlta) dias, contados da data da publicação do
Decreto regulamentador do presente Diploma Legal, para registro e cumprimento du
exigências estabelecidas para o exercício da atividade, adequando o equilíbrio
econômico-financeiro aos contrat,?s relativos a Planos ou Seguros Privados de
Assistência à Saúde, por elas operados, à cada realidade de aplicação prevista nesta Lei.

-Art 13 , Aos atum3 usuários e segUràdos, bem 'i:ómo
aos seus dependentes, ficam assegurados todos os direitos já adquiridos, quanto a
benefi~ios, vantagens e prazos de carências.

Art 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissilo, em 11 de outpbro de 1995

d'!!1/;;" ,'/,
Deputai/. S.{,.Il~Y :~ílh~ .

'Presidente

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA

I· RELATÓRIO

o Projeto de T.ei, aprovado no Senado Federal, de iniciativa do
ex-Senador IRAM SARAIVA, que, nesta Casa, tomou óno 4.425194, se retere
à imposição de medidas legais objetivando regular cláusulas' dos contratos
relativos a Planos e Seguros Privados de Assitência à Saúde, principalmente
no que tange a exclusões de cobertura assistencial.

Em tramitação na Câmara dos Deputados existem, sobre a
mesma matéria, os Projetos de. Lei' nOs 929/5U; 4.417/94 e 4.572/94,
respectivamente de autoria dos Deputados JOSÉ AUGUSTO CURVO, ELIAS
MURAD e JOSÉ DIRCEU, todos também com a finalidade de disciplinar as
relações contratuais entre Seguradoras, Empresas de Medicina de Grupo e
demais operadoras de Plnnos e Seguros Privados de Assistência à Saúde e os
seus usuários.

Em função disso, ao Projeto de Lei nO 4.425/94, originário do
Senado Federal (onde tramitou çC\m o nO Pis 93(93) fél'ram apensados· os
!!Iudidos PIs 929191; 4.417/94 e 4:572794, ,por determinação da Presidência da
Câmara e remetidos à Comissão de Defesa do Con~umidor, Meio Ambiente e
Minorias.

Nessa última Comissão, a sua Relatorll, Deputada L1\URA
CARNEIRO, decidi\l ofçrecer. u!!1 S1!bstitutivo muito mais amplo, f.egulando
não apénas as disposições dos contratos relativos aos Planos e Seguros
Privados de Assistência à Saúde, ~as também a regulamentação do próprio
setor, fixando exigências para a constituição e funcionamento das referidas
operadoras e setls órgãos fiscalizadores.

o mencionado Substitutivo foi aprovadtYpela Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e remetido a esta Comissão de
Segurithide Social e Família.

Nesta 'Comissão, já tramitava um trabalho exaustivamente
realizado por uma Subcomissão Especial, presidida pelo Deputado EULER
RIBEIRO, tendo comQ ,'Relator o signatário do p~esente Parecer, constituida
com objetivo de tratar da regulamentação dos citados 'Planos e Seguros
Privados de Assislência à Saúde, que gerou um relatório definindo a
necessidade de efetivar-se medidas legais sobre a citada matéria, relatório esse
que toi aprovado pela Comissãó ele'Seguridade Social e Familia.

Simultaneamente a isso, o ilustre Députado AGNELO QUEIROZ
apresentou um Projeto de Lei, que tomou o n" 944/95, também sobre a mesma
matéria. lendo a Presidência desta Comissão desigilUdo o signalário desle
Parecer como Relator.

Em cumprimenlo às,.orientações conlldas no Relatório da
Subcomissão Especial'para Regulamentação dos Planos e Seguros Privados de
Assistência à Saúde, e examinando o teor dos Projetos de le~ ora objeto deste
Parecer, inclusive do Subslilutivo da ComIssão de Defesa do Consumidor,'
Meio Ambiente e Minorias, este Relator decidiu apresentar um Substitutivo,
cujo teor é anexado ao presente Parecer, que, certamente, atinge aos objetivos
das. aludidas iniciativas legislativús, rêgulamentando 'os Planos e Seguros
Privados de Assistência à Saúde.

É de notar-se que o Substitutivo ora apresentado é derivado
também de um,conjunto de propostas co!1tidas no Relatório da Subcomissão
Especial para a regulamentáção do aludido setor, colhidQ, depois de um
aprofundado trl\balho de pesquisa, audiências públicas, onde roram ouvidos
especialistas no ramo, usuários, prestadores de serviços de assistência à saiide,
autoridades públicas fiscalizadoras e representantes 'da Sociedade Civil, que
tanto almejam seja o selor regulamentado.

n•VOTO DO RELATOR

Considerando o exposto, o Relator. apresenta, em anexo,
Substitutivo, que, em linhas gerais, se caracteriza peJa. identidade com os
projelos de lei analisados, o Relalório desta Subcomissão e o Substilutivo
aprovado de Comissão de Defesa do Consumillor, Meio Ambiente e Minorias.

É mister ressaltar a divergência desle Subslilutivo quanto às
alternativas propostas 'no PL nO 944/95, uma vez que, no entendimento deste
Relator, ,essas altemati"as poderiam promover dificuldades' nas relações
inlrustlluriais:';'

No tocante às proposições trazidas no PL n"4.-125/94, originàrio
dQ Senado Federal, e nos demuis (PLs 929/91,-4.417/94 e.4.572/94), que se
limitam a regulamentar cláusulas coqtratuais qÍle por si só não resolveriam os
principais problemas do setor, contrastam com as demandas de uma
regulamentação mais ampla, engl~óando, inclusive, critérios de conslitui~ão e
funcionamento das operadoras, precisa indicação de órgão específico para
normatizar e fiscalizar a operação dos Planos e Seguros Privados de
Assislência à Saúde.

Em sintese, o .presente Substitutivo procura congregar, de torma
harmoniosa. sugeslões propostas, especialmenle quanlo:

a)· definir quais as entidades/empresas sujeitas li
regulamentação;

b) - definir o campo mais amplo da assistência à saúde;
c) - estabelecer os limites operacionais das operadoras de Planos

ou Seguros de Assislência à Saúde;
d) - cometer ao Conselho Nacional de Seguros Privados,

devidamente reestruturado, a incumbência de controle,
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nonnalização e fiscalização aas operadoras desses planos e
seguros, cabendo à Superintendência de Seguros Privados 
SUSEP, igualmente reestruturada, a operacionalização dessas
ações;

e) - estabelecer as exigências básicas para a operaçâo áe Planos
ou Seguros Privados de Assistência à Saúde;

f) - eslabeIecer punições aos dirigentes das operadoras nos casos
de infringência de dispositivos legais.referentes a tais planos e
seguros, garantindo-se aos usuários a plenitude de seus
direitos;

g) - criar um Plano ou Seguro Padrão de ksistência à Saúde, de
oferta obrigatória pelas operadoras e segumdoms,
compreendendo um amplo espectro de· procedimentos
assistenciais coberlos;

h) - definir de fonna clam os limites mínimos de internação
hospitalar, inclusive em Centro de Terapia Intensiva, bem
como o reajuste previamente acordado das prestações mensais
em decorrência de mudança de faixa etária;

i) - estabelecer outros procedimentos destinados adar a devida
fluidez e respeilabilidade lio selor de assistêrrci~ privada à
saúde dos usuúrios.

A escdha do Conselho-Nacional de Seguros Privados -CNSP pura
exercer o poder regulador de constituição, organização, í!Jncíonamento e
fiscalização dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, deve-se ao
[ato de se tralar de orgão represenullivo, com participação· de Min-istros de
Estado, inclusive o da Saúde, ou seus suplentes, e de representantes dos
demais segmentos envolvidos, tornando-o, portanto, o mais adequado para
exercilar na plenitude [unções tliversas, que vão' de aspectos puramente
médicos a outros, de natureza securitária e de capacidade econômico
financeira das operadoras.

Objetivando~arantir melhor desempenho ao CNSP, é proposta
sna reestruturação, mediante acréscimo em sua composição, com participação
de represenlantes dos usuários, e, mais do que isso, com a criação, no âmbito
do Conselho, da Comissão Consultiva de Planos ou. Seguros Privados de
Assistência à Saúde.

Face à peculiaridade das questões relativas à atividade, que ora se
pretende. ~egulamentar, ao exame da Subcomissão tbram trazidas matérias
oulras, tais cOmO o ressarcimento ai> Sistema Único de Saúde - SUS, das
despesas decorrentes de atendimento âo usuário dos Planos OU Seguros
Ptivados de Assistência à Saúde; treinamento e controle dos profissionais
encarregadW:l da venda de planw!ieguros .~e assistência à saúde; nonnas
disciplinadoras da inscrição de usuários desses planos/seguros; tabela de
reembolso de despeSll, definida de forma clara e de propaganda enganosa.

Relativamente 110 ressarcimento de despesas ao SUS, o assunto
está .sendo tratado à parte pelo Ministério da Saúde e demais interessados,
devendo ser encaminhado projeto de lei.ao Congr~so Naciilnal definindo os'
critérios desse ressarcimento das citadas despesas; e, quanto à propaganda
enganosa por parte de pptJrlldoms de Plagos.ou Seguros Privados de
Assistência ti Saúde, a matéria está suficientemente reglllamentada em lc.i,
havendo punições apropriadas.

Entendemos que o Suostitutivo aqui anexado atende, no essencial,
aos reclamos da sociedade e às principais sugestões e propostas das
auloridad",s públicas, especialislas, 'Iécniços, usuários,. órgãos de defesa do
consumidor etc., bem como do que está proposto nos Projetos "de Lei, objeto
deste Parecer, e no Relatório da Subcomissão Especial para Regnlamentação
dos Planos e Seguros Privados de ksislência à Saúde.

Solicitamos dos ilustres integrantes desta Comissão de
S't:guridade Social" e Família o exame e" apreciação. do Su~stitutivo ora
proposto, -que buscou conciliar os interesses mais presentes ntlSSll'matéria,
notadamente dos usuáriÇ!s, sem, entretanto, resvalar para o caminho mci! das
"soluções de ptIpel", capazes de eslabelecer prcx,'eitos que a vida pública
repugna e rejeita, destinando-os ao olvido e ao arquivo.

Sala das Comissões, em Gde dezembro de 1995.

J}e~U:jf~RREJRA
~~~?J

SUaSTlTUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Dispõe sobre PlanOli e Seguros Privados de Saúde
e dá outras providências

o CONGRESSO NACiONAL decreta:

Art. 1" - As sociedades seguradoras, as empresas de medicina de grupo,
as cooperativas de serviços médicos, as entidades ou empresas de auto-gestão
ou, ainda, outras pessoas jurídicas que atuem sob a tbrma de prestação direta
ou intennediação de serviços, bem como na cobertura,dé risco de assistência à
saúde, sem prejuízo di> cumprimenlo da legi;!I.aç~.específica que rege a sua
átividáde, obed~rão as disposições previstas nes~ lei, quando na operação
de planos ou ~eguros Privados de Assistência à Saúde."

§ 1° - Compreende-se na assistência à saúde: a··.assistência médica,
ambulatorial, hospitalar; preventiva, odOl1tológica, farmacêutica e gutms
consideradas necessárias à proteção e à manulenção da saúde, a juízo,de
profissionais legalmente habilitados, observados os termos desta lei e.o
contratado entre as partes. '

§ 2° - Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, 'as
pessoas juríd'icas poderão: .

I - Nos Planos ~riv;tdos de Assistência à Saúde, manter serviços
prQprios; credenciar pessoas fisicas ou jurídicas legalmente habilitadas e

reembolsar o beneficiário das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo
plano;

. II - Nos Seguros Privados de Assistência à Saúde, tão só reembolsar o
segurado ou, ainda, pagar; ''por ordem e conta deste, dirl(tamente. aos
presladores Iivreme.nle escolhidos pelo 'segurado, as despesas advindas de
eventos cobertos, nos limites da apólice.

Ar!. 2° - k pe.ssoasjurídicas operadoras de Planos ou Seguros Privados
de Assistência à Saúde serão autorizadas a funcionar por Portaria do Ministro
da Fazenda, mediante requerimento dirigido ao Conselho Nacional de Seguros
Privados - CNSP, e apresenlltdo à SuPerintendência de Seguros Privados 
SUSEP, atendidas as eXigências e as fonnalidades desta lei.

§ 10 _ Para [ms de concessão ou revalidação do registro, as pessoas
jurldicas deverão observar e comprovar as seguintes exigência!! básicas:

a) ~ registro prévio nos Conselhos Regionais de Medicina e de
, Odontologia competentes, con[onne o caso, em cumprimento ao ar!.

10 da Lei n° 6.839, de 30 de outubro de 1980;
b) - instalações e eqnipamentos adequados à. finalidar1e da prestação dos

serviços;
c) - recursos humanos qualificados;
d) - discriminação dos serviços oterecidos diretamente, daqueles a

serem preslados por terceiros;
e) - indicação da capacidade de atendimento em razão dos serviços

a serem prestados aos beneficiários on segurados; e
L) - es!",cilicação da área geográfica coberla pelo Plano ou pelo Seguro

Privado de Saúde.

,[.20
- As sociedades segurailoras ficam dispensadas do .cumprimento

dtIs .condições es.tabelecidas nas alíneas "a", "b", "d" e "e"·.do parágrafo
anterior. .

§ 3" - O número do certificado do registro, êxpedido pela SUSEP,
deverA Constar'dos instrumentos contratuais referentes aos Planos ou aos
Seguros Privados de Assist(;m:il1 à Saúde.

§ 4" - O registro poderá ser cancelado a qualquer tempo, por decisão do
ConllClho NlWiona! de Seguros Privados - CNSP, em decorrência de
infração ou inobservância a preceitos legais, em particular aos contidos nesta
lei e seus atos regulamentarós e na Lei de IJefesa do Consumidor.

§ 5" - Cancelado registro, a pessoa jurldica ficará proibida de
comerciaIizar novos contratos; devendo, no prazo de 180 (cento e oilenla)
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dias, regularizar sua,sitpação ou encerrar suas atividades, assegurado ao
beneficiário ou segurado, de Plano ou Seguro Privado de Assistência à Saúde o
direito de ingressár em oulro plano ou seguro de-sua livre escolha, devendo o
escolhido assumir os períodos de carência já cumpridos pelo beneficiário ou
segurado.

§ 6° ,- A respÓnsabilidade lIos dirigentes, aciónistas, sócios cotistas ou
cooperados' de qualquer das operadoraS dé Planos Privados 'de Assistência à
Saúde ,equipara-se,';~!l'"hipólese do §4° desle, arligo, às impuladas aos
dirigentes, acionistas ou sócios quotistas das Sociedades Seguradoras.

Arl: 3° O Conselho Nacional de Seguros Privados· CNSP, s'em emoargo
de suas-atribuições fiXadas pelõ' Deéretó-Lei nO 73, de ,21 de novéinbro de
1966, regulará" nos teI'/llos desta lei, a constituição, a orglUlízação, o
fllncionamenlo e a fiscalização das"pessoas jurídicas a que alude o artigo 1°
desta lei.

-§ 1° - Passam a compor o Conselho Nacional de Seguros Privados
CNSP, além dos seus atuais integrantes:

a) 04 (qualro) représenlanles e seus respeclivos suplenles, indicados
pelas entidades nacionais' representativas dos respectivQs segmentos, sendo:
02 (dois) das Empresas de Medicina de Grupo; 01 (um) das Cooperativas de
Serviços Médicos; e 01, (~m) das entidades de aulo-geslão; e,

li) 02 (dois) representantes de beneficiários ou segurados de Plano~ ou
Seguros Privados de Assislência à Saúde.

§ 2° - Os representantes, e seus ~uplentes, a que alude. o parágiafo
anlerior, serão nom~os pelo Presidenle da República, com mandalo de 02
(dois) anos, podendo ser reconduzidos, dentre brasileiros de qualificações
pes!ioais adequadas. '

§ 3° - Fica criadl!> no âmbito do Conselho Nacionai de Seguros Privados
- CNSP, a Comissão 'Consultiva de Planos PrivarlGs de Assistência à
Saúde, que sefá compÚ~1apor reprellCntanles do selor, inlegranles do referido
Conselho.

M. 4° - ASuperintendência de Seguros Privados· SUSEP, além de
suas atribuições legais, será a ~utQra, sob a orientação.do CNSP, das
políticas e ações de que lrala o "capul" do artigo anlenor; devendo, para tanlo,
criar,,em sua estruturá orglUlizacionaL órgão especifico para' tai .iInali~ade.

Ar!. 5° - Fica instiluido o'Plano ou ,~eguro Padrão de'Assislência à
Saúde, que terá cobertura assistencial c011;lpreendendo pártos e tratamentos,
realizados exclusivamente nó Brasil, daS doenças relacionadas no Código
Inlernacional de Doenças da OrglUlização Mundial de Saúde, excelo:

I - doenças e lesões preexistentes à assinatura do contrato;
Il - tratamentos clínicos ou cirúrgicos experlmentajs;
III - procedimenlos, clínicos ou cirúrgicos, e próleses e órleses para fins

esiéticos;
1v: . inseminação artificial; •
V - /l"alamento de rejuvenescimen'to ou de emagi-ecimento com

finalidade estética;
VI- atendimento domiciliar ou remoção;
Vil - fornecimenlo de medicamenlos imporlados pafalrallÍmenlo

ambulatorial; ,
VUI· transplantes homólogos ou heterólogos;
IX - fornecimento de próleses, órleSCll,l:'seus acessórios nirQ ligados ao

ato cirúrgico, bem como importados, ainda que ligados ao ato
cirúrgico; .

X - procedimenlos odonlológicos, salvo o conjunlo db'serViços vollado'
~ prevenção e manutenção básica da saúde dentáriiÍ, assim
cóÍnpreendidas"a pesquisa e a remoção de focos de infecção

denwria;.profilaxia d" cárie denwria, cirurgia e lro,lumatologia
buco-maxilar de urgência; .

XI - tratamentos legalmente ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o
aspeclo médicu, ou não rt:iCOnhecidos pelas autoridades compelenles;
e,

XlI- casos de calamidade pública, cataclismas, guerras, comoções
inlernas e epidemias.

Parágrato Único - O Plano ou Seguro Padrão de Assistência á Saúde
pressupõe ainda:

a) - limite máximo de internação hospitalar em padrão de eníermaria
não inferior a 90(novenla) dias, por evenlo;

b) - limite má.'àmo de internação hospitalar em Centro de Terapia
Intensiva ou Similar, a critério do médico responsável, não inferior a
60(sessenla) dias, por evenlo, sendo cerlo que os limiles, fixados nesla alínea e
na anterior, não são cumulativos;

c) - alendimenlo médico-ambulalorial e hospitalar em serviços próprios
ou credenciados pelas operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde
ou reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário, de acordo com
labela aprovada pelo CNSP, quando, em casos de urgência ,ou .emergência
médica, não se demonstrar possível a utilização da aludida rede de
prestadores de serviços de saúde. No caso de Seguro Privado de Assistência á
Saúde, reembolso das despesllS decorrenles de qualquer dos evenlos
necessariamente cobertos, na' forma preconizada ~o incjso lI, do artigo 1°
desta lei; e

d) - cobertura integral ao filho recém nascido do beneficiário ou
segurado, desde que seja cadastrado como dependente! junto á operadora ou à
seguradora, alé o mes anleriur ao previsto para a realização do parto.

Art. 6° - As pessoas juridicas, autorizadas a operai Planos ou Seguros
Privados de Assislência à Saúde oferecerão, obrigatoriamenle, o Plano ou
Seguro Padrão, de que trata o artigo anterior, a todos os seus atuais ou futuros
beneticiarios ou segurados.

§ ,0 - Ficam facultadas a oferta, a contratação e a vigência de Planos ou
Seguros Privados de Assistência á Saúde que contenham redução ou extensão
da coberlura 'llSsislencial, dos prazos e padrão de conforlo de inlernação
hospitalar, inclusive em Centro de Terapia Intensiva ou similar" previstos no
Plano ou Segnro Padrão de que trata o artigo 5" desta lei.

§ 2° - Das propostas contratuais dos Planos e Seguros Privados de
Assistência à Saúde, com redução de cobertura prevista no Plano oa Seguro
Padrão, deverão conslar, explicitamen,te, declamção do beneficiário, ou
segurado contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade
do Plano ou Seguro Padrão, coníorme o caso, e que o mesmo lhe foi oferlado.

Art. 7° - Os contratos ou equivalentes, firmados entre as operadoras de
Planos Privado~ de Assistência à Saúde ou as Sociedades Seguradoras e os
respectivos beneficiários ou segurados, lerão renovação aulomálica por prazo
indeterminado, aplicando-se os termos desta lei, não cabendo denúncia
unilateral por parte das prestadoras de serviços, salvo por inadimplência dos
beneficiários ou segurados.

Art. 8" - Será tàcultativa a fixação de franquias, carências e limites
financeiros nos conlralos de Planos e., Seguros Privados de Assistência à
Saúde.

Parágmfu Único - Estipuladas as carências. o prazo de duração du
contrato será, no mínimo, o dobro do tempo"da maior delas.

Ar!. '9° - Fica facullada a m/1ioração do valor das contraprestações
pecuniárias, preestabelecidas nos contratos de Planos e Seguros Privados de
Assistência à Saúde, também em razão da idade do beneficiário ou segurado,
desile que expressamenle sejam previslas as fuixas elárias e os percenluais de
reajuste incidentes em cada uma delas.

Ar!. 10° - O Poder Execulivo regulamenlará esla lei no prazo máximo
de 90(noventa) dias, contados da sua publicação.

Arl. 11 • As pessoas jurídic\,s, referidas no arligo 1° desla lei, lerão
prazo de 180(cento e oitenta) dias, cOl)tados da publicação do Decreto
regulamentador do presente Viplóma Legal, para registro e cumprimento das
exigências eslabe1ecidas para o exercício da atividade, adequando o equilíbrio
econômico-financeiro dDs contratos relativos a Planos ou Seguros Privados de
Assistência á Saúde, por elas operados, á cada reaÍidade de aplicação do
,previsto nesla lei.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em conlrário.
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COMlssAo DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA

PARECER REFORMULADO
"e 11. RELATÓRIO E VOTO'OO RELATOR

Durante a discussão da matéria, acolhendo sugestões,
modifiquei o artigo -,o do substitutivo apresentado, que passa a ter a
seguinte redação:

Art. p. Nos contratos ou equivalentes, firmados entre as
lA' do de Assistência à Saade ou as

°spef"!Jed'daO~Ss g~uPr:Jg:as e
n
: re~pectivoS benificiários ou segura~os,

OCI ""' .......~ ., rt d s prestadoras de serviços
não caberá. d!n~ncco'anUtraniltuatealrasla~popar ~a~mplência dos beneficiários
durante a vtg",ncla ,
ou seguraaos.

Sala dá Comissão, 13 de dezembro de 1995.

111 • ~ARECER DA COMISSÃO

A Comissão de seguridade Social e Famllia, em reunião
ordináffa realizada hoje, opinou unanimemente, com substitutivo, pela
aprovaç~ do Projeto .de Lei n° 4.425194 e dos Projetos de Lei de nOs
929/91, 4.572191 e 4.417194, e pela rejeição ..qo, de nO 944/95,
apensados, nos termos do parecer do relator, Deputado Iberê Ferreira.
Os Deputados Eduardo Jorge, Humberto Gdsta, 'José Augusto e Marta
Supiicyapresentaram voto em separado,

Estiveram presentes os Senhores Depütagos:

Roberto Jerh3rson, - Presidente; Mauri Sérgio, e Ibe~
Ferreira, Vice-Presidentes; Alexandre Ceranto, Carfos Magno, Ceci
Cun/Ja, Femando Gonçalves, Jair Soares, Jonival Lucas, Jos~

Coimbra, - Ursicino Queiroz, E/cione Barbalho, Euler Ribeiro, José
Pinotti, Darcisio Pe'rondi, Rita Camata, Rubens Casac, Saraiva Felipe,
Alcione AthayrJe, Amaldo Faria de Sá, Ayres da Cunha, Célia Mendes,
Agnaldo Timóteo; Jofran Frejat, José Unhares, Amon Bezerra, ·Cipriano
Correia, Osmánio Pereira, Tuga Angerami, EUas Murad, Jovair Arantes,
Eduardo Jorge, Humberto Costa, José Augusto, Marta Suplicy, Serafim
Velizon, Femando Zupp.o, Sérgio Arouca, Luiz Buaiz, José EgyrJio e
Jancf.ira Feghall; .

sala da Cômissão, em 13'de dezembro de 1995.

Qf;;~(~~
Deputado "08E~TO Jt=FF#N I

.Presidente 'l._

COMISSÀO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA

SUBSTITUTIVO - CSSF

"Dispõe sobre Planos e Seguros
Privados de Saade e" dá outras
providências".

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1- • As sociedades segu(adoras .as empresfls de
medicina de grupo, .as cooperativas de serviços médICOS, fls ertldades
ou empresas de autQ-gestão ou ainda. oufras pessoas juridlcas .que
atuem sob a forma de ~staçãó direta JU intermediação de serv(ços,
bem como na cobertura de risco de assistência à saaéle, sem P.ffJjuizo
do cumprimento da fegjs/ação esp.ecffica que rege a sua atividade,
obedecérão asd~ pt!3vistas nesta rei, quando na operação de
Planos de seguros PriVados de Assistência à Saade:

§ 1° • Comp'reende-se {la assistência à ~aade: á assistênpia
médica ambulatonal, hospitalar, preventiva, OdontológICa,
farmacêutica,. e· outras conside(adas ,!ece~árias';3 proteç~,! e à
manutenção da saúde, a juizo de profiSSionaiS, legalmente haoJlitadds,
observados os termos desta lei e o contratado entre as partes.

§ 2°. Para o cumprimento das obrigações constantes no
contráto, as pessoas juridicas poderão:

I • Nos Planos Privados (ie Assistência à Sa'Dde, manter
serviços próprios' credenciar pessoas ffsicas ou juridicas legalmente
habiDtadas e reembolsar o beneficiário das despesas decorren,tes de
eventos cobertos pelo plano;. • ..

11 • Nos Seguros Privados de Assistência à Saude, ,tão só
reembolsar o segurado ou, ainda, pagar, por ordem e conta deste,
diretamente aos prestadores livremente esc9~hicfos pelo s~urado, as
despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.

Art. 2" - As pessoas juridicas pperadoras de Planos ou
Seguros Privados de Assistência à Saude se~o autonzat;tas a
funcionar por Portaria do Ministro da Fazenda, mediante requenmento
dirigido ao Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e
apresentado à Superintendência de Seguros F?rivados - SUSEP,
atendidas as exigências e as formalidades desta lei,

§ 1°. Para fins de concessão ou revalidação do registrq, as
pessoas jurldicas deverão observar e comprovar as segumtes
exigências:

, a). registro prévio nos Conselhos Regionais de "1edicina e
de OdontolDJlia competentes, conforme o caso, em cumpnmento ao
art. 1° da Lei nO 6.839, de 30 de outubro de 1980;

b)- insta~ações e. equipamentos adequados à finalidade de
prestação dos serviços;·

c)- recursos humanos qualificados;

d)- discriminação dos s~rviços oferecidos diretamente,
daqueles a serem prestados por terceiros;

e)- indicação da capacidade.d~ atendimento e"! razão dos
serviços a serem prestados aos beneficlanos ou segurados, e

f)- especificação'da área geográfica coberta. pelo Plano ou
pelo Seguro Privado de Saúde.

§ 2" • As sociedades seguradoras ficam dispensadas do
cumprimento d~S condições estabelecidas nas alfneas "à"" "b", "d" e
"e" do parágrafo anterior.

§ 3° - O número·d.o'.certificado do registro, -ex1Jedjr!o pela
SUSEP, áeverá constar dos' instrumentos contratuais referentes <lUS
Planos ou aos Seg~ros Privados de Assistênpia à Saúde,

§ 4°· O registro podera ser cancelado. a qualquer tempo,
por decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP em
dec,!rréncia de infração ou i,!observt!mciá a preceitos legais: em
particular aos contld.os nesta lei e seus atos regufamentares e na Lei
de Defesa do Consumidor. .

§ 5°_ Cancelado o registro, a pessoa juridica ficará proibida
de comercializar novos contratos, devendo, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias,regularizar sua situação ,ou encerrar suas atividades,
assegurado aO beneficiário ou segurado de Plano ou Seguro Privado
de Assistência à Saade o direito de ingressar em ouúo plano ou
~uro a ~ul! livre e~co!ha, devendo Pf?scolhiaa assumir os periOdos
de .caréncla já .cumpndos pelo beneficlano ou segurado.

. § 6° • A responsabilidade dos dirigentes, acionistas, s6cios
cotlsta~ ou cooperados de qualquer das operadoras.' de Planos
Privados de Assistência à Saúde equipara-se, na hipótese do § 4°
deste artigo, às imputadas aos dirigentes, acionistas ou sócios
quotistas das Sociedades Seguradoras. .

Art.. 3". O Conselho Nacional' de Seguros Privados 
CNSP, sem embargo de suas atribuições fixadas pelo Decreto-Léi nO
73, de 21 de novembro de 1966, regulará nós termos destalfel, a
constituição, a organização, o funcionamento e a fiscalização das
pessoas jurldicas a que alude o'artigo 1° desta lei.

. §1° ~ Passam a compor o Conselho Nacional de S~uros
Pnvados - L:NSP, além dos seus atuais integrantes:

a) 04 (quatro) representantes e seus respectiVos suplentes
indicados pelas entidades nacionais representativas dO$ respectivoS
segmentos sendo: 02 (dois) das EmRresas de Medicina de Gruflfr 01
(um) das Cooperativas de Serviços Médicos; e 01 (Clm) das entldádes
de auto-gestão; e
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bJ 02 (dois) representantes de beneficiários ou seuurados de
Planos ou Seguros Privados de Assistência à Saúde. . .

§ 2" • O~ representantes e' seus suplentes;'a que alude o
parágrafo a{l.terior, ser50 nomeados·pelo Presidente da República, com
mandato de 02 (dois) anos, pociencio ser reconduzidos, dent~
brasileiros de qualifiç;ações pessoais adequadas.

. § 3° • Fica criada, 1)0 lImbito-do Conselho Nacional de
Seguros Privados - CNSP, a Comissão Consultiva de Planos Privados
de Assistência à Saúde, que será composta por representantes do
setor, integrantes do referido Conselho,

Art. 4° • A Superintendência. de Seguros Privados - SUSEP,
além de suas atribuições legais, será executora, sob a orientação do
CNSP., das polfticas e ações ,de que trata o "caput" dl?art!go anterior,
devendo, para tanto, criar, em sua estrutura organizaCIonal, órgão
especifico para tal finalidade.

· Art. 5°· Fica instituido o Plano ou Seguro Padr50 de
.. Assistência á Saúde, que terá cobertura assistencial comp-reendendo
Partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, das
doenças" relacionadas no Código Internacional de Doenças da
Organização Mundial de Saúde, exceto;

1- doenças e lesões preexistentes à assinatura do contrato;
11- tratamentos clfnicos ou cirúrgicos experimentais;
/li - Procedimentos, clfnicos ou cirúrgicos, e pr6teses e

Meses para fins estéticos; .
. IV - inseminação artificial;
· V - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento

com finalidade estética; '.
. . VI- atendimento domiciliar ou remoção;

VII - fornecimento de medicamentos importados para
tratamento ambulatorial; . .•
. V/II- transplantes homólogos ou heteró/ogos;

., IX - fomecimento de pr6teses órteses e seus acessórios não
ligadq~ aq a.to cirúrgico, bem como importados, ainda que ligados ao
ato ClrurglCO, .'

X - procedimentos odontol6gicos, ' salvo o conjunto de
serviços voltado à prevenção e manutenção básica da saúde dentária,
assim compreendidas a pesquisa e a remoção de focos deAinfecção
dentária; profilaxia de cárie dentária, cirurgia e, traumatologia
buco-maxilar de urgência. .

XI - tratamentos legalmente i/lcitos ou antiéticos, assim
definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas
autoridades competentes; e .

XII - casos de calamidade pública, cataclismas, guerras
comoções internas e epidemias.

Parágrafo Único. O Plano ou Seguro Padrllo de
Assistência à Saúde, pressupõe ainda:

a)- lim/f!] máximo de internação hospitalar em padrão de
enfermaria não inférior a 90 (noventa) dias, porevento;

· b)- limite máximo de intemação hospitalar -em Centro de
Terapia Intensiva ou similar, a critério do médico responsállel, não
infenor a 60 (sessenta) dias, por.. evento, sendo c.erto que os limites,
fixados nesta alfnea e na anterior, não são cumulatIVOS;

- c)- atendimento médico-ambulatorial e hospitalar em
serviços pi'óprios ou credenciados: pelas operadoras de Planos
Privaaos de Assistência à Saúde ou reembolso das despesas
efetuadas pelo beneficiário, de acordo com tabela ap.rovada pelo
CNSP quando, em casos de urgência ou emergência médica, não se
demonstrar ~lve/~a ..iUtilização da aludida rede dê prestadores-ele
serviços de saúde. No caso de Seguro Privado de Assistência à
Saúde, re.embolso das despesas decorrente§i de qua~qut?r dos even{os
necessanamente cobertos, na form;J preCOnizada no mClso li, do artIgo
1° desta lei; e

dJ- cobertura integral ao filho recém nascido do beneficiário,
ou.segurado, .desele que seja cadastrado com9 dependen.te, junto à
operaâora,' oil à seguradora, até o mês antenor ao prevIsto para a
realização do parto.

Art 6°· As pessoas jurldicas, autorizadas a operar Planas
ou Seguros Privados de Assistência à Saúde oferecel'ÉÍo,
obrigatoriamente, o Plano ou Seguro Padl'ÉÍo, de que trata o artigo
anterior, a todos os seus atuais ou futurQ.s beneficiários ou segurados.

§ 1° • Ficam facultadas a oferta, a contrataçllo e a vigência
de Planos ou Seguros Privados de Asslstência à Saúde que
contenham redução ou extensão da cobertura assistencial, dos Prazos
e padl'ÉÍo de conforto de internação hospitalar, inclusivp. em Centro de
Terapla Intenslva ou similar, previstos no Plano ouSeguro Padrllo de
que trata o artigo 5" desta lei.

§ 2" • Das propgstas contratuais dos ~/anos e Seg,f.![Os
Privados áe Assistência à Saúde, com redução de cobertu~a. preVIsta
no Plano' 'ou Seguro Padr5o, deverão constar, expliCitamente,
declaraçllo do beneficiário ou segurado contratante éle que tem
conhecimento da existência e disponibilidade. do Plano ou Seguro
Padr5o, conforme o caso, e qu~ o me$mo lhe fOI ofertado.

Art. .,.. Nos contrato~ pu equiv.alente,s, firmad9s entre as
oradoras 4e-·P/anos Privados éle Asslstêncll! ~ Saude ou as
~iedades Seguradoras e os respectivos beneficiános qu segurarfos,
não caberá denúncia unilateral por parte das prestadoras de serviços
durante a vigência contratual, salvo por inadimplência dos beneficiános
ou segurados.

, Art. se· Sefá facultativa a fixação de franquiaS. c<!rências fi
limftes financeiros nos·contratos de Planos e.Seguros Pnvados de
ASSiStêneia à saúde., .

. Parágrafo ÚnIco • Estip'uladas as carências, o Pf8Z0 de
dur:ação do contrato será, no m/nimo, o dobro do tempo ~ malar
delas." , .... " , d-Art. 9" • Fica facultada a ma)oraçcro uO vaior a"
contraprestações pecuniárias ~stabelecidas nos contratos de
Planos e seguros Privados de'Assistência à Saúde, também em ra~40
da idade do beneficiário ou segurado, desd,e qUfil expressE}mt?nte sejam
previstas as faixas etárias e os percentuaIs de reajuste mcidentes em
cada um delas. .

, Art. 10· O Poder Executivo lWulamenta[á esta lel no prazo
'máximo de 90 (noven,ta) dias, contados da sua pu~!'c~~ão.

Art 11 • As pessoasjurldicas reféridas no art{fjo 1° desta lei,
terão prazo de 180 (ISento e oitenta} dias,·'COntados da publica~40 do
Decreto regulamentádor do presente' DiPloma Legal, para regl~tro fi
cum.P.rimento das exigências. estabelecidas para .0 exerclC10 da
ativídade adequãndo o equilfbrio econ6mico-financelro dos contratos
relativos'a Planos e seguros Privados de Assistênçia ~ SaúdE!, por
elas operados, à cada realidade de aplicação do preVISto nesta leI.

Art.12 .' Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as diSpOSições em contráno.

~rde 1995:

R~

VOTOS EM SEPARADO DOS DEPUTADOS I;DUARDO JORGE,
JOSÉ AUGUSTO, MARTA SUPLlCY E HUMBERTà'cOSTA

j- RELATÓRIO

.•Projeto <le Lei nD 4.425/94 de autoria do Senador Iran Saraiva, aprovado
pelo Senado Federal tem po'r objetivo impedir que os planos de SllÚde privados' aos tipos
seguro-SllÚde, inedici!'a de grupo, auto·gest!o, ou assemelhados, excluam da cobertura
quaisquer doençaS ou lesões, exceto trntamentos clínicos experimentais, cirurgias plásticas
estéticas- Dia restauradoras de função, tratamentos de rejuvenescimento e elllagrecimento
com finalidade \:stética, acidentes, lesões e quaisquer consequências da ingeatllo de bebida
a1cnOlica ou de uso de drogas psico;ativas e I~s intencionalmente auto-inJligidas. •

. O Projeto de Lei nD .929/91 do Deputado José Augusto Curvo se propõe a:
disciplinar os planos de assistência médico-hospitalar e assemelhados em defesa dos
usuários, tendo em vista a ocorrência de exclusões de atendimcntos, consagrando princlpios
de integralidade e continuidade, além de vedar a estipulação de carências.

O Projeto de Lei n" 4.417/94,do Deputado Elias Murad, garante a cobertura
ele todas as enfermidades relacionadas na Classificação Intemacional das Doenças da
Üfganiiação Mundial da Saúde, abprda questões relatiy...1i p'reservação d~ sigilo médico e
obriga ás empresas a se registrarem'nos Conselhos Regionais de Mediciná, êemetendo'SUa
regularnentaç!o aos órgãos dirigentes do Sistema Único de Saúde.. ,
,j.'i.J. :.' ,O Projeto de Lei ri' .4,572 /94, de autoria do Deputado' José Dirceu, na
iDesma linha dos demais, impedea existência de clausulas restritivas quanto ao atendimento
propõe a ampla Iiberdad~ de escolha de profissionais, hospitais, laboratórios e d~
serviços, dos meios diagnósticos e terapêuticos. Propõe também que os honorários médicos
sejam pagos de acordo com a tabela da AMB e estabelece que os reajl,lStes das mensalidades
adotem os mesmos índices d()s reajustes salariais. . ..

Define o Conselho Federal cfe· Medicina como o orgão de fiscalização e
nonnatizaç!o. Além disto, Il.lsegura. o .reembolso .dQ, SUS das despesas efetuadas no
atendimento médico-hospitalar e ambulatorial aos seus contratantes. Cria urna modalidade
de seguro ou resseguro para cobrir durante seis me... ;, inadimplencia decorrente ,do
desempreg(), bem como, em caso de falSncia 01! extinção da empresa; a preservação do

. direito do USlJário, . . ..
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Estabelece que para os usuários que tiverem contnbuido por mais de tres
anos não será permitido reajuste em funçao da idade,e considera com fins lucratrivos todas
as empr..... que ofereçam planos de saúde. .' ..
' O ilustre Deputado Agnelo Querroz apresentou, tambem, projeto sobre o
tema em questão com igual preocupação de regulamentar a matéria.

VOTO EM SEPARADO

As empresas privadas de saúde que movimentaram no ",?O passado ~erca de
·7,4 bilhões de reais e que muitas vezes, em1)mção da obt~n~ão do lttulo de enudade de
utilidade pública e/ou filantrópica deixam de recolher contnblllções que, em grande parte,
Se destinam á Seguridade Social, atendem, hoje cerca de 35 miJbões de pessoas.

De acordo com levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina,
.~.C!!'Pr~ CQ/>rem SetlS custos com despesas hospitalares e médi~as dos c~IÍJ::eniados

com apenas 25% dos recursos aITej:adados,. auferindo vultosos lucros com a
comercialização da saúde

: O Dr. Antonio Ezequiel de Araújo Neto, Promntor de Justiça dos Direitos do
tonsumidor, em seu depoimento na Subcomissão Especial de Saúde para Regulamentação
i1Old'lanos e SegurOli de Saúde, declarou que os planos de saúde e os segur.os-saúde
desenvolvem suas atividades á margem de qualquer disciplinamento legal especifico e que a
SUSEP - Superintendência dos Seguros Privados - que deveria fisca1iZar esta atividade
OW!ifestou-se em sentido oposto, porque são nebulosos os conceitos de plano de saúde e de
seguro saúde.

Segundo Odepoente, a falta de regulamentação legal e a inexistê~ciá de um.
sistema de coordenação, fiscalização e controle desta atividade tem dado margem a toda
sorte. de abusos e ilegalidades contra os consunúdores. Verifica-se que os contratos destas'
empresas, cada veZ mais se parecem entre s~ constituindo um verdadeiro cartel. Os prazos
de carancia, as clausulas de exclusão, o tempo de pennanência em UI1 são praticamente os
mesmos, assim como 05 aumentos abusivos e inexplicados das mensalidades.

A1iàs, os prazos de carência, a exclusão do atendimento de determinadas
patologias, a fixação do tempo de pennanência em UI1 e o vagq conceito de doença pré
existente são absol.utamente inaceitáveis diante da étic,! que deve nortear a atividade de
assi5t.!ncia médica, seja ela pública ou privada.

Os contratos dos planos de saúde ,e seguro saúde estão eivados de abusos e
violancias 1!9 Código do Consumidor que em seu artigo 51, é claro:

"SãonjlÚlS de pleno direito as .clausulas contratuais
que imponham ao consumidor iniquidades, que'
coloquem o consumidor. em desvantagem exagerada,
que imponham ao consunúdor uma onerosidade
excessiva, que sejam incompativeis com a boa-fé e a
equidade." ' .

O que regula o contrato no mundo de hoje é a boa-fé e a e<jllidalle. Não se
diz mais que contrato faz lei entre as partes. Não se pode dizer que'o contrato é intocável.

Sempre que o contrato provocar q!l1 desequilíbrio em relação á parte mais fraca,
e,ste conrtrato deverá ser revisto. Os contratos de planos de saúde e de seguro saúde estão
trAvados por uma clausula de inegoeiabilidade, são verdadeiros contratos de adesão que não
admitem revisão de qualquer clausula contratual. Assim, eJ?llIlÍOar uma c1auSlÚa contrAtual a
fim de garantir o equilibrio da relação juridico-contratual que eventuabuente beneficie o
consumidor é impossível.

Ainda, de acordo com o Dr. Antonio Ezequiel de Araújo Neto, as atividades
dAS empresas de pl,anos de saúde chegaram a um grau de liberalização de tal ordem que hoje
trabal1uun com franquias. A UNJMED, p0r exemplo, trabalha com franquia. gasta montar
um hospital em qualquer lugar do Brasil e obter a franquia. O consunidor pensa que está
sendo atendido, por exemplo, pela UNlMED, mas não está. '

. Outra questão que deve ser registrada, é a distribuição de título de utilidade
pública para empresas que lidam com planos de saúde. É importante lembrar que uma vez
oIltido o titulo rrtilidade pública, a está dispensada do recolhimento da contribuição do
empregiKIor para o custeio da Seguridade Social, pode receber verbas públicas e ~quer
doaçIo de particulares á esta entidade poderá deduzir de Slla renda bruta para efetto do
Imposto de Renda. Imogine-se estas ,elj1presas que no ano .passado-moVlmentarll1l1 7,4
bilhões de reai!, estejam dispensadas !Ié cófitribuir com a ~eguridacje S;>"i,,!> posilam rec;eber
verbu públicas e ainda estejam autorizadas a'realizar sorteIos pelo M!Ulsténo dA Fazenda.

Os plllllos.de saúde e os segm:os-saúde teIh desconsiderador~ básiCAS; na
relaçao dos mé<!icos com os pacientes e seus familiares. A pretex!o de solvência financeiIa..
maximizaçIo do. Iucroli. economia de equip~entos, ,~es humanos mom:m. ou ficam
inválidos. A morte é permirtida em nome da saúde financeua das e!"presas e Amsegurança é
veodida com o titulo de segurança. .

O Artigo .9" do Código de Etica Médica' é çategórico AO alirnlar: A
MEDICINA NÁO PODE EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA OU DE QUALQUER
FORMA, SER EXERCIDA COMO COMÉRCIO.
, A restrição de tratamento, a discriminação de doentes e de doenç~ A
timitação do zelo, o impedimento das internações e tratament~s adequados C?~em
frontalmente com ÓCódogo de Ética Médica e com o disposto no arugo 6~da ConsttituiçJo
Federal.

Pelo artigo 6· da CollstÍtjÜçãÕ Federal, a saúde.eum direito social. Isto
Iignificà dizei- que'A saúde decvce ser tratada como um direito públicó, ,ip.ie 50 insere como
uma das obrigações do Éstado cuma das prioridades nacionais, Em termos Priticos, quando
.1lOJ defrontamos com um direito soci.í, não existe direito privado que lhe,~,frente, pois
'J!c?sso orderwnento jurídico opera segúndo o principio da precedêl)cia do direito público
JObre o direito privado, da superioridade do direito coletivo sobre o direito individual.

A lIlide Dio é fàculdade qne se :ft'agmente, nem é bem que se negocie sob
coodições que apequenem sua natureza e desvirtuem sua essaneia. Saúde é um conceito

totalizador, social, coletivo, que não admite excessões, nem comporta restrições,
preconceitos ou discriminações. ..' •

Não atender moléstias pouco lucrativas, Dio cuidar,de doençAS que e:agem
IIIIior ~, di5criminar pacienies crônicos, configuram ~~ o~ ~ dimens50
privada desborda de seu campo e invade grotescamente o dominio público, privatizando-o

. em seus objetivos fundamentais, defil\Ídos pela Constituição em seu artigo 3· que
transcrevemos a seguir:

1- construir uma sociedade livre, justa e democrática
11 - garantir o de5ellVo1vimento social
m-erradicar Apobreza e a marginalização e reduzir AS de~dades ,sociais

e regionais
IV - promover'o bem de todos, sem preconceitos de' origem, raça, ,sexo,

idade e quaisquer outra5 formas de discriminação.
Diante das considerações feitas 7'lÍÍJali'll'do o substitutivo apr~ntado pelo

nobre Deputado Iberê Ferreira, concluimos pela necessidade de apresentação <le VOTO~
SEPARADO, uma vez que o substitutivo do ilustre relator, em que peoe sua'notória
competência e dedicação, não atende AOS objetivos' de disciplinar as~e. deste setor e
criar condiçõe5 de maior equilibrio nas relações cQntratuais entre os USU8f!OS e AS empresas
de plano~.e de ~IfOHaúde, assim como as relações entre o setor público e o setor
privado.

Entendemos que o registro, a autorização para funcionamento, a fiscalizaçio
e Anormatiução das atividades de assistência médica·devem ser real~c1a;' pelo ~stério

da'Saúde, ainda que o Ministério da Fazenda tenha'e mantenha Sllas atnbUlcõcs relauvas às
atividades de .eguro.As atividades de saúde s_, muito especificas, inclusive as de seguro
saúde. para que estejam sújeitas àsm~ regras de outras atividades empresariais.

Nio concordamos também com a idéia da existência de um "plano c 1drão"
com as restrições a ele impostas. Esta proposta abre a possibilidade para a oficialização de
uma "medicina para os pobres", diferenciada negativamente e fere o preceito da
universalizaçio da ASsistência à Saúde.

A manutenção de um pçriodo de carêoeia é in« ,pativel com a atenção à
saúde e'não se justifica, inclusive do ponto de vista econômic, JIDa vez que estudos do
Conselho Federal de Medicina apontam que os custos destas empresas de saúde representam
apenas 25% de seu fàturamento, alem .de que as possibilidades de utilização imediata dos
serviços seriam ·largamente compensadas por aqueles que pagam por anos, sem nehuma
utiIiz io.

. aç. .. NIo está préyisto o ressarcimento do SUS, quando da sua utilizaçio peIu
peSSoas conveniadas. Todos sabemos que os procedimentos mais caros acabam ~o
prestados pelos sCrviços estatais, em que pese sua situação de penúria, contrA a maraviJbosa
situação financeira das empresas de plano de saúde e de seguro saúde que no ano passado,
mobilizou '7,4 biIbões de reais, atendendo mal a 35 miJbões de pessoas, o que representa
mais da metade dos recursos federais para o Ministério da Saúde que deve atender a cerca
de 120 milhões. Além disto, a lei permite o desconto de 100"/0 das despesas com saúde, o '
que significa renúncia fisCal e consequentcmente menos dinheiro par ~ Sf!S.

. Desta forma, apreoentamos AOS nobr~ colegas o substitutIVO anexo

coMiSSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA-

PROJETO DE LEI N" 4.425/94
(DO SENADO FE!JERAL)

Dispõe sobre Planos e Seguros Privados
de Saúde e dá outras providênci~ •.

O CONGRESSO NÀCIONAt:1lecreta:

Art.1· - As silciedades seguradoras, as empresas de medicina de grupo, as
cooperalivas do serviços médicos, as entidaáes ou empr..... de 1Ill10 ge.iio ou ainda, outras
pessoas juridicas que atuem sob a forma de prestaçio~ ou intermediação de serviços,
sem prejUiió'l!ó cuinpriniõnlQ,da.1egislação especifica que rege !lI"- atividade, obedecerão as
diaposiç6es previstas néstillei,' quando na operação de Planos ou Seguros Privados de
AssislênciA á Saúde.

Ar!. 2' - As pessoas juridicas operadoras de Planos ou Seguros Privados de
Assistência à SllÚde serão autorizados a funcionar por "orlaria do Ministério da Saúde,
mediante requerimento ao Conselho Nacional de Saúde, atendidas as exigências e as
fonnalidades desta Ici. '.
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~ empresas constantes do art. ;;}:'obed,ecerão os seguintes

Ar!. 9" • Todas as empresas a que se refere ó artigo l° desta lei serão
caracterizadas como entidades com fins lucrativos

b) - a preservaçào d~s direitos do usuário em uma nova empresa, em caso
de extinção ou falênçia da e!l1presa contratllf\te original· .

NAR.TA SVPI.-ICY
bE:PlJTAl>A.

E.DVAR-CQ . :oR G-E:

b<=PtlTADo

ExceIentúslmo Senhor
Depatado LUJSEDUARDO
DD. PrealdeJIte
çamara doSDepli~oo

Parágrafó único. - O seguro ou resseguro cobrira:

a) • a inadimplência do usuário de~empregado durante seis meses;

Ar!. 8° - Não será permitido acréscime> no valor da mensalidade dos Planos
e Seguros Saúde. em função da idade, se o usuário já estiver contribuindo há msi5 de Ires
anos. .

Art. li" • As empresas de que trata o artigo I" terão 60 dias para adotarem
as providências adnlinistrativas necessárias ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 12' - Esta lei entrará em 'Vigor na data de sua publicação

.Art. 1)0 -Revogam-se as disposi?ões c ;ontrário

o p.... Rtf ..ntndO m...... _ ra\ItI.D cfu dnpKhD~
.posto .0 PL. ri' 4.4251D4, qUi det.rmlnou c IIH:mlO •
CEIC quanto ao mirllo, .onlgurando-c. -a"hIp61.II, oonlda
no .rtlg. 34, Inel•• li, do RICO. an.I.... 101 Raquerenln "

~~''f:e~.' ~'
ESID mE

REQUERIM

Art. 10° - Os orgãos dirigentes do Sistema do Sistema Único de Saúde
expedirão. no prazo de 60 dias. as normas complementares necessárias à plena aplicação
desta le~ assim çomo exercerão a fiscalização de sua ap)i<;llÇão de acordo com suas
respectivas jurísdições. •

···Reqúer a Instalação d!l Coml~São especial •
fim de analisar as propostas em tramltaçlo na
CAniára dos Deputados que tratam de "Plana. a
Seguros de Saúde". .

Senhor Presidente,

Requeremos a· V. Exa., nos termos do artigo 34, li, cio Regimento
Interno, a instalação da uma Comissão Especial a fim de analisar a dar parecer ao Projeto
da Lei nO 4.425194 que "Proíbe a exclusão'de cobertura de despesas com tratamento de
determinadas doenças em contratos que assegurem atendimento médico hospila., peIU
empresas privadas de segur.o:-saúde ou assemelhadas" e demais propostas em tramltaçio
nesta Casa que versam sobre "Planos e Seguros de Saúde".

JUSTI':ICATlVA

Por entendermos !r;ltljrem-se de matérias complexas e pol6m1cal,
solicitamos uma análise mais aprofundada com a participaçilo de parlamen!llrel e
representantes da sociedade civil, que vêm sé manifestando com preocupações 8CIlÍ'ca do
teor das propostas em tela. . '

SalientamoS' que órgãos do Ministério da Sáúde estão estudando o
assunto, onde jã existe um anteprojeto que deverá ser piOlocolado junto a esta Casa.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 1996.

Art. )0 ~ .As empresas constantes do ll,lt. 1°. desta le~ estão obrigadas a
garantir o atendimento a todas as enfermidades relaciónÀdaS 'na !O" Revisão da Classificação
Internacional das Doenças da Organização Mundial da Saúdê.-não podendo impor restrições
qualitativas ou de· qualquer natureza. .

Art. 4' •

§ 1° • o Conselho Nacional de Saúde fi.'OlI1Í as diretrizes e normas da
política de Planos e Seguros Privados de Assistência á Saúde, assin1 como:

I • regulará a <emtítuição, a organizaç~o, o funcio~ento e a fiscalização
do!l que exercerem as atividades a que se refere'.0 artigo 1°

n - Concederá cu canoelarà o registio das pessollll jurídicas operadoras de
Planos e de Seguros Privados de .Assistência à Saúde. "

sernços

e) - especificação da área geográfica coberta pelo Plano ou pelo Seguro
Privado de Assistência! Saúde. .

a) - registro prévio no respectivo Conselho Regional de Medicina ou de
Odontologia, conforme o caso;
as

§ 3° - o número.do Certificado de R::gistro expedido pelo Conselho Nacional
de Saúde. deverá- constar' dos' instrumentos .contratuais refer~ aos Planos ou aoS

Seguros de Assistencia á Saúde.

4° - o registro poder! ser cancelado a qualquer tempo, por decisão do
Conselho Nacional de Saúde, em decórrência, da inobservância do disposto nesta le~ nos
seus atos regulamentadores e na seguinte legislação:

a) -,Lei n° 8.078/90 que instituiu o Código de Defesa d~ Consumidor

b) • Lei n° 8.Õ80/90 e demais disposições, no que couber;

c) - Decreto-Lel n° 73/6f>, no que couber

d) - Lei nO 8.884/94, no que couber

m . estipulatá indices e demais condições técnicas· sõbre tarifM,
investimentos e outras relaÇões patrirnÇlniais II serem observadas pelas operadoras dos
Planos e Seguros Privados de Saúde

c) - recursos humanos q":illficados;

d) • discIjminação dos serviços oferecidos diretamente. daqueles a serem
prestadosPor~reeiro~

e) ~ demonstrw,,[o!le capacidade econõmico.-financei,ra

d) • indicação da.capacidade de atendimento em razílÓ'dos sernços a serem
prestados aos usuários: •

b) • instalações e equipamentos 'adequados ! finalidade da prestação dos

VI ·fixarà as normas gerais de contabilidade e de estatística a sereln
observadas pelas operadoras de Planos Privados de Assistência á Saúde

_ Y1l - estabel=á as diretrizes das operações de resseguro, relativas ás
empresas de llliínos Privados de Assistência á Saúde. -

§ 2° • Para fins de concessão ou revalidação do registro, as pessoas jurídicas
deverão observar e comprõvar as seguintes exigências bási.as: .

Ar!. 7" - As empresas referidas no artigo l° terão obrigal6riamente que
segurar ou ressegurar seus contrató8~ .

IV 'fL'<lIfá as caracteristic;lJl gerais dos contratos de Seguros e de Planos
Privados de Assistência áSaúde' ,

a) - liberdade de escolha do médico pelo paciente e dos estabeIecim~os

hospitalares, laboratoriais e demais serviços complementares pelo paciente. .

li) - liberdade de escolha dos meios diagnósticos i, terapêuticos Pelo médico,
sempre em beneíície>do paciente .

Art. 5° - É vedado a empresa contratante estabelecer qualquef exigência que
implique na r':"elação de diagnósticos e fatos de que o médico ~nlui.conhecimento devido
ao exercicio profissional. .

Art. 6" - O Sistema ÚiJico de 'Saúde será reembolsado pelas empresas que
trata o artigo 1°. das despesas efetuadas no a~dimento médico-hospitalar e ambulatorial a
seus contratantes. .,
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ATO DA PRESIDÊNCIA

Setembro de 1997

o Presidente da Câmani dos Deputados, no uso de
suas atribuições,· decide, nos termos do artigo 34, inciso lI, do Regimento
Interno, constituir Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer
sobre o Prpieto de Lei n° 4.425, de 1994, do Senado F~deral, que "proíbe à
exclusão de cobertura de despesas com tratamento de detenninadas doenças
em contratos que asseguram atendimento médico-hospitalar pelas empresas
privadas de· seguro saúde ou assemelhadas" e demais propostas Clll
tramitação nesta Casa que Versam sobre "Planos e Seguros de Saúde", ~

RESOL VE:

1· deslgnar para compô-Ia, na forma indic$ pelé\S
Lideranças, os ºqlutados constantes da relação anexa;

II - convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação e· eleição de seus Presidente e Vice-Presidentes ~

realizar-se no dia 28.8.96, 4~ feira, às 14h30min., no Plenário n° 14 do
AnexoU.

Brasília, J ~de aepsto de 1996
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Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre o Projeto de
Lei nO 4.425194

Bloco Parlamentar PFLlPTB (7)
Titulares: Ayres da Cunha, Euler Ribeiro, Iberê Ferreira, José Coimbra,

José Múcio Monteiro, Lima Netto e Roberto Jefferson
Suplentes: Fernando Gonçalves, Jair Soares, João Magalbaes, Lama

Carneiro, Luciano Pizzatto, Osvaldo Biolebi e Rogério Silva

Bloco Parlamentar PMDBIPSDIPSIJPSC (6)
Titulares: DarcíSlO Perondi, Eliseu Padilha, Genésio Bernardino, José

Pitlotti, Pfuhêfro Landim e Saraiva Felipe
Suplentes: Elias Abrahão, José Aldemir, José Luiz Clerot, Laire Rosado,

Marcelo Teixeira, 1 vagá

Bloc~ Parlamentar PPBlPL (6)
Titulares: Cunha Bueno, Herculano Anghinetti, José Egydio, José

I.inbares, Pedro Coma e Talvane Albuquerque
Suplentes: Basílio Villani, Jofran Frejat, Luiz Buaiz, Severino Cavalcanti, 2

vagas

PSDB(S)
Titulares:

Suplentes:

PT(3)
Titulares:
Suplentes:
PDT
TttuIar:
Suplente:
PSB
Titular:
Suplente:
PCDOU
Titular:
Suplente:

Carlos Mosconi, Ceci Cunha, Eduardo Mascarenhas, Jovair
Arantes e Zulaiê Cobra
B. Sá, Márcia Marinho, OstnâJrio Pereira, Rommel Feijó e
Vanessa Felippe

Arlindo Cbinaglia, Eduardo Jorge e Humberto Costa

Fernando Ribas Carli
Vicente André Gomes

Sérgio Guerra
JoãoColaço

Agnelo Queiroz
Jandira FeghaIi
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O SR. L~RESIDENTE (Heráclito Fortes) - Finda 1 - manifestação esportiva, impedin~o ou sufo-
a leitura do expediente), passa-se ao cando o grito no peito do torcedor diante do gol que

I' A ~EQU~NO EXPEDIENTE dá o tftulo a seu time ou à seleção de seu pafs;

Tem a palavra o Sr. Simão Sessim. 2 - manifestação cultural, fazendo calar os pí-
O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronuncia faros do Nordeste, os cânticos de rodas e das ciran-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!As e Srs. das, as festas juninas, o carnaval, desmontando as
Deputados, foram-me encaminhadas reflexões im- apresentações das grandes orquestras, dos corais,
portantes com referência ao Projeto de Lei n.21.164- das festas populares;
O, de 1991. 3 - manifestação polrtica, impedindo os comí-

A matéria tramita neste Congresso desde cios, os ·showmfcios·, a propaganda, calando a
1991, originária da Mensagem n.SI 249/91, do Poder boca e favorecendo o capital que pode difundir os
Executivo, que visava regular os valores de multas a outdoors e comprar a mfdia impressa e a eletrônica;
serem cobrados por infrações à legislação ambiental 4 - manifestação religiosa, fechando igrejas,
em vigor. calando sinos, parando as Procissões, esvaziando

Ao ser analisada nesta Casa, sofreu acrésci- as quermesses, deixando sem alMo os cansàdos e
mos e alterações originários das ponderações das sobrecarregados, chamados pelo Senhor Jesus,
Comissões às quais o projeto de lei foi submetido, para ouvir a Sua palavra.
respeitados os prazos e apreciadas as emendas Nobres pares, o Projeto de Lei n.!! 1.164-0/91
submetidas à colação dos nobres pares.Transcor- quer fazer calar a voz dos púlpitos, a oração dos al-
rendo in albis o espaço de tempo pertinente ao ofe- tares. Quer calar a Deus e matar a fé. É contra o tor-
recimento de recurso ao Plenário, contrário ao texto cedor, contra alegria, contra o polftico, contra o ho-
aprovado, que poderia ter sido aposto por qualquer mem, contra Deus.
Parlamentar desta Casa nesta Legislatura, foi a ma- Que o Poder Executivo, autor desse projeto ve-
téria encaminhada ao Senado Federal em 1995, xatório para a Nação brasileira, na pessoa do Sr.
com as contribuições e adendos aqui surgidos. Presidente da República, o sociólogo Fernando Hen-

Na Câmara Revisora, a matéria foi objeto de rique Cardoso, o único que está autorizado, retire
apreciação das Comissões e do Plenário, sujeita a essa iniqüidade e tramitação, que inviabilizará o futu-
longos debates e estudos aprofundados, dos quais ro promissor deste Pafs.
são testemunho os Anais do projeto de lei menciona-

Era o que tinha a dizer.
~ É

Aprovado, finalmente, pelo Senado Federal, O SR. JOS ALDEMIR (BlocoIPMDB - PB.
por onde tramitou nos dois anos que se sucederam Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
aos quatro em que o projeto esteve inicialmente nes- Sr.1s e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna na tarde
ta Câmara, para cá retomou em julho último, sendo de hoje para falar dos padrões de pontualidade e se-
objeto da pauta da convocação extraordinária. gurança de uma empresa que, pelo conceito de efi-

Fruto do conhecimento direcionado aos novos ciência demonstrado, foi apontada em recente pes-
tempos, diz consolidar o que já existe na legislação quisa de opinião pública como a estatal que detém
vigente. Que grande falácia esta! os maiores e melhores índices de credibilidade do

Bem sabe que a legislação vigente no País, do povo brasileiro.
ponto de vista ambiental e sanitário, tem inviabiliza- Falo, Sr. Presidente, da Empresa Brasileira dos
do empreendimentos da indústria e agricultura, que Correios e Telégrafos, ou simplesmente dos Cor-
se vem apoquentando com licenciamentos indevidos reios, hoje distribuídos em 12 mil pontos de atendi-
e exorbitantes, apenas destinados a obstaculizar o mento num País de dimensões continentais como o
progresso da Nação brasileira. nosso, cuidando da .correspondência d~ seus clien-

Não bastasse esse aspecto, há ainda de serem tes com a utilização de alta tecnologia e precisão
apontados os demais danos potenciais que o protes- cronométrica.
to sob a apreciação apresenta. E se os Correios alcançaram esse status de

Entre outros de repercussão no seio de uma empresa moderna e atualizada no cenário nacional,
agricultura compreende uma indústria laboriosa, isso se deve. à ação eficiente e determinada do seu
seus arts. 66 e 67 atingirão em cheio qualquer mani- Presidente, Amrtcar Gazaniga', que, à frente da em-
festação religiosa, política, cultural e esportiva em presa, procurou adotar medidas práticas, acelerou
nosso Brasil. Senão vejamos: mudanças estruturais e atualizou estratégias visando
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ao .desenvolvimento de uma gestão equilibrada e 2 - expansão da rede de atendimento median-
precisa de seus neg9cios. te div~rsas .c9nfigurações próprias ou de terceiros;

O biênio 95-96 foi marcado por resultados ex- 3 - modemízação da rede pelo uso de tecnolo-
pressivos quanto a lucros, qualidade, produtividade gia e automação;
dos serviços e expansão do tráfego, e este ano a 4 - universalização do acesso aos serviços
empresa se tem destacado pelos investimentos es- prestados;
truturais visando à modernização de suas principais 5 - redução na defasagem tecnológica; e,
agências, de sua frota e de suas linhas de tráfego 6 - melhoria dos padrões de execução dos ser-
postal aérea e de superfície, responsáveis pelo viços.
transporte, apenas neste período, de mais de 6 bi- Tudo isso, Sr. Presidente, vai permitir à empre-
Ihões de cartas e objetos. sa uma configuração mais ágil na implantação de

Neste particular, Sr. Presidente, quero fazer novos conceitos de qualidade para o serviço postal
justiça ao Presidente Amílcar Gazaniga e dizer que quanto a produtos e serviços diferenciados em maté-
meu Estado, a Paraíba, vem sendo contemplado pe- ria de prazos de entrega, seguro, rastreamento e
los Correios com obras, em construção e em refor- preços.
ma de agências, cujos investimentos já ultrapassa- Com isso estará garantida a igualdade de com-
ram o patamar dos 8 milhões de reais. petição e consolidado o novo modelo institucional

dos Correios, capaz de imprimir as características de
Esses investimentos estão representados pela

construção de uma nova sede administrativa de 12 ;~~~;~~~de e eficiência empresarial requeridas

mil metros quadrados de área coberta num terreno
de 45 mil metros quadrados, em João Pessoa, no Era o que tinha a dizer.
valor de 7 milhões e 600 mil reais; e reforma das se- Durante o discurso do Sr. José Alde-
des da empresa nos Municípios de Guarabira, Cam- mir, o Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presiden-
pina Grande~ Alagoa Grande, Mamanguape, Areia e te, deixa a cadeira da presidência, que é
Cajazeiras, minha terra natal, no valor de 785 mil ocupada pelo Sr. José Maurício, 19 Suplente
reais, ·totalizando 8 milhões e 350 mil reais, ou seja, de Secretário.
mais de 8% dos reclJrsos investidos·pelos Correios O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
em todo o País. do a palavra ao Deputado Odílio Balbinotti.

Na última semana, tive a honra de visitar o Pre- O SR. ODíLlO BALBINOTTI (PSDB - PRo Pro-
sidente Amílcar Gazaniga para solicitar a construção nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
de uma agência dos Correios no Município de Serra Srs. Deputados, a Nação brasileira assiste surpresa,
Grande, em meu Estado, anda0 posto atual funcio- estarrecida e revoltada a escalada da violência no
na em prédio cedido provisoriamente pela Prefeitura. campo, que culminou com os tristes fatos ocorridos
Na oPortunidade, recebi a certeza de que o pleito em Jundiaí do Sul, no Paraná. Surpresa porque
será encaminhado à Direção de Obras e Engenharia sempre viu o povo brasileiro como ordeiro, cioso de
e terá sua viabilidade analisada no menor espaço de seus valores, respeitador do direito alheio porque
tempo.· cônscio de seu próprio direito. Estarrecida, agora,

Mas o trabalho não pára por aí. O Presidente porque se vê diante da frieza com que foram agredi-
Amílcar Gazaniga despertou na diretoria a consciên- dos seres humanos, como se voltássemos aos pri-
cia de que ainda há muito por fazer, a fim de sepa- mórdios da civilização, quando então não se tinha a
rar 'os índices atuais de pontualidade e de qualidade exata consciência da sublimidade da vida humana e
na entrega da correspondência, na execução de do respeito que é devido aos direitos do semelhante.
seus serviços mais complexos e no incremento do Estarrecida pela violência cometida contra cidadãos
grau de satisfação de seus clientes em todos os seg- honrados, pacatos, cumpridores de suas obrigações
mentos de serviços e planos tecnológicos e institu- sociais e humanas, homens idosos. que desde a
cionais da empresa. mais tenra idade têm engrandecido e enriquecido

com seu trabalho e seu suor esta Pátria, que é de to-
A resposta a esses desafios está contida no dos.

Programa de Recuperação e Ampliação dos Siste- A minha indignação, o meu repúdio aos atos
mas Postal e de Telecomunicações que compreende: de tortura e de violência física e moral cometidos

1 - transformação das agências e unidades contra aqueles trabalhadores não são só meus, mas
prestadoras de serviço; de todos. Espelham de maneira bem clara o senti-
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mento de indignação da população brasileil:a,· que sobretudo, em nome de todos· os homens de bem
não aceita atos de barbárie, como ·oscometidos na deste País, de todos os homens emulheres, brasilei-
Fazenda Cordilheira. Quem "de V. ExIs não viu as ros ou não, que se sentem violentados pelas. ações
cenas chocantes de homens honestos sendo amar- criminosas que se tem cometido contra os proprietá-
rados a rodas e árvores e agredidos covardemente? rios rurais em nome de uma pseudojusti~ social.
É esta a Nação que queremos para nós e para nos- Estou aqui não somente para protestar, mas
sos filhos? Que País é este que age extremamente para exigir providências urgentes e definitivas contra
duro com quem infringe leis ambientais, apenando, o caos que se está implantando no Brasil.
por exemplo, com reclusão quem simplesmente pes- Estou aqui, Sr. Presidente, Srts. e Srs. Deputa-
ca um peixe com medida inferior à permitida e, por dos, também para solidarizar-me com todos os que
outro lado, é complacente com o desrespeito aos simplesmente por serem proprietários rurais são al-
mais comezinhos direitos do cidadão, como estamos vos da mais acintosa violência, moral e patrimonial.
vendo já há bastante tempo em nosso meio rural? E não são poucos esses que, pelo Brasil afora, têm
Que escala de valores é essa que, de tempos para sido agredidos. Agredidos pelos chamados trabalha-
cá, vem sendo enxovalhada com a subversão dos dores rurais sem-terra e agredidos pela inércia do
valores que aprendemos a respeitar, elegendo-os Poder Público, incapaz de prover os meios adequa-
como guias de nosso comportamento social? dos de defesa dos direitos do cidadão.

Não, Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados. Mi- Ecomo são tantos, elejo aqui os Srs. Haroldo
nha escala de valores é outra, é aquela que conheci Schweitzer e Ney Mário Minardi, que toda a Nação
no convívio com meus pais, no banco das escolas, brasileira viu amarrados e seviciados, como destina-
que sempre ensinaram a moral cristã, eleita como tários de minha solidariedade e da de todo o povo
paradigma de todo cidadão decente: o respeito aos brasileiro, símbolos que já são da luta contra a vio-
bens alheios, às idéias políticas e religiosas, aos lência e o desrespeito à pessoa e à propriedade rural.
costumes e tradições, enfim, a tudo que, sendo lícito Era o que tinha a dizer.
e ético, compõe a nossa cultura. O SR. TftLDEN SANTIAGO (BlocoIPT-MG:

Que País é este, que Nação é esta que assiste Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
inerte ao crescimento da violência e do desrespeito Deputados, o que é bom divulgo, o que é ruim es-
em nome de um suposto direito de acesso à terra condo.
mediante o uso de agressões? Até quando nossas Todo mundo se lembra do homem da parab61i-
autoridades ficarão a reboque das ações do MST, ca. Todo mundo se lembra do embaixador e ex-Mi-
encabrestadas pelo arbítrio de uma meia dúzia de nistro que já no tempo da ditadura militar manifesta-
·Iíderes· que, desrespeitando as leis civis e penais, va seu oportunismo. Quando muitos quadros da di-
semeiam tristeza, dor e morte no meio rural? plomacia brasileira tentavam aliviar a dureza do au-

Que País é este em que as autoridades fede- toritarismo, S. S' se inseria, oportunisticamente, en-
rais e estaduais, do Judiciário e Executivo, e as Polí- tre os que alimentavam mais ainda o rigor mesmo no
cias se vêem impedidas de fazer cumprir a ordem campo diplomático.
alegando receio da ocorrência de violência contra as Mais tarde, seu oportunismo foi traído pela pa-
pessoas? Por acaso violências graves não estão rabólica e ontem de manhã, em Belo Horizonte, du-
sendo cometidas diariamente contra a propriedade rante o seminário ·BH 2000 de desenvolvimento
produtiva, contra os proprietários e seus trabalhado- Econômico·, promovido pela nossa Prefeitura e pelo
ras? Existem dois pesos e duas medidas para definir CDL, S. S' manifestou, mais uma vez, o seu oportu-
a ação da Polícia, quando se trata de violência co- nismo. Veio da Suíça para fazer uma exposição so-
metida contra proprietários e contra os integrantes bre o neoliberalismo, sobre o projeto econômico glo-
do MST? balizante, tinha uma hora e meia de tempo disponí-

A lei não é igual para todos? Não mais existe vel e, ao invés de falar vinte minutos ou meia hora e
neste País o princípio da igualdade, primado de to- se colocar no debate, jogou uma cultura livresca so-
das as nações civilizadas? bre um dos auditórios mais dignos de Belo Horizon-

Sr. Presidente, Srts e Srs. Deputados, estou te, descrevendo o neoliberalismo globalizante como
neste tribuna não somente para extemar meus pon- algo que traz em si, no seu bojo o Humanismo.
tos de vista, aqueles qble sempre nortearam minha Essa foi a descrição feita. Partiu dos séculos
conduta. Estou aqui também em nome dos que me XV e XVI, mostrando que a teoria neoliberal nada
elegeram, que me outorgaram um mandato, mas, tem de novo. Ela é apenas o coroamento do ~pita-
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Iismo mercantil, que se expandiu a partir da Europa
rumo à América e à Ásia. Uma leitura linear da histó
ria sem saber ler dialeticamente os acontecimentos,
como se os navegadores do século XV fossem os
heróis decantados por uma história superficial e não
as aves de rapina que vieram para as Américas, a
África e Ásia pilhar a riqueza de nosso território e ex
plorar os povos indígenas e negros.

Foi esse o sistema globalizante neoliberal des
crito ontem por Rubens Ricúpero em Belo Horizonte.

A globalização que, na verdade, se apresenta
em nosso País como sinônimo de exclusão, de crise
social e de desbaratamento da saúde, da educação,
do saneamento básico e do bem-estar da grande
maioria da população, isso nem de longe foi assina
lado.

O sistema neoliberal globalizante foi pintado
pelo Sr. Rubens Ricúpero como um paraíso. E eu
me pergunto: onde está o intelectual, o intelectual
mesmo da lógica escolástica, da filosofia perene,
que poderia ter apresentado questões? Temos en
contrado em Brasília teóricos do neoliberalismo eu
ropeu que aqui vêm, mas reconhecem onde estão
os impasses, os. problemas, como aliviar o peso da
crise do desemprego. Para o Sr. Rubens Ricúpero, o
neoliberalismo é o paraíso. Onde está a hOl1estida
de, o intelectual aluno dos beneditinos, em nem
apontar a possibilidade de projetos altemativos, co
locando-se diante da fatalidade do projeto globali
zante? Como ele não ficou para debate - de uma
maneira pouco delicada se .despediu do' plellário,
sem dar margem à contestação, a colocações anta
gônicas; pegou o avião e se foi para a Suíça -, gos
taria de aproveitar, já que temos a tribun~ da Câma
ra dos-Deputados, para deixar aqui o protesto contra
o embaixador do tempo da ditadura que agia oportu
namente, o homem da parabólica, o oportunista de
ontem, rio auditório da USIMINAS, em Belo Horizonte.

Era o que tinha a dizer. . ...
O SR. GERALDO PASTANA (BlocolPT - PA.

Pronuncia o seguinte discurso.)."7'" Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, no dia 4 de setembro, requeri
à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
presidida pelo Deputado Arlindo Chinaglia, que, nos
termos regimentais, adotasse as medidas pertinen
tes para a convocação do Exmo Sr. Ministro da Fa
zenda e convidar o 11m2 Sr. Secretário da Receita
Federal para debaterem no âmbito daquela Comis
são o Relatório de Renúncia Fiscal, enviada ao Con
gresso Nacional juntamente com o Orçamento Geral
da União. No ano de 1997, a renúncia fiscal ultra
passou a casa dos R$15 bilhões, podendo chegar

aos R$17 bilhões em 1998. Fico imaginando a cara
do contribuinte honesto quando toma conhecimento
de uma notícia como essa pela imprensa. Imagino a
perplexidade deste mesmo cidadão que paga regu
larmente seus impostos e, ano após ano, presta oon
ta honestamente à Receita Federal.

O Editorial do jornal Folha de S. Paulo do últi
mo dia 8, que trata desse assunto. tem como título
-Dinheiro público no ralo", mas os mecanismos de
renúncia fiscal, compostos por subsídios, isenções e
benefícios fiscais, na verdade se constituem em
bueiros gigantescos por cujos subterrâneos se trans
fere riquezas.

É preciso que se diga que os recursos da re
núncia fiscal de 1997 seriam suficientes para que se
assentasse no campo, já como condições de produ
zir, mais de 1 milhão de famílias. Outro milhão de fa
mílias poderia ser assentado em 1998.

O Governo, insensível ao desespero de milhõ
es de excluídos, segue condenando as ocupações
do MST e se propõe assentar 80 mil famílias em
1998. Os custoslbenefícios dessas benesses, Sr's e
Srs. Parlamentares, que representam a construção
de dez Sivams em 1997 e outros onze Sivams em
1998, devem ser debatidos e aprofundados por esta
Casa.

Nesse sentido, desejo externar desta tribuna
nossa perplexidade diante desses fatos, bem como
nossa disposição para o debate franco e democráti
co acerca deste tema.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. SANDRA STARLING (Bloco/PT- MG;

Sem. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Parlamentares, venho à tribuna para tratar de
um assunto que muitos, com toda a certeza, pensa
vam ter sido esquecido pelas Oposições~ Refiro-m.
à CPI da compra e venda de votos no processo de
reeleição.

Gostaria de fazer uma retrospectiva do que foi
feito até agora, para, finalmente, comunicar à Casa
minha última intervenção - não só minha, mas de to
dos os Líderes da Oposição - no mandado de segu
rança que impetramos com relação à decisão da
Mesa da Câmara dos Deputados. Todos se recor
dam de que já colhemos o número constitucional de
assinaturas para a instalação da CPI e fomos buscar
junto à Mesa da Câmara as informações quanto ao
procedimento a ser adotado. A nossa assessoria foi
informada de que deveríamos apresentar um projeto
de resolução, o qual, para ser acolhido, deveria pas
sar por um processo de aprovação da urgência ur
gentíssima. E isso, alegava a Mesa, porque havia
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cinco CPls funcionando e, pelo Regimento Interno, . Era o que tinha a di?er.
acima desse número, .a realização de mais uma s6 Durante o discurso da St4 sandra Star-
seria possfvel através de um projeto de resolução. ling, o Sr. José Maurício, 111 suplente de Sti-
Assim o nosso partido se comportou, como, de res- cretário, deixa a cadeira da presidência, que
to, os demais Partidos da oposição; até que eu, por é ocupada pelo S,. Dalila Figueiredo, § 22 do
um acaso, consegui saber que nenhuma CPI esta~a artigo 18 do Regimento Intemo.
funcionan~o na nossa Casa e qu~, po~anto, bast?na A SRA. PRESIDENTE (Dalila'Figueiredo) _
um requenmento para. que fosse Imediatamente Ins- Com a palavra o Sr. Deputado José Mauricio.
talada a CPI ~ue deseJ~vamos. ... O SR. JOSé MAURfcIO. (BlocoIPDT _ AJ.

Levantei a questao de orde~, que fOI Indefen- Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente,
da pela Mesa. Ingressamos, e~tao, com ma~~ado S~s e Srs. Deputados, Marcello -roedor" AJencar
de segurança, que está em !'laos do DO. MInistro perdeu qualquer compustura para continuar gover-
Carlos Velloso do Supremo Tnbunal.F~deral. _ nando o Rio de Janeiro. Além de reconhecido la-

O Ministro Carlos Velloso ~edlu Inf~rmaçoes à drão, seu estado psiquiátrico, recomenda internação
Mesa da Câmara e, à ~uz da~ I~forma?oes pr~s~a- imediata num manicômio de segurança máxima.
das, recusou nosso pedido de liminar. Disse o Mlnls- Pois vamos à sua nova malandragem. Um Go-
tro Relat~r: _ . . _ vernador que ameaça de morte uma promotora só

As' Informaç~s do Sr. PreSidente da C!lma~ porque é corajosa e está descobrindo seus podres e
dos Deputados deixam expressas: a} que o Regl- os de sua famflia, pode continuar no cargo? '.
mento Intemo da Câmara dos Deputados, art. 35, § No Rio de Janeiro, sim. Marcello Alencar
4!l, veda a criação d~ CPI quando estiverem fu~cio- ameaçou de morte a Promotora de Justiça, Vera LIl-
nando pelo menos cinco na Casa, salvo medla~te cia de SantArma Gomes .que ousou pedir seu Im-
projeto de ~solução; b} q~e ~s ~mpe!rantes reque.- peachment _'. não pelds inúmeros crimes pelos
rem, alternativamente, a cnaçao Imediata d~ CPI, a quais já responde e que seriam suficientes para im-
fre~te de dezenove outras, que foram requendas an- pedi-lo de assumir o cargo. Mas por -abuso de auto-
tenormente, ao argumento de que nenhuma delas ridade": o Governador está cerceando o trabalho da
está em funcionament~. . . . promotora no Hema-Rio porque ela descobriu irregu-

Segue-se o seguinte trecho, grifado pelo Mlnls- laridades cabeludas na contratação de pessoal e
tre Relator. Todavia, essas cinco primeiras comissões desvio de verbas na compra de sangue e derivados
de lista estão em processo de instalação, aguardan- envolvendo muitos milhões - não de reais, mas de
do a indicação de membros pelos respectivos Ifde- dólares _ sem nenhuma licitação ou concorrência
res, na forma regimental.- pública como manda a Constituição.

Por isso, S. Ex!! indefere o pedido de liminar. A ousadia da promotora foi sua grande cora-
Posteriormente, por intermédio de offcio, pedi gemo Corno supervisara da Provedoria de Fundações

certidão à Mesa, a qual me foi concedida pelo pró- do Ministério Público do Rio e curadora do Instituto
prio Presidente da Casa: Fiscal de Hematologia da capital, ela vinha investi-

Certifico, para os devidos fins, a pedido da inte- gando a Fundação Pró-Instituto de Hematol6gia
rassao'!, que a Presidência da Câmara dos Deputados, (Fundarj) desde o ano passado. Também pudera, a
atendendo ao disposto no art. 33, § 1º do. Regimento promotora foi mexer logo num vespeiro - os hemo-
Interno, expediu offcios, todos de nº 401/95, datados centros -9, com a famflia dos -~oepore~-: o filho Mar-
de 26-4-95, às lideranças partidárias... (Relativas a co Aurélio, Secretário da Fazenda, é quem controla
uma única CPI). todas as finanças do governo, incluindo a da sacra-

Após o fornecimento da certidão, o Exmº Sr. taria de Saúde, e um dos conselheiros do Hema-Rio
Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, fez é Robson Alencar, ninguém menos que um primo do
chagar a todos os Lfderes o pedido de indicação de Governador.
representantes de cada partido para mais quatro Estava armada a confusão.
CPls. Acuado, Marcello Alencar preferiu adotar a va-

Por isso, junto com os demais signatários do lha prática coronelesca e dar um cala-boca na cora-
mandado de segurança, estou atravessando uma josa promotora. Extrapolando os ~eres que.o car-
petição nos autos, pedindo a revisão d~ decisão, go lhe confere, o Govern.ador ~e .lntromete.u I~
porque está claro que não há CPI em funcionamen- damente no trabalho ?e Vera LUCia e para I~pedl-la

to. Portanto, essa CPI pode e deve ser instalada. de continuar descobnndo os podres do Instituto or-
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denou ao Subs~retário Estadual. de Saúde, Wlilter sentaÇÕ9s criminais contra- Marcello Alencar e sua
Vieira Mendes, que repassasse diretamente ao Pro- gangue.
curador-Geral da Justiça do Rio - de sua inteira con- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, conside-
fiança - todas as investigações no setor. E a promo- ro tudo isso inaceitável num Eslado Democrático.
tora foi afastada do cargo. Está tudo registrado em Uma promotora do meu Estado é obrigada a ficar
ata, oficializado. em casa para não morrer, porque descobre algumas

Assim, os -roedores- armaram a trambicagem. das muitas roubalheiras da famflia Alencar. O Sacra-
Com a promotora amordaçada, os "roedores" tário de Saúde do Rio de Janeiro, o conceituado e

poderiam continuar roubando à vontade. Nada mais correto Dr. Antônio Medina - médico particular do
de Veras Lúcias investigando, metendo o bedelho próprio Governador -, foi destituído do cargo por
nas contas do Instituto. As "negociatas" poderiam Marco Aurélio, porque a esse interessava manusear
continuar a pleno vapor. à vontade toda a dinheirama do Sistema Único de

Só que essa promotora é dura de roer. Não se Saúde - SUS, subordinado diretamente àquela Se-
intimidou com as ameaças de morte e além do pedi- cretaria.
do do impeachment, encaminhado ao Procurador- Não é mais possível conviver com os desvarios
Geral da República, em· Brasília, entrou com mais e roubalheiras da intocável famflia Alencar. Venho
duas representações criminais contra Marcello Alen- repetindo isso incansavelmente desta tribuna e t0-
car; pOr calúnia e difamação, por ter sido acusada brando providências imediatas antes que o Rio de
por ele, através da imprensa, de "agir por interesses Janeiro desapareça do mapa. O que espera a As-
pessoais". sembléia Legislativa do meu Estado para levar

Como representante do Ministério Público, adiante o impeachment do Governador? Guarda-
Vera Lúcia está indignada e com toda razão. .das as devidas proporções, o Rio de Janeiro está re-

Vejam, Sr. Presidente, SrMs e Srs. Deputados, petindo Fernando Collor de Mello. Aquele foi "impe-
se isso é reação de um'Governador ameaçado de chamado". Por que esse também não? O roubo é
ser "impeachmado". idêntico: ambos formaram quadrilhas para dilapidar

"Entrou com pedido de Impeachment? Estou o patrimônio e o dinheiro público. Por que Marcallo
morrendo de medo!" reagiu dobachadamente pela Alencar e sua gangue ainda não foram expulsos do
imprensa Marcello Alencar, na certeza de que nada Palácio da Guanabara e não estão pagando da mes-
lhe acontecerá. ma forma por seus crimes? Ou roubar o Estado,

Ao contrário do Governador, os 35. anos de desviar verbas públicas, armar negociatas. ameaçar
vida profissional da promotora não têm uma mácula de morte quem defende e fiscaliza a correta aplica-
sequer. Já a folha corrida dos Alencar - pai e filho _ ção da lei, como vinha fazendo a Promotora Vera
faz parecer fichinha de qUàlquer presidiário de Ban- Lúcia, não merece punição neste País?
gu I ou da Falange Vermelha da Ilha Grande. Mas As negociatas.
por "forças ocultas" eles continuam livres, leves e Relembrarei a esta Casa algumas das muitas
soltos. E pior: desgovernando o meu Estado já à bei- negociatas da família Alencar.
ra da falência administrativa e financeira. O mau hábito de roubar bem de longe, não co-

Vera Lúcia estranha muito que a grande im- maçou agora na govemância.
prensa não tenha se interel?sado pelo caso. Até uma I - Ainda quando Prefeito, a gangue Alencar
entrevista à CNT não foi ao ar. A justificativa foi que embolsou alguns milhões com o escândalo das "ca-
o filme havia queimado, o,que na linguagem da mí- rioquinhas" - títulos públicos colocados no mercado
dia significa que a matéria fora vetada. a preço de banana, um tipo de roubo como o dos ba-

A promotora contou, ainda, ter recebido um re- dalados precatórios, só que em proporções muito
cado ameaçador do Governador que se utilizou para maiores. Nada aconteceu no âmbito judicial. Mas
isso da mesma emissora de televisão, que pouco disso resultou sua exclusão dos quadros do PDT.
antes estivera com ele repercutindo o caso: que se 2 - Com a- doação do BANERJ, a famnía
afastasse daquilo, senão iria se arrepender. Ela in- amealhou incalculáveis R$3 bilhões oriundos de em-
formou também estar recebenào ameaças de morte préstimo da Caixa Econômica Federal para colocar
pelo correio e telefone sempre no mesmo sentido: em dia o pagamento dos aposentados e pensionis-
"Sai desse caso se tiver amor à vida". Perseguida e tas do banco privatizado e desviado pela gangue
ameaçada de morte. a promotora aguarda em casa, para outros fins. sem falar no qúe a dupla deve ter
.de férias compulsórias, o julgamento de suas repre- feito quando presidia a instituição.
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3 - Da mesma forma foram -embolsados R$100
milhões destinados originalmente à educação.

4 - Os bilhões do Sistema Único de Saúde,
SUS, estão nas mãos de Marco Aurélio e pelo caos
da saúde pública em todo o Estado não é muito difí
cil para onde estão sendo desviados. Foi para con
trolar toda essa dinheirama que o filho do Governa
dor despediu o sério e honesto Secretário de Saúde.

5 - Há cerca de um mes ú jornal Trib~l"!a ~~

Imprensa, o único a ter coragem de estampar os
desmandos da família dos "roedores" denunciou
mais uma grande negociata da gangue, desta vez no
Detran, envolvendo R$45 milhões com a terceiriza
ção dos serviços de vistoria e inspeção do departa
mento.

6 - Ainda não foi calculada a fortuna que a má
fia levará com a privatização das estatais do Estado,
mas conhecendo a ficha policial dos envolvidos de
ver ser coisa grande, de profissionais do ramo. Um
exemplo de privatização-doação criminosa foi a da
Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro, CERJ,
através do Governador "roedor" e seus asseclas.

Seguindo o mau exemplo do pai - coisa de he
reditariedade, de gens -, o filho secretário responde
a inúmeros processos criminais na Justiça do Rio de
Janeiro e foi condenado em primeira instância por ir
regularidades administrativas, estelionato e forma
ção de quadrilha. E·ficou por isso mesmo. Não é ina
creditável? Um ladrão tarimbado e de costas largas
controla todas as finanças do Rio de Janeiro, ampara
do pela impunidade que toma conta do meu Estado.

Mesmo assim, o pai preiteia a reeleição, e o fi
lho a Câmara Federal para se protegerem com a
imunidade parlamentar. Não parece coisa de louco?
Mas neste caso é coisa de espertalhões, de cobras
criadas no vício e na corrupção.

Mas não dev~rá ser tão fácil desta vez. Cansa
da de tanta espoliação a população do Rio de Janei
ro já está saindo às ruas para pedir as cabeças do
pai e filho e dos demais membros da gangue. Os
servidores estaduais sairam em passeata não ape
nas para exigir reposição dos 68,9% das perdas do
Plano Real, mas principalmente que o Governador e
sua gangue deixem o quanto antes o poder, e o Es
tado recupere sua dignidade.

Está com a palavra o Procurador-Geral da Re
pública, Geraldo Brindeiro, a quem a Promotora
Vera Lúcia encaminhou o pedido de impeachment
do Governador, em meados no mês de agosto. Toda
nossa atenção, das pessoas de bem do Rio e Janei
ro, estão voltadas para a Procuradora-Geral da Re
pública, em Brasília.

Por favor, liberte o Rio de Janeiro, não nos de
cepcione. Sr. Procurador! Nós o conhecemos e sa
bemos de sua independência.

Por último, não posso deixar de hipotecar irres
trita solidariedade à brava e indômita Promotora
Vera Lúcia, como agradecer mais uma vez ao deste
mido jornalista Hélio Fernandes que, como de hábi
to, colocou o alfinete em mais um tumor.

Sr.1 Presidente, rogo a V. Ex.1 que faça constar
nos Anais da Casa toda a representação formulada
pela Promotora Vera Lúcia ao Dr. Procurador-Geral
da Repúblictl, para que se restabeleça a ordem, a
moral e a dignidade do Governo do Estado do Rio
de Janeiro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

Exmº Sr. Procurador-Geral da República - Dr.
Geraldo Brindeiro.

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Vera Lúcia de Sant'Anna Gomes, Promotora
de Justiça de 1º Categoria, Supervisora da Provedo
r:a de Fundações do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro e Titular da-Curadoria de Funda
ções da Capital, CPF 0952!?3657-72, Matrícula
nº 118299-7, exercendo suas atividades funcionais à
Travessa do Ouvidor, 38 - 3º andar - Centro, nesta
cidade - Telefone 263-4151 e 533-0022 - Ramais
260 e 359, também fac-símile, e ResidenL8 à Av.
Rainha Elizabeth, 758 - 1º andar, Ipanema, Rio de
Janeiro, vem apresentar a V. ExI a competente Rep
resentação Criminal, condição necessáriá ao ajuiza
mento de Ação Penal, para fins de responsabiliza
ção criminal, contra o Exmº Sr. Governador do Esta
do do Rio d~ Janeiro - Dr. Marcello Nunes Alencar,
em face das notícias inverídicas e caluniosas que fo
ram veiculadas no periódico Folha de S.Paulo, por
sua Sucursal do Rio, no dia 30 de agosto de 1997 
sábado - à fI. 11 do 1º caderno. A matéria jornalísti
ca do periódico citado, excetuando as ponderações
e afirmações do representado, está equilibrada, sem
sensacionalismos, com trechos da representação
demonstrando apenas a intenção de bem informar
ao povo. Um jornalismo sério. A versão, entretanto,
do representado, não é verdadeira e tenta dar à ma
téria jornalística um cunho de levian.dade, no ato le
gai desta Promotora de Justiça, como se verá.

A presente Representação se faz necessária
por se tratar de Aç.ão Penal Pública, eis que os fatos



da Sucursal do Rio
O Governador, Dr. Marcello Alencar, disse que

a Promotora Vera Gomes age por interess€::s pes
soais, por não ter conseguido colocar pessoas de
sua confiança na Fundar".

E entre aspas afirma:
"Entrou com pedido de impeachment? EstaI.,;

morrendo de medo. Esta Promotora tentou interferir
e foi vencida pelo Tribunal. Não existe nenhum pro
blema no Hemo-Rio. Ela achou que podia mandar
na Funda~ e não pode", disse.

Alencar afirmou que não dará importância a in
teresses pessoais.

Secretária Estadual de Saúde, Ivanir Mello,
disse que a intervenção conduzida pela Promotora
Vera Gomes estava atrapalhando o funcionamento
da Funda~, e que por isso os integrantes do Conse
lho Diretor decidiram recorrer ao Exmº Sr. Procura
dor-Gerai de Justiça. O Subsecretário de Saúde,
Walter Mendes Júnior, foi procurado e não foi encon
trado". (Os grifos são nossos.)

Com tais declarações, foi imputado pelol repre
sentado a esta Promotora de Justiça, conduta crimi
nosa revista na ~ parte do artigo 319 do Códlgo Pe
nai, que afirma: prevaricação

Art. 319. Retardar ou dei}(ar de praticar, indevi
damente, ato de ofício, ou pratic:;á-Io contra'disposi
ção expressa em lei para satisfa~er interesses ou
sentimento pessoal. (Os grifes são u~o§a,\Ji~.}

E como este fato não é verdt:tdeko, ,;) (fI Ú"31pre
sentado o fez por meio da imprensa escrita, \~m jor
nal de grande respeitabilidade, de muita credibiiida
de, e de grande circulação, num dia de sábado, ~s

sim agindo, o representado ofendeu violentameúlte à
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caluniosos dizem r~speito ao exercício de minha Civil, Processo Civil e Direito Comercial, com 8,25
vida profissional no Ministério Público Estadual do (oito vírgula -vinte 'e'cinco), nota bem distante da ter-
Estado do Rio de Janeiro, na Provedoria de Funda- ceira colocada. .
ções, na qualidade de Supervisora, e como titular da E o cargo de Supervisora detenho por força da
Curadoria de Fundações da Capital. O cargo de Su- Resolução nº 68179, do Exmº Sr. Procuradorr-Geral
pervisora é diretamente ligado ao Exm2 Sr. Procura- de Justiça, atendendo ao Princípio do Promotor Na-
dor-Geral de Justiça, pelo Organograma do Ministé- tural. Sou titular por remoção, por unanimidade do
rio Público do Estado do Rio de Janeiro. Conselho Superior do Ministério Público, da Curado-

As considerações proferidas pelo repre- ria de Fundações da Capital.
sentado, falam por si mesmo, bastando ler o periódi- Como se vê, não tenho interesses pessoais em
co que procede à juntada, consoante determinação agradar a quem quer que seja, a não ser estar em
legal. paz com a minha consciência e com a fiel apUcação

O propósito criminoso bem se demonstra, pe- da Lei, com a moral, a Justiça e os bons costumes.
las circunstâncias de que o Dr. Marcello Nunes Alen- Afirma o representado à fI. 11 do 1º caderno,
car denigre a imagem desta Promotora de Justiça, notícia esta acompanhada de foto do Sr. Governa-
imputando-lhe a prática de crime previsto no ordena- dor estampada:
mento penal, e ironiza a Representação anterior- "O outro lado
mente feita a V. EXª, pelo crime de Abuso de Autori- ALENCAR V~ MOTIVO PESSOAL
dade, (art. 3º, alínea j da Lei nº 4.898/65), protocoli
zada sob nº 7.673/97, recebida em 27-8-97, aqui no
Rio de Janeiro, na Procuradoria-Geral da República,
Av. México, 158 - Centro - Rio de Janeiro.

O fato se toma muito grave quando o mesmo
afirma de forma debochada "estar morrendo de
medo", referindo-se ao ato desta Promotora de Justi
ça e ao Ministério Público Estadual, que ora repre
sento. E este achincalhe é intencionalmente dirigido
a uma integrante do Parquet, que tem como função
precípua a de fiscalizar a boa aplicação da lei. O Mi
nistério Público é o fiel guardião da lei. E no que tan
ge às fundações privadas, estas encontram-se sob a
provedoria administrativa e fiscalizatória desta Cura
dora de Fundações pelos artigos 24 a 30 do Código
Civil, 1.199 a 1.204 do Código de Processo Civil, ar
tigo 32 da Lei Orgânica do Ministério Público, Reso
lução nº 68197, da PGJ e a Constituição Federal.

Conto com quinze anos de exercício no Minis
tério Público Estadua' e com cerca de trinta e cinco
anos no Serviço Pút)lico Estadual, já podendo estar
aposentada há ml,l;to tempo, e já poderia até ser
Procuradora de Jv;stiça também há bastante tempo.
Por isso sinto-me muito à vontade para lutar pelo fiel
cumprimento da lei.

Também cumpre-me esclarecer que não há
nestes cerca de trinta e cinco anos de vida profissio
nal (desde os 16 anos eu trabalho) nenhuma mácu
la, só elogios e respeito dos meus pares. Jamais tive
sequer uma punição, minha vida profissional não
apresenta máculas.

Fui aprovada em concurso público de provas e
títulos. Concurso este de altíssimo nível, e logrei a
segunda colocação nas provas escritas de Direito
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honra objetiva, a reputação, o conceito moral, de tério Público), e .a Resolução .n2 68179, da PGJ e a
que esta Promotora de Justiça goza no seu ambien- Constituição Federal respaldam o ato desta Curado-
te de trabalho, no seu meiô social e perante toda a ra de Fundações da Capital e Supervisora desta
sociedade. Tenta o Sr. Governador do Estado do Provedoria de Fundações.
Rio de Janeiro denegrir minha honra, por estar cum- Não se pode aceitar da chefe máximo do Po-
prindo com os meus valores funcionais, sob pena der Executivo Estadual o desconhecimento do que
de, não o fazendo, ai sim, prevaricar. seja, respeito à honra alheia, sendo esta sabidamen-

O animus caluniondi, o dolo específico de te um bem jurídico de valor fundamental, e por isso
ofender a honra desta representante do Ministério mesmo tutelado penalmente. Razão pela qual o dolo
Público foi consumado, considerando-se a agravante é intenso e especifico.
de ser o periódico em questão um dos jornais mais Nunca usei de ·critérios pessoais para agir- no
sérios e lidos no País e a circulação ocorreu num dia exercício do munus que exerço, sou fiscal e guardiã
de sábado. da lei, e coloco à disposição de V. ExI a sindicância,

Demonstradas ficarão a honradez e a lisura de por mim instaurada, com mais de cinco mil páginas,
comportamento funcional e moral desta Promotora que desmente frontalmente as afirmativas do repre-
de Justiça, que agiu nos limites e no uso de suas sentado. A Fundação Pr6-lnstitutQ de Hematologia -
atribuições legais. Por não haver prevaricado e por FUNDARJ, apresenta irregularidades e até i1egalida-
não ter usado critérios pessoais, eis que pedidos des seriíssimas.
não faltaram para que eu voltasse atrás, é que pro- Respeito as pessoas Sérias e idôneas, é dite-
cedi à Intervenção Administrativa na Funda~. rente, que comungam com· os ideais do Ministério

Cumpre-me esclarecer a V. ExA que no dia 27 Público. E ao nomear um Interventor Provisório e um
de agosto de 1997 protocolizei expediente na Procu- novo Auditor Externo, é e\fidente que procurei o ex-
radaria-Geral da República - Rio - Rua México, 158, Diretor-Presidente e um Auditor Externo idôneo, sé-
dirigida a V. ex-, onde procedi à juntada de diversos rio, perante o Ministério' Público, que elevou em dois
dOcumentos, inclusive uma Ata do Conselho de Cu- anos de gestão uma Fundação que encontrava-se
radores da Fundação Pr6-lnstituto de Hematologia -. . acobertada por irregularidades e iria ser extinta pelo
FUNDARJ, datada de 18 de março de 1997, que Ministério Público e este'ex-Diretor deixou em caixa
veio ter às minhas mãos somente naquela semana um patrimônio de cerca de quinze milhões de dóla-
em que o Sr. Subsecretário Estadual de Saúde de- res e, não deixou em moeda podre, mas em dólares.
terminava e dizia ter recebido ordens pessoais do O Instituto Estadual de Hematologia está totalmente
ExmlZ Sr. Govemador do Estado, Dr. Marcello Nunes equipado. Este é" o meu r~speito por este cidadão.
Alencar, ora representado, de que todo e qualquer ex"" Nunca o havia ~isto antes. Meu conhecimento ad-
pediente relativo à Funda~, sob provedoria administra- vém do respeito e honrabilidade deste cidadão.. .
tiva e' fiscalizatória desta Curadora de Fundações da Não posso aceitar o tom irônico e debochado
Capital, deveria ser encaminhado ao ExmlZ Sr. Procu- que se depreende das a'irmações do ora repre-
rador~eral de Justiça, conforme amplamente de- sentai::lo. E assim agindo, neste tom de risco, não só
rnonstrado naquela Representação dirigida a V. ExA esta Promotora de Justiça foi afrontada, mas toda a

Em assim agindo, o representado infringiu o Instituição do Ministério Público. Critérios pessoais
art. 32, alínea I, da Lei n2 4.898/65, num frontal abu- eu os uso no meu lar, na disposição dos móveis, na
so,de autoridade, infringindo preceito constitucional decoração do meu lar. In casu"o interesse público
que ,é o do Promotor Natural ligado ao Principio da está presente, São verbas oriundas~o Sistema Úni-
Independência. CQ de Sa,údEt, pórtanto, há de agir-se com presteza e

O jomal Folha de S.Paulo tomou ciência deste segurança. . . ,
dOcumento com pedido de impeachment, bem Esperando de V. ExB. a pronta urgência que o
como outro jomal publicou a matéria. A Folha de caso requer, em face da gravidade do noticiado.que
S.Paulo, corno seria normal, decidiu ouvir o outro abalou-me profundamente, e a todos do Miniaterio
lado, o Sr. Govemador, e este, ao invés de esclare- Público, e certamente trará diticuldaçles no exerGício
cer a verdade dos fatos, denegriu a imagem desta da m.unus que exerço, caso a verdade não seja fes-
Promotora, caluniando-a, imputando-lhe prática de tabelecida de pronto. . ..
crime como acima de~rito. A honestidade, a respeitabilidade e a credi9i1i-

O art. 26 do Diploma Civil, o art. 32 Lei Com- dade são a tônica indispensáveis e imprescinc;tíveis
plementar Estadual n2 28/82 (Lei Orgânica do Minis~ na vida de um membro do Parquet.,
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Não necessitamos apenas ser honestos, isto é de Janeiro) e na Resolução nº 68/7.9, de 1.3 de no-
condição para o exercício de tão relevante' cargo, ve'mbro de 1979, do Exmº Sr. Procurador-Geral de
mas temos de parecer honestos, perante a opinião Justiça do Estado do Rio de Janeiro, procedi à Inter-
pública, na comarca e cidade onde realizamos nosso venção Administrativa da FundáÇãó Pr6-lnstituto de
trabalho, V. J:xlI sabe. Hematologia - FUNDARJ, situada à Rua Frei Caneca

Comentários caluniadores como este denigrem nº 8, sala 406, cuja finalidade única e precípua é apoiar
a figura do Promotor de Justiça, de todo o Ministério financeiramente, inclusive e principalmente, com ver-
Público, em jornal de ampla circulação. bas oriundas do Sistema Único de Saúde (SUS) ao

Volto a insistir que todos os atos praticados por Instituto Estadual de Hematologia - HemoRio, lSrgão
esta Curadora de Fundações da Capital foram pre- este ligado à secretaria Estadual de saúde.
cedidos de sindicâncias, por mim instauradas. 2 - Nesta intervenção administrativa, fui com-

A situação nesta Fundação é muito grave, e pelida a destituir o Conselho Diretor eleito, eis que
não prevariquei, agi, como sempre fiz, como Promo- apurei ter sido o mesmo eleito de forma viciada.
tora de Justiça, cônscia de seus deveres funcionais. Neste ato de Intervenção Administrativa, procedi à

O Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro, nomeação de Administrador Provisório, o Brigadeiro
assim agindo, infringiu o art 20 e art. 23, inciso 111, Hermano Paes Vianna, bem como novo Auditor Ex-
da Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (Lei de terno, Sr. Edson Albuquerque.

Imprensa). O fato gerador desta Intervenção Administrati-
Assim sendo, requeiro a V. EX- as providências va foi a sindicância instaurada nesta Provedoria de

necessárias e cabíveis à espécie. Fundações que teve o nº de processo MP/18373196
Rol de Testemunhas: e teve início, oficialmente, em 21-10-1996, embora
1 - Procurador-Geral da Justiça esta Curadoria já houvesse encetado inúmeras dili-
2 - Matheus Florentino Reigota gências, no sentido de amenizar e apaziguar as irre-
3 - Brigadeiro Hermano Paes Vianna gularidades na Fundação Pró-Instituto de Hematolo-
4 - Auditor Externo Edson de Albuquerque gia - FUNDARJ. Hoje este procedimento conta com
5 - Coronel Luiz Monteiro mais de cinco mil páginas, onde pude detectar inú-
6 - Contador Cleber l,.e~sa meras irregularidades e até ilegalidades em tão pou-
RiO de Janeiro, 1º de setembro de ·1997. - co espaço de tempo. A eleição do Conselho-Diretor

Vera Lúcia de Sant'Anna ·Gomes. foi eivada de vícios e presidida pelo Presidente do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO Conselho de Curadores - Dr' Maria Margarida Nu-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO nes Pêcego, que apesar áe ser funcionária pública
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTiÇA do Instituto Estadual de Hematologia, em cargo de

Exmº Sr. Dr•. Procurador-Geral da República _ chefia, é.sócia cotista de firma particular de comércio
Or. ~eraldo Brindeiro .' de sangue, a 8erum e Hemopan, conforme docu-

A Supervisoria da Provedoria de Fundações do mentos acostados.
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Cu~ Só este fato já é uma afronta ao artigo 40, iOOi-
radora de Fundações da Capital, Vera Lúcia de San- so V, do Estatuto dos Funcionários Civis do' Estado.
tAnna Gomes, brasileira, Promotora de Justiça de 11 Esta senhora exerce o cargo mais alto desta funda-
categoria, CPF 095293657-72, matrícula nº 118299- ção. E estes órgãos da fundação recebem remune-
7, exercendo suas atividades funcionais à Travessa ração, o que é vedado por lei, pondo em risco a per-
do: Ouvidor, nº 38 - 3º andar - Centro-Nesta Cidade da de imunidades tributárias auferidas·pela funda:
- Telefone 263-4151 e 533-0022 - Ramal 260 e359 ção, conforme bril~ante parecer do tributaristaJoão
(fax), residente à Av. Rainha Elizabeth, 758 - 1º an- Maurício Araújo de Pinho.
dar, lpanema, nesta cidade, vem oferecer a compe- 3 - O Auditor Externo de confiança da funda-'
tente representação contra o Dr. Marcelo Nunes de ção, Sr. Mário Rocha, agindo dolosamel"!te, ocultou
Alencar, Exmº Sr: Governador do Estado do Rio de do Ministério Público vários fatos gravíssimos, fal-
Janeiro, pelos fatos abaixo descritos e documentos seando com a verdade e omitindo fatos seriíssimos.
acóStados: Mas foi premiado, pelo Conselho de Curadores da

1 - No' uso de minhas atribuições legais e re- fundação, poi~ continua até hoje na referida-·funda-
gulá'mentares e' respaldada no art. 26 do Código Ci- ção, conforme consta em Ata acostada, por determi-
vil, tino 32 da Lei Complementar Estadual nº 28182 nação do Conselho de Curadores, apesar de sua
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio comprovada inidoneidade perante o Ministério Públi-
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co Estadual, por E1ua Supervisora, num compol1a
menta, no mínimo, estranho e de profundo -desres
peito ao Parquet. E o Conselho Fiscal da referida
fundação a tudo aplaude e diz amém. É uma grande
casa de amigos. De grandes amigos do Sr. Gover
nador do Estado. Percebe mensalmente este Auditor
Extemo relapso cerca de cinco mil reais.

4 - Tentei não proceder a esta Intervenção Ad
ministrativa, mas o Conselho-Diretor eleito, cuja dire
ção coube ao Sr. Robinson Alencar que tive ciência
ser parente do ora representado Dr. Marcelo Nunes
de Alencar, e os demais integrantes do referido Conse
lho, não obedeceram às diretrizes e orientação que
ofereci em 21-10-1996, em reunião infonnal, em meu
gabinete, em que compareceram, inclusive, a S~ Ma
ria Margarida Nunes Pêcego - Presidente do Conse
lho de Curadores da referida. fundação, e outras inte
grantes dos órgãos deliberativos da referida fundação.

Ponderei que havia Sindicância instaurada e
que os integrantes eleitos não deveriam praticar atos
de demissões, admissões, até a conclusão deste
procedimento, que ocorreria no máximo em quinze
dias. Pareceram cOncordar com as recomendações
do Ministério Público. Porém agiram diametralmente
de forma oposta, já que em 23-10-1996, ou seja,
dois dias após esta reunião, conforme consta em
Ata, registrada no RCPJ, extinguiram o Setor de
Compras da Fundação, e passaram para o Gabinete
da srª Diretora do Instituo Estadual de Hematologia,
D~ Kátia Motta Machado, ao arrepio da Lei n2 8.666
(Lei de Licitações). Isto é ilegalidade. O Instituto Es
tadual de Hematologia não possui autonomia finan
ceira, e com esse gesto as verbas vultosas do SUS
seriam geridas por pessoas estranhas à fundação 
Drª Kátia Motta Machado, filha de um dos instituido
res da fundação e especialista em fazer estatutos de
fundações médicas geridas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Um verdadeiro escândalo.

5 - Imediatamente oficiei ao E,grégio Tribunal
de Contas do Estado, relatando todo o ocorrido,
eis que as contas da fundação são apreciadas
pelo Ministério Público, e as contas do Instituto Es
tadual de Hematologia, órgão ligado a Secretaria
Estadual de Saúde são apreciadas pelo Tribunal
de Contas do Estado. São verbas que não podem
se misturar, se confundir, pois prestam contas a
órgãos distintos. A fundação tem imunidades tribu
tárias. O Instituto Estadual de Hematologia não
pode prescindir de Licitação, e não possui autono
mia financeira.

6 - Como V. EX- pode observar a intervenção
tomou-se imprescindível. Porém contra este ato na-

ce~sário e legal, eis q~e se não o praticasse, estaria
prevaricando, o Sr. Presidente do Conselho-Diretor
Sr. Robinson Alencar, por seus advogados, o· Dr.
Kleber Machado, cuja OAB é de São Paulo e o Dr.
Otávio de Freitas, que apresentaram endereço de
escritório, na referida fundação, indevidamente, im
petraram Mandado de Segurança contra o ato ,pesta
Curadora de Fundações da Capita". que foi distribuí
do ao R. Juízo da 4· Vara de Fazenda Pública da
Comarca da Capital.

7 - Neste mandamus, não lograram conseg'Jir
a medida liminar pleiteada contra esta representante
do Ministério Público, que também é Promotora Elei
toral da 1651\ Zona do Rio de Janeiro (Ipanema), eis
que o Magistrado em exercício naquele R. Juízo, Dr.
Gabriel de Oliveira Zefiro, entendeu pela presunção
de legitimidade do ato administrativo e indeferiu o
pedido de concessão de liminar. Decisão técnica e
correta, nestes casos.

Cumpre-me esclarecer ser o Sr. Kleber Macha
do, pai da DrII Kátia Machado Motta, atual Diretora
do Instituto Estadual de Hematologia. Este Senhor
especializ()t1-sé em fâzer Estatutos de fundações
médicas com ~ecursos oriundos do

'SUS, e sempre coloca parentes ou amigos ínti
mos em cargos chaves, e na verdade ele comanda a
fundação, porém, não aparece. Isto por todo o Bra
sil, como em Pemambuco, Santa Catarina, Rio de
Janeiro etc.

8 - Da decisão que interferiu a concessão de li
minar, houve interposição de Agravo de Instrumento.
A D~ Desembargadora da 81 Câmara Cível do Tri
bunal de Justiça - D~ Helena Bekhor não concedeu
o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes,
mantendo assim a decisão de primeiro grau.

9 - Ainda não tendo sido julgado o mérito do
Agravo Interposto, o impetrante por seus advogados
atravessam nova petição ao novo Juiz em exercício
naquele R. Juiz - Dr. Anthero da Silva Gaspar, que
sem o devido processo legal proferiu o seguinte des
pacho ao arrepio de preceito constitucional:

"Revogo despacho de fls... Concedo a liminar.·

10 - Imediatamente, respaldada na Lei n 2

8.437/92, esta Curadora de Fundações da Capital in
terpôs o requerimento competen~e ao Exm2 Sr. Pre
sidente do Tribunal de Justiça, e em 24 horas o cul
to, honrado e sensível Desembargador Presidente
do Tribunal à época, Dr. José Lisboa da Gama Mai
cher, restaurou o sta~u quo ante, cassando a liminar
concedida, em brilhante despacho que ora procedo
à juntada. Decisão esta que só enobrece o Poder
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Judiciário. Deu condições ao' Minis~ério Público dra não ~\?ita a estas irregularidades. Sindicância onde
trabalhar e apurar a verdadí3. não se afasta a sindicada é apenas uma brincadeira,

Desta decisão, houve a interposição de Agravo e já passei da idade de Brincar há muito tempo. Tive
Regimental com pedido de' reconsideração. O De- ciência de que hO~\f:EJ ordem superior ao Dr. Antônio
sembargador Presidente, porém, manteve a brilhan- Luiz Medina para assim proceder. Pasme, V. EXª!
te decisão proferida (dezembro 1996), n~o a reconsi- Desgastado, sendo um homem reconhecida-
derando, portanto, numa demonstração da inde- mente honesto, o Dr. Medina afastou-se e, mais do
pendência do Poder Judiciário.' que isso, renunciou a iodos os cargos que detinha

11 - A sentença proferida pelo mesmo Dr. Juiz em fundações privadas, alarmado com o que via na
a quo, que estranhamente concedeu a Iiininar, Dr. Funda~. Porém o Sr. Subsecretário permaneceu, o
Anthero da Silva Gaspar, ·ao julgar o m~rito, também Dr. Walter Vieira Mendes Júnior. Então foi lavrado
concedeu a Segurança no julgamento f,inal, desmo- em ata de 18 de março de 1997 em que o Sr. Gover-
ronando todo o trabalho do Ministério :Público, por nador do Estado - Dr. Marcelo Nunes de Alencar,
sua Provedoria de Fundações. Uma lástima! por intermédio do Sr. Subsecretário Estadual de

12 - E observe-se' que o mérito ~o Mandado Saúde, Dr. Walter Vieira Mendes Júnior, extrapola e
de Segurança foi julgado em tempo recordo Antes do abusa dos .estritos limites de seu poder, como chefe
julQamento do Agravo de.Instrumento qu~ encontrava- máximo do Poder Executivo Estadual, e afronta o
se na 8º Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Nunca Ministério Público Estadual, em suas prerrogativas
se viu um Mandado de Segurança ter julgamento de institucionais e const~ucionais. O Ministério Público
mérito tão rápido. Isto foi comentado na Egrégia 8ª Câ- é um Quarto Poder, e na sua independência reside a
mara Cível, por seus Desembargadores. sua fortaleza, a sua força maior. Afrontou o Princípio

13 - Novamente, apresentei requerimento ao do Promotor Natural, como abaixo relataremos.
Dr. Thiago Ribas Filho, novo Presidente do Egrégio 16 - Com a saída do Dr. Antônio Luiz de Medi-
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e este, em la- na, o Sr. Governador tomou a si a orientação dos ru-
pidar decisão, cassou os efeitos da deci$ão proferida mos desta fundação, e isto depreende-se, facilmen-
pelo Dr. Juiz a quo, não menos brilhante e culta de-te, pelo contido na ata de 18-3-97. Uma lástima!
cisão de S. EXª A situação não mudara, portanto o 17 - Cerca de um mês após a brilhante deci-
Ministério Público deveria continuar investigando. . são do Desembargador Presidente Dr. Thiago.Ribas

14 - Devo esclarecer a V. Ex!! que recorri da Filho, com a Interposição de novo Agravo Regimen-
decisão de 1,º grau, na qualidade de autoridade coa- tal com pedido de reconsideração, o honrado Presi-
tora, e o Ministério Público, por sua Curadoria de Fa- dente em despacho tímido, sem enfrentar a questão
zenda Pública, também ofereceu apelação, não se nodal do problema, entendeu por bem reconsiderar,
conformando com aquele decisum. Houve a irresigna- destruindo todo o trabalho do Ministério Público.
ção expressa do Ministério Público do Estado do Rio 18 - Esta semana recebo esta ata de 1~ de
de Janeiro contra aquela sentença do Juiz a quo. março de 1997, em que o Sr. Subsecretário de Saú-

15 - Neste momento este magistrado que prod de do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Walter Vieira
feriu a sentença destrata-me, faz advertências escri- Mendes Júnior, afirma ter recebido ordens do Exmº
tas a esta representante do Ministério Público, den- Sr. Governador do Estado para somente enviar os
tro do processo, o que obrigou-me a oferecer repre- expedient~s referentes à fundação em tela, Fundarj,
sentação cOiltra este Magistrado ao Colendo Conse- ao Exmº Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Hdmil-
lho Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça ton Carvalhido, conforme consta na ata ora acosta-
do Rio de Janeiro. Até então as deci~ões haviam da, afrontando o Princípio do Promotor Natural, por
sido jurídicas. Ainda não houve o julgamento desta ata registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídi-
Representação. caso E assim está sendofeito desde aquela época.

O Secretário Estadual de Saúde à época, Dr. 19 - Assim agindo, infringiu, o Dr. Marcelo Nu-
Antônio Luiz Medina, afastou-se, por não compac- nes Alencar, o art. 3º alínea j, da Lei nº 4.898/95, alí-
tuar com aquelas atitudes. H_ouve até uma Sindicân- nea esta acrescida pela Lei nº 6.657/79, em face do
cia instaurada no Instituto Estadual de Hamatologia Princípio do Promotor Natural, ligado à prerrogativa
em que a sindicada Drª Kátia Machado Motta não foi do Princípio da Independência dos membros do Mi-
afastada. Pasme, V. EXª! nistério Público.

. Fui convidada a depor nesta sindicância, mas Não posso tolerar e ficar silente em face da in-
retusei-me a comparecer, pois sou pessoa séria e gerência de flagrante abuso de autoridade, na insti-
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tuição do Ministério Público do 'Rio de Janeiro. Que até mesmo a efetiva tutela destes direitos, nos casos
interesse terá o Sr. Governador do Estado, em obs- em que eles são cometidos com exclusividade do
taculizar o trabalho sério de Provedoria'de Fundaçã- Ministério Público, se este tivesse sua atuação vin-
es? Pergunta esta Curadora de Fundações. culada a outros interesses ou determinações que

20 - É importante frisar que após a saída do não de sua consciência e fiel cumprimento da lei?
Dr. Antônio Luiz de Medina, a minha vida pessoal e O Promotor Natural tem que agir livre de pres-
funcional passou a ser um caos. Sofri ameaça de sões e de quem quer que seja, muito menos de um
morte, recebi cartas anônimas, tive meu nome achin- Governador de Estado. Promotora de Justiça não é
calhado em jornal de ampla divulgação, que culmi- vassalo de ninguém. É guardião da Lei, da Moral e
nau em ação penal contra o Jornalista Israel Taback. dos Bons Costumes.
A perseguição à minha pessoa é pública e notória A hierarquia do Procurador-Geral somente fun-
por todos. A Associação do Ministério Público publi- ciona no ponto de vista da autoridade puramente ad-
cou Desagravo à minha pessoa. ministrativa, interna, da instituição, não sendo dado

Estou sendo visivelmente perseguida e tentam tal poder ao Procurador-Geral, em nenhuma hipóte-
afrontar esta Curadora de Fundações da Capital no se, do exercício da atividade dos órgãos de execu-
exercício legal de suas atribuições. Todos os expe- ção do Parquet, justamente pelo Princípio do Pro-
dientes são dirigidos ao Exrnº Sr. Procurador-Geral motor Natural.
de Justiça, numa afronta ao Princípio do Promotor Sabemos nós que a garantia do Promotor Na-
Natural, inserido na Constituição da República. tural passa por quatro exigências básicas:

21 - Logo após estas afrontas jornalísticas, 1) Pessoa Investida no cargo de Promotor de
instauram uma inusitada CPI, sem eu sequer ser ou- Justiça; 2) existência do órgão de execução; 3) lota-
vida, contra urna outra fundação, e sem sequer me ção por titularidade (sou titular por concurso de ~e-

procurarem para obter informações. Tudo adrede- moção pelo Conselho Superior do Ministério Público)
mente montado. A maioria dos integrantes desta CPI por unanimidade e pelo critério de antigüidade; 4)
pertenciam, obviamente, ao PSDB, partido do Sr. inamovibilidade do Promotor de órgão de execução,
Governador do Estado. Não compareci, obviamente. ressalvadas as hipóteses legais de substituição e re-

Urna perseguição sem tréguas. Percebo que moção (férias, licenças etq.), .não estive de férias,
estou contrariando muitos interesses de poderosos, nem em licença nestes períodos; 5) definição em lei
e minha única arma é a Lei. Porém não me calarei e das atribuições do órgão (art. 32, Lei Orgânica do
irei até o fim. Não temo ameaças. Ministério Público do Rio de Janeiro)..

Assim sendo, espero e aguardo as providên- Como afirma o culto Procurador de Justiça
cias cabíveis à espécie, inclusive requeiro a V. EX- o Paulo César Pimpeir Carneiro, em seu livro O Minis-
Impeachment do Exmº Sr. Governador do Estado térlo Público n'o Processo Civil e Penal, a fls. 129
do Rio de Janeiro, em face dos gravíssimos fatos re- - 51! edição, fala sobre a impossibilidade dos Procu-
latados. radores-Gerais indicarem Promotor, em determina

dos casos, ou substituí-los:
O Princípio do Promotor Natural, sabemos nós,

é verdadeira garantia constitucional, muito menos NÉ preciso velar pela dignidade institu-
dos membros do Parquet, e muito mais da própria cional do Ministério Público e impedir. que
Sociedade, do próprio cidadão. Este cidadão tem as- PrOCuràdores-Gerais, despojados da cons-
segurado que nenhum Procurador-Geral de Justiça ciência que lhes impõe o momento histórico
poderá escOlher determinado Promotor de Justiça que vive a instituição, venham, por razões
específico, para atuar neste ou naquele caso, ao seu menores ou pela desprezível vontade de
bel-prazer. Já há anteriormente determinado, por lei, agir servilmente, a degradá-Ia, convertendo-
qual será o Promotor de Justiça que oficiará naquele a, desse modo, em inaceitável instrumento
caso e naquela situação. Este princípio é em defesa de pretensões contestáveis.N

da Sociedade. Portanto nenhum expediente poderá Como se observa, o Exmll Sr. Governador, que
ser enviado ao Procurador-Geral de Justiça, em atri- tanto fala em democracia, direitos humanos, está há
buições específicas desta Curadora de Fundações muito tempo abusando da autoridade que o cargo
da Capital, e isto está sendo feito há cerca de seis lhe confere, .na tentativa de manipular interesses de
meses. uma fundaç~o privada, sob provedoria administrativa

Como se poderia garantir a inviolabilidade de e fiscalizatória do Ministério Público Estadual, por
certos direitos sociais e individuais indisponíveis, e determinação legal. Cria leis próprias, dita regras ao
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arrepio 'da Constituição da República, e aos princí
pios norteadores da nobilíssima instituição que é o
Ministério Público.

Trata-se de um comportamento muito perigoso
e um precedente seriíssimo, que deve ser imediata
mente sanado, com as sanções legais que a lei de
termina, e que põe em risco as prerrogativas legais e
constitucionais conquistadas pelo Ministério Público
na Constituição da República de 1988, a duras pe
nas. E V. Ex' pertençe ao Ministério Público, embora
no âmbito Federal.

Por tudo que foi exposto, pelos documentos
acostados, pelos fatos que vêm ocorrendo no que
tange especificamente a esta fundação, inclusive a
leviandade e certeza de impunidade, pelo que cons
ta na ata, inclusive registrada no Registro Geral de
Pessoas Jurídicas, do Conselho de Curadores da
Fundação Pró-Instituto de Hematologia - FUNDARJ,
infringiu o Sr. Governador do Estado do Rio de Ja
neiro, Dr. Marcelo Nunes Alencar, o artigo 3!!, alínea
j, da Lei n!! 4.898165, com a modificação da Lei n]
6.657179, inserindo na lei esta alínea j.

Solicito a V. Ex!! as providências legais que o
caso requer, lembrando que V.ExB é o Chefe máxi
mo do Ministério Público Federal e autoridade com
petente para conhecer e dar seguimento a esta Rep
resentação, oferecido por este membro do Ministério
Público. E assim fazendo V. Ex', estará cumprindo o
seu dever, bem como lutando na fiscalização da lei
da Constituição da República que contempla as prer
rogativas legais que o Ministério Público detém, legi
timamente, e que não podem ser aviltadas por inte
resses menores e flagrante abuso de autoridade
pelo Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro 
Dr. Marcelo Nunes de Alencar.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1997. - Vera
lúcia de S8nt'Anna Gomes - Supervisora da Prove
doria de Fundações Curadora de Fundações da capital.

DOCUMENTOS ACOSTADOS

1 - ata do Conselho de Curadores da Funda
ção Pró-Instituto de Hematologia - FUNDARJ, de 18
de março de 1997, em que o Exrno. Sr. Governador
do Estado do Rio de Janeiro infringiu o art. 3!! alínea
Jda Lei n!!·4.898/65;

2 - ata de Eleição do Conselho-Diretor eleito
de forma viciada pela Sra. Presidente do Conselho
de Curadores;

3 - decisão do Desembargador-Presidente à
época - José Lisboa da Gama Malcher (em 18-12-97);

4 - decisão do novo Desembargador-Presiden
te Thiago Ribas Filho, que manteve a decisão do Dr.
José Lisboa da Gama Malcher, em 24-2-97;

5 - decisão tímida que o Sr. Desembargador
Presidente, Dr. Thiago Ribas Filho, que, sem qual
quer consistência jurídica, reconsidera o despacho
anteriormente dado, impedindo desta maneira o tra
balho do Ministério Público. Isto ocorreu em 17-3
1997 e foi publicado do DO de 7 de maio de 1997;

6 - ofícios do Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, Dr. Sérgio Quintela, e resposta afirmando
estar tomando providências;

7 - ofício ao novo Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, Dr. Aloísio Gama, que deu res
posta por telefone afirmando estar agindo. Até hoje
nada, absolutamente nada foi feito;

8 - ofício por mim enviado ao Exmo. Sr. Procu
rador-Gerai de Justiça, de forma reservada e confi
denciai;

9 - desagravo da Associação do Ministério PÚ
blico à minha pessoa, em face das notícias injurio
sas de que fui vítima;

10 - convocação estapafúrdia para depor
numa CPI, sob as penas da lei, uma Promotora de
Justiça que é guardiã da lei e o tratamento é de
V. SIl. A maioria dos integrantes desta Comissão
Parlamentar de Inquérito pertence ao PSDB;

11 - Resolução n!! 68179, de 13 de novembro
de 1979, do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça;

12 - Lei Complementar Estadual nº 28182, do
Ministério Público Estadual, em seu artigo 32 (atri
buições dos Curadores de Fundações);

13 - parecer do eminente Tributarista João
Maurício de Araujo Pinho.

O SR. NESTOR DUARTE (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srfts e Srs. De
putados, assomo à tribuna porque, graças a Deus,
não perdi a capacidade de indignar-me. Quem não
se dá ao respeito, não se re$petta e não respeita seus
correligionários não'pode merecer nosso respeito.

Refiro-me às calúnias dirigidas ao ex-Governa
dor Nilo Coelho pelo Ministro das Comunicações, Sr.
Sérgio Motta. Todos conhecem o adversário que te
mos na Bahia, que tentou rotular o ex-Governador
por não se curvar ao despotismo lá existente. Foram
movidos cinco processos contra Nilo Coelho, e todos
foram julgados improcedentes no Superior Tribunal
de Justiça. Hoje, S. Ex!! exibe um atestado de idonei
dade como poucos políticos neste País podem fazer.

Fomos convidados para ingressar no PSDB da
Bahia juntamente com nosso grupo político, a fim de
fortalecer esse partido em nosso Estado e lutar, com
unidade, na luta das Oposições, contra a corrupção
e o arbítrio lá existentes.
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Não entramos no partido do Sr. Sérgio Motta.
Se o partido tivesse a cara de S. Ex!!, seguramente
não teríamos entrado no ~SDB. Entramos no Parti-'
do da Social Democracia Brasileira, no partido do
Plano Real, de Franco Montoro, de Almino Affonso,
de Mário Covas e de tantos outros, como o Presi,
dente da República, Sr. Fernando Henrique Cardo
so. Apoiamos o Governo de S. Ex!! e haveremos de
sustentar sua reeleição, ampliando a vitória com os
votos que temos na Bahia. Assim, poderemos asse
gurar mais quatro anos de progresso e de desenvol
vimento.

Infelizmente, estamos sendo vítimas da calúnia
e da difamação sistemática do Ministro Sérgio Motta,
e não vamos mais aceitar esse tipo de ofensa pes
soal a correligionários. Quem merece ser expulso do
PSDB é o Ministro Sérgio Motta, que vem desonran
do o partido, envolvendo-se em situações como a de
Ronivon Santiago. Não há Ronivon Santiago sem da
outra ponta existir um Sérgio Motta para comprá-lo.

Sr. Presidente, não aceito as insinuações do
Ministro Sérgio Motta, além de exigir respeito para
com os correligionários do PSDB da Bahia. A briga
não é com Nilo Coelho, mas com o PSDB da Bahia.,
O desrespeito e a falta de consideração é para com
o diretório estadual, com a bancada que apóia o Go
verno Fernando Henrique Cardoso, que quer o en
grandecimento do partido e enfrenta o Senador An
tonio Carlos Magalhães. Aliás, hoje o Ministro Sérgio
Motta o elogia, mas anteriormente falava-me coisas
de S. ExIl e de seu filho, Deputado Luis Eduardo,
que não podem ser ditas desta tribuna.

Não sei em quem acreditar: se nas palavras do
Ministro Sérgio Motta de meses atrás ou na sua pos
tura conivente com esse PFL da Bahia, que nada
mais é do que o caos da corrupção, do desgoverno
e da molequeira administrativa.

Aliás, sou forçado a concordar com o Senador
Antonio Carlos Magalhães quando dizia que o cére
bro do Ministro Sérgio Motta pensava menos do que
as mãos de Adib Jatene. Essa é uma constatação a
qual devemos chegar.

De sorte que venho aqui para repelir as acusa
ções, as inverdades do Sr. Sérgio Motta e pedir res
peito ao PSDB da Bahia.

Era o que eu tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Nestor
Duarte, a srª Dalila Figueiredo, § 29 do arti
go 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Maurício, 19 suplente de Secretário.

o SR" PRESIDENTE (José Maurício) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Adhemar de Bar
ros Filho.

O SR ADHEMAR DE BARROS FILHO, (PPB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr.as e Srs. Deputados, acredito que não serei o
único a usar esta tribuna hoje para re'nder homena
gens à imprensa brasileira.

Todos nós sabemos que a imprensa e demo
cracia são, antes de um simples conceito, verdadei
ras instituições de valores de longe inquestionáveis.

Urna não vive sem a outra. E não é só. Impren
sa é mídia, é informação, é educação, é cultura. É,
enfim, o direito que temos de informar e de sermos
informados.

Hoje é comemorado o Dia da Imprensa. Nós,
do Congresso Nacional, não podemos, evidente
mente, nos furtar a render homenagens à imprensa
seja falada, escrita, televisionada, alternativa, etc.

Ensina a história que a imprensa chegou ao
Brasil pelos idos de 1808. Desde então, tornou-se o
único meio de comunicação de massa a que se
pode confiar.

A propósito dessa assertiva, lembro-me de
uma citação do ilustre Deputado e Secretário em
meu Estado, Ayres da Cunha, nos seguintes termos:
A importância da imprensa é inquestionável e sabe
mos que sem imprensa livre não existe democracia.
Porém, a toda liberdade corresponde uma responsa
bilidade. A liberdade de informação é essencial para
impedir que os governantes ocultem a prática da
corrupção. Portanto, respeito, verdade e compromis
so com o bem comum são elementos da ética jorna
lística, cuja postura deve ser irrepreensível.

Por isso, sempre é bom lembrar que seu papel
para a busca e, em muitos casos, para o restabeleci
mento da verdade é fundamental.

Alguns episódios mais recentes merecem des
taque, sejam de glória, de denúncia, de informação,
de tristeza, de saudade. A década de 90 trouxe-nos
a "bomba" do impeachment, o Plano Real- a esta
bilização da moeda e os mal resolvidos problemas
sociais -, o tetracampeonato para o futebol brasilei
ro, o bom desempenho na Olimpíada de Atlanta, o
brilho e o desaparecimento de Ayrton Senna, a me
teórica ascensão de ídolos populares e a morte pre
coce de outros tantos, a nova face politicamente
correta dos jovens caras-pintadas pela queda de
Fernando Collor e o momento exato em que confe
ría o horário para assinar o termo de renúncia ao
cargo de Presidente da República, a morte - e
suspeitas s,)bre a realidade dos laudos técnicos -
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de PC Farias; o confronto dos sem-terra, dos com- pacidade do meu Estado, chefiado por um Govema-
terra, seguranças particuli:ues e polícia militar, que- dor que só sabe demitir e que está acabando. com
das de aviões, Carandiru, a vergonha da hemodiá- tudo.
Iise em Pernambuco, a humilhação dos conflitos Na última segunda-feira,~um companheiro fer-
em Angola e no Kuwait, o desaparecimento de roviário da antiga CBTU, hoje Flumitrens, fazendo
presos políticos pelo regime ditatorial, a CPI dos um serviço com a composição ligada na rede elétri-
Precatórios, as denúncias que culminaram com o ca, recebeu uma carga de mais de 300 mil volts e
indiciamento de Clarimundo Santana - leia-se morreu.
Banco Nacional, o caso da pasta cor-de-rosa e o No meu tempo de ferroVIário, fazíamos esse
Banco Econômico, os paraísos fiscais e os frauda- tipo de serviço com os pantógrafos desligados e
dores da Previdência, a CPI do Orçamento e a dentro dos pátios da nossa oficina. Mas hoje, por in-
queda dos "anões", a segurança pública (ou a falta capacidade deste Governo, que demitiu todo mundo,
dela) e, por fim, os escândalos no Congresso - leia- os companheiros têm de estar fazendo esses serviços
se compra de votos. na estação para tentar fazer com que o trem vá rapida-

A respeito desses dois últimos enfoques - se- mente para o tráfego porque não tem composição.
gurança e escândalos -, oportunamente deixei-os
para o final, pelo importante fato de ser a imprensa a E agora? Como fica a família desse compa-
maior responsável pelo desencadeamento dos pro- nheiro? O Governo manda flores, manda assistente
cessos de mudança e moralização da coisa pública. social. Que preço tem a vida desse companheiro?
A Câmara dos deputados não fez por menos e insta- Foi por isso que, na época das demissões, vie-
lou, de imediato, Com!ssão Especial para tratar da mos aqui e falamos. é por isso que os jornais, inclu-
segurança pública e da necessidade de reformula- sive hoje uma grande matéria do jornal O Dia, falam
ção das Polícias. Quanto às denúncias de compra das brigas de gangues dentro dos trens do Rio de
de votos e corrupção de Parlamentares, a Câmara Janeiro, de Santa Cruz e da Baixada Fluminense. A
também está agindo com seriedade e rigor, apesar população já não tem mais segurança. Já não tem
das tentativas do Governo de ignorar a verdade dos segurança no tráfego e agora já não tem dentro dos
fatos e propagar a sua versão, na expectativa de trens, porque todos os policiais ferroviários foram de-
que a imprensa poderia deixar caIr no esquecimento. mitidos, Sr. Presidente. Essa é a injustiça.
Isto não vai acontecer. No ano passado, quando aqui começamos a

Sr. Presidente, Sr.as. e Srs. Deputados, este discutir a proposta do Orçamento, quando dizia que
meu modesto discurso não deverá ser interpretado tinha de haver verba para a CBTU e a CBTU man-
corno uma homenagem à imprensa, mesmo porque dar pi:ua a Flumitrens, algumas pessoas riram, e isso
o tempo que disponho para tal é insuficiente, diante não aconteceu. O Governo do Estado até hoje a:nda
sua importância e sua grandeza. Antes disso, retrata não, veio conversar com o Ministro dos transportes,
apenas a lembrança, a todos nós, da magnitude porque hoje, para resolver o problema de manuten-
desse chamado quarto poder. De sua importância ção do tráfego, são necessários 42 milhões de reais,
para nós, brasileiros, como fonte de informação e, e o Executivo está mandando 21 milhões.
sobretudo, por seu equilíbrio na manutenção da de- Sr. Presidente, por que para São Paulo o trata-
mocracia. mento é diferenciado? Aquele é o maior sistema da

Resta-me, pois homenagear todos quantos à América Latina e está tudo caindo aos pedaços, está
imprensa estão ligados, direta ou indiretamente, e tudo acabando. Sobre o que se refere ao povo nin-
sugerir apenas que mantenham o senso ético; que guém quer saber. E é por isso, Sr. Presidente, que
saibam usar a liberdade que a Constituição Federal sempre vamo~ estar denunciando.
lhes confere, para que não se confunda liberdade Espero que o Governo do nosso Estado - que
com libertinagem. só tem uma placa, uma medalha para levar no peito:

Solicito a V. Exa. a publicação deste meu pro- a de Governador do estado da Federação que mais
cedirnento no jornal Hoje na Câmara e no programa desempregados tem - pelo menos chame a ~amília

A Voz do Brasil. desse companheiro que faleceu na segunda-feira;
Era o que tinha a dizer. que não mande assistente social, que vá lá resolver,
O' SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ. senão vai, ser mais um de um companheiro que vai

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. cair. Sabemos muito bem que a família desse com-
Deputados, ocupo a tribuna muito triste devido à inca- panheiro que caiu, como a de muitos outros que caí-
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ram por incapacidade administrativa, deve estar so- de ordem, se cada um que se achar exclufdo for in-
frendo. centivado por alguém que deseja a anarquia e a dis-

Espero que o Ministro dos Transporte verifique córdia, passando a invadir terras produtivas, manter
a situação dos mais de ao mil pensionistas e apo- pessoas em cárcere privado, invadir e incendiar pro-
sentados ferroviários de todo o Brasil, porque hoje priedades e vefculos. E mais do que isso: que pas-
sabemos que o enquadramento que está sendo fei- sem a torturar outras pessoas que estão em suas
to dentro da Rede Ferroviária não vai beneficiar apo- propriedades, que produzem para alimentar o povo
sentado algum. brasileiro.

~ por isso que estamos tentando conseguir Ora, com esta inversão, não chegaremos a
uma reunião com o Ministro dos Transportes para nada. ~ preciso mant~rmos ~ estrutura democrática.
expor a S. EX- os anseios da categoria ferroviária. Entretanto, não podemos inverter a ordem.. Sabe-
Vamos lá cobrar do Ministro dos Transportes uma mos que as leis de Deus são apenas dez, mas se
posição digna para os aposentados ferroviários. criou uma crença religiosa em todo mundo. São ape-

Era o que tinha a dizer. nas sete as notas musicais, mas foram feitas as
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re- mais belas melodias.

visão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Depu- Temos de manter a ordem no Brasil. É incan-
tados, cOm freqüência muito grande t*ªnho ocupado cabfvel que alguém que precise de um pedaço de terra
esta tribuna em defesa dos produtores primários. possa, em nome de suas necessidades, torturar. Ator-
Confesso que hoje o faço; com 'profunda tristeza, tura é um crime hediondo.
para lamentar os exageros cometidos por aqueles Deixo, desta tribuna, o mais veemente protesto
que, argumentando estar exclufdos, estão pratican- aos que, usando muitas vezes os sem-terra, que na-
do verdadeiros absurdos em nome dessa exclusão. cessitam de um pedaço de terra para plantar, os in-

Lamento, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa- centiva a cometer crimes absurdos. Agora, quando
dos, que no dia 5 próximo passado, quando o Exmll isso acontece, não vem ninguém a esta tribuna dizer
Sr. Ministro da Agricultura Arlindo Porto encontrava- que foram cometidos erros. sabem criar uma carava-
se no meu Estado, Rio Grande do Sul, para inaugu- na, uma equipe, um grupo para defender alguém
rar a Feira Internacional de Esteio, a maior feira da que está sendo acusado de assassinato. A Justiça
América do Sul, alguns excluídos, comandados pe- saberá julgar muito bem, em nome do povo brasilei-
los que não querem a ordem, a disciplina, ao invés ro, que. quer ordem para continuar trabalhando e
do diálogo que todos apoiamos, porque precisamos progredIndo.
dialogar, para justificar a sua causa, mantiveram em Era o que tinha a dizer.
cárcere privado o Secretário de Polftica Agrfcola e O SR. NELSON HARTER (BlocolPMDB - RS.
dois técnicos do Ministério da Agricultura, com várias Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs.
exigências e intimidando os representantes, do Go- Deputados, ocupo a tribuna, nesta tarde, para regis-
vemo. Lamento que isso tenha acontecido no nosso trar uma situação que vem ocorrendo na cidade de
Estado, que é politizado, pacífico, que quer o bem Pelotas, no Rio Grande do Sul, mais' especificamen-
de toda a coletividade. te com relação ao processo conhecido como EI NiflO.

E mais do que isso, Sr. Presidente, Srls e Srs. O nosso Vice-Prefeito, pessoa que conhece
Deputados: no sábado, foi manchete nacional a in- com bastante profundidade o assunto proteção con-
vasão de uma fazenda que 'fica em Jundiaf do Sul, tra cheias, bem corno o funcionamento de canais,
no Paraná, a exatamente 332 quilômetros de Curiti- pois já trabalhou na área, .com bas.e em relatório que
ba. Lá, sem-terras, além de praticarem a invasão de recebeu sobre o fenômeno EI Nifio e pelas previsões
uma fazenda produtiva, não só ameaçaram, não só de que ele pode causar todos esses prejufzos que já
mantiveram em cárcere privado, mas também come- conhecemos, está adotando medidas preventivas.
teram os maiores absurdos contra fazendeiros. E ' Nesse final de semana, foi constatado que, não
não vi ninguém desta Casa, I nais ligado à esquerda, fosse o trabalho preventivo realizado pela Prefeitura,
dizer que este foi um ato errado. haveriam ocorrido os maiores prejufzos. Mais de vin-

Este grupo de sem-terra, que possivelmente te- te postes cafram e inúmeras ruas foram alagadas, o
nha sido capitaneado por alguém que queira a de- que causou sérios danos à nossa cidade, atingindo
sordem, produziu cenas impressionantes: torturou mais de duas mil famílias.
sete pessoas, das quais doiS' fazendeiros em idade Sr. P~sidente, SrAs e Srs. Deputados, '. o EI
avançada. O que será do Brasil com esta inversão Niflo é o aumento anormal na temperatura da super-
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freie do mar na·costa'oeste da América do Sul,.du" da Governo Federal, têm vivido certamente a maior
rante o verão no hemisfério sul. Por conta desse fe- crise da sua história.
nômeno, que se apresenta normalmente em interva- Aproveito para fornecer alguns dados que con-
los de dois.a sete anos, a temperatura da superfície seguimos a partir de um requerimento por nós enca-
do mar e da atmosfera sobre ele apresenta uma minhado ao Ministério da Agricultura que comprova
condição anormal durante o período de doze a de- a dramática situação por que passa atualmente a
zoito meses. Esse fenômeno já está acontecendo no agricultura deste País, principalmente no que se re-
nosso Município de Pelotas e deverá permanecer fere à pequena e à média propriedades.
por lá at~ o mê~ de janeiro do ano que vem., Temos dados do Ministério da Agricultura que

DeiXO reglst~do nesta Cas~ ~ relato que flze- nos espantam. Em 1986 o Govemo brasileiro gastou
mos ao Sr. PreSidente da .Repu.bhca:., no mês de no custeio da agricultura brasileira 19 bilhões e 700
agosto, so~~, essa dramática situ~çao ~Ia qual mil reais. Em 1996, dez anos depois, na mesma ques-
noss~ m~n1ClpIO está passando e ainda vai passar tão do custeio da agricultura brasileira, o Govemo bra-
até o IníCIO do ano que vem. sileiro aplicou apenas 4 bilhões e 500 mil reais.

Estamos fazendo essa manifestação para soli- M' d . S P 'd t· ' I .
citar ao Sr. Presidente da República que libere o va- ais o qu: ISSO, r. resl en e. nesses u ti-
Ior, que já está no Orçamento da União, de 300 mil mos 2 an~s e mel? do Pla~o Real o setor d~ peque-
reais para que se possa enfrentar as cheias no Mu- na e média prop~edades Já ~erdeu 850 mil ~stos
nicípio de Pelotas. de trabalho e,mais de 400 mil pequenas propneda-

,~ . . .. des foram extintas, entregues ao banco como forma
Essa manlf~~taça? é no sentido de senslblll~ar de pagamento das dívidas ou, então, vendidas, pois

o Gove~o daYnlao ~ hbera~ e~ses recursos e eVitar os agricultores não tiveram mais condições de sus-
que mais famlhas sejam preJudICadas, a exemplo do tentá-Ias
trabalho qUd a nossa Companhia Estadual de ener- . ,
gia Elétrica já vem fazendo, através do treinamento E~te é, ~e fato, o penodo em que este Govern.o
dos nossos recrutas do Exército, no sentido de po_ meno~ InvestiU ~es~ áre~ fundamental, no ~ue diZ
derem colaborar nesse trabalho junto à eletrificação, respeito à que~tac ~nmána ~ à ,do desenvolv~m~".to,
levantamento de postes e inúmeras outras a~ivida- gera~~o uma situaçao de mlséna total na agncultura
das que venham a colaborar nesse serviço de ~nergia braSileira.
elétrica no Município de Pelotas e também na região. Certamente o povo brasileiro não está queren-

ES,ses foram alguns pontos importantes que do discutir quantas toneladas de iogurte a mais es-
entendemos como forma de sensibilizar o Governo. tão sendo produzidas ou quantas dentaduras a mais
Não temos dúvida de que o nosso Presidente da Re- o pobre está conseguindo adquirir, porque isto é
pública iiberará esses recursos, como já vem fazen- uma inverdade. Aliás, uma charge muito boa no jor-
do, na medida em que outros recursos têm sido soli- nal de ontem dizia que o Governo espalhou para a
citados, têm sido encaminhados e vêm resolvendo população brasileira que o povo estaria usando mais
alguns problemas concretos na região sul do Estado, dentaduras, mas esqueceram de avisar aos dentis-
principalmente da metade sul. tas, aos que trabalham com esta área, porque esses

Por isso deixo o registro da importância da Iibe- dados são negados por todos os setores que têm,
ração desses recursos para podermos enfrentar de fato, o controle dessa situação.
ess~ processo, que é danoso e que já vem causan- Digo isso para mostrar que este Governo não
do sérios prejuízos a nossa comunidade. tem tido a capacidade política de atender a situação

Sr: Presidente, peço a V. ExB que autorize a da agricultura, principalmente da pequena e média
publicação do meu pronunciamento no programa A propriedade, que não tem condições nem identidade
Voz do Brasil. política para definir, de fato, a questão do emprego

O ~R. PRESIDENTE (José Maurício) - V. Ex!! que, pelo contrário, tem aumentado.
será atendido, nos termos regimentais. Temos cei1:eza de que a única forma de sensi-

O SR. VALDECI OUVEIRA (Bloco/PT - RS. bilizar o Governo é por meio de atos como o que
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. aconteceu no último dia 7 de setembro em mais de
Deputados, gostaria de fazer uma reflexão que pare- 800 Municípios deste País. Refiro-me ao grande Gri-
ce ser muito importante, visto que nosso País. vive to dos Excluídos. Uma massa de trabalhadores, de
hoje numa situação de crise muito grande e há ai- excluídos, representantes do movimento social, das
guns setores que apesar da propalada propaganda pastorais e dos sindicatos lotaram as ruas deste País.
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Em mais de oitocentos Municípios ouviu-se o
Grito dos Excluídos, o grito pela terra, o grito de luta
pela reforma agrária, de luta contra a política do Go
verno. Tal política na verdade arrasa as riquezas e o
patrimônio brasileiro, não gera empregos e, mais do
que isto, não tem capacidade política de garantir que
a pequena e a média propriedades ou a agricultura
familiar tenham condições de permanecer no campo.

Os dados que temos são alarmantes. Mostram
que este Govemo tem tentado, a cada hora, apre
sentar uma piada para ser manchete nacional, como
foi o caso do iogurte e da dentadura, quando deveria
estar discutindo uma política voltada para a geração
de empregos, para a geração de renda e para garantir
que o pequeno agricultor possa ficar na propriedade e
no futuro não se transforme num sem-terra.

Essa é nossa luta e nossa vontade cada vez
maior de sempre estar ao lado do povo e ser solidá
rio com ele, principalmente na questão do Grito dos
Excluídos, que foi um sucesso, demonstrando que
os brasileiros estão completamente descontentes
com a política extremamente arcaica, atrasada e in
competente do Governo Fernando Henrique Cardo
so. (Palmas.)

Era o que tinha a dizer.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s. e
Srs. Deputados, penso que todos nós, brasileiros,
estamos neste momento imbuídos de um sentimento
de busca de caminhos para o aperfeiçoamento das
instituições e, sobretudo, para a melhoria de vida do
nosso povo. Por isso é, no mínimo, assustadora a
escalada de violência a que o País assiste no que
diz respeito ao agravamento da questão fundiária.

O que aconteceu no Paraná no último fim de
S6mana e foi retratado pelas emissoras de televisão
com detalhes e imagens deprimentes é algo que se
poderia diier inusitado, pelos requintes de crueldade
de que se revestiu a violência exercida contra pes
soas.

Não importa se temos dificuldades em encon
trar soluções para questão fundiária. Nós do PMDB,
temos uma posição nítida em defesa da revisão da
questão fundiária e da reforma agrária, mas dentro
do único parâmetro que uma sociedade democrática
pode admitir: o parâmetro da lei.

O que se viu, Sr. Presidente, foi algo que,
como muito bem expressou o jornal O Estado de S.
Paulo em seu editorial de hoje, pode evoluir para a
desmoralização da autoridade em nosso País. E la
mento dizer que, se tivessem ocorrido os mesmos
fatos com os protagonistas em situação inversa, cer-

tamente, no Congresso Nacional, terramos ouvido
lamúrias,. gritos de revolta, insatisfações e acusaçõ
es. No entanto, não ouve uma análise do tamanho
daquela violência. Isso contribui, ao contrário do que
podem pensar alguns incautos, para dificultar o
avanço na questão fundiária.

É preciso que aqueles que têm vocação pela
terra tenham o direito a exercê-Ia. É um movimento
selvagem que diz respeito a todas as "leis. Não me
refiro à lei que garante a propriedade, fundamental
no País, porque, por mais comezinha que seja, pode
haver alguém que entenda que a melhor proprieda
de é a coletiva. Falo dos fundamentos da sociedade
civilizada: agressão, tortura, privação da liberdade
de brasileiros por outros brasileiros que exercem a
violência injustificadamente. Embora saibamos
quantas são as missões do Governo, não pensei
que pudesse haver um nível um nível de omissão
como o que houve em relação àqueles fatos. Isto, na
verdade, é um estímulo à generalização de situaçõ
es conflituosas com violência.

Esse jornal tão tradicional da minha.terra, O
Estado de S. Paulo, que tem uma linha editorial
marcada pela seriedade, sintetizou bem: "neste mo
mento, atos de vandalismo, de terrorismo, associa
dos ou não à questão da terra, têm de ser coibidos".
Além, disso, é função, primordial do Governo Federal
garantir as instituições e a segurança das pessoas.
A omissão, no que se refere à '(iolência, quer no âm
bito estadual - que aparentemente começa a ser su
perada no Paraná -, quer no federal, ameaça a se
renidade que todos precisamos para enfrentar o de
safio da pobreza, da exclusão e da justiça social a
ser construída. Jamais em terra brasileira esse desa
fio foi enfrentado com violência, ao arrepio da lei,
com a agressão à autoridade. Não é com a desuma
nidade que vimos naquelas cenas que se pode pen
sar em construir algo de positivo.

·Sr. Presidente, peço a V. EXª. que autorize a
transcrição nos Anais da Casa do editorial a que me
referi.

Sr. Presidente, peço a V. EXª. que autorize a
transcrição nos Anais da Casa do editorial a que me
referi.

EDITORIAL A QUE SE: REFERE O
ORADOR.

"DESMORALIZAÇÃO DA AUTORIDADE

Os confrontos dos últimos dias em fazendas do
Paraná nãd representam apenas mais uma escalada
da viol~nciano campo, que se alastra por vários Es
tados brasileiros. O que ocorreu nessas fazendas é
qualitativamente diferente do que vinha acontecendo
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até agora, não só no Paraná, mas também em Mato gens. Ninguém está reivindicando um banho de san-
Grosso do Sul, -S~o Paulo, Pará e assim por diante. gue. Mas todo. policial deveria. estar instruído para
Em lugar das infelizmente já corriqueiras invasões conhecer o meio-termo entre o massacre e a omis-
de fazendas, por um grande número de famílias, que são resignada. Por trás da dificuldade, digamos, téc-
destroem benfeitorias e montam acampamento, nes- nica, há uma grave crise de autoridade, para não di-
ses últimos dias, no Paraná, assistimos a um tipo de zer desmoralização da autoridalde. Como disse o
violência que lembra ações de guerrilha ou de terro- coordenador do Movimento Nacional de Produtores,
rismo, comuns na zona rural de alguns países vizi- o governo estadual, não cumprindo as determinaçõ-
nhos, mas não no Brasil. es da Justiça, induz os cidadãos li acreditar que

Há uma semana, cerca de 50 famílias ocupam ·prevalece a lei do mais forte, e isso pode ter conse-
uma fazenda em Jundiaí do Sul. No sábado à tarde, qüências desastrosas e inevitáveis·. Dezenas de
o proprietário chegou, acompanhado de sete segu- mandados judiciais de reintegração de posse de fa-
ranças. Reuniu-se com representantes dos acampa- zendas ocupadas não foram cumpridos no Paraná.
dos. Houve discussão, e um dos líderes foi atingido A entidade dos produtores anunciou que vai mover
por um tiro na perna. Os outros invasores, que esta- ações civil e criminal contra o governador Jaime Ler-
vam de fora, entraram na casa, dominaram o fazen- ner, responsabilizando-o pelo não-cumprimento da lei.
deiro e seus seguranças e os levaram até a sede da Os proprietários das fazendas invadidas nos úl-
fazenda. Foram brutalmente espancados depois de timos dias no Paraná entraram na Justiça com pedi-
amarrados em árvores, para só serem soltos no fim dos de reintegração de posse. Entretanto, é inevitá-
da tarde, com a intervenção da Polícia Militar. Os in- vel a desmoralização desse instrumento legal, uma
vasores botaram fogo em duas casas e dois auto- vez que o cumprimento da determinação dos juizes
móveis. No dia seguinte, domingo, mais quatro fa- não é imposto pela polícia. As conseqüências dessa
zendas foram invadidas na região central do Paraná. desmoralização, combinadas às operações arma-
Numa delas, no município'de Mamborê, as duas fa- das, às tomadas de reféns, aos espancamentos e às
mílias de caseiros foram tomadas como reféns, e só ameaças de morte, são extremamente preocupan-
liberadas depois de negociações com policiais milita- teso É o momento de conter esse processo. O gover-
res. Além das tomadas de reféns, os invasores tam- no do Paraná, assim como o dos outros Estados,
bém ameaçaram matar os fazendeiros. tem meios para isso."

Com essa conduta, os chamados sem-terra su- O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS
biram para um novo patamar de violência. A própria (PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
designação - ·sem-:terra" - já foi inteiramente esva- Presidente, srªs e Srs. Deputados, há aproximada-
ziada de significado; no caso da fazenda onde as mente dez anos, no primeiro Governo Tasso Jereis-
duas famílias foram tomadas como reféns, um dos Ií- sati, o Ceará vem IYl:ando para fortalecer seu cresci-
deres da ocupação é proprietário de bordéis na cida- mento econômico, que passa por um processo de in-
de, segundo o capitão Araújo, da PM de Campo dustrialização, e para a implantação de um gasoduto.
Mourão. Esse é apenas um detalhe grotesco. O que Tivemos a satisfação,' na segunda-feira, de re-
importa é que grupos armados, sob o pretexto de fa- ceber a visita do Ministro de Minas e Energia, Rai-
zer reforma agrária com as próprias mãos, já cruza- mundo Brito, ocasião em que 80 Ex!! assinou a 01'-

ram a fronteira - tênue desde o início - que separa- dem de serviço para a construção do gasoduto que
va a ocupação de terras e a destruição de benfeito- viabilizará realmente um grande desenvolvimento
rias da violência direta contra caseiros, arrendatá- para o Ceará, quiçá a implantação da refinaria no
rios, empregados e proprietários. Ou seja, da toma- nosso Estado.
da de terras para a tomada de reféns. A implantação do gasoduto, além de incremen-

Esse desdobramento era inevitável, uma vez tal' o movimento do Porto de Pecém, irá fortalecer to-
mantida a inércia das autoridades. Segundo o capi- das as indústrias da Região Metropolitana de Forta-
tão da PM citado anteriormente, a polícia não inter- leza, a fim de garantir esse crescimento econômico.
veio porque os ·sem-terra" estavam armados. Apa- O apoio do Presidente Fernando Henrique e do
rentemente, a polícia só pretende interferir quando o Ministro Raimundo Brito, a visão administrativa do
agressor for inofensivo. Como tal figura não existe, a Governador Tasso Jereissati vialbilizaram, realmen-
polícia se torna ociosa. Não faz sentido manter uma te, um investimento da ordem de "18 milhões de dóla-
polícia só para negociar. Padres, juizes e professo- res para a construção desse gasoduto, que terá uma
res podem se voluntariar para a tarefa com vanta- extensão de 377 quilômetros. Com isso, o Ceará
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·terá oferta de mais gás para forta.l~r a SL18 econo- Quero comemorar o fato,de o Vale do Jequiti-
mia e o seu processo industrial. nhonha estar sendo protegido, amparado pela preo-

Na mesma solenidade, tivemos também a assi- cupação parlamentar, mas ímagino, Sr. Presidente,
natura do protocolo de intenções entre a Petrobras e que pode haver a necessidade de aplicação de um
a Coelce, visando à implantação e a viabilização da dispositivo regimental, para que se contemple o Vale
usina' tennoelétrica, que irá fazer com que o Ceará do Jequitinhonha sim, para que não se deixe de lado
aumente seu potencial énergético em 28%. a atenção para com uma área igualmente pobre,

O investimento nessa usina termoelétrica será como o norte e noroeste do Estado do Rio de Janei-
da ordem de 180 milhões de dólares e significa um ro e ainda um pedaço de Minas Gerais.
reforço maior ainda para o fortalecimento do Com- A idéia seria o apensamento dos projetos, que
p1exo Industrial do Porto de Pecém. poderia ser feito com par~cer dado em plenário so-

Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Deputados, o Esta- bre o que daí resultasse. No entanto, existe a possi-
do do Ceará, através do trabalho do Secretário de bilidade de um acordo, uma composição, se for aco-
Obras, Dr. Francisco de Queiroz Maia Júnior, e do Ihida a emenda aposta a esse projeto numa vez an-
Secretário da Indústria e Comércio, Dr. Raimundo terior em que ele esteve em plenário, a Emenda nll

Viana, vem realmente resgatando toda sua potencia- 2, que inclui os Municípios do norte e do noroeste do
lidade econômica, a fim de se habilitar para a insta- Esta~o do Rio de Janeiro na redação do Projeto nlI
Iação de uma refinaria - já de acordo com a lei 4.695-A, e aí teria uma tramitação comum.
nll 9.478, que criou a Agência Nacional de Petróleo - Devo dizer que celebro essa preocupação so-
para que seja visto pelos empresários, por todos que bre o vale do Jequitinhonha. Convoco a bancada do
fazem o potencial econômico do nosso País, como meu Estado - a maioria dos Deputados já está mobi-
um Estado viável para a implantação da refinaria no Iizada - para hoje lutar no plenário. V. Ex' é do meu
Nordeste, que, com certeza, não será somente a re- Estado, sabe que não disputo voto no norte e no no-
denção, mas, acima de tudo, uma justiça ao trabalho roeste do Rio de Janeiro, não estou defendendo ne-
que vem sendo feito em prol do nosso Estado. nhuma posição eleitoral, estou defendendo um Esta-

Sr. Presidente, desejo extemar o meu conten- do, porque por quatro vezes esse projeto esteve na
tamento e orgulho por estar o Ceará vencendo as Ordem do Dia e depois foi retirado.
desigualdades regionais, dentro da visão democráti- Não desejo votar contra o Vale do Jequitinho-
ca e poIftico-administrativa do Govemador Tasso Je- nha, votarei a favor. É merecida essa preocupação,
reissati. pois é uma das regiões menos amparadas do Brasil.

Solicito a transcrição do meu pronunciamento Penso, porém, que não pode ser desprezado o direi-
no jornal Hoje na Câmara e no programa A Voz do to de o Estado do Rio de Janeiro ter sua postulação
Brasil. apreciada pelo Plenário. Acredito que a pressão dos

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) _ V. Ex' Prefeitos aqui presentes é legítima.
será atendido nos termos regimentais. Repito: não'estou defendendo posição pessoal

nem partidária, não sou autor do Projeto nll 380. lu-
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço tei por esse projeto aqui no plenário e requeiro a

a palavra pela ordem. V. Ex' que, em primeiro lugar, determine o apensa-
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem mento. Se houver a possibilidade de fazermos o

V. Ex' a palavra. acordo em tomo da aprovação da Emenda nll 2, aí
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela poderá ser desapensado, porque um deles estará

ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te- prejudicado pela aprovação do outro.
nho uma questão de ordem sobre a Ordem do Dia. Era o que tinha a dizer.

O primeiro item da pauta de hoje é o Projeto de O SR. ISRAEL PINHEIRO - Sr. Presidente,
lei nll 4.695-A, do Senado Federal, que dispõe so- peço a palavra pela ordem.
bre a inclusão do Vale do Jequitinhonha, no Estado O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
de Minas Gerais, na área de atuação da Sudene. V. Ex!! a palavra.

Esse projeto chegou ao plenário depois de um 'O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB - MG. pela or-
projeto assemelhado, que beneficia áreas do no- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
roeste do Estado do Rio de Janeiro, ter estado na Sras. e Srs. Deputados, quero completar um raciocí-
Ordem do Dia quatro vezes e por quatro vezes ter nio que o Deputado Miro Teixeira desenvolveu com
sido retirado. o brilhantismo que lhe é peculiar. Trata-se de dois
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assuntos distintos: incluir o Vale do Jequitinhonha na sendo, contemplará subseqüentemente o Estado de
área de atuação da Sudene é um tipo de incentivo Minas Gerais.
fiscal diferente - é preciso que se chame bem a A Presidência decide, portanto, colocar em re-
atenção para isso - do que defende com justeza o gime de urgência, mercê de requerimento - e evi-
Estado do Rio de Janeiro e regiões do leste de Mi- dentemente o Deputado Miro Teixeira já o está ali-
nas Gerais, como o Vale do Rio Doce e a Zona da nhavando - que será subscrito pelo Deputado ora na
Mata. Queremos também, junto com o norte do Es- presidência dos trabalhos. Em regime de urgência,
tado do Rio de Janeiro, ser abrangidos pelos incenti- determina seja inserido em ata o projeto que con-
vos fiscais que o Estado do Espírito Santo possui de templa o Rio de Janeiro em igualdade de condições
acordo com uma lei do tempo do Governo militar - o com o Estado do Espírito Santo e parte do Estado
Deputado Nelson Marchezan deve saber disso -, de Minas Gerais. É a decisão que a Presidência aca-
em 1970 ou 1972, se não me engano, quando o Pre- ba de adotar.
sidente Geisel baixou um decreto.... O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Pre-

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Não sidência pede vênia aos dois insignes companheiros
sou tão velho quanto o Deputado Nelson Marche- inscritos no Grande Expediente, Deputados Lima
zan, mas posso assegurar a V. Ex!! que a lei data de Netto e Mário Negromonte, para dar oportunidade
1974, quando aqui chegamos. aos demais companheiros de se manifestarem. S.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Exatamente, mui- EXªs dispõem de apenas 30 segundos cada.
to obrigado pela correção. Nessa lei de 1974, o Go- Concedo a palavra ao Deputado Mois.és Ben-
vemo Federal concedeu um incentivo especial ao nesby.
Estado do Espírito Santo, ou seja, o Imposto de
Renda gerado naquele Estado poderia, pode e po- O SR. MOISÉS BENNESBY (PSDB - RO.
derá ser reaplicado no próprio Estado. Acho legíti- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
mo, eminente Deputado Miro Teixeira, para a Zona Sr.as e Sr.s Deputados, assomo à tribuna desta
da Mata e o leste mineiro que o projeto seja aprova- Casa, neste ·início de tarde, para registrar a preocu-
do e assumamos esse compromisso. Mas incluir o. pação dos micro e pequenos empresários do meu
Jequitinhonha na área de atuação da Sudene é ou- Estado com as altas taxas cobradas pela junta co-
tro tipo de legislação. Não tem nada a ver com essa marcial de Rondônia, para o registro de abertura de
legislação. Apelo aos eminentes irmãos fluminenses, pequenas empresas.
capixabas e goianos no sentido de lutarmos, primei- Sr. Presidente, essa constatação toma forma
ro, pelo Jequitinhonha, depois nos 'comprometemos na medida em que os empresários da indústria e do
com Minas Gerais. E Minas Gerais nunca falha nos comércio, através de suas entidades de classe, têm-
seus compromissos. Vamos lutar pelos Estados do se manifestado sobre essa situação, numa prova ca-
Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo. bal de desrespeito a essa laboriosa categoria, res-

Era o que tinha a dizer. ponsável pela geração de 85% dos empregos can-
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Pre- cedidos dentro da economia do nosso Estado.

sidência chama a si a responsabilidade de definir a Não vejo o porque, Sr. Presidente, Sr.as. e Srs.
questão. O Presidente conhece as razões suscita- Deputados, desses aumentos exorbitantes. Enquan-
das com propriedade, como lhe é peculiar, pelo emi- to nos últimos dois anos a inflação continua controla-
nente Deputado Miro Teixeira. Ao findar do encami- da em aproximadamente 32%, ã Junta' Comercial,
nhamento da procedente reclamação que S. EXª de forma irresponsável, aumenta os preços dos seus
consagra, a Presidência entende que há duas alter- serviços em até 55Q%.
nativas: a primeira seria o Plenário acolher a emen- Para fazer uma comparação, Sr. Presidente,
da ora suscitada. Isso resultaria no retomo da maté- meus caros colegas Parlamentares, enquanto a Jun-
ria ao Senado Federal. Entende, todavia, Deputado ta Comercial de São Paulo cobra 30 reais· e 58 cen-
Miro Teixeira, de melhor alvitre, de pronto, fazer in- tavos de taxa para o registro de abertura de empre-
cluir na Ordem do Dia, submetendo a urgência ao sa individual, em Rondônia é cobrada a exorbitante
Plenário, o projeto que contempla os Estados do Rio quantia de 104 reais e 8 centavos. Em São Paulo,
de Janeiro e de Minas Gerais, nos termos aqui elen- para· abrir uma. sociedade, o empresário gasta 53
cados pelo eminente Deputado Israel Pinheiro. reais e 58 centavos; em Rondônia o empresário é

A Presidência determina, por conseguinte, seja extorquido, pagando uma taxa no valor de 203 reais
colocado na Ordem do Dia aquele projeto. E, assim e 68 centavos.
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Sr. Presidente, Srªª- e Srs. Deputados, os refle- ao ano, não quis retirar a queixa, revelando a faceta
xos da irresponsabilidade e Cio desprepàro dos do capitalismo selvagem, em que pobres como a
atuais dirigentes da Junta Comercial de Rondônia, menina Suelen e sua mãe representam um estorvo
infelizmente, são a fuga de investidores do nosso para o lucro e a ganância de grupos como este, que
mercado fonnal, obrigados a ingressar na clandesti- não cedem espaço para sentimentos humanitários.
nidade, com consequentes perdas para a nossa De outro lado, o menino Ives Ota, também com
economia: 8 anos de idade, foi seqüestrado e assa~,sinado co-

i Nesta oportunidade quero fazer um veemente vardemente por dois soldados da Polícia Militar, em
apelo ao Sr. Governador para que dê um basta, de São Paulo. Uma pergunta do pai do menor revela a
imediato, a essas taxas absurdas que a Junta Co- preocupação de toda sociedade: "Em quem confiar,
mercial vem praticando contra quem produz renda, se a própria polícia matou meu filho?"
riqueza e emprego em nosso sofrido Estado de Ron- Era o que tinha a dizer.

dônia. O SR. UDSON BAí\lDEIRA (Bloco/PMDB
Torna-se imperioso estimular e não dificultar a TO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.. Presiden-

criação de novas empresas no campo do mercado te, S~ e Srs. Deputados, ontem ocupei esta tribuna
formal, aptas a recolherem seus impostos, gerando para solicitar do Ministério dos Transportes, através
empregos com os devidos registros de seus empre- do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem
·gados, fazendo com que haja o crescimento tão es- _ DNER, agilidade na recuperação e sinalização de
perado da arrecadação de impostos 'para o próprio vários trechos da Rodovia Belém-Brasília - BR-153,
Estado. a mais importante rodovia do Estado e ull1a dasprin-

Sr. Presidente, S~ e Srs Deputados, como cipais do País.
representante do povo de Rondônia nesta Casa, le- Nesta oportunidade, venho também solicitar e
vanto minha voz em sinal de protesto' contra os do Ministério dos Transportes, através do DNER,
atuais dirigentes da Junta Comercial do Estado de agilidade na obra de duplicação da mesma rodovia,
Rondônia, pela prática de tamanha insensibilidade BR-153, no trechos urbano da cidade de Araguaína,
contra a classe produtora e, principalmente, contra a no Tocantins.
nossa economia.

Requeiro à Presidência da Mesa que faça este A duplicação desse trecho compreende um In-
meu pronunciamento chegar às mãos do Sr. Valdir vestimento total de 27 milhões de reais, sendo 13
Raupp, Governador do Estado de Rondônia, para quilômetros de duplicação, quatro viadutos, uma
que S.EXª possa tomar as medidas urgentes e ne- ponte sobre o rio Lontra, além de iluminação e urba-
cessárias, visando à eliminação de tão abusivas e nização.
exorbitantes distorções. Importante ressaltar que, desse valor total, já

Era o que tinha a dizer. consta no Orçamento da União para este ano de
O SR. Êr~lo BACCI (Bloco _ PDT - RS. Pro- 1997, através do nosso empenho, a importância de

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e 3 milhões e 100' mil reais.
Srs. Deputados, é lamentável que a crescente onda Já estamos trabalhando junto aos órgãos com-
de violência esteja causando cada vez mais vítimas petentes para a inclusão de mais recursos no Orça-
juvenis. São crianças vítimas de estupro, homicídios mento da União para o ano de 1998. É claro que não
e seqüestros. temos a pretensão de concluir essa importante obra

A poucos dias a imprensa divulgou caso de em apenas duas etapas. Mas 'Com certeza até o final
duas crianças de oito anos vítimas de dois tipos de da administração do companheiro Prefeito Paulo
violência. Sidnei haveremos de, com esforços conjuntos, con-

De um lado, Suelen, 8 anos de idade, vítima da cluir essa obra.
miséria e pobreza, que presenciou sua mãe sendo Araguaína é a maior e mais importante cidade
presa sob a acusação de furtar um medicamento no do Estado do Tocantins, convergindo o sul do Mara-
valor de R$5,80, receitado pelo médico para infec- nhão, o sul do Estado do Pará e todo o extremo nor-
ção urinária que atingia a menor, que sentia dor e te do Tocantins.
urinava sangue. Essa obra, portanto, irá resgatar um antigo so-

A saúde pública, sucateada, não viabilizou o nho do povo de Araguaína e da região além, é claro,
acesso a medicamento, e a re<:íe de' Drogaria São de proporcionar mais segurança aos usuários da ro-
Paulo, com 141. lojas e faturamento de R$520 milhões dovia.
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Na condição de Deputado Federal e repre- versidades estaduais da Bahia é enfraquecer essas
sentante do Estado do Tocantins e em conjunto com instituições de ensino, visando à sua privatização.
o nobre Prefeito Municipal Paulo Sidnei e a bancada Portanto, Sr. Presidente, gostaria que ficasse
do PMDB na Câmara e no Senado, conseguimos registrado nos Anais desta Casa nosso veemente
garantir essa primeira parcela de recursos financei- repúdio à aprovação do Projeto de Lei nº 11.225,
ros. Queremos agora reiterar nossa preocupação que, sem dúvida alguma, resultará no agravamento
para que seja imediatamente iniciadas as obras, vis- da situação já caótica da educação na Bahia.
to que as chuvas na nossa região começam no início Finalmente, Sr. Presidente, solicito que este
de novembro. meu pronunciamento seja publicado no jornal Hoje

Tenho confiança que, em nome do povo de na Câmara e divulgado no programa A Voz do Brasil.
Araguaína, seremos atendido nessa justa reivindica- Era o que tinha a dizer.

ção. O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronun-
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex!! autorizasse cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.

a divulgação do meu pronunciamento no programa A Deputados, tendo em vista as dificuldades e proble-
Voz do Brasil e também no jornal Hoje na Câmara. mas enfrentados pelo País, não se pode ignorar a

O SR. WALTER PINHEIRO (BlocolPT - BA. importância da realização permanente de estudos e
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, comparativos e análises pertinentes a processo de
S,aa e Srs. Deputados, volto à tribuna desta Casa desenvolvimento nacional.
para registrar o absurdo patrocinado pela bancada Portanto, chamo a atenção desta Casa para
de sustentação do Governo do Estado da Bahia, uma matéria de autoria de Adolfo Perez Esquivei, ar-
oco:'rido na sessão do dia 8 de setembro, quando foi quiteto e escultor argentino, ganhador do Prêmio No-
aprovado o Projeto de Lei nº 11.225, que reestrutura bel da Paz em 1980.
as universidades estaduais da Bahia. O referido trabalho foi publicado em novembro

Em apenas vinte minutos os Deputados vota- de 1960, no jornal Le Monde Diplomatique, e, em
ram o referido projeto e aproveitaram para votar, dezembro de 1991, no Boletim do Grupo Pariamen-
também um projeto que aumenta de 75 para 175 mi- tar Interamericano sobre "população e Desenvolvi-
Ihões de reais a autorização para o Estado contrair mento.N

empréstimo para a reforma do aeroporto. Ao focalizar aspectos peculiares do processo
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o proje- de desenvolvimento da América Latina, inclusive do

to de reestruturação quebra o princípio constitucional Brasil, denuncia as flagrantes injustiças de uma or-
da autonomia das universidades ao permitir a inter- dem econômica que sobrevive em detrimento dos
venção do Estado na vida administrativa das institui- países menos desenvolvidos, fato perceptível na
ções. E o que e pior, esse projeto de lei, agora apro- manutenção de péssimos indicadores sociais como,
vado, não passou por um processo de discussão por exemplo, as elevadas taxas de mortalidade in-
com a comunidade universitária e conta com absur- fantil, desnutrição e analfabetismo.
dos do tipo: o constante no art. 7º do projeto de lei Surpreendentemente, até nos Estados Unidos,
concede poderes ao Secretário Estadual do Estado segundo relatórios publicados pelo congresso norte-
para tomar decisões antes de consultar o Conselho ame~icano, milhares de crianças estão vivendo sob o
de Administração, que também teve sua composição limite da pobreza, o que, com razões de sobra, con-
alterada no nova proposta. sidera-se uma tragédia nacional, que ameaça o futu-

Sr. Presidente, quero aqui deixar registrado ro do País.
também o meu protesto contra o tratamento que a E, se mesmo uma superpotência como os Es-
Assembléia Legislativa da Bahia dispensou aos pro- tados Unidos, a despeito da grande quantidade de
fessores, funcionários e alunos, impedidos de assis- recursos d~ que dil?põe, verifica que parte significati-
tir àquela sessão. Sequer tiveram acesso às galerias va de sues jovens e crianças se encontram desas-
da Assembléia Legisla!iva, o que levou a bancada sistidos e sob os graves efeitos do estado de pobre-
de oposição a abandonar o plenário, em protesto za, imaginem a situação dos países da América Lati-
contra essa decisão antidemocrática e autoritária da na, onde, de maneira °mais aguda, a absoluta falta
Mesa Diretora daquela Casa legislativa. de recursos e assistência refletem-se nas más con-

Fica claro que a intenção do Governo ao apro- dições de saúde, no fraco rendimento estudantil e na
var o projeto que determina a reestruturação das uni- evasão escolar, na gravidez na adolescência, na
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prostituição e na exploração de menores, no aumen- compreendendo investimentos com saúde; educa-
to do índice da criminalidade e no abuso de drogas. ção, benefícios e subsídios em geral.

Os dados relativos ao Brasil, por exemplo, Admitam-se como uma vergonha exclusiva-
constituem um retrato extremamente alarmante da mente nacional os casos de extermínio de menores
realidade atual. As crianças e adolescentes repre- publicados na imprensa estrangeira, mas não se
sentam mais de um terço da população sendo que pode perder de vista que esta realidade, a indigência
há hoje milhões de meninos de rua vivendo em esta- a que chegamos, resulta de razões mais amplas ex-
do de total abandono. trínsecas aos fatos noticiados.

Com relação à mortalidade infantil e o analfa- Falharam os governos locais e os países cre-
betismo, as estatísticas não são menos dramáticas. dores. É preciso rever, então, os termos do endivida-

Apenas Cuba, entre os países da América Lati- menta que, na atualidade, respondem pela situação
na, apresenta taxa de mortalidade infantil compará- de pobreza absoluta imposta a milhões de habitan-
vel à dos países desenvolvidos. A Argentina, que já tes do Terceiro Mundo, vitimando, principalmente, as
chegou a ser apontada como o maior produtor de crianças. Indefesas, estas sofrem ,as mais graves
grãos do mundo experimenta, atualmente, graves violências, desde fome, abuso sexual, o ingresso no
problemas decorrentes da desnutrição. Além da mundo das drogas, até o extermínio.
morte de crianças, acredita-se que a desnutrição te- Assim, o estabelecimento de uma nova ordem
nha provocado sérios transtornos neurológicos em econômica internacional constitui reivindicação im-
1,2 milhão de crianças argentinas, devido à desnutri- prescindível no sentido de viabilizar a correção des-
ção irreversível de 15 a 20% de seus neurônios. sas injustiças e desigualdades.

Em toda a América Latina existem cerca de Aproveito a oportunidade para ressaltar o signi-
100 milhões de crianças vivendo e dormindo nas ficativo trabalho realizado pelo Grupo Parlamentar
ruas, abandonadas a sua própria sorte. Interamericano, em especiál na promoção, esclareci

mento, discussão e solução de ternas e questões de
Mais importante no entanto, do que conhecer elevado interesse atinentes ao processo de desen-

os números da tragédia que consome as crianças la- volvimento na América Latina.
tino-americanas, é detectar quais as causas princi- Por, fim, reitero a importância das observações
pais dessa insu~tentável e dramática situação. e propostas do Sr. Perez Esquivei, Prêmio Nobel da

Não existem mais dúvidas de que tal responsa- Paz de 1980, defendendo, contra os graves riscos
bílidade deve-se, em grande parte, à política econô- representados pela crise atual, a necessidade urgen-
mica imposta pelos países ricos do hemisfério norte, te de cooperação no plano da economia e do bem-
fator determinante para processo de recessão e em- estar social.
pobrecimento dos países do Terceiro Mundo. Era o que tinha a dizer.

Sob as severas regras de ajuste estrutural e fi- O SR. IVAN VALENTE (BlocolPT - SP. Pro-
nanciamento da dívida externa pelo Banco Mundial e nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
pelo Fundo Monetário Internacional, aprofundou-se Srs. Deputados, volto a esta tribuna para tratar de
ao extremo abismo existente entre as nações pobres temas relativos à educação em nosso País, particu-
e as nações ricas. Apesar de os países htino-ameri- Iarmente.no que se refere ao ensino superior.
canos terem exportado mais do que nunca e obtido, Alcançou grande e justa recuperação nos
durante a última década, resultados favoráveis na meios de comunicação do País o episódio da vota-
balança comercial, os ganhos sequer foram suficien- ção, na Câmara de Ensino Superior, do Conselho
tes para pagar a dívida externa, que aumentou ex- Nacional de Educação - CNE, que redundou na au-
traordinariamente durante o períodQ, torização, por escassa maioria, para transformação

No entanto, as nações ricas também reconhe- da Faculdade AnhembiIMorumbi, São Paulo, em uni-
cem que sugam o máximo possível as nações pobre versidade.
se percebe, a exemplo dos Estados Unidos, que nem A aludida repercussão na mídia decorreu em
mesmo suas próprias economias podem mais susten- virtude do pedido de demissão daquele conselho do
tar-se com base nesse sistema de exploração. então conselheiro, filósofo, ex-Presidente do Gebrap,

Como agravante, há, sob seus pés, uma bom- órgão de pesquisa do qual o atual Presidente da Re-
ba prestes a explodir com a insuportável crise expe- pública é um dos fundadores. José Arthur Giannotti.
rimentada pelas nações cujos governos, instruídos A atitude do prol. Giannotti um claro sentido de
pelo Fundo, reduziram gastos da área social, aí denúncia. Em artigo publicado no jomal Oêllobo



Setembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27753

São Paulo, 2 de Setembro de 1997

O fato de a Secretaria de Estado de Saúde de
São Paulo suspender à partir de setembro/97 a
emissão de AIH e conseqüentemente o pagamento
dos 216 (duzentos e dezesseis) pacientes interna
dos neste Hospital, pegou-nos de surpresa, deixan
do este Nosocôrnio em terrível impasse. Não há
como dar alta, pois, são pacientes acamados, total
mente dependentes físicos e sociais e em contrapar
tida não temos recursos financeiros para mantê-los
internados as nossas expensas.

Assim sendo solicitamos a Vossa Senhoria que
interceda junto aquele órgão para que providencie
imediatamente a transferência dos mesmos.

Tal fato se deve a recusa, conforme orientação
do Sindicato dos Hospitais e nosso jurídico, de assi
natura de novo Cotrato de prestação de serviços, im
posto pela referida Secretaria, cujas Cláusulas Leo
ninas são incompatíveis com a realidade; conforme
abaixo esclarecemos:

1) Não há qualquer previsão de reajuste (nossa
diária permanece inalterada desde 1995.

2) Norma técnica SS57 da Secretaria-da Saúde
(aumento de quadro de pessoal) que para atendê-Ia,
precisa ser remunerada o equivalente a 3 (três) ve
zes a diária atual.

3) Rescisão por parte da Contratada com aviso
de 90 (noventa) dias e suspensão da remuneração.

Não permita que surja outro Santa Genoveva!!!
- Rubens Ferraz Costa, Diretor Presidente.

edição de 29 de agosto de 1997, intitulado -O Último Era o que tinha a dizer.
Conselho-, S. S· explica a sua concepção sobre o O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
que deve ser ou não ser -universidade-, evidencian- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo, re-
do uma abordagem que colide com aquela que o Mi- gistrar nos Anais da Casa expediente recebido do
nistro da Educação tem anunciado pelos jornais. Hospital Santa Izabel da Cantareira, em que protesta
Apontou também, de modo claro, a existência de contra a suspensão pela Secretaria de Saúde de
pressões políticas, burocráticas e do poder econômi- São Paulo da emissão de AIHs a partir deste mês e,
co do segmento do empresário do ensino permean- conseqüentemente, do pagamento das diárias cor-
do e moldando as decisões do CNE. Favoráveis à respondentes a 216 pacientes internados.
transformação de faculdades - sem condições seja A direção daquele hospital pede a nossa inter-
em termos de produção cientrfica, da qualidade do cessão para que a Secretaria cuide agora de trans-
ensino que ministra, seja da composição de um cor- ferir imediatamente esses pacientes para outros no-
po docente minimamente titulado etc. -, corno razões socômios. Não podemos permitir a repetição do
que justifICariam a adoção daquela medida externa. caso Santa Genoveva em São Paulo. O Hospital

Entendo que essa atitude do Sr. Giannotti é um Santa Izabel da Cantareira não quer assinar novo e
fato na escalada radical que o Governo FHC em- leonino contrato que a Secretaria de Saúde do Esta-
preende no sentido de estimular a mercantilização do de São Paulo está querendo impor. Daí a razão
do ensino superior do ensino superior em nosso da suspensão da emissão das AIHs.
País. É todo um conjunto de medidas que vão desde EXPEDIENTE A QUE SE REFERE O
ações com vistas a aprofundar o sucateamento da ORADOR:
rede federal de ensino superior, passando pelas am- HOSPITAL SANTA IZABEL DA CANTAREIRA
pias facilidades concedidas aos emprésários do en
sino no sentido de fixar mensalidades escolares ver
dadeiramente astronômicas ( em nome de oferecer
um horizonte de tranquilidade para o -mercado-),
pela forma e pelo conteúdo pelo qual foi instituído e
montado o CNE e agora com as enormes facilidades
para que instituições sem os mínimos' requisitos em
termos de produção cientrfica e pedagógica possam
ser transformadas em universidades. ê que, na linha
de atribuir à -livre iniciativa- papel exclusivo na am
pliação da oferta de vagas do ensino superior, pare
ce que, para o Governo FHC, o requisito chave para
transformação de faculdade em universidade é o de
ser um estabelecimento destinado a produzir lucros
privados.

Por compreender que o Parlamento não pode
ficar alheio a esses problemas por entender que se
faz necessário ampliar a discussão sobre as concep
ções de universidade, que estão em debate nas ins
tituições de ensino superior e no'próprio Governo,
pela percepção de que são intoleráveis os indícios
de que o Iobby das instituições privadas de ensino
volta a penetrar com força no mais alto colegiado da
educação n8cional, modelando-Ihes as decisões e
tramdormando suas decisões em atos moralmente
comprometidas, é que decidimos apresentar - e as
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática e de Educação Cultura e Desporsto o
acataram, aprovando-o - requerimento de convoca
ção ao Ministro da Educação, Prol. Paulo Renato
Souza.



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrMs e Srs. Deputados, neste momento os bancários
estão em negociação com os banqueiros, na campa
nha salarial 97/98. A luta não é fácil. Os banqueiros
reclama que agora não existe mais inflação para fa
turar em cima da miséria do País, e contam com um
aliado poderoso; o Governo. Os banqueiros sabem
que na hora do aperto podem contar com a parceria

Pode-se dizer, Sr. Presidente, que, sob a ótica
do usuário, a privatização da RFFSA foi um engodo
até o presente momento. Nenhum dos objetivos tra
çados pelo Governo foi alcançado. O transporte fer-
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O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia roviário de antes da privatização é o mesmo de hoje,
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. privatizado.
Deputados, a privatização dos ramais ferroviários da A privatização serviu apenas para transferir
antiga Rede Ferroviária Federal SA, nos Estados para a iniciativa privada um patrimônio qu~ o Gover-
do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, no e a Rede Ferroviário FederallevaralTi dezenas de
Goiás, Bahia, Sergipe e no Distrito Federal comple- anos construindo. E esse mesmo patrimônio, sobre-
tou um ano de sua efetivação, sem que se perce- tudo o rodante, permanece no mesmo estado de an-
bam resultados práticos, sem que melhoramento al- tes, mudada apenas a sigla que emblemava as loco-
gum tenha sido notado, em que a eficiência do siste- motivas da RFFSA.
ma se revelasse maior e melhor. É estranho o que vem ocorrendo com a malha

O leilão de privatização da RFFSA, que se deu ferroviária sob responsabilidade da Centro-Atlântica.
no dia 14 de junho de 1996, ocorreu dentro de um Seus administradores parece que se encontram de-
clima de expectativa, com promessas de melhoria sinteressados pelo patrimônio que assumiram. E
nos transportes, estabelecendo-se um período de mais, parece desconhecerem que o Govemo, ao
transição para que a administração que se retirava lhes transferir os serviços e os bens ferroviários, o
transferisse o acervo à nova diretoria. Em 12 de se- fez para que o sistema assumisse uma nova feição,
tembro do ano passado, foram concluídos os proce- eficiente e modema, e isto, de fatQ, não está ocorrendo
dirnentos da transição, assumindo o controle, de em nenhum dos trechos ferroviários privatizados.
modo efetivo, a já designada Ferrovia Centro-Atlânti- Ao abordar este tema, pretendo que o Sr. Mi-
ca, cuja diretoria é integrada por representantes das nistro dos Transportes chame para si a responsabili-
empresas que formaram o consórcio que adquiriu dade de rever a situação em que se encontra o sis-
todo complexo ferrviário envolvido. tema ferroviário, que, privatizado, se mantém no

mesmo nível de eficiência do tempo de RFFSA. E,
Todos nós acompanhamos o esforço do Go- se aquela eficiência é para ser mantida, a privatiza-

vemo para a privatização da RFFSA. Seu principal ção constitui-se em um erro histórico, em uma medi-
objetivo era o fortalecimento e a modernização do da inócua, que apenas veio para desmoralizar toda a
s:stema ferroviário de transporte. Passados' quinze história do ferroviarismo no Brasil.
meses, desde o leilão de privatização, nada de novo Necessário se faz esclarecer a opinião pública
aconteceu, salvo medidas administrativas que preju- a respeito deste assunto, porque, pelo menos nas
dicaram, e muito, os interesses do Estado do Rio de áreas de influência da Ferrovia Centro-Atlântica, não
Janeiro, notadamente da região norte fluminense. há quem possa, em sã consciência, aplaudir a priva-

A antiga Regional SR-8, da RFFSA, deixou de tização da RFFSA. E nós, do norte do Estado do Rio
estar sediada em Campos dos Goytacazes, sendo de Janeiro, alinhamo-nos entre aqueles que esperam
transferida para Belo Horizonte, sem que explicação a oportunidade de poder aplaudir uma medida que, até
lógica alguma fosse dada para a medida. Campos agora, se revela desnecessária e improdutiva.
passou a ser um distrito, que vai de Vitória, no Espi· Era o que tinha a dizer.
rito Santo, a Praia Formosa, no Rio de Janeiro. Ou- Durante o discurso do Sr. Paulo Feijó,
tro distrito foi criado em Cataguazes, Minas Gerais, o Sr. José Maurício, 1Q Suplente de Secretá-
que vai de Três Rios, no Estado do Rio de Janeiro, a rio, deixa a cadeira da Presidência, que é
General Carneiro, próximo a Belo Horizonte. ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes, 1g Vice-

Em uma extensa malha ferroviária, de mais de Presidente.
7 mil quilômetros de extensão, nada de novo ocor
reu, mantidos os mesmos padrões anteriores, sem
acréscimos no volume de cargas, sem modern
ização na malha, sem melhoria das máquinas e dos
vagões de transportes, sem que os trabalhadores
fossem valorizados, sem que os usuários estives
sem sendo melhor atendidos.
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de Fernando Henrique Cardoso. S. EXª já doou mais para provar que dá certo, ouvindo a opinião de pro-
de 20 bilhões de reais, em menos de um ano, aos téticos, de dentistàs, dos especialistas na matéria.
seus amigos banqueiros, tantos aos bandidos legíti- Sim, dos especialistas, porque.é preciso fazer uma
mos quanto aos simplesmente incompetentes. avaliação profunda, muito profú-ndà, do discurso do

O Governo FHC está-se mostrando um dos imperador sociólogo. Talvez se encontre aí uma tese
piores do país para os trabalhadores e, em especial, originalíssima de seu desenvolvimento socioeconô-
para a classe dos bancários. Desde a implantação mico, unindo a corrente estruturalista de Levi-
do Plano Real, em julho de 1994, até março de Strauss com liberalismo de Milton FJ'iedman. Vai dar
1997, foram extintos 150 mil postos de trabalho ban- tese de doutorado em Sorbonne? Na verdade, é só
cário. No setor privado, os campeõés de demissões besteirol, só outdoor. Mas essa gente acha que é
foram o Bradesco, com 14 mil e 871 demissões; o sério. Do mesmo jeito que Collor pilotava jatos, sal-
Bamerindus, com 7 mil e 484; o Itaú, com 5 mil e tava de pára-quedas, fazia cooper entre os eucalip-
853. tos de Brasília, FHC, seu discípulo e seguidor, apela

Os bancos oficiais e federais, não podendo para essas abobrinhas mensais, fútil alimento da im-
simplesmente extinguir o bancário, pulverizar sua prensa fútil.
atividade e sua vida, adotaram o Plano de Desliga- O problema do rei é que seus atos - os peque-
menta Voluntário. Nessa onda o Banco do Brasil ani- nos e os grandes - acabam atingindo o povo. Ao
quilou 34 mil e 19 servidores; o Banespa, 8 mil e 44; aliar-se aos banqueiros, garantindo seus negócios,
a Caixa Econômica Federal, 4 mil e 985; o Meridio- FHC condenou o País a se tornar campeão da desi-
nal, 3 mil e 221. gualdade social no planeta.

Ocorreu uma quebradeira nos bancos, e ainda Era o que tinha a dizer.
se pensa que o setor está numa crise crônica. Na O SR. ALEXANDRE CERANTO (PFL - PRo
verdade, quebradeira nem existe mais, porque com Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
um padrinho feito FHC não tem banqueiro se aper- srªs e Srs. Deputados, "o brasileiro pobre é taxado
reando. Ele banca as falcatruas, os trambiques, as de forma cruel em sua alimentação básica. No rol
armações. Afinal, é lógico, são os patrocinadores de dos produtos que consome paga a média de 22%
sua campanha. Um amigo não deixa o outro na mão. de tributos. Nos produtos industrializados chega a

Valeu a pena. Os lucros dos bancos não param pagar 32,7%. Quanto mais baixa renda, pois,
de crescer. O balanço financeiro de alguns bancos maior o percentual de tributos. Uma família que
privados. neste primeiro semestre de 1997, mostra ganha de três a cinco salá(ios mínimos comprome-
que valeu a pena apostar no Plano' Real de FHC. O te metade de seus ganhos com alimentação e,
Bradesco teve um lucro líquido de. 443,6 milhões de portanto, gasta uma elevada porcentagem de seu
reais; o Itaú lucrou 344,7 milhões de reais; o Uniban- salário em impostos". É o que informa editorial da
co, 176,9 milhões; o Real, 110 milhões; o Excel, 10,5 revista Avicultura & Suinucultura Industrial, edi-
milhões de reais. Dos bancos oficiais, somente o ção extra de julho de 1996, que recentemente pas-
Banco do Brasil divulgou o resultado: lucro de 287 sou-nos pelas mãos.

milhões de reais. A edição dedica-se a estudos da carga tributá-
Enquanto isso, os bancários, os trabalhadores, ria incidente sobre produtores de cesta básica. Num

brigam por um reajuste de apenas 11,4%. Para os dos estudos, intitulado "Mundo dos Impostos", o au-
banqueiros é muito! tor Luiz Arruda Vilela mostra uma visão das práticas

Os bancos oficiais oferecem reajuste zero. Pa- internacionais sobre a tributação dos alimentos. De-
rece que não há inflação neMe País. O fato é que o monstra o autor que, enquanto a experiência interna-
Plano Real deveria ser chamado Plano Virtual. Se- cional isenta o alimento de impostos ou lhe atribui
gundo o Governo, está tudo bem. Aí se explica por- alíquotas reduzidas, o Brasil mantém, entre os vários
que há 25 meses os bancos federais não dão au- países pesquisados, o maior percentual na tributa-
mento ao seu servidores. ção dos alimentos, a despeito de apresentar os pio-

É um Governo de marketing. A cada mês o res índices ,de distribuição de renda. Em outro estu-
Presidente Fernando Henrique Cardoso sobe no pi- do, específico sobre a tributação da carne de frango,
cadeira para lançar a abobrinha do momento, mate- intitulado "CasGata Tributária", os autores revelam
.rial para a imprensa boba passar trinta dias digerin- que no preço final do frango produzido em Santa Ca-
da. A mais nova é a da dentadura. É ridículo, mas taraina e consumido em São Paulo estão embutidos
faz parte do marketing. E a imprensa boba está aí 21 ,11% de tributos.
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Mas, para não· ficarmos só com a visão' dosmada, forte física e mentalmente, para produzir bens
empresários do setor de carnes, que certamente são e serviços de melhor qualidade.
os mentores e promotores da revista a que nos alu- Trata-se da uma distorção grave que nos com-
dimos, buscanos outras fontes de informação sobre pete corrigir, principalmente agora que estamos
o tema "Carga Tributária da Cesta Básica". prestes a ementar o capítulo tributário da Constitui-

Encontramos um estudo do Instituto Paranaen- ção. Pois a melhor forma de melhorar a condição nu-
se de Desenvolvimento Econômico e Social-IPAR- tricional dessa população consiste na compresUo
DES, vinculado à Secretaria do Planejamento do Pa- dos preços dos alimentos que compõem a cesta bá-
raná, publicado em 1992, sob o título "MERCOSUL sica, através da redução da carga tributária sobre
- Custos e Incidência Tributária na Produção Agro- ela incidente.
pecuária e Agro-industrial". Nesse estudo o IPAR- Mesmo que essa redução tributária possa ser
DES apresenta o resultado de pesquisa efetuadas feita pela legislação ordinária de cada tributo (ICMS,
nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Gran- PIS, CONFINS, etc), defendemos a idéia de inseri-Ia
de do Sul, sobre os custos, inclusive tributários, dos no âmbito das imunidades tributárias constitucionais
principais produtos agropecuários da região: soja, tri- (art. 150, inciso VI, da Constituição), seja para esten-
go, milho, leite, bovinos, frango e suínos. O custo da der os seus efeitos a todos os tributos, seja para pre-
carga tributária sobre soja, trigo e milho, nos três Es- servá-Ia de interesses regionais ou de conveniências
tados, situa-se entre 18% e 21% (tabela nIl 1). A car- ocasionais.
ga tributária sobre o leite tipo longa vida é de Já tramitaram pela Casa propostas de reforma
24,38% (tabela 41); sobre a carne de frango (em constitucional propondo a inclusão, no rol das imuni-
cortes com osso) é de 20,91% (tabela 29); sobre os dadas tributárias, da imunidade dos produtos com-
subprodutos da carne bovina, 21,14% (tabela 38); da ponentes da.ce$ básica, definidos basicamente
came suína, 23,27% (tabela 39). como: arroz, 'feijão, mandioca, milho, leite in na-

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - tura, açúcar, carne. Mas, infelizmente, não lograram
IPEA, do Ministério do Planejamento e Orçamento, obter sucesso.
divulgou em março de 1997 o Texto para Discussão A Constituição brasileira consagra o princípio
nº 467, intitulado "Desoneraçãõ do ICMS da Cesta da imunidade tributária de jornais, livros e revistas.
Básica". Os ilustres autores do texto apresentam o Enaltecemos a validade desse princípio, pois facilita
resultado de pesquisa feita em várias Capitais brasi- aos brasileiros saciar a fome de cultura. Mas não po-
leiras, mostrando que a isenção do ICMS na cesta demos ignorar que só terá fome de cultura,. Mas não
básica produziria um aumento de 20% a 23% na podemos ignorar que só terá fome de cultura, quem
renda real das pessoas que ganham até um salário antes possa ter satisfeito a fome de proteínas e calo-
mínimo situa-se na faixa de 20% a 23% Das pesqui- rias, condição esta que não é atendida pela imensa
sas publicadas, colhemos apensa os resultados de parcela pobre da população brasileira.
1996, visto que, para este ano, os dados já se en- A imunidade tributária de alimentos básicos
contram depurados dos efeitos distorcidos da infla- será, portanto, mais importante e mais democrática.
ção elevada. Alcançará maior número de brasileiros, e brasileiros

Como se vê, Sr. Presidente, no Brasil, a tribu- famintos de alimento, além de agir como instrumento
tação incidente sobre a cesta básica é 'uma realida- eficaz na redistribuição da renda nacional, em pro-
de, não só amarga, pelos altos índices da tributação, veito, desta vez, dos menos aquinhoados pela sorte.
como também perversa, porque pesa mais no orça- Esse princípio não seria menos relevante que
mento dos pobres do que dos ricos. Enquanto um os demais princípios constantes do sistema tributário
pobre gasta 60,70, 80% dos seus rendimentos com nacional, seja o da reserva legal para instituição de
alimentação, um rico compromete apenas 10, 20 tributos, o da irretroatividade da lei tributária sobre
30% Nestas condições, o extrato da população mais fatos geradores pretéritos, da anterioridade da lei, da
pobre gasta uma proporção maior de sua renda em imunidade dos partidos políticos, da imunidade das
impostos, quando deveria investi-Ia em alimentos, instituições de educação, da imunidade das entida-
para suprir as deficiências calóricas e protéicas de des filantrópicas, seja o princípio da vedação do con-
que padece cronicamente. É verdade que o Plano fisco tributário.
Real aumentou o poder, aquisitivo da população de Está na hora, pois,:Srs. Deputados, de aprovei-
baixa renda, mas não lhe resgatou ainda ao acesso tarmos a iminente tramitação da proposta de reforma
a uma nutrição capaz de fazê-Ia mais sadia, bem for- tributária para inserimos no texto constitucional o



Aqui, os acadêmicos da equipe de FHC conti
nuam professando da forma mais ortodoxa a crença
no receituário do FMI e do Banco Mundial. Com uma
visão monetárista exacerbada e muita arrogância in
telectual, fazem do Brasil uma cobaia para provar
seu fundamentalismo, centrado na idéia de que o
mercado tudo resolve e de que tudo o que é público
é mau e o privado é bom. Em matéria de ordena
mento econômico, para essa gente, vale a lei da sei
va.

Em nome disso, o projeto de desmantelamento
do Estado, iniciado no obscuro período Collor, pros
segue com toda a força, liquidando com sua capaci
dade regulamentadora e fiscalizadora. Essa incum
bência, na visão neoliberal, fica por conta do merca
do, mesmo que ele esteja totalmente distorcido pela
força das grandes corporações trasnacionais, vi'nqu
ladas ao sistema financeiro sem pátria, sem frontei
ras, sem limite, sem controle.

É com essa visão simplista, retógrada, para
não dizer irresponsável, que o Ministério da Saúde
se curva aos grupos de pressão e se anuncia favo
rável à comercialização de medicamentos em super
mercados.

Convém lembrar que essa seria uma questão
vencida, não fosse o poder de influência das grandes
redes de supermercados junto à mídia e à tecnoburo
cracia. De forma sub-reptícia a autorização para a ven
da dos chamados -medicamentos anódinos" apareceu
na medida provisória que institui o real. Isso mesmo,
na MP do real, em 12 de julho d~ 1994.

Na peça mais importante da atual política eco
nômica, .num artigo aparentemente inofensivo, a au
torização era chancelada pelo Govemo. Graças à
denúncia de Congressistas, o então ministro da Fa-
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princípio da imunidade tributária dos alimentos com- butação opera-se normalmente como numa empresa
ponentes da cesta básica. comum.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente, gostaria que""'. Ex.ª autorizasse
O SR. VALDIR COLATTO (BlocoIPDMB - SC. a publicação do meu pronunciamento no jornal Hoje

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, na Câmara e na A Voz do Brasil.
Sr.1s e Srs. Deputados, o Projeto de Lei Comple- O SR. FERNANDO RIBAS CARLI (Bloco/PDT
mentar n.2 109-C, ora em discussão e votação, é - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
conseqüência oportuna e suficiente do mandato dente, Sr.l!s e Srs. Deputados, as últimas vitórias da
constitucional (art. 1"46, inciso 111, alínea, acumulando esquerda e do trabalhismo na França e na Inglater-
ao art. 174, § 22, ambos da Constituição Federal), de ra, a retomada da política do Estado do bem-estar
estimular o cooperativismo e dar adequado trata- social, que garantiu uma política de pleno emprego
mento tributário aos atos cooperativos, consideran- nos Estados Unidos, são sinais claros de que o neo-
do-os operações interna corporis, em que não se liberalismo começa a ser varrido como uma verda-
materializa o fato gerador. deira peste que produziu efeitos desastrosos e irre-

Muito discutida ao longo dos últimos oito anos, versíveis para todo o sistema produtivo, gerando os
período em que foi amplamente enriquecida, a maté- maiores índices de desemprego da história capitalis-
ria, da forma como se encontra, atende aos anseios ta.
do sistema cooperativista brasileiro, à medida em
que propicia a justa condição de competitividade, tão
necessária ao setor.

A entidade máxima do cooperativismo no Bra
$i1, a Organização das Cooperativas Brasileiras 
OCB -, considera o projeto a ser votado hoje na Câ
mara dos Deputados um ponto de partida de funda
mentai importância para a viabilização de outras
conquistas, via Poder Legislativo, a exemplo da pró
pria Lei Cooperativista.

Sr. Presidente, Sr.1s e Srs. Deputados, o ato
Cooperativo é o negócio intemo, o negócio-fim prati
cado entre cooperátivas e seus associado$ para a
consecução dos objetivos sociais, como, por exem
plo, fornecimento de artigos domésticos, nas coope
rativas de consumo; entrega de produtos agrícolas,
nas cooperativas agroindustriais; empréstimo de di
nheiro, nas cooperativas de crédito; e assim por
diante, de conformidade com a espécie, o fim e o ob
jeto da sociedade cooperativa;

O ato Cooperativo sempre recebeu tratamento
tributário diferQnciado, haja vista qUe é o próprio as
sociado quem paga os tributos devidos, até porque a
cooperativa não tem ânimo de lucro próprio, transferin
do todo o resultado obtido para os seus associados;

O adequado tratamento dispensado ao ato
Cooperativo não significa privilégio ou dizer que a
cooperativa não paga imposto. Na verdade, as coo
perativas são verdadeiras agências de rendas, re
tendo e recolhendo aos erário&-todos os tributos indi
retos. Apenas e tão-somente no que diz respeito à
renda é que a responsabilidade é transferida ao as
sociado, pelos motivos acima expostos.

Acrescente-se, por fim, que, nas operações
que a cooperativa realiza com não-associados, a tri·



o SR. DARCI COELHO (PPB - To. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs.
Deputados, desde os remotos tempos dos papiros,
dos pergaminhos, dos tecidos, das pedras e da ma
deira e, principalmente, a partir da Acta Diurna, do
ano 59 AC, que é o primeiro registro que se tem no
tícia da comunicação, a imprensa exerceu papel fun
damentaI no processo civilizatório. Ao longo de mai~

de dois milênios, cresceu e consolidou-se como im
portante fator de integração socioeconômico e cultu
ral entre os povos.

O marco decisivo para a consolidação da im
prensa foi a revolução feita ppr Gutenberg, em 1450,
cujos efeitos se fazem sentir ainda hoje, com os qua
se 10 mil jornais diários que circulam em todos os
continentes. O avanço da imprensa escrita, paralela
mente ao crescimento dos demais meios de comuni
cação, contribuilJ para transformar o mundo na al
deia global a que se referia Mc Luhan.

E a imprensa se firmou não apenas como va
lioso veículo de comunicação e instrumento de apro
ximação da cultura e dos povos, como, também tor
nou-se um importante fator de poder do mundo con
temporâneo, contribuindo decisivamente para o
avanço das· profundas transformações tecnológicas
que ocorrem em todo o mundo.

A primeira conseqüência dessa revolução que
sacode o planeta é sem sombra de dúvidas a globa
Iização, que, por força da própria imprensa, ganhou
fôlego e toma-se uma irreversível em todos os re
cantos da terra.

Talvez alguns ignorem que o Brasil é o terceiro
maior País do mundo em número de jornais de diá
rios - mais de 360, segundo levantamento da Unes
co. Só perde no .aspecto da tiragem e circulação,
assim mesmo para os países mais desenvolvidos. E
isso se deve mais a questões culturais e de poder
aquisitivo dos brasileiros do que ao desempenho da
mídia impressa.
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zenda, Rubens Ricupero, aquele dos -escrúpulos cias, hoje Iiberad~s de qualquer controle, amparadas
parabólicos", acabou concordando em retirar o dis- pela violação legal.
positivo. Neste cenário mercantilista, em que até Minis-

Ora, a manifestação do Ministro da Saúde, tros se rondem ao canto da sereia do lucro, resta-
Carlos Albuquerque, é, no mínimo, estranha. Não nos, neste Parlamento, lutar para que se recupere a
parece vir de uma autoridade em cuja área há tantas idéia fundamental de que uma farmácia deve ser um
emergências, mas sim de um lobista que atua no in- espaço de assistência à saúde, em que um profissio-
terior do Governo a serviço de interesses de grupos nal formado em Farmácia seja o proceptor e fiscali-
econômicos. zador do consumo de medicamentos e indutor das

Não há motivação alguma de fundo social ou boas práticas sanitárias.
humanitário naqueles que querem vender medica- Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia-
mentos em supermercados ou lojas de secos e mo- mento fosse divulgado no programa A Voz do Bra-
Ihados. O que lhes motiva é apenas o lucro, que sil.
neste caso perde sua legitimidade na ordem capita
lista, porque põe em risco a população. Vendendo a
idéia de que nas gôndolas dos supermercados s6
serão comercializados medicamentos "inofensivos-,
esses aventureiros acabam produzindo mais desin
formação no consumidor.

Ora, este Plenário já ouviu muitas vozes autori
zadas, que, respaldadas em informações científicas
incontestáveis, provaram que não há medicamentos
"inofensivos". Foi desta tribuna que o médico, quími
co, farmacêutico e Deputado Elias Murad, de Minas
Gerais, citou, entre muitos outros casos, o do anal
gésicb Tylenol, responsável pela morte de seis pes
soas no Estados Unidos. Para os mercadores da ir
responsabilidade, ó mesmo Tylenol é considerado
"inofensivo".

Numa questão como essa, que envolve a saú
de dos cidadãos, que coloca nas mãos de crianças e
pessoas desinformadas medicamentos cujos efeitos
colaterais ainda não foram avaliados, é preciso que
haja alguma voz responsável no Governo. Não pode
o Sr. Albuquerque, só porque foi nomeado numa
dessas barganhas dos partidos que dão sustentação
ao Governo, usar o cargo que ocupa para endossar
uma irresponsabilidade dessa natureza.

Deveria o Sr. Ministro estar cuidando de ende
mias que pareciam ter sido erradicadas, mas que o
modelo neoliberal de Estado-mínimo parece ter res
suscitado, como o sarampo, a doença de Chagas, a
dengue e tantas outras que faZem milhões de víti
mas em todo o Brasil. Já não bastam as tragédias
como a da hemodiálise de Caruaru, precisamos co
locar também os supermercados à disposição da ir
responsabilidade com que se trata a saúde pública
no País.

Sem autoridade para coibir os abusos nos pre
ços dos medicamentos, especialmente depois que
entregamos a lei de Patentes, o Governo deveria,
isto sim, reforçar a fiscalização nas próprias farmá-
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E é imperioso registrar que, a despeito dessa da Imprensa - 10 de setembro - prestar nossa sin-
revolução tecnológica não haver favorecido em sua gela mas sincera-homenagem à imprensa e aos jor-
plenitude o nosso processo de desenvolvimento, a nalistas brasileiros, fiéis servidores da democracia e
imprensa brasileira em nada fica a dever à imprensa da população deste País.
dos países desenvolvidos, em termos de conteúdo Era o que tinha a dizer.
editorial, capacidade de informação e qualidade tec- O SR. JOÃO PAULO (Bloco/PT - SP. Pronun-
nológica. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.

Assim, desde o longínquo ano de 1808, quan- Deputados, o Brasil está prestes a entrar na UTI.
do Hipólito José da Costa lançou o primeiro jornal Esta é a conclusão a que chego após ler notícias so-
brasileiro, o Correio Braziliense, que era impresso bre o avanço de doenças em todos os cantos do
em Londres e distribuído clandestinamente em nos- País e particularmente em minha cidade. Doenças
so País, a semente germinou, e, hoje, dispomos de que acreditávamos erradicados do território nacional
uma das imprensa mais dinâmicas e respeitadas de ressurgem fazendo várias vítimas, sendo algumas
todo o mundo. fatais. As imagens da televisão mostram que o tra-

.E por que a distribuição clandestina? Exata- balho de prevenção é o melhor remédio para acabar
mente porque sua linha editorial ousava desafiar a com esta situação.
Coroa portuguesa e pregar a independência do Bra-
sil. Ponto para a imprensa verde-amarela. Afinal, Segundo dados apresentados pelo programa
essa ousadia do nosso primeiro órgão de comunica- Fantástico, somente no Estado de São Paulo ocorre-
ção representou o marco inicial da imprensa inde- ram, em 1997, 3 mil e 700 casos de ·sarampo. Isto
pendente no País. significa 10% de todos os casos ocorridos no mundo

inteiro. E a grande causa desta proliferação da doen-
E mais. Simbolizou a posição de vanguarda, ça é depositada na falta de preocupação dos gover-

que é uma das marcas da imprensa brasileira na luta nantes em realizar programas preventivos de vacina-
contra o autoritarismo e em favor das liberdades de-
mocráticas, do Estado de Direito e da cidadania. ção. Além disso, após a identificação do surto, que

rem vacinar somente o que eles consideram grupos
A imprensa brasileira, à qual desejamos pres- de risco, indo contra as recomendações dos profis-

tar nosso tributo nesta oportunidade, tem crescido sionais da área, que indicam a necessidade de uma
no conceito da sociedade brasileira, transformando- vacinação em massa de toda a população.
se, ao lado da Igreja e dos Correios e Telégrafos, na
instituição de maior credibilidade no País. Além da situação do avanço do sarampo em

Essa credibilidade acabou levando a imprensa São Paulo, vemos o ressurgimento de várias outras
a desempenhar papel fundamental na história con- doenças em diversos Estados. A dengue continua
temporâneo do País, como instrumento de conscien- avançando nas regiões Sudeste e Nordeste. No Rio
tização e mobilização da sociedade em momentos e em São Paulo, temos o avanço do número de ca-
vitais para o Brasil, corno o processo de redemocra- sos de tuberculose registrado. No ano passado,

ocorreram 6 mil casos no total.tização, e influenciando decisivamente para a viabili-
zação do processo de impeachment de um Presi- Em Osasco, a situação é preucupante. O jornal
dente da República, dentre outras iniciativas volta- O Diário de Osasco, em sua edição de terça-feira
das para o fortalecimento das instituições democráti- última, trouxe dados recentes divulgados pela Vigi-
cas e valorização da cidadania. lância Epidemiológica, que mostram um avanço es-

Desempenhando com abnegação, denodo e pantoso da doença: apenas do início do ano para cá,
responsabilidade o papel de informar e até de inves- foram registrados 353 casos. Segundo a jornalista
tigar e denunciar nossas mazelas sociais, políticas e Juliana Oliveira, Osasco foi incluída entre as 250 ci-
econõmicasr a imprensa, Sr. Presidente, vem de- dades que farão parte do projeto para o repasse de
sempenhando relevante papel no processo de apri- verbas, do Ministério da Saúde.
moramento, moral e ético da sociedade brasileira e Enviei ofício ao Ministro da Saúde, solicitando
contribuindo para o despertar da cidadania e do ci- a ampliação dos recursos destinados a Osasco e a
vismo, contribuindo, dessa forma, para a construção agilização de sua liberação para a Prefeitura MUl"lici-
de uma sociedade justa e solidária. pai, que quero deixar arquivado junto com este f,.

É com orgulho, portanto, que, em nosso nome nunciamt;lnto. A incidência de meningiI8, ap~~'
como também no da população do Estado do To- registro de 76 casos este ano, é ct)i1sidie"
cantins, desejamos, no dia em que se celebra o Dia controle.



Brasília, 10 de setembro de 1997

Excelentíssimo Senhor
Ministro Carlos César da Silva Albuquerque
Ministério da Saúde
NESTA

Senhor Ministro,
O presente oficio tem por objetivo o solicitar de

Vossa Excelência especial atenção à situação de
saúde da cidade de Osasco, que vem sendo atingi
da, como o resto do país, por diversas doenças con-
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Mas não são estas as únicas doenças ~ue rea- sideradas erradicadas. Em nosso município está cre-
pareceram no cenário nacional. A maláriá atingiu scendo o número de casos de tuberculose, como
PO pe~~~Of ~ t"'I ft'10 je 1996, sendo a maioria no pode ser verificado na cópia- da matéria, em anexo,
No, td e no Nordeste do País. publicada na última terça-feira no jornal O Diário de

Esta triste realidade só existe porque os gover- Osasco.
nos não se preocupam com investimentos em duas Por força do Convênio realizado entre este Mi-
áreas essenciais, princrpalmente para a população nistério e Prefeitura Municipal de Osasco, em maio
de baixa renda, que é aquela que realmente sofre último foram liberadas verbas para aquisição de ma-
com as epidemias: saneamento básico e saúde. terial permanente.
Grarrde parte dessas doenças poderia ser evitada No entanto, consideramos necessário que seja
com investimentos em obras de esgoto e água enca- feito um estudo de viabilidade, no sentido de aurnen-
nada para a toda a população. Obras para enterrar tar o valor dos recursos destinados ao município,
canos, que não devem dar muitos votos aos candi- tendo em vista, entre outros fatores, o fato de a rede
datos que gostam de mostrar pontes e viadutos, hospitalar atender moradores de toda a região vizi-
mas que são importantes para melhorar a qualidade nha e não só dos moradores de Osasco.
de vida do nosso povo. Ou então aqueles que cons-
tróem hospitais sem a mínima preocupação de como Certo de contar com a compteensão e o empe-
será mantido sem nenhuma sistema de integração nho de Vossa Excelência, despeço-me,
da saúde. Ficando ali um "elefante branco·, funcio- Atenciosamente, Joio Paulo Cunha Deputado
nando apenas para os primeiros socorros. Federal PT/SP.

De outro lado, .os governos deveriam investir O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
pesado em ações preventivas de saúde. Não basta Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
criar programas de agentes de saúde somente quan- s,u e Srs. Deputados, a conclusãó das- obras da
do as epidemias estão alastran~o-se. É preciso ter BR-158, no Rio Grande do Sul, no trecho Santa
programas deste tipo permanentemente. Outra alter- Maria-Rosário do Sul, é um antigo anseio não só
nativa para amenizar esta situação é a criação de daquela região, como de todo o Estado do Rio Gran-
programas de médicos de família, que têm mostrado de do Sul e da regiãO Sul do Brasil.
sua eficácia onde foram implantados. São ações que Este trecho constitui, na verdade, parte do eixo
exigem um investimento em pessoas, em qualificação rodoviário formado pelas BR-1531158 (Transbrasilia-
de profissionais, insisto, e não em construção civil. na) e um os principais eixos estratégicos de integra-

Tenho claro que, conjugando estes dois tipos ção do Mercosul. Concluídos este trecho, de apenas
de ação, poderemos curar este nosso Brasil e evitar 114,7 quilômetros, serão encurtados em cerca de
que entre em uma UTI em estado de Coma. 100 quilômetros as distâncias entre os Municípios da
- E, com todo o respeito aos nossos irmãos do fronteir~ sudoeste do Rio Grande do Sul e países vi-

outro lado do oceano, não quero que o Brasil se tor- zinhos, em especial Uruguai e Argentina, e ele será
ne uma grande Etiópia. de grande importância na ligação com os Estados de

Sr. Presidente, peço a V.Ex.!! que autoriza a di- Santa Catarina e Paraná e as regiões Sudoeste e
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz Centro-Oeste do País. Além do mais, o eixo BR-
do Brasil e no jornal Hoje na Câmara. 153/158 é fundamental tio processo de desconcen-

OFICIO A QUE SE REFERE O ORA- tração do tráfego de cargas nas .ligações tradicionais
DOR pelo litoral (BR-1011116) entre o Sudeste do Brasil e

as regiões de Buenos Aires e Córdoba, na Argenti
na, além de constituir-se em elemento indutor da in
teriorização do desenvolvimento da região Sul.

Entendendo como prioritária a conclusão das
obras desse trecho da BR-158, entre Santa- Maria
e Rosário do Sul, obras que estàvam interrompidas
há doze anos, a bancada da região Sul, formáda por
Deputados e Senadores do Rio ~rande do' Sul, de
Santa Catarina e "do Paraná, sob a minha coórdena
ção, resolveu apresentar uma emenda colétiva ao
Orçamento da União de 1996, esforço quelbf com-
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pensado com a aprovação de recursos no valor de A opção pela hidroeletricidade, tomada nas últr-
R$5 milhões. mas cinco décadas, garantiu, a baixo custo, a oferta

Lamentavelmente, alegando a falta de edital de de energia elétrica ao desenvolviQ1ento nacional e
concorrência para a realização da obra e a conse- permitiu a consolidação de equipes com altfssima
qüente impossibilidade de aplicação dos recursos qualificação técnica nos quadros profissionais das
aprovados, o Ministério. dos Transportes aplicou-os empresas estatais do setor e das empreiteiras.
em outras obras rodoviári~s, destinando para a BR- Os resultados foram tão impressionantes que,
158, no Rio Grande do Sul, em 1996, apenas R$100 hoje, a hidroeletricidade brasileira' supre mais de
mil para a assinatura do cióntrato e a abertura de edi- 96% da energia elétrica nacional, em sistema interli-
tais. gado, controlando articuladamente reservatórios

Licitada a obra, coméxecução prevista para com regularização plurianual, transmitindo energia a
dois anos, sendo necessários R$17 milhões no pri- longas distâncias, com elevado grau de interligação
meiro ano e R$23 milhões no segundo ano, a banca- elétrica entre os subsistemas de bacias hidrográfi-
da da região Sul, por minha iniciativa, mais uma vez cas, além de operar uma das maiores usinas do
se movimentou e apresehtou nova emenda coletiva mundo, a Central Hidroelétrica de Itaipu.
ao Orçamento de 199'7~ Conseguimos aprovar recur- Tudo isso nos qualifica profissionalmente, com-·
sos no montante de R$6 milhões, 750 mil, insuficien- prova o acerto da decisão polftica e sugere a conti-
tes, é verdade, mas que·pennitiram a retomada dos nuidade da implantação de centrais hidroelétricas de
trabalhos e encheram.denQvas. esperanças a popu- médio e grande portes, até se esgotar o potencial
lação de toda aquela região, que sonha ver o trecho nacional de 261 gigawatss de capacidade instalável.
Santa Maria-Rosário do Su.I~nclufdo. Sr. Presidente, srM e Srs. Deputados, a alta

Por diversas vezes, reiteramos apelos ao Mi- capacidade dos técnicos brasileiros têm, à medida
nistério dos Transportes no "sentido de que viesse a que cresce o conhecimento sobre as caracterfsticas
ser consignado maior ap?rt.e de verbas para aquela das bacias hidrográficas nacionais, permitido fazer
obra, sob pena de haver nova !nterrupção dos traba- crescer o valor potencial hidroelétrico aproveitâvel, oti-
lhos. Tivemos sempre, a m,aior receptividade, e, por, mizando a utilização dos nossos recursos hfdricos.
isso mesmo, ficamo~, f':Ust~aqoscom a dotação, pre- O atual potencial hidroelétrico total do Pafs, re-
vista no projeto de lei orçamentária para 1998, de pito, de 261 gigawatts, é capaz de gerar 129 giga-
apenas R$2 milhõ,eS, 950 'mil, para a construção watts-ano de energia firme. Isso significa que o Pafs
desse trecho rodoviário importantíssimo para a inte- ainda dispõe de enorme pqtencial a explorar, pois a
gração do Mercosul, como já salientamos anterior- capacidade instalada nacional atual atinge pouco
mente. . mais de 55 gigawatts.

Por isso, Sr. Pr~siden~~, $,u e S~. Deputados, Sr. Presidente, tudo o que se gera de eletrici-
faço aqui esse registro, dizendo da minha inconfor- dade significa pouco mais de 20% do potencial hfdri-
midade como peqyenQ'aporte de" recursos para essa. co nacional. É tranquilizante saber que o Pafs ainda
obra rodoviária no projeto de lei orçamentária envia- dispõe de reservas suficientes de energia hidráulica
do ao Congresso Nacional e também da minha es- para continuar a fornecer a eletricidade desejada
perança de ver aprovados, pela Comissão Mista de pela Nação brasileira no seu processo de crl;lscimen-
Orçamento, recursos que permitam a cpntinuidade e to econômico.
conclusão da BR~1,58,' no trecho compreendido en- Alguns pessimistas irão enfatizar que a maior
tre S,a~ta Maria-~osârio do Sul. . concentração desse potencial, algo em tomo de

Era o que tinha'a dizer. 50%, está localizada na região Norte do Pafs, bas-
O SR. LEO""IDAS CRISTINO (PSDB- CE. tante afastada dos centros de carga, É verdade: a

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, maior parte encontra-se localizada em território do
S,u,~·Srs. Deputaçios, vivemos em um Pafs privile- Estado do Pará, nas bacias dos Rios Tocantins, Ara-
giado. Temos abundância de sol, belfssimos recur- guaia, Xingu e Tapajós. Somente nessas bacias hi-
sos ria,turaís, um rlqufssimo subsolo e, especialmen- drográficas' será possfvel incorporar 50 gigawatts-
te, n9t~yeis recul:'Spp: hfdricos. . ano ao parque atualmente existente.

• F.eJizmente, os'dirigentes e os engenheiros bra- Porém, é preciso que também se digam duas
sileir:os. do setor elétrico tiveram o discernimento de outras verdades. Umfl delas é que o custo para levar
optar"pQr explorar, esse notável potencial hidráulico essa energia elétrica para os centros de carga, a 2
para g~ra!' eletricj~~de. mil e 500 quilômetros de distância, é estimado em
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apenas US$16 por megawatt-hora "transportado, A O SR. SERAFIM VEZON (Bloco/PDT - SC.
outra é que ainda existe um grande potencial nas Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presid~nte,

demais regiões, ainda não totalmente aproveitado. Sr.as e Srs. Deputados, os efeitos da globalização
As regiões Sudeste e Centro-Oeste ainda de- exigem que a sociedade se organize para buscar al-

têm 31% do pontecial total, a região Sul ainda pode temativas que permitam a competitividade da nossa
aproveitar 14% e a rgião Nordeste, a menos dotada, região diante do Brasil e do exterior.
poderá expandir seu parque gerador em 5% do total. Dia 8 de setembro de 1997, "representantes da

Cabe lembrar que esse potencial não inclui as FEBE -(Fundação Educacional de Brusque) e da
chamadas Pequenas Centrais Hidroelétricas _ PCH, UNOESTE, juntamente co~igo, es~iveram na Uni-
que constituem uma interessante altemativa para o versidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
suprimento dos mercados isolados, principalmente Fomos recebidos pelo Reitor Odilon Marcuno do
para o autoprodutor independente. O aproveitamento Canto (Fone: 055-220.8000), pelo Prefeito Osvaldo
desses recursos de menor tamanho é extremamente Nascimento da Silva, pelo Presidente da Assembleía
adequado e barato para eletrificar determinados locais Legislativa do Rio Grande do Sul, pela Senadora
na região Norte do Paes. As pequenas centrais hidroe- Emília Femandes e ainda pelo Deputado Renan
létricas, competem, com vantagem, com a opç?o fre- Kurtz, além de mais seis Deputados Federais, junta-
qüentemente adotada naquela região, de geração tér- mente com a equipe técnica da Universidade Fede-
mica a partir de derivados de petróleo. ral de Santa Maria.

A universidade poderá dar contribuição à soeie-
Assim, não faltarão aproveitamentos econômi- dade através de estudos de projetos de efeito social.

cos, de fonte h(drica, para fomecer eletricidade a to- Os estudos propostos são de caráter regional e
das as regiões do País. Mesmo a região No~d~ste, microrregional, compr~endendo estudos referenciais
menos favorecida em aproveitamentos economica- para pOsterior elaboração de projetos específicos de
mente disponíveis e também uma das mais carentes desenvolvimento. Esses estudos referenciais neces-
de energia, poderá, pela proximidade com a região sitam ser executados com recursos públicos, uma
Norte, beneficiar-se dos recursos hídricos lá localiza- vez que o custo dos mesmos ultrapassam a capaci-
dos. Para tanto, é apenas preciso dar continuidade dade financeira de um Município ou de um empreen-
aos planos do setor elétrico nacional, dando início à dedor espec(fico. Qualquer projeto público ou priva-
implantação das usinas de grande porte localizados do a ser implementado na região tomará por base
nas bacias amazônicas. esses estudos referenciais e, por essa razão, o cus-

Entre outras, encontram-se planejadas as to de elaboração de projetos será reduzido significa-
construções das centrais de Monte Belo, com capa- tivamente, além de ter seu tempo de elaboração
cidade instalada de 11 mil megawatts, e Altamira, também reduzido sensivelmente.
com 5 mil e 720 megawatts, no Rio Xingu; TA-1, com 9 O conjunto dos projetos referenciais podem ser
mil e 528 megawatts, no Rio Tapajós; e MR-1, com 6 assim esquematizados:
mil e 854 megawatts, no Rio Madeira. Para poder en- 1 - Setor de infra-estrutura:
trar em funcionamento a partir de 2005, como prevê o - recursos naturais;
Plano 2015 da Eletrobrás, é preciso que se dê pronto - avaliação dos recursos naturais;
andamento ao processo de implantaçãp. - aproveitamento de recursos hídricos;

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, o po- - aproveitamento d~ (ontes alternativas de
tencial dos rios amazônicos, além de promover o de- energia;
senvolvimento da região Norte do Paes, deverá su- - preservação e recuperação ambiental;
prir de energia elétrica as regiões Sudeste e Nordes- - Projeto de transporte;
te. Ambas precisam dessa energia para atender as - desenvolvimento construtivo de habitação de
suas demandas. baixo custo.

É preciso que, com investimento público ou pri- 2 - Desenvolvimento de emprego e renda na
vado, se inicie a implantação dos projetos menciona- região:
dos. A energia elétrica é fundamental para o cresci- - oportunidade de negócios nos setores indus-
mento da economia nacional. O aproveitamento das trial, comercial e de serviços.
fontes hidráuiícas de energia mostrolf ser a melhor - Oportunidades de exploração tur(stica da re-
alternativa para çerar a eletricidade de que a Nação gião.
brasileira necess:.a. 3- Desenvolvimento do setor primário:
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- alternativas sustentáveis de produção agro
pecuária;

- alternativas agro-industriais;
- produções 'integradas: suinocultllralbovino~

cultura.
4 - Capacitação para o desenvolvimento sus

tentado:
- banco de dados da região;
- instituto de planejamento e desenvolvimento

da região;
- suporte à gestão l1)unicipal;
- treinamento de recursos humanos;
5 - Recuperação do ambiente social: - atendi

mento integrado à saúde;
- programas socioeducativos para crianças e

adolescentes. .
6 - Apoio a projetos microrregionais de desen-

volvimento econômico e social:
- melhoria da qualidade de vida;
- qualificação do ensino 'fundamental;
- desenvolvimento·do meio rural;
- quaiificação do ensino do 2º grau.
As principais propostas apresentadas nesse

evento foram consubstanciadas e agrupados por
áreas, dando origem' ao elenco de projetos ora pro
posto.

Por certo, a execução desses projetosviabili
zará uma nova era de desenvolvimento econômico e
social para a nossa região, que assim se credencia a
receber projetos; sejam públicos, sejéil11 privados,
em situação extremamente vantajosa.

Dia 22 de setembro de 1997, haverá .nova r.eOL

nião em Santa Maria, e o responsável técnico pelo
assunto na universidade é o Prot. Silvestre Selorst.

De Brusque, na FEBE todos poderãocontactar
o Padre Nestor Eckert·(fones: 047-355-3234 ou 973

·4089) ou o Reitor, Padre João Hulse (fones: 047
355-3234 ou 9859138), ou o meu assessor no Esta
do, o Sr. Márc.io Fumagalli (fones:047:355-0627 ou
350-0677

A intenção é apresentar uma emenda regional
para o Rio Grande,do Sul, Sa'"!ta,Catarina e,o Para
ná, para o Orçamento de 1998.

E,spero que cada universidade se mobilize para
não perder prazos. Serão incluídos no grande proje
to as. universidades que manifestarem interesse e
estiverem presentes à próxima reunião em Santa
Maria, dia 22 de setembro de 1997, às 9h, sem pra
zo pára terminar, até que se conclua o intento.

,E~a o que tinl1a, a dizer.
O SR. EDINHO BEl (Bloco/PMDB - SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as

e Srs. Deputados, tive a profunda honra de participar
da abertura do 6º Encontro de Corretores de Imóveis
de Santa Catarina, realizado'" no final do mês de
agosto, no Jurerê Praia .clube, em Jurerê Internacio
nal, paradisíaco balneário de Florianópolis, evento
que reuniu e congregou corretores de imóveis de to
das as regiões do estado Barriga Verde.

Parabenizo os anfitriões, Wilson Carvalho de
Almeida, Presidente do CRECI/SC, Olice Caldas Jú
nior, Presidente em exercício do SINDIMÓVEIS/SC,
Alfred Heilmann, Presidente do SECOVI da Grande
Florianópolis, e Carmela Saraeeno Corti, coordena
dora do evento.

Também prestigiaram o encontro os Presiden
tes do Conselho Federal de Corretores de Imóveis,
Waldyr Luciano; da Federação Interestadual dos
Corretores de Imóveis, Antônio Simas; do Conselho
de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro, Antônio
Rocha de Souza; do' CRECI de Minas Gerais, Ru
bens Ribeiro Batista; do CRECI do Paraná, João
Theodoro; e do Sindicato dos Corretores de Imóveis
do Paraná, Neoni Stédli.

Também prestigiaram a abertura do evento o
ex-presidente do CRECI do Mato Grosso, Manoel
Edson Lemos; o Superintendente da Caixa Econô~

mica Federal".meu amigo Aliator Silveira; o diretor da
HABITASUL, Carlos Leite, todos com ligação direta
com o setor; os diretores comerciais dos jornais Diá
rio Catarinense, José Netto; A Notícia, Henrique de
Carvalho, e O Estado, Adriano Kalil Seada.

Sr. Presidente, este Deputado, como repre
sentante e defensor da categoria dos corretores. <;Ia
imóveis, com muita justiça não poderia deixar de es·
tar presente a tão importante evento, no qual r.ace
beu 'a homenagem de toda aeategoriado Estado de
Santa'Catarina, .reforçando' ainda mais nossa convic
ção de que os corretores de' imóveis desempenham
papel fundamental para o desenvolvimento dos seto
res habitacional. e de construção civil de todo o País.
\ . Cabe registrar ainda dois momentos importan
tes do encontro, sendo o primeiro a efetivação dos
novos delegados do Conselho R~ional de Correto
res, de Imóveis em Criciúma, Rui 'Gregório Back;, Ja
raguá do Sul, Adejair Estefaro Balsanclli; Joinville,
Vara Lúcia Pinto; ·Laguna, Alvino José Júnior; Ara
ranguá, lido Andrade de Mendonça; Tubarão, Clésio
Alano de Carvalo; e Balneário Camboriú, Voltaire
Martins CoppL E o segund9 o credenciamento de
109 novos corretores de imóveis, especialmente no
momento em que juraram "trabalhar com zelo, dedi
cação e honestidade para o desenvolvimento dos
negócios imobiliários do País".



João Pessoa, 5 de setembro de 1997

SINTECT-PB
SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PARAíBA

OFíCIO D/SINTECTIPB 078/97

Ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
BrasílialDF

Excelentíssimo Senhor Deputado,
Como é do conhecimento de V. ExA os traba

lhadores dos Correios em todo o País, no último dia
4-9-97, iniciaram uma Greve Nacional da categoria,
objetivando ver atendidas suas justas reivindicações.

Tal decisão se deu, dada a intransigência dos
dirigentes da ECT que desde o dia 26 de julho do
corrente, receberam a Pauta Nacional de Reivindica
ções da categoria, e somente no último dia 28 de
agosto de 1997 ou seja, 62 dias após a entrega da
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Ao final do evento, os corretores de imóveis pauta, apresentaram uma contra proposta apontan-
elegeram a cidade de Joinville para sediar 072 En- do para um reajuste de apenas 2% (dois por cento),
contro de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, por um lado, e que por outro acena para a retirada
no ano que vem. E Balneário Camboriú já está eleita de conquistas dos trabalhadores.
para abrigar o 82 Encontro em 1999. Enquanto isso, E~, esses mesmos dirigentes

No momento em que encerro meu pronuncia- resolveram aumentar seus próprios salários (extensi-
mento, quero, da tribuna desta Casa, enviar minhas vo a adjuntos, gerentes e assessores em geral), em
congratulações a todos os corretores de imóveis de percentuais até acima dos 30% (trinta por c~nto) e
Santa Catarina e reafirmar minha disposição de con- com retroatividade a primeiro de junho de 1997.
tinuar em defesa da categoria no Congresso Nacio- Além disso também reajustaram a tabela de gratifi-
naI. cação dos ocupantes de cargos de chefia.

Sr. Presidente, peço a V.Ex.a que autorize a di- Segundo a própria ECT, em um de seus docu-
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz mentos internos (CIIDAREC - 31.5/97), a partir da-
do. Brasil e no jornal Hoje na Câmara. quele mês, os salários dos Diretores Regionais, pas-

Era o que tinha a dizer. sariam de cerca de R$3.500,OO para, R$5.3B8,96
O SR. WILSON BRAGA (PSDB-PB. Sem revi- (cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu- e seis centavos), isso fora a gratificação de função
tados, volto à tribuna para prestar minha solidarieda- que hoje chega a cerca de R$999,00, para os Ge-
de aos carteiros da Paraíba, que estão em greve por rentes e Assessores os salários foram estipulados
melhoria de salários. em R$3.502,39, para os Subgerentes passariam

Solicito a V.Ex.a, Sr. Presidente, que leve ao para R$2.451 ,71 .
.conhecimento da Casa, determinando sua transcri-
ção nos Anais da Casa, ofício a mim enviado pelo Para os níveis básicos e médios, com o per-
Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégra- centual oferecido, os salários dos carteiros hoje em
fos da Paraíba. Enquanto a direção nacional e a es- R$252,00, teriam um acréscimo de R$5,04 e passa-
tadu~1 se negam a conversar e a conceder aumento riam dessa forma para R$257,OO bruto.
salarial, os carteiros denunciam a elevação dos salá- Como V. Ex! pode observar, é impossível nos
rios do pessoal graduado, os denominados DAS. dias de hoje, alguém se manter com um salário

Peço a V.Ex.a que receba essa denúncia e a como este. Não bastasse os baixos salários e a
encaminhe ao Sr. Ministro das Comunicações. ameaça da direção da ECT em Brasília em retirar

OFíCIO A QVE SE REFERE O ORA- conquistas da categoria, a Direção à frente o Sr.
DOR Francisco Sérgio Menezes de Lucena, durante todo

o dia de ontem e na manhã de hoje, tem ameaçado
os trabalhadores do nosso Estado que encontram-se
em greve de Demissão, tendo esse inclusive, orien
tado os chefes e supervisores para irem ou ligarem
para as residências dos grevistas, para conversar
com suas esposas e filhos para que esses conven
çam seus espoSos e esposas a voltarem ao traba
lho, sob pena desses sofrerem retaliações futuras.

Como V. Ex' bem sabe, a Carta Magna do
nosso País em seu art. 92, garante à todos os traba
lhadores o livre direito de greve, assim como a Lei nQ

7.783/89 (Lei de Greve).

Dada a tal situação, solicitamos de V. Ex' inter
ceder junto ao Ministério das Comunicações, que
tem à frente o Ministro Sérgio Motta, como também
junto a Direção C~ntral da ECT em Brasília, que tem
à frente o Sr.. Amilcar Gazaninga, para que esse re
ceba o nosso Comando Nacional de Negociações,
visando a abertura das negociações com os traba
lhadores em greve.
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Aproveitamos a oportunidade para pedir sua in- das obras foram concluídas, esão cerca de 10,5 qui-
tercessão junto a Direção- Regional da ECT, que tem lômetros de ruas .que. receberam pavimentação as-
à frente o Sr. Sérgio Lucena, para que este pare de fáltica, sistemas de drenagem, novas calçadas e
usar'e abusar do seu "poder", que chega ao ponto praças totalmente recuperadas, tudo executado den-
de dirigir ameaças as famílias daqueles que encon- tro dos mais altos padrões de qualidade, garantindo
tram-se em greve em nosso Estado. Como sabe- longa vida útil para as melhorias;
mos, estamos convivendo hoje em um regime demo- - o Prefeito já prepara a festa dos 450 anos de
crático. Acontece que o senhor Diretor Regional ain- fundação da primeira Capital do Brasil e garante ao
da não se deu conta dessa nova realidade e age povo soteropolitano que haverá grandes comemora-
como se estivéssemos nos tempos "Áureos" da Dita- ções não só no dia da fundação, mas por todo o
dura Militar. ano; durante as reuniões, ficou assegurado que

É preciso esclarecer que não estamos exigindo quem vai ganhar com a data é o povo, através de
privilégio algum. Apenas estamos reivindicando me- grandes obras e importantes eventos nas áreas cul-
Ihores condições de trabalho e de vida. Não estamos tural e esportiva.
exigindo nada mais do que respeito e dignidade, que A parceria entre os Governos Estadual e Muni-
pressupõe salários dignos. Por isso estamos certos cipal é total para fazer do ano que vem um ano ines-
de que podemos contar com o apoio de V. ex- agra- quecível para os baianos.
decemos antecipadamente. Os eventos a serem realizados incluem espetá-

Atenciosamente, cuias com orquestra sinfônica, vozes e balés, rega-
o SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun- tas intemacionais e uma série de atividade culturais

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. e artísticas.
Deputados, "A união faz a força". Tenho sistematica- As obras continuarão em ritmo alucinante. Sal-
mente ocupado esta tribuna para divulgar o excelen- vador é hoje um grande canteiro de obras.
te trabalho desenvolvido pelo Sr. Paulo Souto, Go- Segundo o Prefeito Antônio Imbassay, o povo
vernador do Estado da Bahia.' receberá de presente quatro vias estruturantes do

Desta feita, farei uma exposição do trabalho sistema viário de Salvador, a construção de duas pri-
que vem sendo desenvolvido pelo Dr. Antônio Im- meiras avenidas: a do Descobrimento e a 29 de mar-
bassay, Prefeito Municipal de Salvador, que, em par- ço deverão ser entregues antes do início das festivi-
ceria com o Governo Estadual, também desenvolve dades.
grandes projetos em benefícios do povo baiano. Outras obras serão concluídas com intervençã-

O Dr. Imbassay iniciou sua carreira em 1970 e, es físicas em áreas históricas, nos trechos do Porto
nestes 27 anos, ocupou a presidência da COELBA - da Barra à Vitória/Graça, do Campo Grande ao Pe-
Companhia de Eletricidade do ,Estado da Bahia, foi lourinho, da Igreja da Conceição da Praia à Praça
Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Di- Marechal Deodoro e na área da Colina Sagrada, no
retor da Telebahia, Deputado Estadual e Governador Bonfim, incluindo o projeto do Governo Estadual de
do Estado da Bahia. . melhorias na região da Ponta de Humaitá e Pedra

Com a larga experiência administrativa adquiri- Furada.
da, o atual Prefeito de Salvador foi eleito com Sr. Presidente, se eu continuasse a enumerar
43,36% dos votos válidos, depois de ser lançado as realizações do Prefeito de Salvador, ficaria, sem
candidato em abril pelo senador Antonio Carlos Ma- dúvida, por muito tempo aqui. Como nosso tempo é
galhães e pelo atual Governador. curto, reforço que a "união faz a força", e as realiza-

Sr. Presidente, Antônio Imbassay recebeu uma ções do Prefeito de Salvador são fruto da uniãofir-
prefeitura {alida, jnchada com excesso de funcioná- mada com o Governador Paulo Souto. Fica então o
rios e a cid~de totalmente abandonada. exemplo: mesmo assumindo uma prefeitura falida

Com a parceria firmada com o Governador pelo dirigente anterior, o Prefeito de Salvador·'prova
Paulo Souto nestes pouco mais de oito meses, o que, com seriedade e com trabalho, é possível bene-
Prefeito AntôniO Imbassay já conta com aceitação e ficiar sua população.
apoio do povo soteropolitano, por suas realizações. Outro assunto, Sr. Presidente.

Dentre as obras já executadas neste curto es- Aprovamos nesta Casa o Código de Trânsito
paço de tempo, destacam-se: Brasileiro, projeto que se encontrava há longos anos

- recuperação do bairro "Boca do Rio", com paralisado, apesar do esforço desta Casa para ulti-
um investimento de R$1,2 milhão; a primeira etapa mar sua tramitação e processar sua votação.
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O novo Código tem sofrido muitas críticas, prin- que é mais grave, à custa do cqntribuinte brasileiro,
cipalmente no que concerne ao dispositivo tta abri- que. é quem vai pagar pelo empréstimo obtido pelo
gatoriedade de o veículo ter equipamento suplemen- lbama junto à Organização Internácional de Madei-
tar de retenção frontal para 'condutor e passageiro ras Tropicais, no valor de R$1,5 milhão, para poder
do banco dianteiro, o conhecido air baga fiscalizar a área que será desmatada.

A mesma celeuma foi criada quando a obriga- Ou seja, o lbama entrega de mão beijada
toriedade do uso de cinto de segurança foi adotada. 225.541 metros cúbicos de madeira nobre, espalha-

I
O air bag já salvou, desde 1987, cerca de da numa área de mais de 5 mil hectares, e ainda vai

1.500 vidas nos Estados Unidos. Na Europa, não há ter que pagar juros de empréstimos para poder
registro de morte provocada por alr barg. acompanhar os estragos que as empresas madeirei-

·Sr. Presidente, afirmam que os alr baga farão as irão provocar. Isso é que se chama de ·contrato
com que os veículos nacionais sofram aumento, fi- de riscó· para o povo brasileiro. Já disse aqui e volto
cando mais caros para os consumidores e que esse a repetir. Segundo levantamento do Instituto Nacio-
aumento dificultará as aquisições de veículos novos. nal de Pesquisa da Amazônia - INPA, para cada ár-

Se houver aumento no preço será normal, vez vore extraída na região, doze são destruídas. E o
que, quando se compra um veículo e exigem-se ro- Ibama não possui tipo algum de modelo de manejo
das de liga leve, som e outros itens opcionais, o veí- florestal adequado para a Amazônia. Então, não há
culo se torna mais caro em relação ao mesmo mo- dúvida de que essa tentativa de privatizar as flores-
dela padrão. tas nacionais é altamente lesiva ao povo brasileiro e

No Brasil, o air bag já é oferecido como opcio- ao meio ambiente, em todos os sentidos.
nal no Fiat Palio, no Chevrolet Vectra e no Ford Ka. Gostaria' de ressaltar, Sr. Presidente, nobres
E seliJundo o Sr. Bob Sharp, da GM, a tendência é colegas, que enquanto esta questão não estiver defi-
que se o air bag passar a ser produzido no Brasil se nitivamente resolvida, não deixaremos de cobrar das
houver o aumento da demanda, o preço caia e os autoridades governamentais as explica~s naces-
consumidores não sejam prejudicados. 'sérias sobre a privatização de nossas florestas. No

Sr. Presidente, tenho certeza de que os'equi- mês de agosto, eu e os Deputados Geraldo Pastana
pamentos que podem preservar a vida e que foram ·e José Priante apresentamos, na Comissão da Ama-
introduzidos no novo Código de Trânsito são muito .zônia, requerimento para convocação do Ministro do
mais baratos para a própria vida. Meio Ambiente e convite ao Presidente do Ibama

Sr. Presidente, peço a V.~ que autorize a di- para prestarem esclarecimentos sobre a pretensa
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz concorrência internacional para privatizar nossas fIa-
do Brasil e no jornal Hoje na Câmara. restas. É nosso desejo que essa audiência seja rea-

O SR. PAULO ROCHA (BlocolPT _ PA Pro- Iizada na cidade de Santarém, em razão daquela
nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Srls e Flona estar localizada em suas proximidades e rep-
Srs. Deputados, quero registrar da tribuna desta .resentar assunto de grande interesse para a comuni-
Casa a decisão sábia tomada pelo Juiz Federal Edil- dade.
son Messias de Almeida, da Vara Descentralizada Era o que tinha a dizer.
de Santarém, no Pará, que suspendeu a licitação O SR. JOÃO TOTA (PPB.- AC. Pronuncia o
pública para exploração da Floresta Nacional do Ta- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. De-'
pajés, no Município de Belterra. O magistrado aca- putados, o assunto que trago à baila, hoje, é mais
tou o pedido dos Ministérios Públicos Federal e Es- um dos exemplos de lesão a direitos adquiridos em
tadual, que argumentaram a falta de estudo, .pelo nosso País. Alguns órgãos do Poder Público, em
Ibama. sobre o impacto ambiental que o projeto cau- nome da moralidade administrativa, fazem uma in-
saria em termos ecológicos. como também para as terpretação equivocada·da legislação em vigor. le-
comunidades que habitam a floresta, e que foram sando direitos garantidos. tanto pela Constituição,
solenemente ignoradas pelo Governo Federal. quanto pelas normas infraconstitucionais.

Já fiz vários pronunciamentos sobre o assunto, Estou referindo-me, caros colegas. à Notifica-
demonstrando que o Governo Fernando Henrique ção Recomendatória nQ 057/97, que partiu do Minis-
Cardoso. na sua desesperada corrida neoliberal. não tério Público do Trabalho. determinando que a EM-
respeita nada. Além de entregar as empresas esta- BRAPA (Empresa Br~sileira de Pesquisa Agrope-
tais aos grupos privados, agora quer promover a cuária) exonere dos seus quadros todos os empre-
destruição organizada da floresta amazônica. E o gados que se aposentaram a partir de 5 de outubro
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de 1988, mas continuaram prestando serviço à em
presa.

O Ministério Público do Trabalho baseia sua
tese em pareceres da Procuradoria-Geral da Fazen.;
da Nacional e do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
que se manifestam no sentido de que a aposentado
ria requerida pelos empregados da Embrapa extin
guiu o seu contrato de trabalho e, dessa forma, só
poderiam continuar a trabalhar na empresa se fos
sem admitidos por meio de concurso público, confor
me preceitua a Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que a Medida Provisória n2

1.523-6, de 3 de abril de 1997, alterou artigo da Con
solidação das Leis do Trabalho, a fim de estabel~cer

que "na aposentadoria espontânea de empregados
das empresas públicas e sociedades de economia
mista é permitida sua readmissão, desde que atendi
dos os requisitos constantes do art. 37, inciso XVI,
da Constituição e condicionada à prestação de con
curso público".

É bom que se esclareça, neste momento,que
os empregados da Embrapa são regidos pela Con
solidação das Leis do Trabalho e que permanece
ram em atividade desde a data de suas admissões.
Assim, valendo-se da faculdade prescrita no art. 49
da Lei n2 8.213, de 24 de janeiro de 1991 (legislação
vigente à época do requerimento de'aposentadoria),
bem como em face do procedimento interno adotado
pela própria Embrapa, os empregados aposentaram
se por tempo de serviço sem que ocorresse a resili
ção contratual.

Esses dois elementos, aposentadoria e 'contra
to de trabalho, levam-nos a uma abordagem básica:
a interpretação do texto constituéional feita pela Pro
curadoria-Gerai da Fazenda Nacional e do Egrégio
'Supremo Tribunal Federal está correta? É a única in
terpretação aceitável?

Ora, ilustres Deputados, sabemos que tal dis
cussão é freqOente entre os doutrinadores queestu
dam a matéria. Até mesmo podemos citar parecer
exarado pelo nobre jurista ArionSayão Romita, o
qual entende que "a aRosentadoria não extingue o
contrato de trabalho, porque o art. -49, I, b, da Lein2

8.213 prescinde do desligamento do emprego para a
concessão do benefício".

Assim, continua o autor dizendo que "qualquer
empregado pode aposentar-se pelo INSS mantendo
seu vínculo empregatício, em nada importando a
data de sua admissão, se anterior ou posterior à da
promulgáção da CF, se anterior ou posterior à da vi
gência da Lei n2 8.213, de 1991. Só importa é que a
aposentadoria seja concedida na vigência da Lei nº

8.213, que não exige o afastamento do segurado do
emprego, para fins de concessão do benefício".

Resta-nos "analisar se a Medida Provisória n2

1.523, cuja primeira edição.~ C!e 11 de outubro de
1996, e que vem sendo reeditada com sutis alteraçõ,
es, pode retroagir para lesar os direitos adquiridos
daqueles que se aposentaram dentro dos ditames
legais. Será que esta Casa vai fechar os olhos e se
submeter, bem como centenas,de empregados, a
mais uma medida provisória autoritária, inoportuna e
ineficaz?

E os números falam por si. À Embrapa tem,
hoje, por volta de 9 mil empregados. Se tal recomen
dação frutificar, serão demitidos cerca de 550 em
pregados, entre eles, técnicos mestres e doutores
formados no País e no exterior, em cuja qualificação
a Embrapa investiu vultosas quantias.

Caso ocorram tais demissões, muitos centros
de pesquisa poderão fechar, como é o caso do Cen
tro de Pesquisa de Milho e 80rgo, em Sete Lagoas,
em Minas Gerais, de onde serão exonerados 68 em
pregados, e do Centro de Pesquisa de Uva e Vinho,
em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que
terá de demitir 74 empregados.

Ilustres colegas, a evolução da ciência levará o
homem a ter uma vida bem mais longa. E é impor
tante salientar que não há vínculo obrigatório entre
idade avançada e queda de rendimento do trabalho.

Muito pelo contrário, em certas atividades,
como as predominantemente intelectuais e outras de
profundo rigor técnico'.!ii idade ajuda na evolução e
no aperfeiçoamento, sendo que, através de forma-

oção adequada, a idade não é obstáculo para um
a~rfeiçoamento do desempenho.

~ • ' I

Não estamos, aqui, querendo questionar o es-
pírito moralizador de nossa Carta Magna ao estabe
lecer que a investidura em cargo ou eiT!prego públi
co, se não antecedida do competente concurso pú
blico, é nula, salvo, é óbvio, se se tratar de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exo
neração.

Porém 05 empregados da Embrapa requere
ram de boa-fé, sua aposentadoria, com base na le
gislação previdenciária vigente à época, acreditando
que sua permanência no emprego estaria garantida.

. E, agora, e,:\contram-se ameaçados qe ter seu con
trato de trabalho extinto.

Sr. Presidente, nobres colegas, estamos pre
tendendo, com este pronunciamento, mostrar o lado
desumano. de uma interpretação legal que irá ferir
um dos direitos apregoados pela Constituição, qual
seja o direito ao trabalho.
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É justo apenas um trabalhador com o desem- Comandando na sua organização pela CNBB, Con-
prego porque ele exerceu um'direitoprevisto em lei? . ferência Nacional dos Bispos do Brasil, e pela CUT,

Cabe-nos' informar que a própria Embrapa, em o 31! Grito dos Excluídos foi mais um alerta contra as
conjunto com o Sindicato Nacional dos Trabalhado- polfticas social e econômica do Govemo~ Os excluí-
res de Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento dos - sem-terra, sem-emprego, sem-teto, índios, en-
Agropecuário - SINPAF, conseguiram prorrogar, em fim, segmentos desassistidos - e mais sindicalistas
acordo firmado com o Ministério Público do Traba- e religiosos, com apitos e cartões vermelhos, mos-
lho, o prazo para que a fatídica recomendação seja traram, de norte a sul, do País, que a população ca-
cumprida. rente está descontente com os rumos do Governo

Assim, para que esta Casa não convalide, ou do President~ Femando ~en~que Card'lso(....):
respalde qualquer forma de passividade ante esse No domingo, 7 de setembro, em Apare<4lda do
quadro de enorme injustiça, encerro a minha fala, Norte, ante uma multidão de mais de trinta mil fiéis,
conclamando todos os Parlamentares para tentar- o bispo-auxiliar de São Paulo, D. Angélico SAndalo
mos, junto com todos os envolvidos, encontrar uma Bemardino, durante a homilia da missa co-celebrada
solução menos penosa que a oferecida, no momen- por sete bispos e cem padres, afirmou:.
to, por alguns tecnocratas da administração pública, (••..) as autoridades dobram os joelhos diante
pois o que se discute aqui é o destino de vários tra- do bezerro de ouro, sorrindo satisfeitas para a na-
balhadores que, sem sombra de dúvidas, engrande- ção, salvando a moeda e os banqueiros, enquanto
cem os quadros de nossas empresas públicas. milhões de pessoas perdem o emprego e estão es-

É o que tínhamos a dizer. magadas sob os escombros da saúde e da educa-
o SR. HAROLDO LIMA (BlocolPCdoB-BA. ção sucateadas(....)

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Trata-se de uma dura crítica à política econô-
Sras. e Srs, Deputados, o último dia 7' de setembro mica e social adotada pelo Governo FHC, que retira
não ficou marcado apenas pelas solenidades oficiais empregos de milhões de brasileiros, nega-lhes salá-
protagonizadas pelo Presidente da República para rios dignos, nega-lhes, enfim, a condição de cidadã-
comemorar a data da Independência, mas também os, enquanto premia banqueiros criminosos com far-
pelas centenas de manifestações populares realiza- to dinheiro público e aliena valioso patrimônio da Na-
das de norte a sul do País, em protesto contra a polí- ção, em benefício de poderosos grupos econômicos.
tica econômica de exclusão social imposta pelo Go- Quero saudar o vitorioso Grito dos Excluídos,
vemo FHC. O 31! Grito dos Excluídos, organizados que mobilizou milhares de brasileiros de norte a sul
pela CNBB e pela CUT, não teve na mídia oficiosa· o do Brasil, num protesto contra as políticas social e
mesmo espaço que o encontro de S. Exa com algu- econômica adotadas.pelo Govemo de FHC, e as crí-
mas crianças nas portas do Palácio da Alvorada, ticas feitas pela Igreja a esta política que amplia as
mas certamente se fez ouvir em todo o Brasil, espe- desigualdades existentes em nosso País, benefician-
cialmente a vigorosa manifestação ocorrida na cida- do grupos econômicos, em detrimento da maioria da
de paulista de Aparecida do Norte, quando uma mul- população.'
tidão, estimada em mais de 50 mil pessoas, ergue Quero dizer ainda que o Presidente Fernando·
~m alto o seu protesto contra a política neoliberal Henrique Cardoso, com sua desmedida ambição de
imposta aos brasileiros pelo Govemo de Fernando poder, tem colocado seu Govemo de joelhos não
Henriqúe Cardoso. apenas diante dos interesses de poderosos grupos

O registro desse vigoroso protesto nacional, econômicos, mas t~m~m,. diante de imposições es-
embora não tenha ocupado as manchetes dos prin- trangeiras, silenciando-se vergonhosamente ante as.
cipais telejornais, não passou despercebidos pelos retaliações adotadas contra o Brasil e os brasileiros'
jornalistas que não são pautados pelo Palácio do por governos e parlamentos da Argentina, de Portu-
Planalto. Na Bahia, o respeitado jornalista Samuel gal e dos Estados Unidos.
Celestino, colunista do jornal A Tarde, referindo-se Apesar de não abandonar sua pose de estadis-
às manifestações, disse: ta, recentemente FHC levou na bandeja a Lei de Pa-

O 7 de setembro, principal feriado nacional tentes, para oferecer ao Presidente BiII Clinton como .
brasileiro, está a se transformar na principal data de prova de nossa submissão às pressões norte-ameri-
protesto verde-amarelo. Aqui na Bahia, o protesto se canas. Hoje, queda-se em absoluto silêncio ante as
deu não somente em Salvador mas, também, no in- constantes restrições a produtos brasileiros que con-
terior do Estado - no sudoeste, sul e extremo sul~ tinuam sendo' impostas pelos EUA. Silencia-se tam-
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bém ante as restrições adotadas pelo parlamento·ar- vemo do Sr. FHC propõe sua desconstitucionaliza-
gentino contra produtos brasileiros e diante das ab- ção sem ouvir ninguém, .apenas 05 seus burocratas.
surdas decisões do Congresso português, de negar Propõe, ainda, a extinção de órgãos importantes
aos brasileiros os mesmos direitos que a Constituição como as Polícias Ferroviária e Rodoviária Federal,
Brasileirá resguarda aos portugueses em nosso País. responsáveis pela segurança de milhões de passa-

As críticas, em geral arrogantes e grosseiras, e geiros de trens, metrôs e veículos de toda espéçie. A
os ataques furiosos, S. Exa., só reserva aos movi- desconstitucionalização da segurança pública é a
mentos sociais e aos partidos que lhe fazem oposi- transformação das polícias em "milícias" a serviço
ção, pois, afinal, além do sonho da reeleição, Fer- dos governantes. A polícia é um serviço público, o
nandó Henrique Cardoso acalenta também o sonho Estado tem o dever de prestá-lo. A desmilitarização
de conduzir o Brasil ao Conselho de Segurança da das polícias é o ponto positivo dessa proposta; não
ONU. podemos mais permitir que as Policiais Militares con-

Se para se reeleger tem recorrido aos meios tinuem atreladas às Forças Armadas, sendo servi-
mais sórdidos, para angariar apoio estrangeiro ao çais do Governo.
seu projeto de chegar ao Conselho de Segurança da A criação da Secretaria Nacional de Segurança
ONU, S. Exa. prefere a postura submissa, ao tempo Pública é outro velho sonho dos brasileiros. Neste
em que compromete a própria soberania de nossa País, não há um órgão que discipline e controle o re-
Pátria. gistro do cidadão, a exemplo do DENATRAN - De-

D. Angélico Sândalo foi feliz ao dizer que o Go- partamento Nacional de Trânsito, que controla, disci-
vemo FHC encontra-se prostrado de joelhos diante plina e normatiza o Sistema Nacional de Veículos e
do bezerro de ouro. Creio ser necessário completar seus Condutores, através dos Detran.
que o Governo de Fernando Henrique Cardoso pros- A Secretaria Nacional de Segurança Pública
tra-se de joelhos diante de tudo e de todos que, de vai controlar, normatizar e disciplinar a segurança do.
uma maneira ou de outra, acredita poderem servir à cidadão a nível nacional; deve instituir o prontuário
sua ambição e à súa vaidade pessoal, pouco se'im- do cidadão, pois hoje o brasileiro, querendo, é.cida-
portando com a miséria' dos brasileiros, com odes- , dão de vários Estados da Federação; basta, i'lscre-
monte do ,Estado Naciónal ou com a submissão de ver-se e conseguir carteiras de identidade dos Esta-
nosso País aos interesses de grupos e n~ções es- dos que desejar. Entendemos que 9 prontuário do ci-
trangeiras. dadão, com todos os dados da pessoa, quais sejam

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- filiação, fotografia, inscrição profissional, grupo san-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. güíneo, opção.,por não doador, assinatura, entre ou-
e Srs. Deputados, o Governo Federal parece ter-se' tras, até mesmo com leitura óptica, facilitará, em'
perdido nas propostas de emenda à Constituição en-, muito, a identificação e a prisão dos fora-da-Iei,bem
caminhadas ao .Congresso até o presente momento. como o acesso mais rápido de quem não tem culpa
Enquanto a sociedade pede a reforma do Estado, a na cartório.
reforma política, a reforma tributária, ele propõe as Esperamos que a criação da Secretaria Nacio-
reformas administrativa e previdenciária, principal- nal de Segurança Pública não sirva de pretexto para
mente as chamadas antipopulares. que os Inocêncios da vida consigam cooptar os con~ ,

Agora, após apagados os movimentos paredis- gressistas para aprovarem a PEC da reestruturação'
ta~ das Polícias Militares, o Governo alardeia a rees- da segurança pública. ,." ." .
truturação. da segurança pública, mas começa de '
forma' autoritária e paternalista, pois o grupo de tra- A SRA. FÁTIMAPELAES (PSDB - AP. Pro-
balho para estudá-Ia não tem os estudiosos da ma- nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr/ls. e
téria, mas contempla três estrelados das Forças Ar- Srs. Deputados, tem-nos preocupado bastante a ii-
madas, quando se sabe que as Forças Armadas quidação do Banco do Estado do Amapá pelo Banco
nada entendem de segurança pública. Central. Lamentamos profundamente ver o nosso

A proposta do Executivo é medíocre, frágil, fei- Estado ser notícia nacional por um motivo nada rele-
ta sem debates, ã sua exPosição de motivos contém vante, o que só contribui para tomar a imagem do
erros de português. O capítulo da segurança pública Amapá deletéria. e negativa junto à opinião pública
na Constituição é resultado de prolongados "ebates do restante do País.
da sociedade organizada. Trata-se de uma luta por Está também em jugo a credibilidade da princi-
anos a fio para conseguir constitucionalizá-Ia. O Go- pai instituição financeira do nosso Estado, cujo golpe
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se suspeita tenha o envolvimento de uma quadrilha trai pretende fazer em relação ao salário desses fe-
internacional. derais.

Se de fato há envolvimento de uma quadrilha Era o que tinha dizer.
de fraudadores internacionais, então é lógico pensar O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro-
que o suposto empresário Ricardo Saad Filho não nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
esteja sozinho nesse esquema bilionário. Srs. Deputados, comemora-se hoje o Dia da Impren-

O escândalo do BANAP, pelo volume de recur- sa, data cuja importância merece ser reconhecida e
sos financeiros que envolveria caso se concretizasse registrada, pela própria significação do papel do jor-
a' transação, precisa ser investigado pelo Banco nalismo na retomada do Estado de Direito e na ma-
Central, pela Polícia Federal do Amapá, de Brasília e nutenção dos valores e das prerrogativas da cidada-
de São Paulo e, se for caso, até pela Interpal do Ca- nia num regime democrático.
nadá, para que averigue até onde está envolvido o Com efeito, só se pode admitir a existência da
empresário canadense David Perarson, dono da democracia nos dias de hoje se existir uma imprensa
Hugger Internacional, de quem o Sr. Ricardo Saad livre. Lembramos que os ·anos de chumbo por que
se diz representante. Afinal de contas, a fraude en- passou o País debaixo da ditadura militar foram pas-
volveria recursos no valor de 6 bilhões de dólares. sados com severas restrições à liberdade de impren-

Não vamos entrar no mérito da operação que sa, com censores oficiais decidindo a seu bel-prazer
levou o Banco Central a liquidar o BANAP, até por- o que poderia ou não vir a ser publicado. Chegou-se
que os técnicos e a própria polícia ainda estão am- a um ponto tal que nem importava mais se a matéria
pliando o leque de informações sobre muitos pontos seria prejudicial ou não ao regime militar; bastava
obscuros que ainda persistem. que o censor fosse mais ou menos antipático a de-

A nossa maior preocupação neste momento, terminado jornal ou a determinado articul,ista, para
Srs. Deputados, é com a apreensão que toma conta que barrasse a publicação de suas matérias.
dos funcionários do BANAP. Até onde sabemos, a Uma das primeiras medidas de todo regime de
comissão liquidante do Banco Central ainda não força é o aniquilamentc da liberdade de expressão,
sabe o que fazer com os funcionários e pensionistas. liberdade essa em que assume maior fragilidade a li-

A apreensão é total entre os bancários, porque berdade dos meios de comunicação de massas, por-
ele não podem ser remanejados para outros órgãos que têm esses a capacidade de transmitir conheci-
do Estado, por serem concursados do BANAP. mentos, dúvidas, questionamentos e inforrrlações

em geral ao grande público.
Sofrem também com a liquidação os pequenos

correntistas, mic~mpresários, profissionais liberais, Preservar o direito à informação é, portanto,
que acreditaram no fortalecimento do BANAP e que condição básica para a manútenção Qa democracia
agora vêem frustradas as suas expectativas. e das liberdades individuais. O direito à informação

correta, precisa, não Lendenciosa. Informar e não
Como fica, por exemplo, o pagamento do salá- formar, porque a informação deixa ao leitor do jornal,

rio de cerca de 4 mil servidores federais que, com a ao ouvinte do rádio, ao espectador da televisão a ca~
liquidação, estão com os seus proventos retidos? pacidade de moldar sua opinião' enquanto a impren-
São salários, Srs. Deputados, com os quais milhares sa que tenta formar orienta seu públiço para que
de famílias sobrevivem a cada mês. chegue a raciocinar em determinado sentido.

Quero aqui chamar a atenção do Presidente do Nós, do Congrel:iso Nacional; sentimos de per-
Banco Central, Dr. Gustavo Franco, para a gravida- to a grande força da imprensa, capaz de de~tru~r re-
de da situação desses servidores federais. putações ou de endeusar falsos íqolos. Já se disse

O Banco Central não pode injetar esse dinheiro que esta Casa, por sua transparência, .é Urna.casa
no patrimônio líquido do BANAP como pretende, de vidro, onde tudo o que é feito évisto' pelosolhos
pois transferido pelo Ministério da Administração Fe- da sociedade, corno gosto de chamàr os nossos ca-
deral e Reforma do Estado exclusivamente para pa- lorosos profissionais da imprensa que fazem da co-
gamento de salários. São proventos e como proven- bertura das atividades do Congresso Nacional. Não
tos devem ser tratados. apenas redatores, repórteres radiofônicos ou da pa-

Ainda hoje, estarei encaminhado requerimento lavra escrita, mas cinegrafistas e fotógrafos assu-
de informações a ser enviado ao Dr. Gustavo Fran- mem aqui, perante a sociedade, uma respons8bilida-
co, para que S.8a. nos informe como vão ser trata- de pàra a qual têm de estar preparados, porque tam-
dos os funcionários do BANAP e que o Banco Cen- bém de sua atuação depende do futuro desta Nação.
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Sim, porque- não podemos desengajar a im- gente e nossa história", concomitantemente à expo-
prensa do papel de' formadora do nosso futuro. So- sição das ptimeira,s páginas das primeiras edições dos
mos todos responsáveis pelo País pela manutenção jornais que ainda hoje se ençontram em circulação.
de seu ideal de crescimento, de paz, de harmonia so- Outro painel importante é "Mídia e Violência!",
cial, de justiça entre os cidadãos, de liberdade, enfim. com a participação dos jornalistas Moacir Japiaussu,

A liberdade de que precisamos para usufruir- Rui Falcão e Afanásio Jazadji.
mos de tudo aquilo que a nossa Constituição nos O evento seguinte a sediar debate tem o tema
pretende garantir: a capacidade de atingirmos me- "Formação e Informação do Jornalista", com Junia
Ihores níveis devida, a possibilidade de matricular- Nogueira de Sá, Diretora de Relações Corporativas
mos nossos filhos em escolas de boa qualidade, a da Editorial Abril, Fred Ghedini, Diretor-Geral do Ins-
certeza de contarmos com assistência médica de tituto de Formação dos Jornalistas, e Everaldo Gou-
bom padrão, a oportunidade de, através do nosso veia, Presidente do Sindicato dos Jornalistas do Es-
trabalho, crescermos profissionalmente, adquirindo tado de São Paulo.
condições de melhorar de vida. "O Jomalisrno e o Fim das Fronteiras" merece-

o papel da imprensa nesse sentido é de gran- rá a participação de Adrian Dickson, da agência de
de relevância, porque, assumindo o compromisso notícias Reuters, e de Nilton Pavin, Editor-Executivo
com a verdade dos fatos, a imprensa tem o caráter da Revista Imprensa.
moldado por suas intenções. Se se interessa pela fi- O último dos debates, "O Jornalismo Brasileiro
delidade da notícia, está a serviço da construção e na Virada do Século", acontecerá no dia 15 de se-
consolidação do regime democrático; se, por outro tembro, com a participação de Francisco Vasconcel-
lado, se desvia desse objetivo, presta um desserviço los, Editor-Executivo de revista Caros Amigos, Fáti-
à Nação como um todo, e não apenas aos persona- ma Cardoso, Editora-Geral da revista Quatro Ro-
gens cujas características mascara, criando falsos das, Lourenço Diaféria, cronista e escritor, Fernando
ídolos ou ataCando reputações sem mancha. Coelho, Diretor-Geral da TV São Paulo.

Em minha cidade, Guarulhos, por iniciativa do Merece destaque a sessão solene que ocorre-
Presidente da Câmara Municipal, uma série de rá na sexta-feira próxima, às 20h, quando a Câmara
eventos está sendo realizada em parceria com a Municipal prestará, em nome da cidade de Guaru-
Universidade de Guarulhos, de segunda-feira passa- lhos, uma homenagem aos jornalista e aos empresá-
da até a próxima segunda-feira: a Semana da Im- rios de comunicação do Município.
prensa. Assim, Sr. Presidente, gostaríamos de deixar

Os eventos têm como tema ·0 Jornalismo na registrada a realização desses importantes eventos
Viradado Século~ vêm reunindo profissionais de ex- com que Guarulhos comemora a Semana da Im-
pressão no jornalismo em debates acerca de temas prensa, bemêomo. reafirma nosso respeito pela
relacionados ao exercício da profissão, exposição e atuação dos profissionais que em nossa cidade
homenagens a profissionais escolhidos pelos órgãos exercem a imprescindível função de informar, cola-
da imprensa, empresários do setor e repórteres foto- borando decisivamente para a consolidação dos
gráfICOS. Assim, abordam-se assuntos como a fun- nossos ideais democráticos. .
ção social do jornalismo, a ética e o papel da im- Em especial, gostaríamos de mencionar os ór-
prensa e suas responsabilidades a época atual. gãos locais e seus responsáveis, para que fiquem

A programação da semana previa um ciclo de seus nomes inscritos nesta singela homenagem que
debates, com o "Denuncismo e risco à Democracia", prestamos neste momento à imprensa:
com o jomalista José Hamilton Ribeiro repórter es- Folha Metropolitana - Dr. João Ranali;
pecial do programa Globo Rural - o mesmo festeja- Jornal Olho Vivo - Valdir Carleto;
do repórter que chegou a ser ferido fazendo a cober- Rádio Cumbica AM - Gerson Marcondes Filho;
tura da Guerra do Vietnã -, o diretor da redação da Tribuna Paulista - Cláudio José !3enito;
Revlata Imprenu, Ari Schneider, o especialista em Tribuna de Guarulhos e revista Siga - Antonio
marketing político Carlos Brickmann e o chefe do Veronezi;
jornalismo local da Rede Bandeirantes de TV e ca-· Taboão em Notícias - Aldeci Teixeira;
nal 21, José OCchiuso Jr. Guaru 2000 - Emílio Lopes Baltazar;

Já na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, Folha Guarulhense - David Ratcov;
uma exposição de trabàlhos de vinte repórteres foto- Jornal da Vi!a Galvão - Cláudio Donegati;
gráfICOS reúne obras sob o tema "Guarulhos: nossa Rádio Boa Nova FM - Osmar Marcili;
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Visão da Cidade - Maria M. S. Álvares; reintegração do criminoso à sociedade, mudando-lhe
Gazeta da Divisa - Alberto SoJedade de Melo; o comportamento.
Revista ~xito - Maurício Siqueira; Pela importância gasta com um preso, no Esta-
Gazeta Paronâmica - José dos Reis Cabral; do de São Paulo, vemos quê as falhas do sistema
Sport Show - Valdeci Aparecido dos Reis; carcerário não são resultados de falta de dinheiro.
Rádio Líder FM ...:. Antonio Carlos Amoni; Gasta-se muito com os presos. Mas as estatísticas
Folha Aeroportuária - Francisco A. de Alencar; provam: gasta-se mal. É preciso uma àvaliação ur-
Notícia da Cidade - Glória Gomes; gente da questão, com identificação clara dos moti-
Jomal de Cumbica - Elisabetta Gallo; vos de, apesar dos recursos disponíveis, estar sen-
Folha de Guarulhos- José Ribamar Matos da Silva; do um fracasso a política administrativa no campo
Jomallndependente - Marcos Mantovani. penitenciário.
Jomal Jardim da Vila Galvão - Horácio Garcia A bem da verdade, queremos ressaltar que, no

de Oliveira. Estado de São Paulo, o Govemador Mário Covas
Imprensa News - Paulo Dias; está enfrentando o problema da superlotação nos
Rádio Tupi - Nereu Kratz Jr. presídios, construindo novas cadeias, já com novos
A todos eles, portanto, pedimos que estendam projetos, que dêem condições de melhorar a quali-

aos profissionais que fazem a grandeza do jomalis- dade de atendimento aos detentos. Mas não basta
mo da região de Guarulhos as nossas sinceras con- construir novos prédios, como não adianta aumentar
gratulações pelo transcurso da data em que home- as verbas para o setor. Antes de tudo, é preciso re-
nageamos a imprensa reconhecendo-lhes o valor pensar o sistema como um todo.
das tarefas que tão bem vêm executando, em bene- Sabemos que existem vários estudos e propos-
ficio da comunidade de uma das regiões mais impor- tas para que o Brasil possa equacionar conveniente-
tantes do Estado de São Paulo e do Brasil. mente o problema. Da maneira como está não pode

Parabéns, profissionais da imprensa! continuar. A Nação exige providências urgentes e
O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP. eficientes para que o sistema carcerário brasileiro

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, deixe de ser um motivo de repulsa e de protestos
Sr.as e Srs. Deputados, o sistema penitenciário bra- para transformar-se em valioso instrumento de defe-
sileiro é um autêntico absurdo. Não consegue reedu- sa da sociedade e de uma nova oportunidade para
car o marginal. Pelo contrário, nossas penitenciárias aqueles que praticaram crimes.
são autênticas universidades do crime. Com celas O estudo na cadeia pública de Ribeirão Preto
super/otadas e uma rotina de ociosidade, o ambiente possibilita ainda outras informações valiosas, que
existente é um convite para as rebeliões. servem para entender a situação atual e propiciar

O absurdo que constatamos é que os gover- soluções adequadas.
nantes têm gastos astronômicos para a manutenção Diz o estudo que 70% dos detentos estão reco-
dos presídios, e, no entanto, o quadro é desolador. Ihidos sob acusações de tráfico de entorpecentes.
Nossas cadeias são autênticos depósitos de ho- Neste momento em que a sociedade discute as cau-
mens. sas da violência e toda a reformulação do setor de

Em recente entrevista à imprensa, o Delegado segurança pública, é importante notar que se a
Luiz Geraldo Dias, Diretor da Cadeia Pública de Ri- maior parcela de recolhidos às prisões é resultante
beirão Preto, no Estado de São Paulo, apresentou do tráfico de drogas, torna-se necessário que se crie
um balanço da movimentação daquele presídio. uma política preventiva no combate ao uso e ao tráfi-
Aquela autoridades dá nota zero ao atual sistema co das drogas, pois, assim fazendo, estaremos ata-
carcerário, apesar de custar muito caro, já que um cando na fonte a verdadeira fábrica de criminosos.
preso custa mensalmente aos cofres públicos O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Pro-

'R$1.500,00, o equivalente a doze salários mínimos. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as
Segundo definição da nossa Constituição Federal, e Srs. Deputados, em meio à comoção mundial pro-
um salário mínimo deve ser suficiente para manter vocada pela trágica morte da princesa Diana, pou-
uma família. cas notícias ganharam destaque no Brasil durante a

Informou ainda aquela autoridade policial que semana passada.
quase 70% dos detentos já estiveram presos ante- Até mesmo. o fat-o de a Fundação Instituto de
riormente, reincidindõ no crime, o que deixa claro Pesquisas Econômicas - FIPE, da USP, ter registra-
que o período passado no cárcere não permitiu a do em agosto a primeira deflação mensal de preços
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dos últimos quarenta anos· ficou em segundo plano Este quadro pode inviabilizar a pretensão do
no noticiário da imprensa brasileira. Nenhum jornal e Gover!1o - não explicitada, mas natural:'" de estimu-
nenhuma emissora de rádio e TV abriram manchete lar uma reaceleração, ainda que moderada, da ativi-
para dizer que o fndice de Preços ao Consumidor - dade econômica na virada do ano, quando o Brasil
IPC, caiu 0,76% no mês passado, a maior deflação estará ingressando num período pré-eleitoral.
desde junho de 1957, quando a pesquisa havia re- A única conseqüência gerada pelos juros altos
gistrado queda de 0,98% no custo de vida. limita- que, em tese, pode ser considerada positiva é que
ram-se a divulgar o comportamento da inflação sem eles são fator de atração do capital estrangeiro. Mas
grande alarde ou ufanismo. Até mesmo o Governo este reflexo positivo só é hipotétíco, porque o capital
anunciou este feito com discrição. que as altas taxas de juros constumar seduzir é qua-

Ao contrário do que possa parecer, não foi a se sempre especulativo.
consternação pela morte da princesa Diana que fez Outro aspecto que constrange qualquer come-
autoridades governamentais e imprensa agirem em moração mais ruidosa pelo controle da inflação é o
sintonia neste episódio, divulgando a deflação regis- comportamento dos preços de alguns serviços e pro-
trada em agosto sem euforia. dutos essenciais ao bem-estar da população, princi-

É claro que a queda dos preços continua sen- palmente a mais carente.
do, sem dúvida, o maior trunfo do programa de esta- Os setores de saúde e da habitação, por exem-
bilização econômica. Mas quem entende um pouco pio, vêm contrariando a queda de preços nos últimos
de economia sabe muito bem que esta redução doze meses. Neste período, a inflação ficou em ape-
pode trazer conseqüências duras para a Nação se nas 4,5%, mas os preços dos medicamel1tos tiveram
não' for acompanhada pelo alinhamento de outros alta de 15,53%, os planos de saúde subiram suas
preços, como por exemplo, o custo do dinheiro. mensalidades numa média de 14,3% e a habitação

E o custo do dinheiro, medido pelas taxas de ficou 14,24% mais cara. Só no último mês, os preços
juros praticadas pelo mercado, continua altíssimo. dos analgésicos e dos antibióticos, medicamentos
Basta ver a taxa de juro real de agosto, calculada mais consumidos pela população, cresceram 4,58%
com base na inflação medida pela FIPE: no mês e 1,27%, respectivamente.
passado, o juro real saltou para 2,37%, o mais àlto Estes aumentos, é justo dizer, tiveram seus im-
valor desde os 2,56% de outubro de 1955. pactos sobre a inflação amenizados pela retração,

Importante observar que os principais balizado- nos últimos doze meses, nos custos de itens como
res dos juros, a Taxa Básica do Banco Central - eletrodomésticos (-7,93%), utensílios domésticos (-
TBC, e a Taxa Básica de Assistência do Banco Cen- 2,60%), vestuário (-4,71%) e calçados (-8,41%). O
trai - TBAN, estão inalterados desde abril. Com a problema é que os remédios e a moradia são muito
queda contínua da inflação nesse período, este ge- mais .essenciais do que qualquer um desses produ-
renciamento ortodoxo do Banco Central vem geran- tos. A verdade é que o custo de vida ficou mais caro
do alta relevante dos juros reais. nestes últimos doze meses que quem está doente

O juro tem pelo menos três interpretaçõe's: a ou tem alguém nesta condição na família ou, ainda,
do aplicador, a do cidadão tomador de empréstimo e paga aluguel.
a do Governo. Para o aplicador, quanto maior o juro E o que dizer então da situação de uma pes-
real melhor o seu poder aquisitivo de compra. Para o soa que, além do problema de doença na família, de
tomador de empréstimo - pessoa física ou jurídica - pagar aluguel, ainda está desempregada? Casos de
pode significar a falência, pois agrava os indicadores brasileiros e brasileiras que estão nesta situação não
de inadimplência de consumidores e empresas. Para são raros hoje em dia. Na semana passada, as
o Governo, a situação é mais complexa, pois os al- emissoras de :rv, de rádio e os jornais de todo o
tos juros provocam aumento da pressão sobre suas País noticiaram a prisão de uma mulher em São
despesas, com prejuízo operacional das contas pú- Paulo, detida sob a acusação de roubar um remédio
blicas. que custava R$5,80.

Em primeiro lugar, está o impacto fiscal negati- Presa injustamente, porque seu ato deveria ser
vo representado pela pressão sobre as despesas classificado como "estado de necessidadeM

• Ela ex-
com juros e, portanto, sobre o déficit operacional. Si- plicou aos policiais que somente agiu daquela forma
multaneamente, os juros altos podem ter impacto depois de perambular por dezenas de postos de
negativo potencial sobre o nível de atividade econô- saúde da Capital paulista com a filha enferma e de
mica, mais especificamente sobre a inadimplência. não ter conseguido o remédio que o médico havia
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receitado. Para vergonha de nós, brasileiros, este re- 3.500 inscritos, provenientes não apenas do Brasil,
trato trágico· já lJão é mais privilégio das novetas me~ - mas de vários países.
xicanas. O Congresso teve o mérito de consumar-se na

As considerações que faço neste pronuncia- reunião de todas as sociedades nacionais de oftal-·
mento não têm qualquer objetivo de empanar o bri- mologia, abrilhantado pela presença da Sociedade
lho dos avanços do Plano Real, que, desde sua im- Brasileira de Oftalmologia, representada pelo seu
plantação, sempre teve meu apoio. A estabilidade da Presidente, Miguel Ângelo Padilha da Associação
moeda pôs fim ao mais perverso dos impostos, que Pan-americana de Oftalmologia, destac!ando-se seu
é a inflação, cuja conta só é debitada aos mais ca- Presidente, Juan Verdaguer, e do Conselho Brasilei-
rentes. ro de Oftalmologia, através d~ todas as suas socie-

O intuito desta análise é, uma vez mais, alertar, dades filiadas, as quais, pela importância intrínseca
de maneira construtiva e patriótica, para a necessi- de cada uma, não poderiam passar omissas, tais
dade de a equipe gerenciadora do atual plano de es- como Sociedade Brasileira de lentes de Contato e
tabilização econômica adotar medidas que coloquem Córnea, Sociedade Brasileira de Glaucoma, Socie-
o real em sintonia com as mutações das conjunturas dade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, Saciada-
e internas e externas e com as esperanças do povo de Brasileira de Visão Subnormal, Sociedade Brasi-
brasileiro, que, em nenhuma hipótese, podem ser lelra de Uveites, Sociedade Brasileira de Oftalmolo-
frustadas. gia Pediátrica, Sociedade Brasileira de laser e Cirur

gia em Oftalmologia, Sociedade Brasileira de Cirur-
O Plano Real deve e precisa sofrer correções, gia Refrativa, Sociedade Brasileira de Catarata e Im-

principalmente no sentido de voltar suas atenções plantes Intra-oculares, Centro Brasileiro de Estrabis-
para o setor social. Todas as nações que romperam mo, Sociedade Brasileira de Ecografia em Ofatalmo-
a fronteira que as separavam do Primeiro.Mundo el')- logia e Associ~ção Brasileira de Bancos de Olhos.
camparam úm modelo em que o desenvolvimento
econômico percorreu um caminho paralelo à trilha Ass!m, nós. oftalmologistas, tivemos a rara

oportunidade de vislumbrar de maneira abrangente o
do progresso social. que se está fazendo de mais moderno nas várias es-

Rever posições, mudar de opinião, admitir o pecialidades e daí, o que é de suma importância,
equívoco, modernizar-se, acompanhar a evolução melhor relacionannos as interfaces entre essas vá-
do mundo, sintonizar os anseios do povo e lutar para rias subespecialidades.
viabilizá-Ios são características daqueles que têm Além das referidas Sociedades, não poderia
vocação para a causa pública. deixar de mencionar a participação relevante da in-

Não podemos adormecer sobre os louros dos dústria fannacêutica, que colocou à disposição dos
avanços já conquistados pelo real. Devemos, sim, congressistas seus produtos e equipamentos, o que
despertar para corrigir seus erros, até porque eles há de mais moderno tanto para diagnóstico como
não são irreparáveis. Afinal, já sentencia sabiamente para tratamento de doenças oculares, além de ter
um velho ditado popular: MAs pessoas inteligentes e arcado cóm· os cuidas para instalação de equtpa-
bem-intencionadas se recuperam rapidamente dos mentos de vídeo que tiveram grande influência no
tombos provocados por seus fracassos. Os prepo- sucesso do Congresso, tais como, por exemplo, as
tentes, que jamais admitem seus erros, jamais se re- telas panorâmicas, que possibilitaram a todos acom-
cuperam de seus eventuais sucessos·. panhar de perto as demonstrações das novas técni-

O SR. PEDRO CANEDO (PL - GO. Pronuncia cas apresentadas.
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. A importância da realização do Congresso, as-
Deputados, quero manifestar minha grande satisfa- sim como da incalculável repercussão de seus resul-
ção em virtude da realização do XXIX Congresso tados na implementação para a prática dos profissio-
Brasileiro de Oftalmologia, que aconteceu com tal nais, é de uma magnitude incalculável. Constatou-
magnitude e impecabilidade em sua organização, se, inclusive, que já realizamos tratamentos de van-
assim como contando com a presença de profissio- guarda em Goiás, que nada ficam a dever aos reali-
nais de destaque no cenário mundial e pertinência zados nos grandes centros médicos do Primeiro
na abordagem dos cursos que constituiu um marco Mundo. Durante esses dias de Congresso, possibili-
para a Medicina em nosso País. O Congresso acon- tou-se a melhor divulgação do que há de mais avan-
teceu no Centro de Cultura e-Conve"-ç~es. de Goiâ- çado em tel1'J1Os de Oftalmologia. O evento foi, por-
nia, de 3 a 6 de setembro, tendo recebido mais dé tanto, uma celebração da interação ·entre ciência e
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tecnologia através de valiosíssimo intercâmbio de 'in- equipamentos no mercado, assim como propiciar um
formações, como que possibilitando uma melhor de- iniqualável fortalecimento da classe médica em si.
mocratização das recentes descobertas nesse cam- Era o que tinha a..dizer.
po. Para tal não se pouparam esforços na consecu- O SR. CA~DINHO MATTOS (PSDB-RJ. Pro-
ção do temário dos cursos, assim corno na organiza- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
ção logística impecável. Nesse sentido quero ressal- Srs. Deputados, noticiou-se nos últimos dias, para
tar a indizível importância da abordagem em relação desalento dos cariocas, que o Rio de Janeiro é o Es-
à prevenção da cegueira e de doenças oftalmológi- tado campeão do desemprego. Segundo pesquisa
caso A todas as Comissões Organizadoras os nos- realizada pelo IBGE no mês de junho próximo pas-
sos mais 'entusiasmados elogios, focalizando ainda, sado, os dados relativos à indústria fluminense
com destaque, a Comissão Executiva, na pessoa de apontaram uma queda de 10,5% no nível de empre-
Marcos Ávila, que, como todos, dedicou-se exausti- go em geral, tomando-se por base o mês de junho
vamente para o êxito total do Congresso. do ano anterior.

Ainda, durante essa valiosa oportunidade de Os números indicaram a queda mais acentua-
congregarmos a imensa quantidade de profissionais da de todo o País. Os setores mais atingidos foram a
da área, foi feita a definição do novo Conselho Brasi- indústria de bebidas e a indústria mecânica, apre-
leiro de Oftalmologia, elegendo-se Geraldo Vicente sentando, cada qual, índices de redução dos postos
de Almeida para Presidente, Roberto Lourenço Mar- de trabalho em torno de -35% e -21%, respectiva-
back para Vice-Presidente e Paulo Augusto de Arru- mente. Segundo técnicos do IBGE, é o reflexo da
da Mello pará Secretário-Geral, os quais substituí- automação industrial e do enxugamento de gastos
ram os igualmente brilhantes Adalmir Morterá Dan- preconizado pelas empresas. Ainda de acordo com
tas, merecedor de inúmeros elogios, assim como a pesquisa, nos últimos três anos a indústria brasilei-
Homero Gusmão de Almeida e Geraldo Vicente de ra acumulou uma perda de 16,2% no número de tra-
Almeida, respectivamente. A todos os eleitos, assim balhadores. Mesmo no primeiro ano de vigência do
como aos seus antecessores, os nossos parabéns e Plano Real, quando a atividade produtiva cresceu ra-
agradecimentos pela dedicação com que vem abra- pidamente uma média de 10%, o índice de emprego
çando a Oftalmologia! na indústria nacional foi negativo, aproximadamente

Como balanço do estrondoso sucesso do,XXIX -0,2%. Nos dois anos seguintes, quando o ritmo de
Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em todos os produção foi mais moderado, as taxas de desempre-
seus,múltiplos aspectos, quero frisar que toda a de- go voltaram a crescer, sobretudo no Rio, em São
monstÍ'ação de organização que pudemos constatar Paulo e Minas Gerais.
durante a sua realização tomou patente o amadure- Números tão altos são de fato preocupantes,
cimento profissional dos oftalmologistas e que só mas pelo menos trazem a vantagem de alertar para
ele, o médico, está totalmente embasado para ocu- a falácia que se alimenta exageradamente, desd~ 'o
par com plenitude a área oftalmológica. Mesmo por- Governo Collor, no sentido do aumento de produtivi-
que apenas ele está preparado para ter uma con- dade combinado com a tecnologização da indústria
cepção abrangente do ser humano no aspecto de e agricultura. Resultado de adesão indiscriminada ao
Saúde, entendendo o órgão da visão como um me- processo de globalização da economia, que tem na
canismo integrado ao ser humano como um todo. competição internacional um de seus principais coro-

Acredito que o sucesso do Congresso de OOal- lários, tal convicção precisa urgentemente ser repen-
mologia trará repercussão não apenas na área oftal- sada e revista, para adaptar-se às circunstâncias
mológica, mas também nas demais áreas da Medici- econômicas e históricàs de nosso desenvolvimento.
na, devido ao exemplo de organização que perrneou Caso contrário, assistiremos à consolidação da cena
o evento, do início ao fim. Vivemos em uma época que hoje se anuncia, na qual o Brasil, ainda distante
em que as inovações tecnológicas sobrepõem-se de altos patamares de exportação e de uma justa
em exíguo espaço de tempo. Portanto, fazemos vo- distribuição de renda, experimentará o aumento ga-
tos de que iniciativa~ como essas aconteçam mais lopante dos níveis de desemprego como saldo único
amiúde, justamente porque a realização de um en- de sua atitude neoliberal.
contro do porte do XXIX Congresso Brasileiro de Of- Diante de tais números, e sobretudo diante da
talmologia é a forma mais rápida e dinâmica de se tendência que parecem configurar, impõem-se séria
difundir resultados de pesquisas recentes, técnicas, reflexão acerca do momento contemporâneo, carac-
inovadoras e disponibilidade de novos produtos e terizado por um impasse econômico de proporções
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nunca vistas. Contrapõem-~e de um lado o desacre- Com relevantes serviços prestados ao INSS do
ditado modelo do Estado interventor e excessiva- Estado da Paraíba, desde quando foi admitido em
mente onerado, a cujo encargo se coloca o controle 1963, ocupando cargos em diversas cidades do inte..:
da produção e, naturalmente a formulação de políti- rior do Estado, Telmano Japiassú é homem de hábi-
cas de pleno emprego; de outro, o mercado como tos simples, de origem humilde. Nascido no interior
entidade supranacional, que movimenta extraordina- do Estado, na cidade de Monteiro, onde ainda hoje
riamente a economia em termos quantitativos, mas faz as suas costumeiras peregrinações, ora revendo
agrava de forma indiscutível as contradições sociais, amigos, ora os familiares, mantendo as.raízes com a
sobretudo nos países mais pobres. sua terra natal. No posto de Superintendente do

Para fugir ao dilema, Sr. Presidente, não se INSS desde 1991, procurou implantar um estilo de
vislumbra outra saída além do equilíbrio. Conside- administração participativa, moderna, somando es-
rando o momento brasileiro, e em especial as imen- forços e dividindo responsabilidades. Deixou o con-
sas dificuldades que ainda amargamos no plano so- forto do gabinete refrigeraqo e foi sentir as dificulda-
cial, devemos não apenas admitir, mas exigir a ne- des vividas pelos seus companheiros de trabalho no
cessária intervenção do Estado, naquilo que disser interior, sentindo os anseios da população cliente do
respeito à proteção ao trabalhador e ao incentivo á INSS, a todos ouvindo, anotando pleitos, reclamaçõ-
criação de empregos em todo o País. es e começou de imediato a repensar o INSS, dando

Por todas essas razões, e tendo em vista a no- uma nova dimensão, partindo para uma completa in-
tória sensibilidade do Governo Fernando Henrique formatização, pois só assim seria possível acompa-
para as questões sociais, acreditamos poder aspe- nhar o tempo e as exigências da atualidade.
rar, já para os próximos meses, a adoção de medi- De 419 mil benefícios atuais do INSS da Paraí-
das ~ficazes no sentido da contenção do desempre- ba, 100 mil foram gerados na administração de Tel-
go, sobretudo para compensar a tendência de tecno- mano Japiassú. Implantou novos postos de seguro
logização que avança de modo irreversível em todo social, perfazendo hoje um total de 29. De arrecada·
o planeta. Seria importante priorizar, entre outras, o ção aumentou para 21, além de consideráveis me-
financiamento da produção - de preferência em fa- lhorias e ampliação ~r:n outros. O prédio do INSS de
vor de micro e pequena empresas -, cujo incentivo Campina Grande, minha cidade natal, que já nãc
certamente trará imediata repercussão no mercado apresentava mais condições de atender a população
de trabalho em todo o País, e o estabelecimento de daquele importante centro, obteve da direção geral
patamares convenientes para as alíquotas de impor- do INSS apoio de recursos financeiros para uma re-
tação, que estimulem a competitividade sem com- forma agrária completa, com investimentos na or-
prometer a indústria nacional. dem de R$900.000,oo. Investiu na área de Recursos

Humanos, valorizando os servidores, treinando-os
Desse modo, não apenas o trabalhador cario-

"ca, mas o trabalhador de todos os Estados e regiões para um melhor atendimento público, deixando prati- .
do Brasil poderá voltar a acreditar no crescimento de camente a índices insignificantes o outrora volume

de reclamações. No Cariri, modernizou o posto de
nossa economia, voltado não para a produção de atendimento em Monteiro. Para Serra Branca, o
estatísticas satisfatórias, mas para a consolidação INSS tem compromisso de instalar o novo posto em
de verdadeíra melhoria da qualidade de vida de toda sede própria, com modernas arquiteturas, além de
a população. beneficiar em outras cidades da região e do Estado.

O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFL-PB. A administração do INSS da Paraíba hoje é
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, baseada em fatos e em números, com absoluto
Sr!'s e Srs. Deputados; o Superintendente Estadual controle, possibilitando ao administrador acompa-
do INSS na Paraíba, Telmano Japiassú, recebeu nhar tudo que vem ocorrendo na área previdenciá-
nesta terça-feira, às 16 horas, em sessão especial ria, desde a entrada do pedido de benefício até a
na Câmara Municipal de João Pessoa, o título de ad- concessão final. A satisfação do cliente é igiJal-
ministrador do Ano de 1997. A comenda foi entregue mente medida na administração de Telmano Ja-
pelo Conselho Regional de Administração na Paraíba. piassú, quando elege alguns clientes atendidos e

Telmano Japiassú está à frente do Instituto Na- procura saber o seu grau de satisfação quando do
cional do Seguro Social desde julho de 1991. O título comparecimento aos postos do INSS. Isto é uma
conferido foi em reconhecimento ao seu desempe- nova era, tem no novo e eficiente conceito de operar
nho administrativo e sua competência profissional. a máquina pública estatal.
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O INSS,.na-Paraíba, procura corrigir os seus se, sem dúvida, de uma mulher dotada de incompa-
erros estratégicos à táticos, procura clarificar seus rável -carisma. Mais do que isso, de uma verdadeira
objetivos, facilitando deste modo um melhor desem- heroína, uma pessoa que teve coragem e di~posição

penho de sua equipe de profissionais. São estes os para lutar contra adversidades de toda ordem, aran-
fatores que contribuíram para o sucesso e o êxito da do, semeando e cultivando o deserto da alma huma-
administração de 1elmano Japiassú, o que motivou na, fazendo brotar frutos no meu entender bem mais
ao Conselho Regional de Administração da Paraíba, significativos do que os amanhados pela Princesa. O
outorgar-lhe o título de Administrador do Ano, a cu- Prêmio Nobel trouxe-lhe também, de outra parte, a
jas homenagens me associo. A sua presença no co- notoriedade no plano internacional, a ponto de al-
mando do INSS da Paraíba representa tranqüilidade cançar a unanimidade, façanha que, arrisco-me a
para a atual direção nacional, que tem a frente o di- afirmar, nem mesmo Lady Di logrou realizar.
nâmico Presidente Crésio Matos Rolim, com quem Apesar de tudo isso, no entanto, acredito que
mantém o melhor relacionamento. bem poucos hão de discordar, se afirmarmos que,

Era o que tinha a dizer. no momento em que o Criador entendeu de chamá-
O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pronuncia la para junto de Si, dificilmente o seu desapareci-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. mento haverá de alcançar a mesma repercussão in-
Deputados, a tragédia que vitimou a Princesa de Ga- ternacional.
les traz alguns elementos, para reflexão sobre a so- Por que, Sr. Presidente? Qual a diferença, Srs.
ciedade ocidental moderna. As circunstâncias terrí- Deputados?
veis que envolveram o acidente, a relação entre ela Ora, o que distingue essas duas personalida-
e a imprensa, desde o princípio de sua vida pública, des, em minha opinião, é um conjunto de fatores que
a curiosidade miúda e barata, o aesrespeito à priva- se deveriam considerar apenas secundários, mas
cidade, até o paroxismo da perseguição que levou que alcança a primazia alicerçado na futilidade e no
ao acidente, e o comportamento dos que o presen- mercantilismo que, infelizmente, hoje dominam a
ciaram e preferiram fotografar as vítimas a socorrê- mentalidade ocidental.
las, são todos filões riquíssimos em material para se Riqueza, beleza física, juventude: eis o que faz
investigarem e analisarem os padrões éticos que in- a diferença. Valores que mascaram as virtudes ver-
formam a mentalidade de hoje. dadeiras, sobrepujando, com a ajuda dos meios de co-

Desejo ater-me, entretanto, neste pronuncia- municação, a solidariedade, o compromisso social, a
mento, a um aspecto particular: que fatores teriam abnegação, o desprendimento, o amor ao próximo.
levado o público em geral a demonstrar tanto inte- Como legisladores, senhores, homens respon-
resse por notícias sobre a Princesa Diana, porque sáveis pela difícil tarefa de estabelecer regras. de
era ela tão popular, tão bem-quista, que qualidades convi,-:ência, de formar o arcabouço normativo que
a teriam alçado ao proscênio internacional, de ma- há de proporcionar o bem-estar, no contexto amplo
neira que sua trágica morte alcançasse tanta reper- que inclui, além da riqueza material, os bens morais,
cussão? Seria esse fenômeno decorrência natural éticos e espirituais, devemos ter consciência do sig-
de urna personalidade simpática e de grande caris- nificado e das conseqüências desse processo de en-
ma, ou mera construção de mídia, mais um produto deusamento de personalidades, com base em carac-
de consumo? teres extrínsecos do que em autênticas virtudes.

Há quem atribua a popularidade da Princesa à Esse é um mal de nosso tempo, uma enfermi-
sua bondade, à sua preocupação com os desvali- dade que, de quando em quando, em episódios
dos, com os doentes e sofredores, em todo o mun- como o da tragédia pessoal da Princesa Diana, tor-
do. Ora, muitas outras personalidades de nosso sé- na-se evidente demais para ser ignorado, mas para
culo 'se podem apontar igualmente dedicadas e al- o qual as ciências sociais ainda não encontraram
truístas, mas que permanecem no anonimato. Po- tratamento.
der-se-ia argumentar, então, que em -Lady Di- asso- O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
ciaram-se tais virtudes morais e a posição social, a Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
circunstância de ter alcançado uma notoriedade ex- S~s e Srs. Deputados, foi aprovado no Senado Fe-
traordinária. deral e já encaminhado a esta Casa para revisão

Ainda uma vez, no entanto, senhores, forçoso projeto de autoria da ilustre Senadora Júnia Marise,
discordar de tal ponto de vista. Tomemos, com efei- sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha, no Estado
to. por paradigma Madre Teresa de Calcutá. Trata- de Minas Gerais, na área de atuação da Superinten-
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dência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, dane possa, dI:) pronto; definir uma polftica específi-
criada pela Lei n.lI 3.692, de 15 de dezembro de ca para o Vale, o que, assim pensamos todos, se faz
1959. o mais urgente possível.

A proposta já transitou pela , sendo ali aprova- Era o que tinha a dizer.
da, e, posteriormente,' pela Comissão de Constituição O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP.
e Justiça e de Redação, que opinou por sua constitu- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, razão por SrAs e Srs. Deputados, no dia 20 de agosto fiz pro-
que o projeto de lei reuniu condições de vir a Plenário nunciamento nesta Câmara dos Deputados, regis-
para também, assim o esperamos, ser aprovado. trando o lançamento da Campanha pelo Desarma-

E acreditamos em sua aprovação, porque en- mento e Contra a Violência "Sou da Paz", idealizada
tendemos das mais justas a proposição a ser votada e coordenada pelo Centro Acadêmico XI de Agosto
pela Câmara, nisso que se procura dar tratamento da Faculdade da Direito da Universidade de São
igualitário a uma região que apresenta similitudes as Paulo Arcadas do largo São Francisco, com a parti-
mais evidenciadas com o Nordeste, em seu conjun- cipação de entidades estudantis e de diversos seto-
to. De resto, o Vale do Jequitinhonha engloba áreas res da sociedade. Na oportunidade, congratulei-me
do Estado da Bahia e de Minas Gerais. com a importante iniciativa e condamei todos os se-

Na Bahia, todos os Municípios do Vale já estão tores.. da sociedade a prestarem adesão à Campa-
incluídos na área de atuação da Sudene. Em Minas nha que se estende a todos os cidadãos. Esta cam-
}Gerais, dos 55 Municípios da região, dez já têm a panha cresce dia a dia, recebendo apoio e colabora-
assistência daquela Superintendência, e agora, com ção de personalidades das áreas cultural, artística,
a proposição da ilustra senadora, busca-se, o que esportiva, além de promotores musicais, empresas e
nos parece lógico, incluir os restantes 45. produtores de vídeo. Hoje, registro o ,lançamento da

É fato que o Vale do Jequitinhonha tem sido, Campanha "Armas a Bordo - Desarme essa idéia",
há tempos, motivo de preocupação da parte de di- do Sindicato nacional dos Aeronautas contra o em-
versos Governos Estaduais e, mesmo, do Federal, barque de passageiros com armas de fogo. O objeti-
nisso que se sente a necessidade de traçar uma po- vo dessa campanha é esclarecer a sociedade e sen-
lítica pública mais eficaz e eficiente para se conse- sibilizar as autoridades encarregadas da normatiza-
guir reduzir, ao máximo, as desigualdades regionais ção das excepcionalidades ao art. 19 do Decreto nll

que aquela região apresenta ante todo o Estado de 2.222, editado em 8 de maio deste ano pelo Sr. Pre-
Minas. Ademais, a atuação da Sudene já abrange sidente da República. Este artigo proíbe o porte de
toda a área do Vale da Bahia e alguns Municípios de armas a bordo de aeronaves que realizem transporte
Minas, não havendo razão para que prossiga uma público, mas não estabelece as excepcionalidades,
exclusão tendente a fazer maiores e de solução em caso de presença de policiais ou, ainda, de ofi-
mais e mais urgentes os problemas ora enfrentados ciais de Ministérios militares. Uma comissão formada
por sua gente. pelos Ministérios· da Justiça e da Aeronáutica foi

O Vale, todos sabemos, tem sido uma fonte de destacada para decidir sobre a matéria, mas até
migrantes que, quase sempre como bóias-frias, bus- esta data, não se chegou a uma normatização. Mas
cam regiões mais ao sul do País para conseguir tra- a campanha "Armas a bordo - Desarme essa idéia" .
balho, salário para subsistência, muitos dos quais visa à proibição total, sem exceções, do porte de ar-
nem sempre têm condições de, findas as safras, re- mas em vôos que efetuem transportes públicos, pois
tomar a seu lugar de origem. o porte de armas "é incompatível com a atividade de

Ali, a ausência de uma política fundiária e de transporte aéreo de passageiros, pelos riscos de dis-
condições mínimas de vida, com água corrente, sa- paros acidentais ou de apoderamento de arma por
lJeamento básico, escolas e centros de saúde, esta- mãos inapropriadas". Aliás; como frisa o Sindicato
rá, a cada dia, levando mais e mais moradores para Nacional dos Aeronautas, a própria Convenção de
a, miséria e a violência das favelas em nossos gran- Aviação Civil Intemacional recomenda a policiais em
des centros urbanos, sem que se apresente, para serviço de escolta a não portarem suas pistolas, re-
isso, solução de continuidade. vólveres e similares em vôos civis.

Estamos certos de que nossos companheiros A Campanha "Armas a bordo - Desarme essa
nesta Casa estarão entendendo por completo a pro- idéia", em boa hora, vem formar parceria importante
posição que nos envia o Senado e de que sabere- com a Campanha "Sou da Paz". As coordenações
mos dar-lhe a aprovação necessária para que a Su- das duas Campanhas trabalharão em conjunto, pro-



Setembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 11 27779

movendo reunião com o sindicato patronal das em- por falta de regutamentação da abertura da'área de .
presas aéreas, solicitando a distribuição de folhetos energia.
em vôos contra o porte de armas, antes dos embar- O Governo já deu a largada. dessa abertura ao
ques, ou encartados nos jornais oferecidos aos pas- permitir que grupos independent~s produzam ener-
sageiros, e também recolhendo apoio e assinaturas gia para seu próprio consumo. Falta, porém, a regu-
em escolas e universidades pela modificação do De- lamentação da cobrança de pedágio para que os
creto nll 2.222, que profbe o porte de armas em vôos produtores indepedentes utilizem as linhas de trans-
comerciais. Excelente receptividade tem recebido a missão da Eletrobras.
Campanha por parte dos usuários, com apoio e elo- O que foi definido até agora pelo programa de
gios aos seus objetivos. É a participação do cidadão privatização é que o Governo só repassará à iniciati-
numa campanha responsável, é a união de esforços, va privada as áreas de geração e distribuição de
imprescindível no combate à violência, sustentado energia. A transmissão permanecerá sob controle
pelos esforços solidários! estatal, embora também necessite de recursos para

Era o que tinha a registrar. conservação e ampliação das linhas. Outra queixa
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia do setor empresarial é que as privatizações ocorri-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. das até agora, como é o caso da Light e da CERJ,
Deputados, estudos da Associação Brasileira da In- no Rio de Janeiro, não somaram um megawatt se-
fra-Estrutura e Indústria de Base - ABIDIB - revelam quer no sistema. Com isso, fica a dúvida se o setor
que o País terá que investir cerca de US$30 bilhões privado terá recursos suficientes para executar no-
no setor 'elétrico, nos próximos três anos, para suprir vos projetos e ainda concorrer aos leilões futuros
o déficit de energia elétrica, particularmente no Sul e das concessionárias federais e estaduais de energia.
Sudeste do País, e sustentar o crescimento da eco- Apesar da segurança do Governo, técnicos do
nomia nas taxas previsíveis de 3 a 5% ao ano. setor temem que os blecautes verificados recente-

O mais preocupante é que apenas um terço mente nas reg,iões Centro-Oeste, Sul e Sudeste pos-
deste valor vem sendo aplicado na conservação e sam se repetir com maior abrangência. É sabido que
ampliação das linhas de transmissão, além da cons- esses problemas decorrem da falta de investimentos
trução de novas usinas hidrelétricas, que deverão nas áreas de geração e transmissão, além da falta
produzir cerca de 10 mil megawatts e cuja operação de conservação do atual sistema.
está prevista para os próximos três anos. Do total de O próprio estudo da ABIDIB constata que o sis-
investimentos, 85% são recursos públicos dos Esta- tema está operando no limite de produção de ener-
dos e da União, através da Eletrobras, que deverá gia. A situação é mais crítica na região Sudeste, em
desembolsar US$7,4 bilhões nesses investimentos. conseqOência basicamente da disparada do consu-

A ABIDIB considera válido o esforço do Gover- mo doméstico de energia. Segundo a Cesp, antes
no, I1\8s acredita que a energia a ser produzida só do Plano Real, cada residência consumia em média
dará para zerar o atual déficit, tendo em vista que o 160 kilowattslhora por mês. Atualmente, o consumo
crescimento médio de energia no País foi da ordem saltou para 230 kilowatts.
de 6% de 1995 para 1996. Levando em conta esse Enquanto o consumo disparava em São Paulo,
crescimento, a Associação prevê que o País preci- a oferta de energia pela Cesp, no mesmo período,
saria de outros 12 mil megawatts, ao custo estimado crescia apenas 900 megawatts, com a ampliação
de US$20 bilhões, para atender à demanda dos pró- das usinas de Jupiá, Ilha Solteira, além da instalação
ximos anos. de mais uma turbina na usina de Três Irmãos.

Como o Tesouro Nacional não tem disponibili- A situação do Rio é ainda mais preocupante, já
dade financeira para enfrentar essa demanda, os re- que o Estado importa 70% da energia que consome
cursos para esses investimentos viriam da iniciativa e não tem qualquer investimento na produção de
privada, através da concessão, pelo Governo, de no- energia. A exceção é a usina de Angra 11, que já con-
vas hidrelétricas e da autorização para exploração sumiu R$5,7 bilhões, mas só entrará em funciona-
de novas usinas termoelétricas. mento daqui a dois anos.

Temos que reconhecer que o setor elétrico, a O parque hidrelétrico do Rio, incluindo a usina
exemplo das telecomunicações, é um dos que mais nuclear de Angra I, gera apenas 8,5 milhões de me-
atrai o interesse de investidores privados nacionais e gawattslhora, o que representa apenas 31% do con-
estrangeiros. Lamentavelmente, esses investimentos sumo do Estado. Para agravar esse quadro, o con-
privados ainda não puderam chegar ao setor elétrico sumo médio de energia no Rio cresceu 5,8% de
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1995 a 1996, s~ndo.que a maior variação ocorreu no tor.educacional, do setor urbano, do setor empresa-
setor do comércio, com 'um crescimento de 8,5%. rial, enfim, de todos os segmentos sociais. Sempre

sem novos investimentos, o Rio de janeiro cor- há opções que permitem aumentar o nível de saúde
re o risco de aumentar sua dependência em relação da terceira idade e a longevidade representa novas
à importação de energia, em especial de Itaipu, o demandas por benefrcios e atenções.
que torna cada vez mais vulnerável o abastecimento Portanto, não só do ponto de vista da saúde,
de energia para as áreas estratégicas do Estado. mas, de uma forma genénca, precisamos de ulTlEtpolí-

Embora seus recursos naturais não se asse- tica abrangente de -envelhecimento-. Para se desfrutar
malhem aos de São Paulo e Minas Gerais, o Rio tem de uma velhice saudável, há que s.e dispor de políticas
inúmeros projetos engavetados há mais de dez anos adequadas que garantam uma qualidade de vida digna
e que se tivessem sido implementados pelos últimos para os idosos. Cabe aos governantes colocar o eove-
governos, poderiam ter gerado energia adicional da lhecimento no rol dos problemas que afetam o Estado,
ordem de 700 megawatts. Não é um volume expres- pois, na virada do século, o Brasil terá 8 milhões de
sive, mas somado à potencialidade de Angra li, esti- pessoas com mais de 60 anos. Isto significa que, em .
mada em 1.330 megawatts, contribuiria para reduzir cada 20 brasileiros, um será idoso. .
significativamente a dependência de energia em re- O sucesso dos programas da terceira idade
lação a seus vizinhos. merece ser divulgado e ampliado. A construção de

Diante dessa realidade, é fundamental que o uma imagem positiva do envelhecimento fará com
Governo Federal apresse o processo de concessão que o idoso encontre o respeito e o lugar que mera-
dos serviços de energia, bem como a regulamenta- ce na sociedade, com o apoio desta, da famnia e
ção da abertura do setor à iniciativa privada, para dos órgãos públicos em geral.
permitir o ingresso de novos investimentos, em es- Era·o que tinha a .<;fizer.
pecial do setor privado, na geração e distribuição de O SR. SANDRO MABEL (BlocolPMDB - GO.
excedentes de energia para atender à demanda do Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
crescimento econômico do País. Srls e' Srs. Deputados, apraz-me vir a tribuna desta

Era o que tinha a dizer. Casa, para parabenizar a iniciativa da nobre Deputa-
A SRA. MARIA VALADÃO (PFl - GO. Pro- da Estadual Mara Naves, que num ato de sobeja in-

nuneia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e tensidade, propôs aos pares que compõem a As-
Srs. Deputados, quero aqui parabenizar o Ministério sembléia legislativa do Estado de Goiás a condeco-
da Previdência e Assistência Social e a Secretaria ração com a Medalha do Mérito legislativo -Pedro
de Ação Social pelo Plano Integrado de Ação Gover- ludovico Teixeira-, aos Ministros Elias Bufáiçal e
namental para o Desenvolvimento da Política Nacio- José Aquino Porto, o primeiro pertencente ao Sista-
nal do Idoso. Sabe-se que a perspectiva de vida do ma Fecomercio e o segundo, atual Presidente da
brasileiro cresceu e é considerável o aumento da po- Federação das Indústrias do Estado de Goiás -
puJação idosa em nosso País. Recentes projeções FIEG.
demográficas indicam que, no ano 2025, seremos a As ilustres personalidades a serem agraciadas
61 maior população idosa do mundo, o que nos leva no dia de amanhã, 11 de setembro, têm aliado ao
a refletir sobre o assunto. merecimento a prova do compromisso que defen-

A Organização Mundial da Saúde propôs, re- dem para o crescimento e desenvolvimento do Esta-
centemente, a Caminhada da Integração da Família do de Goiás.
pelo Envelhecimento Saudável, mobilização de âm- Os exemplos que o Dr. Elias Bufáiçal e Dr.
bito nacional, que será concretizada, no dia 28 de José Aquino Porto, tem deixado na carreira de ho-
setembro do corrente ano, visando integrar geraçõ- mens de negócios, fomentadores do crescimento e
es, valorizar o papel do idoso na família e na comu- do desenvolvimento em suas jornadas em prol do
nidade e mostrar que é possível envelhecer de ma- Estado, o espelho de quem apenas não está aqui
neira ativa, saudável e com qualidade de vida. para usufruir das benesses que o numerário pode

É importante, Srls e Srs. Deputados, que o proporcionar, mas exercita a cidadania, criando no-
Brasil como um todo desperte para a importância do vas frentes de trabalho e oportunidades de emprego.
envelheqimento saudável, para os direitos dos ido- Seus nomes se misturam com a história de Goiás,
sos e o exercício de sua plena cidadania. A saúde com sua terra vermelha e com seus mitos, juntando-
do idoso é a nossa própria saúde e o esforço deve se a plêiade que amalgamou no passado, os ideais
ser da coletividade, das autoridades médicas, do se- de progresso para que no presente, pudéssemos
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usufruir dos sonhos desses visionários, dentre eles
este que empresta o nome ao Diploma e a Medalha
que recebem.

Sonhos que foram sonhados em épocas pouco
propícias à realidade que os cercava, mas que mes
mo assim souberam entender seus papéis na histó
ria do crescimento do Estado, fazendo e incentivan
do, moldando e sendo molde, para que com o arregi
mento, entendessem todos que o arrefecimento não
lhes daria nova oportunidade.

Infeliz o povo que não tem desbravadores, ho
mens crédulos em ideais de grandeza e despojados
do medo e da insegurança, voltados por vezes, con
tra o escárnio daqueles que não crêem na capacida
de do povo de assumir ideais maiores!

Os homenageados detêm estas qualidades,
talvez com os resquícios do sangue dos bandeiran
tes, ou mesmo, quem sabe, pela teimosia em fazer
diferença, do mesmo modo que Ludovico Teixeira.

A presente entrega do Diploma e da Medalha,
são também, um elogio a capacidade do Empresa
riado e do Comércio Goiano, ressaltando o privilégio
da entrega pela primeira vez, a classe empresarial
de Goiás, que se engalana para receber tão distinta
comenda.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, fica por
tanto o registro de nossa homenagem as Dr. Elias
Bufáiçal e Dr. José Aquino Porto, pelo merecimento
do Diploma e da Medalha do Mérito legislativo "Pe
dro Ludovico T~ixeira·.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
.Srs. Deputados, dentre os fenômenos próprios de
um período pré-eleitoral, o cinismo demagógico des
taca-se como a prática predileta dos governantes que
se elegem e reelegem enganando o povo. Nestes cem
anos de República, o recurso à retórica das falsas pro
messas tomou-se uma tradição de nossas elites.

Quando nos informam que os estrategistas do
presidente-ciindidato pretendem reeditar o .mesmo
discurso de 1994 (talvez a mesma mão espalmada)
para a campanha eleitoral que se avizinha, inclusive
pregando a valorização e melhores salários para os
servidores públicos, a indignação é inevitável.

É o setor público o principal alvo das peripécias
reformadoras e desmonte posto em prática pelos
neolibarais no poder. São 0& servidores públicos os
trabalhadores mais alvejados pela ofensiva destrui
dora do patrimônio e dos serviços públicos. Seja
pela extinção de direitos através de medidas provi
sórias como a MP n.2 1.573, reeditada este mês pela
décima primeira vez; seja pelos planos de demissão

em massa e a ameaça da extinção da estabilidade,
seja pelo brutal congelamento salarial' que no próxi
mo dia 28 completa mil dia:s (não por coincidência os
mesmo mil dias de Governo FHC), sendo que os
servidores públicos são os grandes mártires do neo
liberalismo.

Mas além da política global de extinção dos es
paços públicos e desrespeitos a seus trabalhadores,
existem inúmeros outros motivos que levam este
Governo a inspirar desconfiança e indignação ao
funcionalismo.

Desde a posse de FHC, só servidores não con
seguiram concluir nenhum processo de negociação
em torno de qualquer que fosse o tema _ dos salá
rios às reformas constitucionais. Pelo contrário, nos
poucos momentos de conversa que conseguiram,
depois de muita pressão, manter com ministros e se
cretários, ouviram as negativas de sempre. Ou pior
ainda. Os limitados acordos e compromissos assu
midos pelo governo anterior foram todos, literalmen
te todos desrespeitados. O principal deles, o projeto
de isonomia salarial entre os servidores dos três Po
deres, é objeto de ironias do Ministro da Administra
ção. E se hoje ele se ressente da firme oposição que
o funcionalismo, através de seus sindicatos e lide
ranças, levanta contra os intentos reformistas do Go
verno, é por, causa, não apenas dos prejuízos que
as reformas embutem, mas da postura antiética que
se tomou praxe na sua relação com os servidores
públicos.

Nos preocupa a crise de credibilidade que o
Governo cultivou no seio do funcionalismo e dos tra
balhadores organizados. As chances de que se pos
sa, efetivamente, travar um debate honesto sobre o
alcance e os efeitos das medidas governamentais no
âmbito do serviço público e na vida de seus traba
lhadores acham-se reduzidas por conta da própria
campanha de marginalização do servidor público,
alimentada pelo Governo. Preocupa, sobretudo, se
levarmos em conta que os projetos de reforma admi
nistrativa e do Estado jamais serão alçados a bom
termo sem parceria dos servidores públicos. Foi as
sim nos países civilizados e não poderia ser diferen
te no Brasil, mesmo no Brasil neoliberal.

Enquanto persistir <> desrespeito aos trabalha
dores públicos, que mantêm com o Estado uma rela
ção profissional, subordinada e permanente, ne
nhum agente político transitôrio será capaz de recu
operar a face maltratada do serviço público brasileiro.
Cabe apelar à sociedade que assuma o desafif" '1e
soerguer a bandeira de uma administração PÚbh
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como instrumento de garantia de bem-estar social e
de cidadania.

É nessa perspectiva que centenas de servido
res públicos federais do Ceará iniciam hoje o seu
Congresso Estadual. Pela amplitude da participação
e da temática, este evento pode marcar o começo
de um novo momento na organização em defesa do
patrimônio e dos serviços públicos no meu Estado. É
nossa expectativa.

E mesmo que, subestimada a capacidade des
ses trabalhadores, as novas velhas promessas vol
tem a oferecer o paraíso às vésperas das próximas
eleições, será preciso muito mais de mil dias para o
presidente-candidato conquistar a confiança dos ser
vidores públicos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
trazer ao conhecimento da opinião pública nacional
a triste realidade que é hoje a violência sexual contra
crianças e adolescentes.

No Estado de Pernambuco este tipo de violên
cia está fugindo dos limites da Região Metropolitana,
chegando ao interior.

É lamentável ver nossas crianças, que são o
futuro desta Nação, serem cada vez mais vítimas
deste tipo de violência. Aproveito a oportunidade
para parabenizar uma iniciativa lançada recentemen
te pela Assembléia Legislativa do meu Estado, a
Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, reunindo mais de vinte en
tidades, combatendo o problemas com ações de
prevenção, fiscalizaçaõ e repressão com o auxílio da
Justiça e da Segurança Pública.

Chamo a atenção da sociedade civil para mobi
lizar-se cada vez mais, pois não podemos esperar
atitudes governamentais apenas. Precisamos nos
unir e fortalecer para um combate definitivo a essa
chaga que é violência infantil.

Não podemos descansar enquanto este mal
assola a Nação, pois é uma vergonha sermos reco
nhecidos internacionalmente pela maior incidência
de casos de violência à criança. Isto tem de acabar!

O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) ..:.. Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, no último final de semana encerrou-se a
Expointer que, nos dias de hoje, constitui-se na
maior exposição agropecuária da América Latina.
Como de costume, foi um sucesso de público e uma
adequada mostra da pujança da pecuária gaúcha,

da genética de nosso gado, da garra e da capacida
de gerencial do agropecuarista daquelas plagas.

Haveria que se percel;>er, entretanto, que, por
detrás, muito por detrás, dos excelentes animais le
vados à Exposição, da excelência das demonstraçõ
es havidas, do parque de máquinas exposto pelos
fabricantes e dos estandes e murais das empresas e
dos órgãos de governo, aprofunda-se uma crise de
grande espectro que se abate sobre o setor agrope
cuário brasileiro e, em grande escala, sobre a agro
pecuária gaúcha. A realidade do agricultor é outra,
muito mais crítica e triste do que a que se pode de
preender da grande mostra da agropecuária gaúcha
apresentada em Esteio.

Refiro-me ao fato de que o setor agropecuário
apresenta uma crise persistente, iniciada em 1986,
quando da edição do Plano Cruzado e aprofundada
com os demais planos econômicos que, invariavel
mente, ocasionaram prejuízos ao setor.

Desses planos e da falta de uma correta políti
ca agrícola de efetivo apoio ao homem do campo,
decorreram sérios problemas estruturais ao setor, os
quais mostraram-se, até agora, incontornáveis.
Como coroamento dessa perversa situação, o setor
agropecuário amargou um dos rnais sérios e profundos
processos de endMdamento de que se tem notícia.

A manutenção estável dos preços agrícolas, ao
longo dos últimos anos, foi responsável pelo suces
so do Plano Real; com efeito, as próprias autorida
des que formulam más políticas para a agricultura
não deixam de reconhecer o caráter de "Ancora Ver
de" que propiciou a estabilidade dos preços e da moe
da nacional, sustentando a política governamental.

Entretanto, a agricultura está pagando um pre
ço por demais alto para desempenhar esse papel.

Com a drástica redução, próxima à extinção,
dos instrumentos tradicionais de apoio à agricultura
- como o cr.édita rural, os preços mínimos, a pesqui
sa e a extensão rural - sem que tenham sido criados
e implantados instrumentos alternativos, o agricultor
viu-se desamparado, sem apoio, necessitado, por
conta da abertura Comercial, competir de forma desigual
com agricultores de outros países, mais protegidos e
apoiados e com custos de produção mais baixos:

Talvez na abertura comercial açodada, feita
sem os devidos cuidados para com as especificida
des do setor agropecuário, esteja o principal pecado
dos governos federais recentes, inclusive - e princi
palmente - o atuàl. Sem levar em conta a diferença
dos custos dEt produção, decorrentes das assimetria
macroeconômica, que nos tornam menos competiti
vos, o Governo Federal abJiu nossas fronteiras de
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forma insensível às necessidades da agricultura, ex
pondo os agricultores a uma competição desigual,
frente a seus vizinhos e concorrentes intemacionais.

Creio mesmo, Sr. Presidente, que a insensibili
dade do Governo Federal para com as característi
cas peculiares do processo produtivo agrícola, a fal
ta de intimidade e de conhecimento de como ele se
processa, o desconhecimento de que o alimento, até
chegar à mesa do consumidor, passa por grandes
esforços de produção e beneficiamento e que o se
tor agropecuário não pode ser tratado como outro
setor qualquer da economia, essa insensibilidade,
friso, é que está na raiz dos problemas de nossa po
lítica agrícola.

Dentre os principais problemas que afligem a
agropecuária nacional e a gaúcha, em particular,
gostaria de salientar:

1) O endividamento. O processo de securitiza
ção representou apenas e tão-somente uma solução
para o grande passivo dos bancos e a concessão de
um "fôlego· aos agricultores, sem representar, efeti
vamente uma solução para o problema, decorrente,
na verdade, de questões estruturais de preço e cus
to de produção. No Rio Grande do Sul esta questão
está mais candente, na medida em que naquele Es
tado é grande o número de empresários agrícolas
que, por essa própria condição e pelos altos investi
mentos feitos, apresentam dívidas superiores a
R$200 mil, as quais tiveram tratamento negativa
mente diferenciado, quando da securitização. Nesse
conjunto, destaca-se a lavoura arrozeira, de qualida
de tecnológica ímpar, rio País, mas que, hoje, pade
ce de problemas incontornáveis, ameaçada que está
pelo alto endividamento.

2) Alta taxa de juros. Em qualquer país do
Mundo a agricultura é protegida (a despeito da retó
rica de seus governantes) e atua em ambientes eco
nomicamente civilizados, com juros apropriados a
apoiar a produção. No Brasil, com juros estratosféri
cos, o sistema produtivo já parte em desigualdade
de condições. Mesmo a taxa de juros oficial para a
agricultura :(que, frise-se, está abaixo da taxa real
com que a ,agricultura brasileira se financia) é alta 
9,5% a.a. - se comparada com a inflação prevista 
6%a.a. - .

.3) Montante de crédito. A despeito de o Gover-
no anunciar que colocará à disposição dos agriculto
res algo como 8 bilhões de reais, é preciso verificar
se que não se tem certeza de que tal montante vá
ser, efetivamente, liberado, até porque as fontes não
estão corretamente identificadas. Tornou-se comum
os últimos governos, e o atual, divulgarem grandes

números, ql:.le depC?is não se concretizam. Além do
rt:lais, no início da década de 80, o Brasil aplicava
mais de 20 bilhões de dólares ao ano no crédito rural.·

4) Importações de produtos agrícolas. Com o
câmbio supervalorizado e com alta taxa de juros in
ternas (e baixas taxas de juros externas, para finan
ciar nossas importações) tomou-se atrativo importar
produtos agrícolas, com evidente prejuízo à produ
ção interna. O trigo e o algodão são exemplos aca
bados dessa má política. Perderam-se milhares de
empregos e reduziu-se a renda do setor rural, como
decorrência do encolhimento da área plantada des
sas lavouras.

5) Política contracionista. Como pode uma Na
ção localizada nos trópicos, com mais de 8 milhões
de km e com 160 milhões de habitantes contentar-se
(e congratular-se) em produzir 79 milhões de tonela
das de grãos? Não haverá aí uma intolerável pro
pensão a confundir a opinião pública, saudando nos
sas "super-safras"? Cremos que não há porque co
memorarmos safras nesse patamar de produção.
Temos que lutar por produzir, no mínimo, 150 milhõ
es de toneladas. Apenas de 89 a 96 reduziu-se a
área plantada (e empregos) em mais de 4 milhões
de hectares, quando o que deveríamos estar fazen
do é ampliar as áreas colocadas em produção, ati
vando a economia das pequenas cidades e gerando
emprego e renda.

6) Baixas dotações de recursos para o Pronaf.
O Pronaf deve deixar de ser mero instrumento de
propaganda governamental e tornar-se efetivo fator
de apoio ao agricultor familiar. Enquanto as dotações
forem irrisórias, como o são hoje, se comparadas
com as necessidades do setor, e não se equacionar
a questão da falta de garantias dos empréstimos de
investimento, pela adoção de um Fundo de Aval, o
Pronaf (que é, efetivamente, uma 10!Jvável iniciativa)
estará condenado a ser apenas mais um pequeno pro
grama govemamental para justificar a existência de
urna política diferenciada para o pequeno produtor.

7) A força institucional da agricultura. Há que
se recompor a força do setor agropecuário no con
certo das instituições brasileiras. No momento, o se
tor financeiro manda e desmanda, influen~iando as
decisões governamentais. Por acaso alguém desco
nhece o chamado Pronaf-rotativo, recentemente lan
çado com alarde pelo Banco do Brasil, deveria estar
implantado desde 1995, há quase dois anos, já que
estava previsto na Lei da Securitização? Por acaso
alguém desconhece que o que o Sr. Ministro anun
ciou, na abertura da Expointer, com pompa e cir
cunstância, relativo a que "agora o Banco vai entre-
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gar ao agricultor o extrato de sua divida- é determi- Desde janeiro deste ano, a empresa está sob
'nação legal de dois anos atrás e' que o sist~ma fi- intervenção dos··38 baftcos credõres, que empresta-
nanceiro descumpre sem que absolutamente nada ram 600 dos 850 milhões d~ reais acumulados em
ocorra? Há que se mudar este estado de coisa e, dividas. Mais da metade desse valor é devida a ban-
para tal, urge que se,dê, ao Ministério da Agricultura cos oficiais, como o Banco do Brasil, o Banespa, a
e do Abastecimento; maior poder, talvez fazendo-o Caixa Econômica Federal e o BNDES.
retomar ao Conselho Monetário Nacional. Com o objetivo de salvar a empresa e assim

Faço aqui um apelo ao Exmll Sr. Presidente da reaver o valor dos empréstimos, tais instituições pre-
República. Vá ao Rio Grande do Sul tomar contato tendiam, até há pouco tempo e de comum acordo,
com aquela boa gente, que, se não lhe deu a vitória aplicar 1,4 bilhão de reais na conclusão das obras
na eleição, sabe respeitar sua autoridade e reconhe- paralisadas. Além de evitar o prejuizo dos bancos, a
ce..lhe, dignamente, o maior papel polftico e hierár- intervenção lograria preservar o emprego de 12 mil
quico da Nação. Vá àquele Estado e inteire-se das funcionários, a credibilidade do mercado de venda
questões agropecuárias reais. Penetre nas profun- de imóveis na planta, e restituiria a esperança de mi-
dezas da realidade e perceba a crise real com que lhares de poupadores em todo o Pais, hoje ameaça-
se defrontaram milhares de agricultores. Deixe um dos pelo maior calote financeiro d~ história nacional.
pouco de lado os áulicos, os assessores palacianos Inesperadamente, porém, o Banespa reiterou-
que, no afã de sustentar suas carreiras, são incapa- se do acordo, negando-se a participar da renegocia-
zes de lhe fazer uma descrição real, não tendencio- ção da dívida da Encol. O impasse criado tem pro-
sa, não cor-da-rosa, beirando um otimismo irrespon- porções assustadoras, uma vez que o pedido de fa-
sável, da situação do meio rural brasileiro. lência da empresa é agora iminente. Diante disso,

Nos próximos dias, segundo noticiado, V. EX- e aguarda-se com ansiedade a manifestação de von-
o Presidente da Argentina têm encontro agendado tade política por parte do Govemo Federa!.
em Uruguaiana, no Rio Gran~ do Sul. Esta é a' É nesse contexto que se organizam e se mobi-
oportunidade, a par dos compromissos já programa- Iizam as associações de mutuários, que pretendem
dos, de ver, de ouvir e sentir as preocupações dos participar das negociações no papel de sócios majo-
representantes da economia primária gaúcha. Cra- ritários da empresa.. A Associação do Vale do Parai-
mos importante que o Presidente aproveite essa ba, no Estado de São Paulo, que, aliás, concentra
oportunidade para encontrar-se com as lideranças e 65% dos mutuários de todo o Brasil, é uma das que
delas ouvir os relatos acerca da realidade do setor. tomam posição no sentido de contornar o problema,

Após tal visita, Sr. Presidente da República, que vem atingindo, ainda que de forma indireta, o
reoriente a política agrícola de seu govemo, fazen- mercado imobiliário e a economia de São José dos
do-a consentãnea com as necessidades do agricul- Campos e toda a região.
tor e do povo brasileiro, fundando uma estrutura . Para tanto, encarece a participação do Gover-
agropecuária capaz de conferir, efetivamente, maior no no episódio, ,destacando sobretudo os lucros a
dinamismo à economia nacional e à geração e distri- serem posteriormente auferidos pelos bancos ofi-
buição da riqueza, promovendo a maior justiça so- ciais. Pelos cálculos já realizados, seria necessário o
cial, tão desejada pela Nação. aporte de recursos em tomo de 1,4 bilhão de reais,·

O SR. PEDRO YVES (BlocoIPDMB - SP. Pro- para a conclusão das obras já iniciadas. Consideran-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e do, porém, que os mutuários ainda devem à Encol
Srs. Deputados, a crise de uma das maiores cons- cerca de 3 bilhões de reais, e que o investimento fi-
trutaras brasileiras, a Encol, representa uma catás- nal seria da ordem de 2 bilhões e 250 milhões, verifi-
trote sem precedentes para milhares de famnias em ca-se o retomo certo de 750 milhões de reais ao
todo o Pais. São 170 obras paralisadas, implicando cabo da operação. Desse modo, a intervenção do
a perda de mais de 40 mil poupanças para aquisição Governo seria providencial sob todos os aspectos,
de casa própria, no volume total de mais de dois bi- sem qualquer prejuízo para os cofres públicos - tan-
lhões de reais. Assim como o Govemo, a imprensa, to assim que os bancos, num primeiro momento,
o mercado imobiliário e os funcionários e. mutuários ace~m a proposta de renegociação.
da Encol, o Congresso Nacional, em razão das impli- . Esse o raciocfnio defendido pela Associação
cações e repercussão do caso, também acompanha dos Mutuários do VaIá do PRrafba, que já levantou
com interesse e apreensão o desenrolar das nego- detalhadamente a situação dos mais de 700 mutuá-
ciações. rios prejudicados em sua região. Aiertando para o
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fato de que existem hoje famílias em condições de reconsidere sua polftica de destruição do ensino de
desespero, e de que há obras que já sofrem proces- segundo, grau no municfpio, professores, pais e alu-
so de deterioração, a associação vem lutando pela nos pretendem engrossar o acampamento já exis-
pronta intervenção das autoridades federais. tente em frente à Prefeitura.

A situação é de fato gravfssima. Se a renego- Em que pese a crescente insatisfação da co-
ciação com os bancos credores não se faz mais munidade local com relação ao tratamento dispensa-
possível, é absolutamente essencial que se bus- do à Educação, Pedro Almeida não demonstra a
quem novas soluções, para evitar a todo custo a fa- menor consideração para com os anseios e necessi-
lência da empresa. Os prejuízos, é bom que se repi- dades da população: o Prefeito ameaça apelar à for-
ta, serão de toda espécie: os mutuários perderão de- ça policial para retirar os manifestantes que acampa-
finitivamente as respectivas poupanças, os milhares rem. Ele já determinou a prisão do Vereador Mag-
de funcionários, seus empregos, e os bancos ofi- son, que acompanha o movimento, e do militante pe-
ciais, milhões de reais. tista Elismar, que presta auxflio a pais, alunos e pro-

Sentadas à mesa de negociação, sob medita- fessores nas manifestações.
ção das autoridades competentes, as partes implica- Neste momento de indecisão e perspectiva de
das poderão encontrar fórmula satisfatória, que aten- confronto, afirmo meu apoio a este movimento legfti-
da a todos os interesses eqüanirnente. O papel do mo da comunidade de Pindaré-Mirim. Mesmo com a
Governo, em casos de tal magnitude, é realmente in- intransigência do Prefeito e seu comprovado desca-
substituível, porque aí se oferece o necessário res- so com a educação pública no municfpio, a atuação
paldo~ soluções porventura encontradas. da sociedade local tem o condão de defender,e buscar

Da tribuna desta Casa, pois, encarecemos em a qualidade do ensino, um direito básico do cidadão.
nome dos mutuários do Vale do Paraíba e dos de- O SR. MAURíCIO REQUIÃO (Bloco/PMDB -
mais programas em todo o Brasil que o Governo fe- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
deral assuma o controle da situação, pondo fim ao te, Sr'ls e Srs. Deputados, o Poder Executivo, na tri-
pesadelo que atormenta milhares de famflias e, ao gésima quarta edição de uma Medida Provisória que
mesmo tempo, devolva a credibilidade ao mercado dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos
imobiliário e ao setor da construção civil, profunda~ lucros ou resultados da empresa, insere, sem qual-
mente'abalados pelo episódio. Conduzido com segu- quer discussão prévia com a sociedade, dispositivo
rança e sob a tutela da equipe econômica, o proces- 'que autoriza o trabalho aos domingos no comércio
so de negociação, certamente será desenvolvido a varejista.
contento. A ampliação do horário de funcionamento do

O SR. HAROLDO SABÓiA (BlocolPT - MA. comércio é uma reivindicação antiga dos empresá-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, rios do ,setor. As razões que apresentam são apa-
Srls e Srs. Deputados, toda a população de Pindaré- rentemente atraentes e vêm conquistando adesões
Mirim, no interior do Estado do Maranhão, está pro- entre os consumdiores. No entanto, os argumentos
testando contra a destruição do ensino público, pro- apresentados não resistem a análise mais cuidado-
movida pelo Prefeito Pedro ·Paruru" Almeida. sa. Dela depreende-se facilmente que carece de

No último dia quatro, professores, estudantes e qualquer fundamentação afirmar-se que seriam mui-
pais de alunos de duas escolas de segundo grau do tos os beneffcios advindos do funcionamento do co-
Município realizaram uma passeata pelas ruas da ci- mércio aos finais de semana. Se não, vejamos. Será
dade, recebendo o apoio da comunidade. verdadeiro, conforme afirmam os defensores da Iibe-

Logo após a posse, o Prefeito Pedro Almeida ração do horário do comércio, que é essa uma medi-
diminuiu o montante de recursos para as escolas de da geradora de novos empregos, capaz de elevar a ar-
segundo grau e, mesmo assim, não vem repassan- recadação tributária, propiciar maiores salários para os
do os valores para as instituições, impedindo por comércios, especialmente os comissionados?
completo o seu funcionamento. Numa dessas esco- Não, srªs e Srs. Deputados, essas 'são afirma-
las, o valor não repassado chega a 12 mil reais. ções absqlutamente equivocadas, desmentidas pe-

Os participantes do movimento em defesa da los próprios fatos.
educação pública no Município de Pindaré-Mirim es- Alegam aumento de empregos, mas o que tem
tabeleceram um prazo até este dia 10 para que o se verificado é que lojas, empresas e supermerca-
Prefeito regularize a situação das escolas que não dos, que já funcionam aos domingos, utilizam-se do
recebem os recursos devidos. Caso o prefeito não mesmo quadro de funcionários. Não abriram nem
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sequer um novo posto de trabalho. Têm lançado aumento da arrecadação tributária e seria causa da
mão, isto sim d.o expediente das hÓFas extras, em elevação do sa1ário dos comissionados, é óbvio que
grande número não remuneradas devidamente. se fundamentam no pressuposto de um aumento de

Ora, esta medida provisória, se aprovada, virá vendas. Ora, também aqui constatamos não haver
beneficiar apenas uma pequena e rica parcela do comprovação fatual. Com efeito, as experiências de
empresariado do comércio no Brasil, em contraposi- abertura das lojas em fins-de-semana que antece-
ção aos interesse da maioria. Segundo declarações dem datas comemorativas e nos quais, por esse
da própria Confederação Nacional do Comércio, mesmo fato, esperava-se grande fluxo lje consumi-
Mnão há expectativa de aumento na oferta de novos dores, decepcionaram. As vendas efetuadas foram
postos de trabalhoMe, com a medida, Mserão benefi- insignificantes. Nem o~tra coisa era de se esperar.
ciados apenas estabelecimentos localizados em Aos brasileiros falta poder aquisitivo e não exata-
shopping centersM

• Os grandes empresários do co- mente tempo para compras. Parece-nos inteiramen-
mércio não têm compromisso com a geração de em- te fora de propósito pretender haver uma demanda
pregos, mas vão às últimas conseqOências para sa- reprimida que seria atendida aos domingos, como
tisfação de sua ganância, insaciáveis na busca de afirmam os empresários, num país com média sala-
aumentar lucros. rial de menos de três dólares por hora de trabalho e

Ao invés da geração de empregos e aumento um salário mínimo de cento e vinte reais.
nos salários teremos mais exploração dós comerciá- Assim sendo, os comissionistas também não
rios que, além de tudo, serão punidos com a transfe- teriam nada a ganhar. Muito pelo contrário. O que
rência da folga para outros dias da semana, quando os antevemos é que seriam forçados a estender a sua
filhos estarão na escola e os cônjuges trabalhando. carga horária, trabalhar sete dias por semana, para

Segundo o relatório do Seminário Nacional so- conseguir manter a mesma remuneração. É absur-
bre Horário de Funcionamento e Flexibilização dé do, $rAs.e Srs.· .Deputados; que o direito de milhões
Jomada promovido pelo Contracs, 55% dos comer- de trábalhadores possa ser radicalmente manipulado
ciários pesquisados declararam ter feito, em 1995, por medida provisória que nesse aspecto, descum-
jornada semanal de trabalho acima de quarenta e pre os próprios requisitos constitucionais de admissi-
quatro horas. Desses, 22% trabalharam entre 45 e bilidade, especialmente o que se refere à urgência.
48 horas semanais e quase 33%, mais de 49 horas Como pode ser urgente a autorização do trabalho
por semana. aos domingos, se o ordenamento jurídico já o prevê,

E o que é extremamente grave, SrAs e Srs. De- bastando apenas que haja acordo ou convenção co-
putados, é que muitos desses trabalhadores nada letiva que o admita? Como pode um governo, que
ganham pelas horas extras de trabalho. Foi, por diz pretender estimular a negociação coletiva, deter-
exemplo, o que revelou pesquisa realizada no Muni- minar o que 9 milhões de trabalhadores devem fa-
cfpio de Florianópolis, em 1994. Enquanto 5,7% dos zer, subtraindo-lhes o direito de, por intermédio de
comerciários que declararam trabalhar além da jor- suas entidades sindicais, negociarem condições
nada normal confirmaram ter recebido o total do que adequadas de compensação de horários?
lhes era devido e 5,70% informaram ter recebido Estamos absolutamente seguros, S~s e Srs.
apenas parte desse total, 36,7 trabalharam sem Deputados, de que o funcionamento do comércio
nada receber pelas horas extras. Em Fortaleza cons- aos domingos contraria não só os interesses da
tatou-se situação similar: 41,3% dos operários que classe comerciária, mas também os próprios intEires-
cumpriram jornada semanal maior do que a regula- ses econômicos da grande maioria dos empresários
mentar nada receberam pelas horas adicionais, se- do setor, como se pode verificar pelos pronuncia-
gundo levantamento feito pelo Instituto de Estudos e mentos de vários representantes dessa categoria.
Pesquisas Movimento Operário, em 1996. Só interessa às poucas e poderosas empresas de

Sr. Presidente, diante de numerosas evidên- grande porte do setor, que podem suportar sem difi-
cias como as que acabamos de citar, mais do que culdades esse ônus adicional. Grande parte do pe-
justo os temores dos comerciários de que, com a queno comércio, que já tem dificuldades de sobrevi-
ampliação do horário de funcionamento do comércio, ver diante da concorrência, nem sempre muito corre-
só terão aumentado o tempo de trabalho, sem qual- ta dos grandes, veria decretada a sua bancarrota.
quer reflexo nos salários. . Essas as razões de nossa posição contrária a

Em relação às alegações-de 'que o funciona- MP nQ 1.539134. No nosso entender, ela altera para
mento de comércio aos domingos contribuiria para o' pior a legislação em vigor, que já é suficientemente
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flexível e adeqüada às necessidades do·comércio A reforma tributária acabará com o imposto em cas-
em nosso País. Aprová-Ia seria atender aos interes- cata, transferindo-O diretamente para a ponta de co-
ses de uma pequena e rica parcela do nosso empre- mercialização. Isto siQJllificaredução de preços e
sariado, com prejuízos graves para a maioria. Esta- maior controle de;> Governo contra a sonegação fis-
mos certos de que esta Casa assim também enten- cal. -Para o setor produtivo, representa um aumento
derá e não se deixará levar por uma argumentação da ordem de 18% nos investimentos, crescimento de
falaciosa, que apresenta como salutar uma medida 5% no consumo, o que equivaleria a 63,5% do PIS e
da qual, sem qualquer dúvida, derivarão muito mais redução de 4 bilhões de. dólares no déficit externo.
prejuízos QO que benefícios. Este ritmo de crescimento seria suficiente para ab-

Era o que tinha a dizer. sorver 1,9 milhões de pessoas que anualmente in-
O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronun- gressam no mercado de trabalho, reduzindo à meta-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.'s e de a taxa de desemprego atual. Enquanto ex-minis-
Srs. Deputados, a convocação extraordinária do tros de governos passados defendem uma desvalori-
Congresso foi o último grande esforço realizado no zação cambial pura e simples, a reforma tributária
sentido de acelerar a votação das.reformas constitu- au~entaria as. exportações e diminuiria as importa-
cionais. De lá para cá, quase nada tem ..:lido feito. A ções, reduzindo o déficit comercial para cerca de
discussão das regras que definirão as eleições para 0,7% do PIS, tomando desnecessária tal medida.
o próximo ano virou prioridade, e até o Governo, Com relação ao sistema previdenciário atual,
principal defensor da revisão, parece estar mais inte- basta dizer que o déficit deverá se situar entre 62%
ressado no tempo que caberá aos partidos políticos e 9% do PIB até o ano 2030. A dívida atual da Previ-
no rádio e na televisão. Ora, se o que está em jogo é dência é da ordem de 1,9 trilhões de reais, o que
a continuidade do plano de estabilização, o cresci- significa 300% do PIB. Trata-se de uma dívida que
menta econômico com reflexo direto na geração de não está sendo financiada, e portanto cada vez mais
empregos e melhor redistribuição de renda, a com- difícil de honrá-Ia. O atual modelo não traz benefí-
petitividade do setor industrial brasileiro e uma nova cios ao trabalhador do setor privado, que contribui
ordem social que fará justiça aos aposentados sem com valores elevados para receber aposentadorjap
onerar em demasia os que ainda estão ativos, pare- insignificantes. Por outro lado o servidor público de-
ce óbvio que estaremos criando uma estrutura sólida duz oma pequena parcela do seu salárjo, mas rece-
o suficiente para garantir o desenvolvimento do Bra- be integralmente todos os seus benefícios.
sil, ind~pendentemente de quem venha a ocupar a O INSS tem uma despesa de aproximadamen-
presidência no ano que vem. . te 40 bilhões de reais anuais para pagar aposenta-

Um estudo realizado pela Fipe afirma que não dorias, e arrecada R$1,5 bilhão a menos do que
fazer a reforma tributária significa deixar de crescer gasta. Já com pensões e aposentadorias dos funcio-
1,5% do PIB ao ano. Sem reforma administrativa en- nários públicos, o Governo gastou R$46 bilhões em
colhemos 0,4% o nosso Produto Interno Bruto. Com 1996, recebendo em forma de contribuição pouco
relação à reforma previdenciária, perdemos 1,8% do mais de R$4 bilhões em 1996, recebendo em forma
PIB. Nossa atual taxa de crescimento é da ordem de de contribuição pouco mais de R$4 bilhões de reais.
3% do PIB ao ano. Com as reformas, acrescentária- O INSS paga aproximadamente 16 milhões de bene-
mos mais 3,7%, o que nos colocaria perto dos 7% fícios para aposentados que trabalharam no setor
ao ano, o mesmo ritmo de crescimento dos anos 70. privado, contra cerca de 3 milhões de inativos do
O Presidente Fernando Henrique Cardoso e todos funcionalismo público. Um simples cálculo aritméti-
os seus alíados no Governo precisam de mais 'o-quê co, e verificamos que <> atual déficit do sistema de
para garantir a reeleição? Previdência dos aposentados do setor público é 28

Com um sistema tributário ajustado à nossa vezes maior que o déficit do INSS.
realidade, poderemos elevar a competitividade da . DenJre as· propostas de solução para o sistema
produção nacional, ao mesmo tempo que reduzire- previdenciário, estão a criação de um plano capitali-
mos os gastos públicos. Os impactos positivos sobre zado obrigatório (público e privado) com contribui-
o nível de emprego, investimentos e balança comer- ção, até um determinado teto, de 15% da renda bru-
cial serão percebidos de imediato, e isto trará conse- ta do trabalhador. Um plano capitalizado comple-
qüências diretas também para a nossa política eco- mentar, facultativo, eum programa público assisten-
nômica internacional, onde hoje somos obrigados a cial, não contributivo, para reduzir a pobreza entre
conviver com maus-bofes de senadores argentinos. os idosos. Adotando estas medidas, teremos uma
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expansão do nível de emprego e do produto da or- Sem a resolução destes problemas, aspectos
dem de 4,9% a 7,2%. Isto significaa criação de 1,2 a positivos como o controle da inflação, abertura para
1,8 milhões de novos empregos formais. A reforma o capital estrangeiro e boa imagem externa do País,
administrativa, embora esteja melhor encaminhada, conquistados com muito esforço, correm sério risco.
precisa efetivamente ser posta em prática. Com ela, Fatores como infra-estrutura deficiente, alta
o Governo poderá reformular a estrutura dos seus taxa de juros, sistema tributário injusto, pesada má-
gastos, redirecionando os recursos de custeio para o quina estatal, defasagem tecnológica e mão-de-obra
setor de investimento. O Governo gasta aproximada- desqualificada se transformam em pesado lastro
mente 4% do PIB com despesas de pessoal. Com a para a indústria nacional e prejudica o desenvolvi-
reforma, reduziremos em cerca de 20% esta despe- mento do Brasil.
sa, liberando 1,2% do Produto Interno Bruto para Como homem público, sei de meu papel nesse
aplicação em outros setores. Caso o governo adote processo e tudo farei para a reversão deste quadro.
uma política para reduzir as ineficiências na utiliza- Como empresário do setor agropecuário, estou cien-
ção dos seus recursos, levará mais de 4 anos para te de que, caso não obtenhamds um bom nível de
reduzir os gastos com pessoal e consumo em 20%. isonomia competitiva com nossos vizinhos globais
Com a reforma administrativa, esta meta poderá ser (de todas as partes do mundo), não sobreviveremos
alcançada em menos da metade desse prazo. à virada do século.

Levar a termo as reformas constitucionais, O empresariado brasileiro não quer privilégios.
criando condições de viabilizar o crescimento esti- Ele espera as mesmas condições que possuem
mado pelo estudo da FIPE, é a melhor bandeira elei- seus concorrentes da Argentina, da Itália e de For-
toral que o presidente Fernando Henrique Cardoso mosa. Porque o País ainda não realizou as mudan-
pode ter. Usar ou não o avião presidencial durante a ças nos fatores de desenvolvimento nem promoveu
campanha, ou se será dado.o direito de poder inau- reformas institucionais, temos paulatinamente perdi-
gurar obras antes das eleições, são gestos peque- do importância no mundo globalizado. O Brasil hoje
nos para quem tem nas mãos o poder de elevar o participa com apenas 0,8% das exportações mun-
Brasil à condição de grande potência mundial, e por diais; e já chegamos a .e?CPQrtar 1,5%.
isso será aclamado pelo seu povo. Em compensação, nossos concorrentes, livres

O SR.'FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB - TO. das amarras de -lastros- como ~ alta carga tributária
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, brasileira, têm ampliado sua participação no conjun-
srªs. e Srs. Deputados, recebi esta semana corres- to das exportações. O México saltou de 0,8% para
pondência da Federação das Associações Comer- mais de 4%. A China de 0,9% para quase 2,5%; a
ciais e Industriais do Estado do Tocantins alertando Coréia do Sul de 0,4% para mais de 2,20%, e por aí
para a urgência das reformas institucionais que ora vai o mundo.
tramitam nesta Casa. A correspondência da entida- Enquanto isso, o Brasil é um dos únicos países
de que representa a maior parte da atividade empresa- a exportar impostos, porque nossos produtos estão
rial de meu Estado lembra que precisamos de urgente de tal forma contaminados com os impostos que es-
reforma em nossa realidade econômica e social e de tes os acompanham desde o início do processo de
amplo programa de desburocratização. Além de pedir industrialização. E não há assepsia possível que
apoio para as reformas previdenciária, trabalhista, polí- permita a sua colocação no mercado intemacional
tica e judiciária, a Faciet pede atenção para o proble- sem a mancha do imposto brasileiro.
ma do excesso de tributos, que representa parte signi- A carga fiscal da indústria no Brasil saltou para
ficativa do chamado Custo Brasil. mais de 30% do PIB, em 1996. Isso é intolerável,

E de fato, Sr. Presidente, o País precisa resol- ainda mais quando se sabe que os níveis intemacio-
ver em caráter urgente duas questões: Custo Brasil nais giram em tomo de 9,5%.
e Reformas Constitucionais. Apesar destas condições desfavoráveis, o s~-

Se é ine~plicável a indefinição e a lentidão do tor privado tem demonstrado enorme capacidade de
Executivo em algumas de suas áreas de atuação, é competitividade. Desdobrou-se para fazer frente aos
imperdoável a falta de atitude em relação aos fatores desafios da. globalização, reduzindo custos, apren-
que têm afetado de forma negativa a competitividade dendo a trabalhar com margens menores, investindo
dos produtos brasileiros, destacando-se a timidez pesadamente em novos processos de gestão e
quanto às necessárias reformas estruturais e consti- modernizando quando possível seus equipamentos.
tucionais que o País demanda. Segundo informações da FIESP, nos últimos seis



v- GFlANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Lima Netto.
O SR. LIMA NETTO (PFL - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S"'s e Srs. De
putados, neste pronunciamento vou discutir a proble
mática da pequena e da microempresa, o modelo
brasileiro de privatização, a Reforma Agrária e a
ação social no Brasil.

O setor de pequenas e microempresas respon
de por aproximadamente 70% dos empregos no
Brasil. É a grande solução para o problema do em
prego. A evolução saudável desse setor depende de
apoio financeiro e treinamento gerencial, e é emper
rada pela burocracia.

É muito difícil ser microempresário no Brasil,
País da burocracia. Ternos um milhão de leis que
mudam constantemente. Há lei federal, estadual,
municipal, e às vezes conflitantes. O microempresá
rio, além de dirigir a produção, cuidar dos bancos,
vender e comprar, ainda tem que vencer a burocra-
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anoS o segmento industrial brasileiro obteve um ga- cia. Como não consegue cumprir todas as leis, tem
nho de 45% de produtividade. O que não ocorre jus- que se virar'com os fiscais, nem sempre honestos.
tamente com quem deveria dar o exemplo. Dizem que não existe corrupto sem corruptor.

Produtos e serviços gerados ou controlados Mas quando as exigências são impossíveis de se-
pelo Govemo como telecomunicações, combustí- rem atendidas e o fiscal ameaça fechar a empresa,
veis, energia elétrica, transporte público, correios e deixando o cidadão, sua família e seus empregados
outros têm sofrido nos últimos meses inexplicáveis sem sustento, a situação fica complicada. E quem
majoração de preços, apesar de continuarem com pode jogar a primeira pedra?
forte déficit no quesito qualidade e eficiência. A pequena e a microempresa são muito impor-

A FIPE, entidade de pesquisa paulista, denun- tantes para o Brasil. FLii fundador e primeiro Presi-
cia que, enquanto a indústria brasileira gera defla- dente do Sebrae, órgão de apoio à pequena e à micro-
ção, os serviços e as tarifas públicas continuam a empresa. Como Deputado Federal, estou lutando para
gerar inflação, como a demonstrar que por aqui te- aprovar o Estatuto da Pequena e da Microempresa.
mos dois Brasis: um que reduz custos e se adapta à Como paliativo, o Governo criou o Simples, fa-
nova realidade internacional e outro que segue na cilitando bastante a burocracia 'fiscal. Infelizmente, a
mesma política estatizada de antes, sem qualquer adesão de Estados e Municípios não está correndo
compromisso com qualidade ou competitividade. na velocidade desejada.

A pergunta que fica, Sr. Presidente, é esta: até Que ninguém se iluda: o problema do emprego
quando o Brasil vai poder suportar os fatores que no Brasil vai passar por um apoio muito mais decidi-
amarram a economia nacional e atravanca as expor- do à pequena e à microempresa,' com apoio geren-
tações, os fatores chamados Custo Brasil? E quan- cial e creditício, e com redução da burocracia.
do conseguiremos nos unir em tomo da definitiva ver A privatização é o segundo tema deste meu
tação das refQrmas institucionais que tramitam nesta pronunciamento. Temos de repensar o modelo brasi-
Casa? leiro de privatização. Em abril de 1993 foi privatizada

Resolver estes problemas, Sr. Presidente, sig- a maior e mais completa siderúrgica da América La-
nifica dar o passo decisivo de que o país precisa tina, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Re-
para alavancar o crescimento econômico e desen- donda. O então Presidente Itamar Franco não queria
volvimento social. privatizar a CSN. Mas registrou-se a vitória dos em-

Era o que tinha a dizer. pregados da empresa, que foram a Brasília lutar
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas- pela privatização.

sa-se ao Quando a CSN foi priva'lizada, 80% de seus
empregados eram favoráveis à privatização. Hoje,
transcorridos quatro anos e meio, essa proporção é in
versa: 80% dos empregados são contra a privatização.

Porquê? .
As empresas privatizadas normalmente pas

sam por um grande enxugamento de pessoal. A
CSN, ao contrário, já havia feito seu enxugamento
como estatal. A empresa bateu seu recorde de lucra
tividade em 1992, ainda como estatal. Seu custo de
pessoal, incluindo as leis sociais, era de 18% do fa
turamento, percentagem bastante inferior à das em
presas siderúrgicas do Primeiro Mundo. A CSN tinha
um dos menores custos de aço do mundo!

Quando presidente da CSN, sempre afirmei
que as reduções adicionais de pessoal eram possí
veis, mas a parceria com os empregados era mais
importante para a empresa do que uma simples re
dução de pessoal. A parceria gera produtividade,
que tem implicação sobre 100% do faturamento, en
quanto a redução de pessoal mexe nos 18%. Com as
aposentadorias normais, poderíamos chegar ao qua-
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em um periodo de' dez até agora tfnhamos posições divergentes a respeito
da matéria. Hoje sinto-me gratificado ao vê-lo ao
meu lado, reconhecendo que o Sr. Steinbruch, fali
do, levou a sua empresa ao estado falimentar e ine
gavelmente ganhou de presente a Companhià Side
rúrgica Nacional. Não sei se em sociedade ou em
parceria, não sei de que maneira. Na verdade, parti
cipou desse negócio o filho do Presidente da Repú
blica, o que é extremamente vergonhoso, danoso ao
patrimônio brasileiro. Louvo V. EX« por estar ao nos

.so lado lutando contra uma das maiores falcatruas
perpetradas contra o povo deste Pafs.

O SR. LIMA NETTO - Deputado José Maurf
cio, agradeço a V. EX« o aparte e deixo claro que
sou favorável à privatização. O que estou querendo
discutir é o modelo que adotamos. Portanto, trago
agora este assunto à reflexão. Já vinha falando há
muito sobre o modelo de privatização, antes de ser
político, antes de ser Deputado, desde quando era
Presidente ela CSN estatal. Quero continuar meu dis
curso; assim V.~ entenderá o meu ponto de vista.

A CSN tem três mil empregados que devem
aposentar-se nos próximos três anos. Se a adminis
tração quisesse reduzir pessoal, deveria criar condi
ções para que esse pessoal se aposentasse mais
cedo. A CSN, ao contrário, está demitindo pesso~

próximas da aposentadoria exatamente para que
elas não possam usufruir dos benefícios do Fundo
de Pensão. Isso é criminoso! Aliás, o Ministério do
Trabalho, por denúncia de meu irmão, que é juiz tra
balhista na cidade, ingressou na Justiça com ação
contra a CSN por práticas trabalhistas ilegais.

Tudo está sendo feito, segundo dizem, para
aumentar a competitividade e o lucro da CSN. Acon
tece que isso não está ocorrendo. O lucro dé 1992,
quando a CSN ai~da era estatal, se usados os mes
mos critérios de depreciação, ainda é o recorde de
lucratividade da empresa.

A CSN foi por muito tempo considerada um .
marco, um paradigma da privatização brasileira. Só
que na CSN a privatização está fracassando. O pro
cesso de privatização é importante exatamente por
que a empresa estatal é muito vulnerável aos proble
mas que levaram a CSN para o buraco: corrupção, p0
liticagem, incompetência gerencial e guerra trabalhista.
Mas o modelo de privatização brasileiro está errado.

Errado por quê? No Brasil impera um capitalis
mo selvagem, com algumas ilhas de capitalismo mo
derno.·Na década de 30, nos Estados Unidos, gran
des fortunas foram feitas na base do capitalismo sel
vagem. Hoje o capitafista nos Estados Unidos vai
para a cadeia se trabalhar fora das leis, mesmo que

{

dro ideal de funcionários
anos.

Após a privatização, voltei à presidência da
CSN, onde fiquei por mais um ano. Resisti às pres
sões dos novos acionistas para fazer um plano de
demissão em massa, porque estava convencido de
que isso seria um grande erro. A parceria era mais
importante.

Muitos não entendem porque a CSN estava
quebrada em abril de 1990, quando assumi a presi
dência da empresa pela primeira vez. Os motivos
eram vários: corrupção, politicagem, incompetência
gerencial e guerra trabalhista. As greves na CSN
ocorriam, em média, duas vezes por ano. E o que
salvou a CSN foi um plano de ação que privilegiou a
parceria com os trabalhadol'àS e a implantação do
sistema de qualidade total.

Acabar com a parceria seria uma loucura. Mas
foi isso que fez a administração da CSN, a partir de
1996. Um processo de demissão selvagem pôs tudo
a perder. Mais ainda: um cinturão de fornecedores
em tomo da CSN, que chegou a gerar três mil em
pregos, está sendo desmontado. As cidades de Vol
ta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral estão passan
do por uma série crise econômica - desnecessária.

O Sr. José MaurCcio - Permite-me V. EX- um
aparte?

O SR. UMA NETTO - Com prazer, Deputado.
O Sr. José Mauricio - Constato com especial

agrado que pela primeira vez o festejado Deputado
lima Netto assoma à tribuna, com determinação,
convencido dos equfvocos, dos erros praticados de
forma genérica no denominado processo de privati
zação. Ouso chamá-lo não de processo de privatiza
ção, mas de doação. N<>··caso vertente, da' nossa
querida Companhia Siderúrgica Nacional - erguida
sob o manto protetor, diria até genial, de Getúlio
Dornelles Vargas -, V. Ex· aportou, evidentemente
devido à sua competência profissional, à direção da
quela empresa em época posterior a uma grande
luta que travamos, já que, Parlamentar mais antigo
que V. Ex' nesta Casa, no interregno de 1974 a
1982, era freguês de caderno da passagem superior
da CSN. Àquela época, Deputado Lima Netto, já con
denava os escândalos, o desperdfcio e sobretudo a
má gestão ela CSN, que possufa 25 mil servidores.

O SR. LIMA NETTO - Deputado José Maurf
cio, peço a V. Ex! que seja breve, porque tenho de
continuar, e sob a sua direção.

() Sr. José Maurrcio - Mas, Deputado Lima
Netto, V. Ex- há de me permitir continuar o aparte,
pois o tema é extremamente oportuno, pertinente, e
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seja bilionário. E existem muitos exemplos disso. O menores taxas de desemprego do mundo. Ora, com
caso, Gebauer, o caso Milken e muitos outros. A tudo isso, os guetos da América não são menos de-
existência de cadeia para ricos moralizou o capitalis- sumanos que nossas favelas e nossos bairros ca-
mo americano. rentes.

O Brasil, com seu capitalismo ainda incipiente, O que fica evidente pelos problemas que se re-
vive infelizmente essa fase de selvageria capitalista. petem em Nova Iorque, em Chicago e em várias
Vivemos um verdadeiro salve-se quem puder. Quem grandes cidades do mundo é que o capitalismo não
for mais esperto se dá bem. O recente escândalo é a solução universal para todos os problemas da
dos precatórios é uma prova disso. E qual é a princi- humanidade.
pai característica desse capitalismo selvagem? Falta Antes que alguém conclua que me estou tor-
de cadeia para crime de colarinho branco. No Brasil, nando socialista, deixem-me dizer que o capitalismo
rico não vai para a cadeia. Se o sujeito é ladrão de ga- ainda é o melhor sistema de organização da ativida-
linha, vai para a prisão; se rouba milhões, escapa ileso. de econômica de que atualmente dispomos. Com a

Enquanto estivermos convivendo com este ca- queda do Muro de Berlim, que oficializou a derrocada
pitalismo selvagem, o Brasil não deve concentrar o do comunismo, o capitalismo finnou-se como a única
capital das grandes empresas privatizadas nas mãos forma de organização da economia que tem possibili-
de uns poucos grupos econômicos. Minha proposta dades de dar ao povo condições melhores de vida.
é que se façam as privatizações vendendo 10% das Mas o capitalismo tem que ser suplementado
ações votantes para um clube de empregados e pela ação do Estado para evitar que os excluídos so-
aposentados, deixando os fundos de pensão com- fram muito.
prarem até 10% cada um e diluindo as demais ações
no mercado, inclusive aproveitando a lei do FGTS. E quem são os excluídos do sistema capitalis-
Vale lembrar que a Usiminas, controlada pelo clube ta? Os pobres, que, até por serem pobres, não têm
dos empregados e fundos de pensão, ganhou o prê- acesso a educação de qualidade. Sem ter as mes-
mio Gazeta Mercantil de 1996, como a empresa mas condições de se educarem, eles ficam à mar-
mais bem administrada do ano. gem da economia, com as raras exceções dos gê-

Recentemente a Companhia Vale do Rio Doce nios, que conseguem levantar a cabeça acima do
foi comprada pela CSN. A Vale tem participação turbilhão de problemas que existem nos guetos ame-
acionária na Usiminas, que é a maior competidora ricanos e em qualquer bairro, carente. ou favela das
da CSN e controla a Cosipa. A Vale é dona das Ii- cidades do mundo.
nhas férreas que transportam os produtos da Usimi- E para quem quiser argumentar que essa vio-
nas e do porto que essa empresa usa. A Vale vende Iência social contra os,·mais necessitados é muito
minério de ferro para a Usiminas e para a Cosipa. menor nos países da Europa Ocidental, onde tam-

Será que essa concentração de poder é bba bém se pratica o capitalismo, quero lembrar que as
para o Brasil? taxas de desemprego nesses parses são da ordem

O exemplo da CSN e da Vale nos força a uma de 15% que o sistema assistencialista de govemo
reflexão. Será que o único critério para o Governo que predomina nesses países os está levando à fa-
vender as suas ações deve ser o maior preço? Evi- lência e que as futuras gerações vão ter que pagar
tar a concentração de poder nas mãos de poucos, caro por isso.
preservar o interesse social das comunidades onde O capitalismo é a melhor solução rara a orga-
a empresa atua - esses não deveriam ser importan-nização econômica de um país, mas não resolve to-
tes critérios durante a privatização de uma estatal? dos os problemas. O Estado tem de manter uma

Acho que devemos 'refletir sobre isso. ação social forte para evitar que os excluídos das
Outro tema que nos propomos a discutir hoje é bonanças do cápitalisnlo sofram muito.

a ação social no Brasil. Alguns argumentam que a ação social deve Ii-
Alan Jones e L10yd Newman, dois jovens de 18 mitar-se a dar condições aos excluídos, para se inse-

anos que vivem em Chicago, mais especificamente rirem no sistema. Como aconselha aquele velho di-
em Southside Chicago, em um dos guetos america- tado, é ,melhor ensinar a pescar do que dar o pe::-:e.
nos, recentemente lançaram um livro - Our Ameri- Mas e se o sujeito morrer de fome enquanto esti',
ca: Life and Death in Southside Chicago - que mOS tentando ensiná-lo a pescar?
mostra como existem injustiças sociais nos Estados Temos de ensinar a pescar, sim, mas I

Unidos, o país mais rico do mundo, com uma das dar o peixe enquanto o sujeito aprende.
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o problema é que os govemos são incompe
tentes no l'PunçJo todo - uns'mais; outros'menos. 'E
ql'arldo se rnt~ de aB'Jistência social, a incompetên
cia t:! sempre maior.

Toda vez que o Govemo decide atuar direta
mente, a ineficiência e o desperdício de recursos
são muito grandes. Conheço diversas organizações
voluntárias, como a LBV, a Pastoral da Igreja Católi
ca, igrejas evangélicas, organizações espíritas, que
fazem um belo trabalho assistencial, um trabalho
que nunca poderia ser feito, ao mesmo custo e com
o mesmo amor, pelo setor público. O que o setor pú
blico tem de fazer é suportar financeiramente esse
trabalho, repassar recursos para essas instituições e
fiscalizar a utilização desses recursos.

Chega de desperdiçar o dinheiro público!

A reforma agrária é outro grande problema e
está virando um mito no Brasil. E~tá sendo vendida
como solução para todas nossas mazelas. Nosso
País é injusto. Os pobres são muito pobres e os ri
cos, muito ricos.

Evidentemente, ninguém pode aceitar que haja
brasileiro morrendo de fOI"e em um País tão rico
comq o nosso. O que se tem de discutir são os mé
todos para matar a fome dos brasileiros.

A reforma agrária em todo o mundo foi um fra
casso. As poucas exceções ficam por conta da Chi
na e, talvez, de Israel. Em Cuba, por exemplo, a re
forma agrária conseguiu diminuir a produção de açú
car, principal produto cubano. No Peru e na Bolívia,
a'reforma agrária, além de não ter mantido os cam
poneses no campo, conseguiu diminuir a produção
agrícola do país.E a fome aumentou.

O Governo brasileiro gasta 40 mil reais como
assentamento de cada família. Deste valor, pouco
mais de 13 mil vão diretamente' para o assentado,
como auxílio-moradia, verba para sementes e, não
podemos esquecer, para pagar as taxas do MST. é
isso mesmo! Os impostos que pagamos ajudam o
MST a promover a badema no Brasil. E depois que
o Govemo pára de pagar o subsídio, o assentado vai
embora - quem sabe? - para outro assentamento, a
fim de ganhar mais subsídio.

V. ExJls, se fossem fazendeiros, investiriam em
suas fazendas sabendo que o MST poderia invadi
las a qualquer hora? Embora eu não seja fazendeiro
- mas tenho familiares que o são -, eu não investi
ria, tendo em vista a insegurança existente no cam-

. pc. seria preciso pensar pelo menos duas vezes an
tes de investir. E é o que está- acontecendo no inte
rior de nosso País. O setor agrícola não tem mais

tranqüilidade para investir e produzir, e isso vai pre
judicar a produção.

Minha sugestão ao Govemo é que.. além de fi
nanciar efetivamente o pequeno agricultor, dando
lhe crédito sem burocracia, a reforma agrária se res
trinja a emprestar sítios para as famílias a serem as
sentadas. Esses sítios seriam em terras de que o
Governo dispõe. Vale lembrar que o E!'xército entre
gou grande extensão de terra no Pará para a refor
ma agrária. No local desses sítios, o Governo man
teria escolas, postos Ôlédic08 e apoio agrícola. Cada
família receberia, perpetuamente, um salário mínimo
a título de ajuda, desde que não abandonasse o sí
tio. Toda a produção do sítio seria do produtor, para
complementar sua renda. Vale lembrar que quem
ganha um salário mínimO no Norte ou Nordeste é um
privilegiado; as professoras recebem um salário mí
nimo de 30 reais, em algumas cidades do Nordestel

. A reforma agrária, como está sendo feita no
Brasil, não é solução para nac;fa. Não resolve o pro
blema da fome, e a agitação no'campo pode até re
duzir a produção agrícola brasileira.

Mas será que o pessoal do MST quer acabar
com a fome? Ou o que quer é fazer política e até
derrubar o Governo?

Durante o discurso do Sr. Lima Netto,
o Sr. Heráclito Fortes, 1/1 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presieMncia, que é ocupa
da pelo Sr. Nelson Trad, 2/1 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Com a
palavra o nobre Deputado Mário Negromonte;
que disporá de 25 minutos para proferir seu dis
curso.

. O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA.
Pronúncia o, seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.'s e Srs. Deputados, as mudanças que vêm sen
do introduzidas pelo Governo Federal para tomar o
Estado brasileiro mais enxuto e concentrado em
suas atividades essenciais são merecedoras de elo
gios. O Congresso Nacional tem colaborado forte
mente nesse processo, discutindo, aprimorando e
aprovando emendas constitucionais impórtantes; Só
mente nos dois anos e meio do atual Govemo, 12
emendas constitucionais foram promulgadas. Outras
propostas ainda continuam em tramitação, tais como
as reformas administrativa, previdenciária e tributá
ria, exigindo demorados compromissos na pauta de
votação do Congresso Nacional.

Todas as mudanças em curso são imperativas,
porque objetivam levar nosso País a patamares ain
da mais prol1}issores dentre as nações, bem corno
propiciar maior justiça social e um tratamento mais
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equânime aos cidadãos brasileiros. Elas, entretanto; Vê-se, pois, que a previsão de expansão seto-
não se restringem ao texto constitucional. rial para atender' a demandá de eletricidade na re-

Embora só tenha elogios à política de desesta- gião Nordeste se-sustenta no aproveitamento do po-
tização do Govemo Femando Henrique, carrego co- tencial hidráulico da bacia Amazônica. É relativa-
migo fortes preocupações quanto a aspectos dessa mente pequeno, esgotando-se em menos de 10
polftica, com reflexos marcantes para boa parcela da anos, o potencial hidráulico disponível na área de
população nacional, em especial para o povo nor- concessão da Chesf.
destino. Preocupa-me sobremaneira, Sr. Presidente, Uma altemativa para a região Nordeste seria a
o açodamento no processo de privatização da Com- geração térmica por fonte convencional ou nuclear,
panhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF -, que oferece vantagem de se localizar junto ao con-
uma das maiores empresas da região Nordeste, de- sumo. Como prevê o próprio Plano 2015, estima-se
tentora do controle de mecanismos relevantes para instalar entre os anos 2005 e 2015, em todo o País,
o desenvolvimento regional e diretamente responsá- cerca de 5 mil megawatts em centrais térmicas a
vel por benéficos impactos sociais. carvão mineral.

A Chesf é uma empresa de economia mista, O que se observa, Sr. Presidente, é que a de-
criada em 1945 pelo Decreto-Lei nll 8.031, de 3 de manda de energia elétrica na região Nordeste será
outubro daquele ano, e fundada em março de 1948. atendida, uma vez esgotados os aproveitamentos hi-
São quase 50 anos na história do desenvolvimento drát=licos de menor porte, ou pela importação de
da região Nordeste, na qualidade de único agente a energia gerad~ nos rios amazônicos ou pela geração
gerar eletricidade ali. No que se refere ao suprimen- térmica no próprio território nordestino.
to de eletricidade à região, a Chesf é a única empre- É evidente que não deve prosperar, pelo me-
sa concessionária· para -geração e transmiss'ão de nos para a região Nordeste, a alegação de que a es-
grande porte, proprietária de uma capacidade insta- cassez de recursos para a expansão do setor elétri-
lada de geração de mais de 10 mil megawatts, qua- co exige o urgente aporte de capital privado. No nos-
se totalmente produzidos a partir do potencial hídrico socaso, o País tem tempo para aprofundar as dis-
do rio São Francisco.. As demais concessionárias cussões sobre o processo de privatização a Chel?f,
restringem-se ,à distribviçãó.loçal de energia elétrica. de forma a ampliar o envolvimento da sociedade
AChesf é a maior geradora estatal do País. nordestina nesse processo e até mesllJO decidir pela

Fica·muito Claro,· pOrtanto, que o planejamento postergação da transferência do controle da empre-
da oferta de eletricidade ao Nordeste coincide com sa para o setor privado.
os piaM!? ~a Ches~. • Parece mais razoável, Sr. Presidente, partir

AÇ>_se'anali~ar Ç>,planei~mento nacional de lon- para uma privatização dos novos aproveitamentos
go prazo do setor elétrico - Plano 2.015 da Eletro- de grande porte, como o da Usina Hidrelétrica de
brás -, v~rifica-sequeas'perspectivas de expansão Belo Monte, no Rio Xingu, do que privatizar as llsi-
da geraç~o. elétrica no Pé(iís continuarão a ter nos re- nas já em operação. Vender ativos de' geração da
cursos hídricos sua fonte prioritária. A política previs- Chesf é medida que não agrega capacidade instala-
ta contempla a Visão estratégica de que, além de da e resulta simplesmente no crescimento necessá-
atendera demanda çf~ çurto pr~o, o potencial hi- rio do desemprego. .
dráulico ainda disponível deverá ser aproveitado Mesmo na região Nordeste, onde está prevista
t~rnbém,a,·médioe·longo prazo, ,até seu esgotamen- a conclusão da implantação da Usina de Xingó e a
to, previsto-para !JCorrer apóso perfQdo cÇ>mpreendi- instalação das Usinas de Itapebi, com 375 mega-
do'peloptano. watts, no rio Jequitinhonha, e sacos, com 114 mega-

_Metade do potencial hídrico nacional ainda dis- watts, no rio Formoso, ambas no Estado da Bahia,
ponível para expansão concentra-se nas bacias de bem como da Usina de Araçá, no rio Pamaíba, no
rios amazônicos, com previsão de suprimento às re- Estado do Pial,lí, parece mais adequado iniciar o pro-
giões Sudeste e Nordeste por linhas de transmissão cesso de privatização pela licitação desses aprovei-
de até 2.500 quilômetros de distância. O potencial tamentos. A escolha dessa alternativa facilitaria mui-
existente na região Nordeste esgotar-se-á no perío- to o processo de adaptação da Região para lidar
do' de 1995 a 2005, após o desenvolvimento de usi- com a absorção do· controle estatal da geração de
nas de médio porte nos rios Jequitinhonha e Parnaí- energia elétrica pelo controle privado.
ba, na bacia hidrográfica do rio São Francisco, e de Sr. Presidente, Sr.·s e Srs. Deputados, pode-
pequenas usinas no oeste do Estado da Bahia. . se estar cometendo um grave erro ao se reestruturar
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O setor elétrico por meio dá privatização das empre- públicos os recursos oriundos da venda, e aí, sim, V.
sas sem dotá-lo de uma legislação que garanta os Ex' deveria, com a experiência política que tem, pro-
direitos do usuário. Defrontamo-nos com uma prática por um mecanismo para aplicarmos esses recursos
regional de dispor de uma única empresa estatal em algum tipo de atividade social, na educação, na
para gerar a eletricidade requerida, utilizando o pc- saúde ou talvez no pagamento dos inativos do Te-
tencial de recursos hídricos também necessário para souro Nacional. Vender, ou privatizar, Deputado, é
outros usos, principalmente para a irrigação. A maior um excelente negócio, porque essas empresas con-
omissão pode estar nas responsabilidades sociais tinuam gerando energia e o Estado recebe dinheiro.
previstas nos contratos que estão sendo produzidos, Estamos errando é na aplicação dos recursos oriun-
quase sempre deixando o usuário à mercê do pres- dos da venda. é a observação que faço quanto ao
tador de serviço. Como se decide por períodos relati- discurso de V. Ex'
vamente longos, de 15 anos, decisões tomadas ago- O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Agradeço a
ra somente poderão ser revistas a partir do ano V. Ex' o aparte e digo-lhe que a preocupação é tão-
2015. Não se conseguirá corrigir eventuais distorçõ- somente dos nordestinos. A Chesf pratica uma das
es antes desta data. menores tarifas do Brasil, e não se pode privatizá-Ia

Tudo isso, Sr. Presidente, leva-nos a sugerir sem buscar um regulamento adequado.
menor açádamento na privatização da Chesf, mais O Sr. Israel Pinheiro - V. Ex' tem toda razão.
aprofundada análise dos contratos de concessão, Mas a privatização não implica o aumento da tarifa.
com maior envolvimento dos usuários, e a prática de Ao contrário, quando for privatizada a empresa, terá
um progressivo ganho de experiência no controle e de haver uma redução na tarifa em face do ganho de
na manutenção do setor elétrico privatizado. produtividade. Então, a não-privatização é indefen-

São várias as estratégias que podem ser pen- sável. E devemos aplicar os recursos da privatização
sadas como altemativas ao atual percurso. Uma op- e obrigar à redução da tarifa pela produtividade, o
ção seria antecipar a implantação de usinas termo- que uma estatal não tem interesse algum em fazer,
elétricas a serem instaladas, de forma a permitir sua eminente Deputado.
absorção pelas atuais concessionárias estaduais de O SR. MÁRIO NEGROMONTE - No decorrer
distribuição de energia elétrica, quase todas já priva- do meu discurso, V. ExB-entenderá meus argumentos.
tizadas ou em fase de privatização. Progressivamen- é oportuno lembrar que a maior parte da ener-
te, reduzir-se-ia a participação relativa da Chesf na gia gerada pela Chesf é produzida em um raio de
geração elétrica e permitir-se-ia que aregulamenta- cem quilômetros, por meio de usinas instaladas em
ção setorial fosse sendo desenvolvida e adaptada cascata, dependendo o desempenho de uma do vo-
para a nova situação; até que se culminasse com a lume de água liberado pela outra. A quantidade de
privatização da própria Chesf, talvez no horizonte de energia gerada por uma usina depende diretamente
uma década. das condições de operação das que a antecedem.

Ouço o nobre Deputado Israel Pinheiro. Permitir que diferentes grupos privados administrem
O Sr. Israel Pinheiro - Deputado Mário Negro- cada central individualmente seria admitir que cada

monte, V. Ex' está discutindo um tema da maior im- um deles pudesse manejar o nível da vazão da água
portância, que é o problema da privatização, especi- const~nte 90 reservatório ao seu bel-prazer ou, me-
ficamente a da Chesf. Em parte de seus argumentos Ihor, de acordo com a sua receita, sintonizando a
V. Ex!! guarda razão, quando declara que o modelo produção com a realidade financeira de sua empre-
brasileiro de privatização não está muito claro, so- sa da form~ que melhor lhe convier. Por outro lado,
bretudo no setor elétrico. Mas, por outro lado, V. Ex. manter apenas uma companhia seria perpetuar a in-
defende que a Chesf não deve ser privatizada agora desejável reserva de mercado.
e que outras usinas devem ser construídas. Esse, se Poder-se-ia alegar que, na impos.sibilidade de
não me engano, é o fulcro do seu raciocínio. Indago se alterar o processo de privatização em curso, uma
a V. Ex' se concorda com o seguinte raciocínio: na boa solução seria agrupar os grandes reservatórios
medida em que a Chesf for privatizada, entrarão no em blocos para licitação. Por exemplo, um grupo po-
Tesouro Nacional recursos oriundos da venda e a deria ser formado pelas Usinas de Sobradinho e Xin-
Chesf continuará gerando energia; Ninguém arran- gó, enquanto outro grupo se formaria pelas Centrais
cará as usinas e as levará para o estrangeiro; elas de Luiz Gonzaga e todo o complexo de Paulo Afon-
continuarão atei1r4-sndo a Região Nordeste do Brasil, so. A vinculação entre as primeiras usinas do rio
o que fazem muito bem. Então, entrariam nos cofres com a última da cascata exigiria que fosse mantido
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um regime de operação econômica para toda a ba- É bom também registrar que o estabelecimento
cia. De qualquer forma, é importante que se discu- da cotirança pelo uso da água poderá representar
tam alternativas para evitar que o proprietário das novo ônus para as empresas geradoras de eletrici-
usinas localizadas na parte alta do rio possa inviabili- dade. Além da compensação financeira devida a
zar a operação econômica das usinas localizadas Estados, Municípios e organismos da União, a em-
mais abaixo. Essa possibilidade também não agrada presa poderá ter de pagar pelo uso da água à agên-
aos nordestinos. cia da bacia, o que representará um duplo encargo

Convém que o sistema Chesf seja mantido, para o setor elétrico.
pelo menos por mais uma década, em mãos do Go- Vê-se facilmente que a regulamentação da Lei
vemo Federal, evitando-se conflitos indesejáveis que nl! 9.433, de 1997, poderá trazer alterações profun-
poderiam até mesmo prejudicar ou invalidar o pro- das ao setor elétrico nacional, promovendo, inclusi-
cesso de privatização do setor elétrico, pois se trata ve, mudanças nas avaliações econômicas relativas à
de uma questão crucial para o desenvolvimento do opção pela hidreletricidade. Dependendo do que vier
Nordeste. à ser definido pela sociedade na regulamentação do

Se agregarmos à questão do possível conflito texto da lei, a geração termoelétrica poderá ter am-
na geração de eletricidade que acabo de mencionar pliada a sua capacidade de competição com relação
a consideração quanto aos usos múltiplos da água à energia hidráulica.
do Rio São Francisco, a situação toma contornos Privatizar uma empresa regional como a
ainda mais preocupantes, Sr. Presidente. Só para se CHESF, em momento de tantas mudanças, será op-
ter uma idéia, nos Estados Unidos e no Canadá não tar por agir com um alto nível de risco e ter de convi-
existe privatização de usina hidroelétrica, somente ver com dificuldades talvez insuperáveis. A CHESF
de termoelétrica. Nesses países, que dão grande im- é importante para o desenvolvimento do Nordeste
portância ao uso múltiplo da água, o Exército é brasileiro, especialmente por praticar tarifas de supri-
quem faz a operação dos reservatórios. mento bem inferiores às verificadas em outros paí

ses ou mesmo em outras concessionárias nacionais.
O Vale do São Francisco tem cadastrados Enquanto a CHESF fornece eletricidade para

mais de 2 milhões e 500 mil hectélres de terras como as concessionárias da distribuição por cerca de 32
potencialmente irrigáveis. Adicione-se a reivindica- dólares por megawattlhora, Fumas Centrais Elétri-
ção nordestina para transposição de até 15% de sua cas S.A., também estatal e em fase de privatização,
vazão média de longo período para perenização de presta o mesmo serviço por mais de 32 dólares,
outras bacias e verificar-se-á a dimensão que os confli- Para se ter um idéia da variação tarifária, registre-sE
tos por gestão de recursos hídricos poderão atingir. que a Argentina e Chile cobram uma tarifa industrial

Felizmente, Sr. Presidente, a promulgação da entre 140 e 180 dólares por megawattlhora, contre
Lei nl! 9.433, de 8 de janeiro de 1997, .veio cobrir a uma tarifa de pouco menos de 30 dólares por mega-
enorme lacuna existente na gestão de recursos hí- watt/hora no Brasil.
dricos no nosso País..Embora o Constituinte tivesse É fácil entender '0' risco que a privatização da-
deixado explícita a lJecessidade de se regulamentar CHESF poderá trazer para o desenvolvimento indu!;;-
o sistema naciol')al de gerenciamento dos recursos trial do Nordeste. O fato de a empresa poder praticar
hídricos, somente 9 anos depois é que se conseguiu uma das mais baixas tarifas mundiais resulta de já
chegar a um nível de acordo que permitisse a con- ter amortizado os investimentos em suas usinas, re-
clusão do texto legal, tal a infinidade. de interesses . sultado da poupança dos brasileiros. A incipiente
envolvidos. economia nordestina depende fundamentalmente do

Á lei de gerenciamento dos recursos hídricos insumo energético. Como já não é forte, pode entrar
abrange a gestão integrada das águas, o arbitra- fortemente em colapso caso esse insumo passe a
mento administrativo de conflitos, a implantação da custar mais.
polítiéa n~cional de recurSos hídricos, o planejamen- Faz-se necessário, portanto, que se criem me-
to, a regulação do controle do uso, a preservação, a canismos que controlem o valor das tarifas, para que
recuperação e a cobrança por aqueles recursos na- a economia nordestina sobreviva. Isso não será pos-
turais. Vale lembrar que se trata de uma lei promul- sível com a prática de aumentos abusivos.
gada recentemente, ainda não devidamente regula- Faz-se também necessário, antes de se efeti-
mentada, situação que ainda levará um bom tempo var a privatização da CHESF, que as autoridades fe-
para ser plenamente equacionada. derais encontrem alternativas economicamente viá-



Também com relação ao Produto intemo Bruto,
o nordestino registra o desempenho per capita equi
valente a 45% do PIB per capita nacional médio,
mostrando que o consumo de energia guarda vincu
lação direta com o desempenho da economia.

Não seria preciso, mas é bom ressaltar que os
Estados da Região Nordeste necessitam elevar seu
desempenho econômico a taxas acima dos valores
médios nacionais. Para tanto, também a produção e
o consumo de eletricidade deve crescer a taxas ele
vadas. Não se pode aceitar que basta para um cida
dão nordestino apenas um terço da energia consu
mida por um outro brasileiro do Sul.

É preciso registrar que não privatizar a CHESF
não pode significar a prática de taxas reduzidas para
expansão da oferta de energia elétrica na sua região
de atuação. Se, por um lado, mantê-Ia não garante o
aporte de recursos financeiros suficientes para cus
tear a expansão, por outro lado, somente privatizá-Ia
não garantirá que os investimentos requeridos apa
recerão na taxa conveniente. É imperioso que os
editais, contratos e outros diplomas legais relaciona
do com o processo de privatização contenham cláu
sulas que garantam a ampliação da oferta de ener-
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vei.s para a expansão da geração de energia elétrica gia e. a prestação do serviço ao usuário a tarifas ra-
na região, ante o iminente esgotamentodopofeneial zoáveis.
hidráulico do Rio São Francisco. Além da alternativa Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, os nor-
de importação da eletricidade gerada em potenciais destinos vivem um momento de grande apreensão
da bacia amazônica, outras devem ser também bus- com os destinos da CHESF.
cadas. Devem ser lembradas as usinas ténnicas O PIB regional tem que crescer a taxas anuais
convencionais, os ganhos com programas de econo- mínimas entre 6% e 7%, pelo menos até o ano
mia de energia e as denominadas fontes alternati- 2020. Para tanto, é preciso que estejam disponíveis
vas, tais corno a biomassa, o bagaço de cana, o carvão, quantidades crescentes de energia nas mesmas ta-
eu até mesmo a indesejável energia terrnonuclear. xas da evolução da economia. A região dispõe de

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, o Balan- escassas reservas hídricas, esgotáveis em menos
ço Energético Nacional registra que o nordestino de uma década, devendo importar suas necessida-
consome a metade do valor médio de consumo na- des da Região Norte, de usinas que ainda serão im-
cional de eletricidade por habitante, ou ainda um ter- plantadas.
ço do consumo por habitante na Região Sudeste. É nesse quadro crítico que se observa a de-
Dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geo- sestatização da CHESF, responsával pelo suprimen-
grafia e Estatística, em pesquisa por amostras em to de mais de 95% da eletricidade consumida na re-
domicOios nacionais, revelam que as residências gião.
nordestinas registram os mais baixos índices de ser- O que preocupa não é o desafio de crescer. O
viços e de bens duráveis. Enquanto 90% dos domi- que preocupa é conviver com altos riscos para ga-
cOios brasileiros possuem iluminação, os nordestinos rantir a oferta de energia necessária ao desenvolvi-
anotam apenas o índice de 61 %. No caso de gela- mento econômico. Dispomos de uma legislação de-
deiras, os índices são de 72% e 44%, respectiva- senvolvida para um sistema estatal, cóntando com
mente, para o País e para o Nordeste. Quanto. à te- uma regulamentação setorial que ainda não vislum-
Ievisão, enquanto o índice nacional alcança 76%, o bra a perspectiva de operar com um número muito.
índice nordestino se restringe a 53%. E assim por maior de empresas privadas, além de haver partici-
diante, Sr. Presidente. pação pequena da sociedade nas decisões quanto

ao processo de desestatização.
O Nordeste não pode esperar que tudo se re

solva para expandir-se energética e economicamen
te. Portanto, percebe que a melhor alternativa é con
tinuar dispondo de uma empresa estatal que sempre
gerou a energia elétrica necessária ao crescimento
econômico e ir, gradativamente, incorporando a par
ticipação do capital privado. Essa alternativa ofere
ce, sem qualquer sombra de dúvida, um risco aceitá
vel, o de que não teremos nem racionamento, nem
elevação de tarifa, e muito menos escassez de ele- .
tricidade para crescer.

Esse ambiente regional de apreensão sugere
que se reitere uma sugestão já apresentada a esta
Casa. Considero relevante a designação de comis
são compostas por integrantes da Câmara dos De
putados, dos Ministérios de Minas e Energia, do Tra
balho e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, a fim de debater alternativas
para a região e para o processo de desestatização
do setQr elétrico nacional, como ênfase na privatiza
ção da CHESF.

Sr. Presidente, é necessário que, no processo
de privatização do setor elétrico, sejam adotadas
medidas efetivas que garantam o emprego daqueles



-PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR
AS LEIS, PROMOVER O BEM-ESTAR GE
RAL DO POVO, SUSTENTAR A UNIÃO, A
INTEGRIDADE E A INDEPEND~NCIA DO
BRASIL.-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Declaro
empossado o Sr. Cândido Mendes. (Palmas.)

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.'
Exi! fi palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, em nome do PSDB, de toda a representação
do Rio de Janeiro e de São Paulo, desejo fazeruma
saudação de respeito, de boas-vindas ao Deputado
Cândido Mendes. É um homem com uma história de
dedicação ao ensino, à educação e à cultura. Por
isso, S. Exª certamente vai dar uma contribuição
muito valiosa a esta Casa.

Também quero registrar que se encontra nas
galerias seu irmão, D. Luciano Mendes de Almeida,
que também merece a homenagem do Plenário e de
toda esta Casa. (Palmas.)

Portanto, faço esta saudação em nome do meu
partido, do povo do Rio de Janeiro, de toda nossa
representação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exll a palavra. '
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
saúdo o Deputado Cândido Mendes, que foi meu
professor de Teoria Geral do Estado. ConseqOente
mente, é um talento precoce. S. Exi! assume nesta
Casa uma cadeira que há muito tempo já deveria
ter sido sua se não tivesse sido impedido politica
mente pelo regime militar.

O Deputado Cândido Mendes é a esperança
de um conjunto de idéias, que ainda procura imagi-

Setembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27797

que ajudaram a construir um do maiores parques hi- da, 72 suplente da coligação PL, PFL, PP, PSDB,
. drelétricos .mundiais, que mantenham a prática de representant~do Estado dO.Rio de Janeiro., em virtu-
tarifas favorecidas e garantam a disponibilidade de de do falecimento do titular, Deputado Robson Ro-
recursos hídricos para irrigação e para assegurar o mero, convido S. Exi! a prestar o compromisso regi-
desenvolvimento sustentado do Nordeste. mental, com o Plenário e as galerias de pé.

Era o que tinha a dizer. {Comparece à Mesa o Sr. Cândido Antônio
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Não há José Francisco Mendes de Almeida e presta o se-

número para iniciarmos a Ordem do Dia. guinte compromisso):
A Presidência solicita aos Srs. Deputados pre

sentes na Casa ou alhures que acorram ao plenário,
a fim de que a iniciemos.

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. FRANCO MONTORO (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional, em consonância com uma conclamação reali
zada pelo Conselho Consultivo do Parlamento Lati
no-Arnericáno, aprovou, em sua sessão de hoje, por
unanimidade, a seguinte manifestação:

A união dos Países da América Latina é o ca
minho natural para seu desenvolvimento efetivo.

É, também, o caminho para fazer face ao pro
cesso de globalização, que é irreversível. Unidas, as
nações da América Latina poderão atuar com maior
poder nas relações internacionais e defender os inte
resses reais de sua população.

Essa união está em marcha. O Mercosul é um
passo importante nessa direção. Já é o quarto mer
cado mundial e deve ampliar-se brevemente, me
diante a integração da região andina.

Esse processo de união pacífica vem sendo
ameaça,do hoje por tentativas de dividir países - es
pecialmente do Mercosul - e pelo risco de uma corri
da armamentista. O Governo americano acaba de li
berar a venda de equipamentos bélicos sofisticados
para a América Latina. Uma venda de armas para
um país induzirá o país vizinho a se armar igualmen
te, desviando para gastos militares recursos que de
veriam ser aplicados na área sO,cial, com educação,
saúde, habitação.

Os povos latino-americanos repelem essas
manobras e reafirmam seu propósito de caminhar
juntos na defesa do seu desenvolvimento democráti
co em termos de justiça e de paz.

aano 2000 nos verá unidos ou dominados.
Era oque tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Sr's e

Srs. Deputados, estando presente em plenário o Sr.
Cândido Antônio José Francisco Mendes de Almei-
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nar um Brasil, em curto prazo, capaz de promover. o eleição, mas uma realida.de que possa ser vista e
desenvolvimento humano. compàrtilhada por cada um dos brasileiros no seu

Os Srs. Deputados que não conhecem seu ta- cotidiano.
lento vão perceber nesta Casa um brilhante orador, Deputado Cândido Mendes, seja bem-vindo! É
um grande articulador de idéias e, acima de tudo, uma honra enorme passar a tê-lo no quadro dos De-
um brasileiro que deixará uma história de exemplo, putados do PSDB nesta Casa.
de dedicação à nossa Pátria e, em especial, às no- O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente,
vas gerações. peço a palavra pela ordem.

Bem-vindo, Deputado Cândido Mendes! O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo Ex' a palavra.

a palavra ao nobre Deputado Aécio Neves para uma O SR. FRANCO MONTORO (PSDB-SP. Pela
Comunicação de Liderança, pelo PSDB. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de-

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Como Lí- sejo cumprimentar não o novo Deputado Cândido
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Mendes, mas o Congresso Nacional, pela presença,
Srs. Deputados, e muito especialmente nobre Depu- nesta Casa, de um homem da competência e do es-
tado Cândido Mendes, hoje é um dia importante pírito público de S. ExA. Tenho certeza de que sua
para esta Casa, principalmente para o PSDB, partido presença dará às transformações que o Brasil exige
de V. E)(!I. Não tenho a menor dúvida de que sua o sentido de humanismo de que S. Ex' é porta-voz.
presença nas discussões internas do PSDB, sua ex- Sr. Presidente, quero saudar também Dom Lu-
periência e sua grandeza de homem público, já de- ciano Mendes de Almeida, que, com sua p"resença
monstrada em inúmeras funções que desempenhou, neste momento na Casa, nos honra por indicar o ca-
certamente ajudarão seu partido, num primeiro mQ- " minh9 nece~sário para as grandes transformações
mento, a ser extremamente fiel às suas origens, ao que devem ser feitas à luZ- da justiça e da ética, ten-
seu programa e ao ideário social-democrata. do em vista o grande problema do Brasil, que é a in-

Por outro lado, ganha também esta Casa com justiça sooial.
a presença de alguém da estatura moral e intelectual Parabéns ao Congresso Nacional pela presen-
de V. Ex'. Falo, tenho certeza, em nome de cada um ça do Deputado Cândido Mendes!
dos companheiros do seu partido, que anseiam em O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad)- Convido
aqui tê-lo participando efetivamente de cada uma Dom Luciano Mendes para ocupar, ao lado de seu
das ações e articulações que levem este País a en- ilustre irmão, assento à mesa. (Pausa.)
contrar seu destino de desenvolvimento, de progres- A Mesa deseja associar-se aos nobres Deputa-
so e sobretudo de justiça social. dQs em seus cumprimentos ao novo colega, afirman-

Não posso, no momento em que saúdo o no- do ao nobre empossado Rue esta é uma feliz coinci-
bre companheiro Cândido Mendes, também deixar "dência para.quemocasionalmente preside esta ses-
de saudar aquele que para nós, em Minas Gerais, é são, porque já estivemos juntos nos idos" de 70, .eu
um grande mentor espiritual: Dom Luciano Mendes na qualidade de advogado do Padre François Jac-
de Almeida, cuja presença nesta Casa também é ques Jentel e o ilustre colega empôssado como rep-
motivo de enorme inspiração e certamente de gran- resentante da Comissão de Justiça e Paz do Vatica-
de conforto. (Palmas.) no "no Brasil. Que V. Ex§ leva a cabo com êxito o

Este companheiro de partido estará sempre exercício de um mandato que há"muito tempo espe-
aberto e disposto a manter com V. Ex' um entendi- rávamos lhe fosse concedido, como o foi, pelo povo
mento, um diálogo, bUSGando atender aos mais·altos brasileiro.
interesses desta Casa e do País. " A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço

Nobre Deputado Cândido Mendes, tenha V. a palàvra pela ordem.
E~ a certeza de que seu partido festeja sua presen- O SORo PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
ça.,. E festeja-a sinceramente, agora mais efetiva- Ex' a palavra.
mente no seio dessas discussões e, sobretudo, no A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB-MG.
momento em que precisamos afirmar nosso ideário, Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi-
ser firmes e destemidos, dizendo o que queremos. " dente, antes da manifestação do Prol. Cândido Men-
Assim, o Brasil transformar-se-á realmente num País des, gostaria de registra~, como companheira da
social-democrata, onde justiça social nãoSeja" ape- área de ensino superior, nossa alegria por receber
nas a expressão barata de discursos em véspera de S. Ex' em nossa Casa.



Deputado Cândido Mendes, ternos certeza de
que esta Casa ganhará muito com a sua presença,
pela sua larga experiência, inteligência e cultura,
pela sua atuação não só na defesa dos interesses
do seu Estado, o querido Rio de Janeiro, mas princi
palmente na defesa da educação e da qualidade do
ensino do povo brasileiro em todos os níveis, natu
ralmente passando pelo ensino superior.

Existe uma tendência, não só nesta Casa, mas
na sociedade como um todo, de defender o ensino
fundamental, e isso nós fazemos. Mas é como se o
ensino fundamental se chocasse com o do 32 grau,
com a universidade brasileira. É preciso deixarmos
muito claro, que, para que tenhamos um bom ensino
fundamental para nossas crianças, para nossos futu
ros cidadãos, precisamos dispor de um 32 grau, de
uma universidade que efetivamente não só prepare
professores mas desenvolva ciência e tecnologia,
para que possa realmente criar todo .aquele círculo
fundamental, da criança mais jovem aos' cur'sos de
pós-graduação, ao mestrado, ao doutorado. A edu
cação é a· essência da vida e é fundamental para o
crescimento da n~ssa Nação.

Agradeço-lhe a tolerância, Sr. Presidente. Mui
to bem-vindo, Prof. Cândido Mendes. É uma'alegria
maior para nós, do PMDB, para' nós, de Minas Ge
rais, recebê-lo aqui no Congresso'Nacional. '

O SR. PRESIDENTE' (Nelson Trad) .-: p~lra um
breve registro, tem a palavra o nobre Deputado Cân
dido Mendes.

O SR. CÂNDIDO MENDES (PSDB~RJ. Pela
ordem. Sem r,evisão do orador.) - Sr. Presidente,

, isto não' é um compromisso. Nem bem fiz o juramen
to e estou recebendo, pela força, pelo carinho, pela
amizade, elo que fica de tudo que aqui ouvi, uma in
vestidura. E que investidura, pelos recados.que tra
go para sempre no meu ouvidoI

No perfil desse PSDB, o Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, por ser carioca, hoje é o mais intema
cional membro do partido - também representante
de,sse Rio de Janeiro que aprendi a admirar com o
mais metropolitano dos nossos Deputados, Miro Tei
xeira, que, vindo ali da sua Praça XV, abrilhanta
realmente esta nossa Casa.
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Certamente S. Exllembra-se de mim. Sou Ma- Vi, ouvi é senti esses recados de boas-vindas,
ria Elvira, do PMDB, irmã de Paulo Newton de Paiva ainda mais porque nosso partido, o Partido da Social
Ferreira, seu grande amigo. Trago o nosso abraço, o Democracia Brasileira, saiu,' Deputada Maria Elvira,
da ABM, do PMDB, incl,usive o do Conselheiro Lauro de uma costela do nosso PMDB, e este do MDB. E
Zimmer, do Conselho Nacional de Educação, que quero salientar que o momento se marca ainda mais
esteve até há pouco esperando para cumprimentá- profundamente, em face de todos esses recados,
lo. pela presença do grande avô de todos nós, o partei

ro da democracia e do desenvolvimento André Fran
co Montoro.

O que quero ressaltar, neste breve recado que
agora estamos dando, Sr. Presidente - e com que
alegria vejo V. EX- depois daquela luta pelas liberda
des no julgamento do Padre Jentel! - é que é uma
honra para mim estarmos aqui juntos num momento
tão importante, em que o Congresso encontra a sua
responsabilidade como Poder Legislativo, estando
prestes a opinar, neste fim de ano, sobre tudo que
representa a volta da cidadania e do respeito à opi
nião pública.

Por isso, quero marcar este compromisso que
hoje é, sem dúvida alguma, da social-democracia,
'que ainda está, na sua importância histórica, a res
ponder como altemativa ao neoliberalismo, como tão
bem disse ainda há pouco, exemplarmente, o Sr.
Presidente da República.

É nesse sentido e sob essa perspectiva que,
sentindo a importância deste momento, com tudo o
que me cai sobre os ombros, leve é a carga desse
tipo de carinho e de compromisso com um partidó e
com um mandato em que só seremos culpados da
quilo que não formos, Sr. Presidente.

É só o que tenho a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Está feito

o registro.
A Mesa, mais uma vez, congratula-se com o

ilustre Deputado Cândido Mendes.
O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.

Ex' a palavra:
O SR. NEY LOPES (PFL~RN. Pela ordem.

o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fa
zer dois registros. Primeiramente, quero dizer que o
Partido da Frente Liberal se associa aos que feste
jam e recebem com alegria a presença do eminente
Prof. Cândido Menefes, nestá. tarde, em nosso plená
rio. Quero deixar consignado nos Anais que nosso
partido sente muita alegria e satisfação em poder
conviver com um homem,de tamanha estirpe, um in
telectual, um homem que sabe, pelas suas atitudes,
preservar o que é mais sagrado para nós: a liberda
de humana.
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o Partido da Frente Liberal, seu Líder e todos
os companheiros demonstram sua- alegrja e satisfa
ção pela i'lVestidura do Deputado Cândido Mendes
no mandato de Deputado Federal.

Queremos ainda apresentar nossas congratu
lações ao Presidente da Casa, Deputado Michel Te
mer, tendo em vista notícia que me foi transmitida 
e espero seja oficial - de que S. E~ teria decidido
trazer para o plenário projeto de lei que discute os
planos de saúde no Brasil.

Realmente, essa decisão de S. E~, que mani
festa anuência da mesa, é da maior importância, so
bretudo porque ouvi hoje numa emissora de rádio
que o Presidente da República, caso houvesse
omissão desta Casa, iria editar uma medida provisó
ria. Portanto, a medida do Presidente Michel Temer
realmente vem preencher urna lacuna de valorização
desta Casa para que na próxima semana possamos,
em .regime de urgência, dar uma resposta ao País
sobre essa matéria.

Nesta oportunidade, anuncio que oferecerei
uma emenda em plenário - já que o projeto está vin
do a plenário - no sentido de encontrar uma alterna
tiva, porque me parece ainda não foi estabelecida
uma solução satisfatória para esse tema, no caso de
se,permitir o acesso do capital estrangeiro à presta
ção'de serviço de saúde, especificamente planos, de
saúde, no Brasil. A Constituição brasileira estabele
ce, no seu art. 199, § 311, que isso é vedado, salvo
previsão em lei. E em condições iguais ou supe
riores, não vejo por que deixar de ser estimulada a
competição, ,sobretudo porque muitas pessoas'no
Brasil, diante da falência do sistema de planos.~
saúde, já recorrem a planos dos Estados Unidos ou
da Europa.

É o caso de introduzirmos, também nesse se
tor, com base no art. 199 da Constituição, autoriza
ção para que o capital estrangeiro possa competir e,
assim, oferecer serviços e segurança no campo dos
planos de saúde no País.

, O Sr. Nelson Trade, 211 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência,. que é ocupada
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
manifestação do Deputado Ney Lopes, comunico às
S..-s e Srs. Deputados que, de fato, estou avocando
para o plenário o debate da questão relativa aos pIa
nos de saúde, exatamente para permitir que o Poder
Legislativo dê a última palavra sobre essa matéria.

O SR. MiRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocolPDT-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Projeto de Lei nll 380-0, de 1991, já esteve três ou
quatro vezes pronto para votação na Ordem do Dia.
Há urna postulação no sentido de amparar, por meio
de incentivos fiscais, as regiões norte e noroeste do
Rio de Janeiro, as mais pobres do Brasil.

Entendemos as dificuldades que diversas lide
ranças tiveram à época, fazendo com que o projeto
fosse retirado três ou quatro vezes da Ordem do Dia.
Mas hoje até comemoramos o fato de estar aqui um
projeto que trata do Vale do Jequitinhonha.

Sr. Presidente, não somos contra o projeto do
Vale do Jequitinhonha. Queremos apenas que o pro
jeto que trata da questão do Rio de Janeiro, para o
qual foi a urgência urgentíssima aprovada também e
que já esteve na Ordem do Dia e foi retirado, seja
trazido à Ordem do Dia de hoje. .

Procuramos os Líderes partidários. Devo-lhe
dizer, Sr. Presidente, que, por parte do Bloco dé
Óposição, o Líder Neiva Moreira comunicou-se com
o Líder Aldo Arantes, não havendo em~raço quanto
a isso. Os Deputados Ronaldo Cezar Coelho e Pau
lO Feijó. ficaram de conversar com os Líderes da
bas~. do Governo. Acredito quê Poderemo~ ter, des
sa forma, um acordo de pl'()qedimento, que nos leva
ria aretirar uma emenda que, se aprovada for, reme
terá o projeto do Vale do Jequitinhonha ao Senado
novamente.

.Portanto, se' V. EX- concordar com o apoio dC's
Líderes e incluir o Projeto do Rio de Janeiro, de nll
380-0, na, pauta de hoje, da Ordem do Dia, acredito
que Posso falar pelos Deputados da bancada qUe a
Emenda nll 2 será retirada, de maneira a não atrapa-
lhar a tramitação deste projeto. .

O SR.PRE$IDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Miro Teixeira, no momento em que eu colocar o
projeto do Vale do Jequitinhonha na. Ordem ~o Dia,
eu .consultarei os Líderes. Se todos eles estiverem
de acordo, eu colocarei o.projeto na OrdelTl do Dia. ." . "

de hoje., .
. O SÁ. MIRO TEIXEIRA-Agradeço a V.Ex' a

atenção.
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,

peço ~ pa!avra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE «Michel Temer) - Tem

V. Ex' a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (B1ocolPCdoB 

DF. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, o Brasil vive



Plauf

Heráclito Fortes - PFL.

Paraíba

Efraim Morais - PFL.

Roraima

Aleaste Almeida - PFL; Elton Rohnelt - PFL;
Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - PPB; Moi
sés Lipnik - PTB; Robério Araújo - PFL; Salomão
Cruz-PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco IPDT; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberi
be - PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes
-PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil ....; Blo
colPMDB; Asdrubal Bentes - BlocolPMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BloeoIPMDB;'
Geraldo Pastana - BIocoIPT; Gerson Peres -PPB;
Giovanni Queiroz - BlocoIPDT; Hilário Coimbra 
PSDB; José Priante - Bloco/PMDB; Nicias Ribeiro 
PSDB; OlávioRocha - PSDB; Paulo Rocha'- Blo"
coIPT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes ~
BlocoIPCdoB;,vic Pires Franco -PFL.

Amazonas

Átila Lins - PFL; Euler Ribeiro ...., PFL; João
Thome Mestrinho - Bloco/PMDB; Luiz Fernando 
PSDB; Paude:ney Avelino - PFL. .

Acre

Emílio Assmar - PPB; João Tota.- PPB.

Maranhão

Neiva Moreira....; Bloco/PDT.

ceará

Raimundo Gomes de Matos - PSDB.
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hoje um surto de sarar:npo que já atinge seis Estados Resta saber, apenas, se realmente o Govemo quer
em grau de epidemia. Já fo'ram identificados 14 mil e a nossa aut<r-suficiência.na produção de vacinas ou
304 casos da doença, sendo que São Paulo respon- se deseja continuar comprando Iptes e mais lotes
de por 10 mil e 256 casos e Distrito Federal por 109 de vacinas estrangeiras, algumas de qualidade sus~

casos. peita, como se verificou em lotes adquiridos de vaci-
O Ministério da Saúde, após minimizar, por se- nas tríplice.

manas, a propagação da doença, ou seja, o avanço Era o que tinha a dizer.
do contágio, só agora iniciará a vacinação em massa VI - ORDEM DO DIA
de dez milhões de crianças de seis meses a cinco PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU.
anos de idade, no dia 18 de outubro, em 22 Estados TADOS:
da Federação.

A causa maior do surto em andamento, princi
palmente nos Estados de São Paulo, Bahia, Ceará,
Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Distrito Fede
ral, foi a falta de cobertura de vacinação, decorrente
de descuido do Govemo Federal.

Nos últimos 17 anos não ocorreu a cobertura
de vacinação em massa que precisaria abranger,
pelo menos, 95% das crianças na faixa etária espe
cífica de seis meses a cinco anos de idade. Para
conter 3 epidemia que se alastra por esses seis Es
tados será necessário vacinar, no dia 18 de outubro,
mais de 95% das crianças até cinco anos.

Diante desseqÍJadro grave é que ressaltamos
o trabalho impreséindível e diligente desenvolvido
pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, na busca
de nosSa auto-suficiência na produção'de Vacinas. A
Fiocruz, que detém um'controle de qualidade exce
lente em vacinas, já isolou o vírus que vem provo
cando esse surto para verificara eficácia da ação da
vacina, um trabalho que o Goyemo Federal insiste
em não valorizar. .

Na' ultima sexta-feira, visitamos, em'compahhi~
dos Deputados Vicente ~rruda e Sérgio Arouea," a'
Fundação OsWaldo Cruz. Verificamos In loco a ex
celência dó trabalho de" pesquisa e'de controle de
vacinas realizado por aquela Fundação.

Para que o Brasil obte!1~a a auto-suficiência na
produção de vacinas, é preciso gueo Govemoinvis
ta ,mais R$ 30 'milhões, além' dos'R$ 65 milhões já
investidos em anos passados. 'A Comissão de Ségu'
ridSde Social e Famniada Câmara, pOrem, por ~n
tender que essa ql.!antia de investimento é ínfimá,
em face do grande "objetiVo a ser alc8nÇ8do,'vai pro
por emenda ao Orçamento de 1998 para que os R$
30 milhões .sejam destinados de uma só vez à Fio
cruz, já no próximo ano, para que tenhamos final
mente a auto-suficiência na produção de vacinas.

Acreditamos que todo o Congresso Nacional
apoiará tal iniciativa, principalmente em razão de tão
alarmante surto de sarampo que se espalha pelo
País de modo implacável nestes últimos meses.
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Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Severino Cavalcanti 
PPB; Sílvio Pessoa - BlocolP.MDB.

Bahia

Colbert Martins .:... Bloco/PMDB; João Carlos
Bacelar - PFL; Luiz Alberto - BlocoIPT; Walter Pi
nheiro - BlocolPT.

Minas Gerais

Joana Darc - BlocoIPT; Octávio Elisio - PSDB;
Wagner do Nascimento - PPB;

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - PTB; Marcus
Vicente - PSDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santan~ - BlocolPT; Eurico Miranda 
PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves
- PTB; Fernando Lopes - BlocoIPDT; Flávio Palmier
da Veiga - PSDB; Francisco Silva - PPB; Itamar
Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira
Feghali - Bloco/PCdoB; João Mendes - PPB;
Jorge Wilson - PPB; José Carlos Lacerda 
PSDB; José Maurício - Bloco/PDT; Laprovita
Vieira - PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto
- PFL; Lindberg Farias - Bloco/PCdoB; Márcia
Cibilis Viana - Bloco/PDT; Milton Temer - Blo
co/PT; Miro Teixeira - Bloco/PDT; Noel de Oli
veira - Bloco/PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo
Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto
Jefferson - PTB; Ronaldo Cézar Coelho 
PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca 
PPS; Simão Sessim - PSDB; Vanessa Felippe 
PFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - BlocoIPMDB; Aldo Rebelo - BlocolPCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
BlocoIPMDB; Antônio Carlos Pannuzio - PSDB; Ar
tindo Chinaglia - BlocolPT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB; Ary Kara - BlocoIPMDB; Carlos Apolinário 
BlocoIPMDB; Carlos Nelson - BlocoIPMDB; Celso
Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cu
nha Lima - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Ve
lasco- BlocoIPRONA; Delfim Netto - PPB; Duilio Pi
saneschi - PTB; Edinho Araújo - BlocoIPMDB;
Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo Jorge - Blo-

colPT; Fausto Martello - PPB;, Fernando Zuppo 
Bloco/PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo 
BlocoIPT; Hélio' Rosas .=. BlocolPi; Ivan Valente 
BIocoIPT; Jair Meneguelli - BlocolPT; João Paulo 
BlocoIPT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José'Anibal
- PSDB; José Augusto - Bloco/PT; José Coimbra 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Blo
colPT; José Machado - Bloco/PT; José Pinotti - Blo
coIPMDB; Jurandyr Paixão - BlocoIPMDB; Koyu lha
- PSDB; Lamartine Poselia - PPB; Luciano Zica 
'BlocoIPT; Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo -
PSDB; Marcelo Barbieri - BlocolPMDB; Marcos Viní
cius de Campos - PFL; Marquinho Chedid - Blo
coIPSD; Marta Suplicy - BlocolPT; Michel Temer
BIocoIPMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Pedro Yves
- BlocoIPMDB; Ricardo Izar - PPB; Salvador Zim
baldi - PSDB; Sílvio Torres - PSDB; Teima de Sou
za - BlocolPT; Tuga Angerami - PSDB; Vadão Go
mes ... PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente
Cascione - PTB; Wagner Rossi - BlocoIPMDB;
Wagner Salustiano - PPB; Welson Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bico - PT; Murilo Domingos 
PTB; Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tete
Bezerra - BIocoIPMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico. Vigi
lante - BlocolPT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
Bloco/PT; Osório Adriano - PFL.

Goiás,

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; João Natal -alo
co/PMDB; Jovair 'Arantes - PSDB; Lídia Quihah 
BlocoIPMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Vala
dão - PFL; Nair Xavier lobo - Bloco/PMDB; Orcino
Gonçalves - Bloco/PMDB; Pedro Canedo - PL; Pe
dro Wilson - BlocolPT; Rubens COSác - 810
coIPMDB; Sandro Mabel - BloeoIPMDB; Vilmar Go
mes da Rocha - BlocolPFL.

Mato Grosso do SuJ

Dilso Speráfico - BIOéo/PMDB; Marçal Filho 
BlocoIPMDB; Marilu Guimarães - PFL; Marisa Ser
rano - BlocolPMDB; Nelson Trad - PTB; Oscar Gol
doni - BlocoIPMDB; Saulo Queiroz - PFL

Paraná

Abelardo Lupion '- PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;



REQUERIMENTO
(Da srª. Dalila Figueiredo)

Senhor Presidente,
. Com base no art. 38 do Regimento Interno, re

queiro a Vossa Excelência seja instituída Comissão
Externa destinada a averiguar a veracidade das cons
tantes e insistentes denúncias de prostituição infantil e
de escravidão de menores que estariam Ocorrendo na
região fronteiriça compreendida entre Foz do Iguaçu,
no Brasil, e Ciudad dei Leste, no Paraguai, para que,
urna vez confirmadas essas denúncias sejam adota
das medidas ~endentes a mudar essa situação, inad
missível sob qualquer ponto de vista.

I

E posto que este assunto esteja particularmen-
te afeto à minha área de atuação, não só em nível
parlamentar, mas, também, em nível profissional,
tomo a liberdade de requerer a Vóssa Excelência
digne-se incluir meu nome entre 0$ membros consti
tuintes dessa COfTli$S!âo Externa, se possível na con
.dição de coordenadora, para que possa oferecer
uma contribuição mais positiva e mais intensa para
que se reverta esta situação.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocoIPT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
coIPDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Narcles 
PPB; Carlos Cardinal - BlocolPDT; Darcísio Perondi
- BIocoIPMDB; ~nio Bacci - BlocolPDT; Esther
Grossi - BIocoIPT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - PPB; Jair Soares - 'PPB; Jarbas Lima 
PPB; Luiz Roberto Ponte - BlocoIPMDB; Luiz Mai
nardi - BlocolPT; Matheus Schmidt - BlocoIPDT; Mi
guel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - Blo-

.coIPMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein
- BlocoIPMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel
- BIocoIPMDB; Renan Kurtz - BlocoIPDT; Valdeci
Oliveira - BlocolPT; Waldomiro Fioravante - Blo
coIPT; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 240 Se-

. \

nhoras Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se

passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

PROJETO DE LEI NR 4.695-a, DE 1994
(Do Senado Federal) .

Continuação da discussão, em turno
único, do Projeto de lei nº 4.695, de 1994,
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. Basilio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI- que dispõe sobre a inclusão do Vale do Je-
ceu .Sperafico - PPB; Djalrna de Almeida César - quitinhonha do Estado de Minas Gerais na
BIocoIPMDB; Fernando Ribas Carli - BlocolPT; Flá- área- de atuação da Superintendência' do
via Ams - PSDB; Hermes Parcianello - Blo.. Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE;
coIPMDB; João Iensen - PPB;· José Borba - PTB; tendo pareceres: da.":, pela aprovação deste,
Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; e pela rejeição dos de nºs 28/95 e 255/95,
Mauricio Requião - BlocolPMDB; Max Rosenmann - apensados, contra os votos dos Srs. Eliseu
PSDB; Moacir Micheletto - BlocoIPMDB; Nedson Moura, João Leão e Mário Negromonte (Re-
Micheleti - BIocolPT; Nelson Meurer - PPB; Odilio lator: Sr. Nilmário Miranda); e da Comissão
Balbinotti - PSDB; Paulo Bernardo - BlocoIPT; Pau- de Constituição e Justiça e de Redação,
lo Cordeiro - PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricar- pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
do Barros - PPB; Ricardo Gomyde - BlocolPCdoB; ca legislativa deste, e dos de nºs 28/95 e
Werner Wanderer - PFL. 255/95, apensados (Relator Sr. Ibrahim Abi-

Santa Catarina Ackel).

Dejandir Dalpasquale _ BlocoIPMDB; Dércio A SRa. DALILA FIGUEIREDO - Sr. Presiden-
Knop - BlocoIPDT; Edinho Bez _ Bloco/PMDB; Edi- te, peço a palavra pela ordem.
son Andrino - BlocolPMDB; Hugo Biehl- PPB; João O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário V.Ex!!. a palavra.
C8vallazzi - PPB; Milton Mendes - BIocoIPT; Neuto A SRa. DALILA FIGUEIREDO (PSDB-SP.
de Çonto - Bloco - PMDB; Paulo Bauer _ PFL; Pau- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, há um re-
lo Gouvea - PFL; Serafim Venzon - BlocoIPDT; Val- querimento de minha autoria na pauta, antes do pri-
dir CoJatto - BIocoIPMDB; Vânio dos Santos - Blo- meiro item.
coIPT. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois

não, Deputada Dalila. Realmente, há um requeri
mento de sua autoria na pauta. Vou submetê-lo à
apreciação do Plenário antes de iniciar a discussão
do projeto anunciado há pouco.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa o seguinte requerimento:



Sr. Presidente, em função da importância des
sa investigação, apelo para esta Casa no sentido de
que aprove este nosso pleito.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela·ordem.
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Sala das Sessões, 3 de setembro de 1997. - tr~m as crianças e ~dolescel1tes prostituídas, brasi-
Deputada Dalila Figueiredo lelras na quase totahdad~. .. ., .

Razões pelas quais, Insisto na I.nstituição da
Justificação Comissão Externa que ora se requer, como medida

Acabo de receber do Exmº Sr. Juiz de Direito, preliminar indispensável e, certamente, da máxima
Dr. Ruy Mugglati, Coordenador do "Forum de Com- urgência, para qu~ se_implante, ~~ ~o~o ~í8j um
bate à Violência, Exploração e Turismo Sexuallnfan- processo de erradlcaçao da prostitulÇ~O Infantil..
to-Juvenil de Foz do Iguaçu", as conclusões dos es- A SRA. DALILA FIGUEIREDO - Sr. Preslden-
tudos e debates que essa entidade promoveu em te, peço a palavra para encaminhar a votação.
conjunto com o ·Centro de Direitos Humanos de Foz O SR. PRESIDENTE. (Michel Temer) - Tem
do Iguaçu·, relativos à situação de adolescent~s ~r:.a- V. EXª a palavra.
sileiras que são mantidas em casas de proStltUlçaO A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB _ SP.
do Brasil e do Paraguai, nessa região fronteiriça, Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, acabo de
cuja cópia anexamos a este Requerimento. receber um relatório do Movimento Nacional de Di-

Embora abordando, apenas, questões relativas reitos Humanos, sediado em Foz do Iguaçu, que
a medidas de prevenção e combate da situação em apresenta novas denúncias, que passarei a relatar
foco, o documento chega a conclusões estarrecedo- rapidamente a esta Casa, para reforçar ainda mais
ras que não podem ser olvidadas por esta Casa. nosso pedido de instalação da Comissão Externa.

De fato, na própria delimitação do problema, o Sr. Presidente, a exploração sexual de mulhe-
documento já é bastante revel~d~r:.. na medida e~ res brasileiras, crian,ças e adolescentes é praticada
que denuncia originar-se a prostltulçao do lado brasl- em toda a região da tríplice fronteira abertamente.
leiro, já que as adolescentes são brasileiras, tanto Não há qualquer constrangimento, não se verifican-
quanto os donos das casas de prostituição, os agen- do.qualquer temor de punição. o comércio sexual de
ciadores e, na maior parte, os clientes dessas casas. mulheres, crianças e adolescentes é praticado à luz

A solução apontada sugere a priorização de do dia, com absoluta segurança. Elas são agencia-
medidas preventivas tendentes a aumentar a fiscali- das no Brasil para trabalhar em restaurantes, lan-
zação de fronteira, o que seria, obviamente, da com- chonetes, lojas no Paraguai; s6 que, ao chegarem,
petência da União. E, relativamente ao nívellegislati- são vendidas por 150 a 200 mil guaranis.
vo, a sugestão é no sentido de aperfeiçoar-se a le- Além do comércio de mulheres, prostituição in-
gislação criminal, tomando mais s~ve~a a re'pr~ssão fantil, tráfico de drogas, várias morrem nesses luga-
à prostituição infanto-juvenil no territóno bra~lIelro. res, e, segundo elas 'mesmas denunciam, a política

Julgamos, no entanto, que essas me~ldas, por paraguaia não faz nada, nem investiga tais homicídios.
si sós, não seriam sUfi~ientes. ~ar~ equacionar, de L.K.K., menor ontem resgatada, afirma que há
vez, esse problema e, dai, a sohcitaçao q~e ~aço, para um cemitério clandestino nos fundos do "quilombo",
que a Comissão Extema, que ora se pleitela:_melhor onde são enterradas as pessoas que ali são mortas,
se inteire das condições reinantes naquela,reglao, ~~ Essa mesma adolescente diz que, no espaço de trin-
o objetiv~ de ~ue sejam. implantadas medidas de~~itl- ta dias, presenciou quatro assassinatos, que serviam
vas e unIVersais, extensIvas a todas as outras regl?S~ como uma espécie de aviso para aquelas que pen-
brasileiras em que as crianças e adolescentes brasllel- sam em fugir dali.

ras são sexualmente explorada~. . , , Os donos dos prostíbulos pagam sernanalmen-
._ Realme~t~, em recente visita que fiZ ~qu:la re- te uma taxa de seg'urança, calculada por cabeça,

glao, na condlçao de coordenadora da Comlssao Ex- vale dizer por mulher menina e adolescente manti-
terna que está investigando as condições em. q~e se do no prdstíbulO. Em 'caso de fuga de alguma' das-
encontram os brasileiros pre~os .no Paraguai, tl~e a sas mulheres, a própria polícia a recolhe e a devolve
opo~u~idade de ,receber denu~clas de qu~ meninas ao seu dono, que, por sua vez, pune e castiga a fugi-
brasileiras de ate 12 anos de Idade estanam sendo f
forçadas à prática da prostituição nas cidades para- Iva.
guaias de Santa Rita, Laranjal, Santa Rosa e Her
nandárias, neste última com requintes de sofisticado
aparato para-militar, com seguranças armados de
metralhadoras para garantir.a ordem nos bordéis e
manter a condição de escravidão em que se encon-
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem v;
Ex' a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do oraçk)r.) - Sr. Presidente, já que V. Ex!' pro
cedeu à leitura do item 1 da pauta, solicito que deter
mine o encerramento dos trabalhos das Comissões,
a fim de que possamos ter em plenário número sufi
ciente de Parlamentares para deliberar sobre maté
ria da maior importância para o País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aco
lhendo a ponderação de V. Ex!', determino, nos ter
mos regimentais, que as Comissões encerrem seus
trabalhos, pois já demos início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Roraima

Alcaste Almeida - PFL; Elton Rohnelt - PFL;
Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - PPB; Moi
sés Lipnik - PTB; Robério Araújo - PFL; Salomão
Cruz-PSDB.

~Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PSDB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco - PDT; Murilo Pinhéiro - PFL; Raquel Capibe
ribe - PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Gue
des-PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil- Bloco
PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco 
PMDB; Geraldo Pastana - Bloco - PT; Gerson Pe
res - PPB; Giovanni Queiroz - Bloco - PDT; Hilário
Coimbra - PSDB; José Priante - Bloco - PMDB; Ni
cias Ribeiro - PSDB; Olavo Rocha - PSDB; Paulo Ro
cha - Bloco - PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro
Gomes - Bloco - PCcIoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonait

.Átila Lins - PFL; Euler Ribeiro - PFLj João
Thomeé Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Fernando
- PSDB; Pauderney Avelino - PFL.

Acre

Emnio Assmar - PPB; João Tota - PPB.

Maranhão

Neiva Moreira - Bloco - PDT.

ceará

Raimundo Gomes de Matos - PSDB.
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Piauí

Heráclito Fortes - PFL.

Paraíba

Efraim Morais - PFL.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Severino Cavalcanti 
PPB; Silvio Pessoa - Bloco - PMDB.

Bahia

Colbert Martins - Bloco - PMDB; João Carlos
Bacelar - PFL; Luiz Alberto - Bloco - PT; Walter Pi
nheiro - Bloco - PT.

Minas Gerais

Joana Dare - Bloco - PT; Octavio Elisio 
PSDB; Wagner do Nascimento - PPB.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - PTB; Marcus
Vicente - PSDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira - PFL;
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista
- PFL; Carlos Santana - Bloco - PT; Eurico Miranda
- PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçal-
ves - PTB; Fernando Lopes - Bloco - PDT; Flávio
Palmier da Veiga - PSDB; Francisco Silva - PPB;
Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira
Feghali - Bloco - PCdoB; João Mendes - PSDB;
Jorge Wilson - PSDB; José Carlos Lacerda - PSDB;
José Maurício - Bloco - PDT; Laprovita Vieira 
PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lirid
berg Farias - Bloco - PCdoB; Marcia Cibilis Viana 
Bloco - PDT; Milton Temer - Bloco - PT; Miro Tei
xeira - Bloco - PDT; Noel de Oliveira - Bloco 
PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB;
Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB;
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Rubem Miranda 
PFL; Sergio Arouca ~ PPS; Simão Sessim - PSDB;
Vanessa Felippe - PFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man ..: Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - Bloco 
PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Fer
reira - Bloco - PMDB; Antonio Carlos Pannunzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco - PT; Arnaldo Faria
de Sá - PPB; Ary Kara - Bloco PMDB; Carlos Apoli
nário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobri-



Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Marçal Filho
- Bloco - PMDB; Marilu Guimarães - PFL; Marisa

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco - PT; Murilo Domingos 
PTB; Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma.:.. PTB; Rogério Silva - PFL; Tetê
Bezerra - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz -. ~!Qco. ,.." PCdoB; Augusto
Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico
Vigilante· - Bloco - PT; Jofran Frejat - PPB; Maria
Laura - Bloco - PT; Osório Adriano - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; João Natal 
Bloco - PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan
- Bloco - PMDB; Marconi ·Perillo - PSDB; Maria Va
ladão - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco - PtII'DB; Or
cino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedro Canedo 
PL; Pedro Wilson - Bloco - PT; Rubens Cosac 
Bloco - PMDB; Sandro Mabel - Bloco - PMDB; ViI
mar Rocha - PFL.
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nho - PFL; Cunha Lima - PPB; Dama Figueiredo - Serrano - Bloco - PMDB; Nelson Trad-- PTB; Oscar
PSDB; De Velasco - BlOCo - Prona; Delfim Netto - Goldoni·- Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - PFL.
PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araujo - Blo- P ná
co - PMDB; Eduardo Coelho - PSDB; Eduardo Jor- ara

. ge - Bloco - PT; Fausto MarteUo - PPB; Fernando Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo -
Zuppo - Bloco - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hé- PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antonio Ueno - PFL;
Iio Bicudo - Bloco - PT; Hélio Rosas - Bloco - Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; OU-
PMDB; Ivan Valente - Bloco - PT; Jair Meneguelli - ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida Cesa!' -
Bloco - PT; João Paulo - Bloco - PT; Jorge Tadeu Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli -.: Bloco - PDT;
Mudalen - PPB; José Anibal - PSDB; José Augusto Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - BIoco-
- Bloco - PT; José Coimbra - PTB; José de Abreu - PMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB; Lu-
PSDB; José Genoíno - Bloco - PT; José Machado - ciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Bloco - PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; Jurandyr Mauricio Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann
Paixão - Bloco - PMDB; Koyu lha - PSDB; Lamarti- - PSDB; Moacir Micheletto -.Bloco - PMOB; Ned-
ne PoseUa - PPB; Luciano Zica - Bloco - PT; Luiz $on Micheleti - Bloco - PT; Nelson Meurer - PPB;
Gushiken - Bloco - PT; Luiz Maximo - PSDB; Mar- Odilio Balbinotti - PSDB; Paulo Bernardo - Bloco -
ceIo Barbieri - Bloco - PMDB; Marcos Vinicius de PT; Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johnsson -
Campos - PFL; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; PSDB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Gornyde -
Marta Suplicy - Bloco - PT; Michel Temer - Bloco - Bloco - PCdoB; Werner Wanderer - PFL.
PMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Pedro Vves - santa Catarina
Bloco - PMDB; Ricardo Izar - PPB; Salvador Zim-
baldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Sou- Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMOB; Dercio
za - Bloco - PT; Tuga Angerami - PSDB; Vadãoo Knop - Bloco - PDT; Edinho Bez - Bloco - PMDB;
Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Edison Andrino - Bloco - PMOB; Hugo Biehl- PPB;
Cascione - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Ma-
Wagner Salustiano - PPB; Welson Gasparini - rio CavaUazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco - PT;
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB. Neuto de Conto - .Bloco - PMDB; Paulo Bauer 

PFL; Paulo Gouvêa - PFL; Serafim Venzon - Bloco
- POT; Valdir Colatto - Blocp - PMOB; Vânio dos
Santos - Bloco - PT

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco - PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Oipp - Bloco 
PDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB;
Carlos Cardinal - Bloco - POT; Darcisio Perondi 
Bloco - PMDB; Enio Bacci - Bloco - POT; Esther
Grossi - Bloco - PT; Ezidio Pinheiro - PSOB; Fetter
Junior - PPB; Jair Soares - PPB; Jai'bas Lima 
PPB; Luís Roberto Ponte - Bloco - PMDB; Luiz Mai
nardi - Bloco - PT; Matheus SChmidt - Bloco - PDT;
Miguel R~ssetto - Bloco - PT; Nelson Harter - Bloco
- PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein 
Bloco - PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel
- Blocó - PMDB; Renan Kurtz - BlOCo - PDT; Val
deci Oliveira - Bloco - PT; Waldomiro Fioravante 
Bloco":' PT; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa
se à vot~ção, uma vez que o painel registra o com
parecimento de 257 Srs. Deputados.

.0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conti
nua em votação o requerimento para criação da co
missão externa. Corno votam os Srs. Líderes?
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. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- quetinhonha do Estado de Minas Gerais na
são do orador.) - Sr:'Presidente, o PSDB vota favo- área -de atuação da Superintendência do
ravelmente considerando ser essa iniciativa da De- Desenvolvimento do Nordeste - SUPENE;
putada Dali'la Figueiredo da maior importância para o tendo pareceres: da , pela aprovação deste,
País. Esta Casa não se pode ausentar desse impor- e pela rejeição dos de nlls 28/95 e 255/95;
tante debate. apensados, contra os votos dos Srs. Eliseu

O SR. NELSON MEURER (PPB - PRo Sem re- Moura, João Leão e Mário Negromonte (Re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota ·sim·. lator: Sr. Nilmário Miranda); e da Comissão

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO. de Constituição e Justiça e de Redação,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
Parlamentar de Oposição vota favoravelmente à ma- ca legislativa deste, e dos de nlls ~8/95 ?
téria e considera a questão da maior relevância. Não 255/95, apensados (Relator Sr. Ibrahlm Abl-
s6 votamos a favor, como consideramos a iniciativa Ackel).
altamente relevante e manifestamos nosso integral O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
apoio. a palavra para uma questão de ordem.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB V. Ex.• a palavra.
vota favoravelmente ao requerimento e cumprimenta O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT - RJ. Sem
a Deputada Dalila Figueiredo pela iniciativa positiva revisão do orador.) - Sr. Presidel'Jte, solicito seja in-
em relação a um tema tão importante para a evolu- cluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei nl! 380-0,
ção social do nosso País. de 1991. Nós já ouvimos o Líder, mas peço a V. Ex.•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como que consulte os outros Líderes para averiguar se há
vota o PFL? oposição. Se os Srs. Líderes nos facultarem a inclu-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL ~ PE. são, retiraremos a Emenda nll 2.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anun-
esta matéria tem sido motivo de grandes denúncias ciei o item exatamente para consultar os Srs. Líderes.
na imprensa brasileira - falada, I3scrita e televisiona- . Há uma questão de ordem encaminhada à
da - o que tem gerado reflexos até mesmo na im- Mesa, aos Srs. Parlamentares e aos Srs. Líderes, a
pre.1sa internacional. respeito da colocação, ainda na pauta de hoje, do

Freqüentemente, diz-se que o Brasil te,:" sido Projeto de Lei nll 380-B, de 1991, que dispõe sobre a
vítima da prostituiçao infantil, que assola vánas re- criação do Fundo de Recuperação Econômica da
giões do País, sobretudo as regiões fronteiriças. Região Noroeste, no Estado do Rio de Janeiro, e dá
Esta Comissão Externa, criada para averiguar a outras providências.
questão da prostituição infantil em Ciudad Del Este, Em resposta à questão de ordem, registrei que,
fronteira com o Brasil e, acredito, em Foz do Iguaçu, se todos os Líderes estiverem de acordo e não hou-
do lado brasileiro, é da maior importância, para po- ver nenhuma objeção, colocaria o projeto ainda na
dermos fazer um diagnóstico e tomar as medidas ca- Ordem do Dia de hoje. Se houver objeção, apresen-
bíveis, evitando que fatos dessa natureza continuem tei apenas o projeto para pautar.
ocorrendo em nosso País. O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

Nesse sentido, o Partido da.Frente Liberal é fa- palavra pela ordem.
vorável à constituição dessa Comissão Externa e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
vota ·sim" ao requerimento. Ex.• a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
Parlamentares que estiverem de acordo com o re- são do orador.) - Sr. Presidente, antecipando-me
querimento permaneçam como se acham. (Pausa.) aos demais Líderes, em função de' entendimento

.APROVADO. que travamos, quero dizer que o PSDB apóia a pro-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retomo posta do ilustre Deputado Miro Teixeira para a inclu-

o item I da pauta, que diz respeito ao Projeto de Lei são desse projeto em Ordem do Dia e solicito aos
nll 4.695-A, de 1994. demais Líderes que sigam o mesmo caminho.

Continuação da discussão, em turno O SR. PRESIDENTE (Michel Temer). - O
único, do Projeto de C$i nll 4.695, de 1994, PSDB aprova o pleito.
que dispõe sobre a inclusão do Vale do Je- Como votam os demais Líderes?
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O SR. NELSON MEURER (PPB - PR. Sem re
visão do orador.) - O Partido Progressista Brasileiro
vota "sim".

o SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui procu
rado pela minha bancada de Minas Gerais, de que
temos tido um apoio muito firme, pelo seu'trabalho,
lealdade e coerência, pelo Senador Francelino Pe
reira e pela nobre Senadora Júnia Marise, que vai
tratar dessa matéria.

Realmente não é uma questão partidária. Por
tanto, o Partido da Frente Liberal, quanto ao Vale do
Jequitinhonha, deixará a questão em aberto. O Uder
tem a sua posição pessoal em relação ao Nordeste.

Quero, neste instante, conclamar aqui a um
bom senso. Acredito que essa questão do Nordeste
interessa d. todo o Brasil. Não é questão de uma re
gião, é questão d~ um país. Não adianta um Brasil
rico e desenvolvido, tendo o Nordeste pobre, miserá
vel, como as regiões mais pobres da África. Tam
bém é assim o Vale do Jequitinhonha, em Minas Ge
rais. Nós todos reconhecemos isto.

O que não se admite, Sr. Presidente, é que,
neste momento em que se discute tema tão impor
tante, incluam-se várias emendas sobre outras re
giões. Já se tem aqui, mas vale salientar que a pri
meira emenda é do Rio de Janeiro. Por outro lado,
ressalto essa patemidade do noroeste do Rio de Ja
neiro, que é outro projeto, veio primeiro, e agora
também o norte do Espírito Santo. Depois vem o
Vale do. Ribeira, em São Paulo. Todas são igualmen
te regiões pobres.

No entanto, hoje, os recursos da SUDENE são
tão escassos e parcos, que não dão nem para aten-

,
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- buição de recursos no País. q Partido Socialista

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS aprova o Brasileiro tem um~ base forte no Nordeste. Conhe-
pedido. cendo o nortá e'o· noroeste do Estâdo do Rio de Ja-

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem neiro hoje, uma das regiões mais pobres do Brasil,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim". obviamente não poderia, em meu nome· pessoal,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como deixar de encaminhar favoravelmente. Entretanto, a
vota o PMN? pedido de parte de nossa bancada, o Partido Soeia-

O SR. WAGNER 'ROSSI - Sr. Presidente, lista Brasileiro deixa a questão em aberto, e o Uder
peço a palavra pela ordem, para um esclarecimento. encaminha favoravelmente em seu nome.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. A Liderança vota "sim", mas deixa a matéria
Ex.• a palavra. 'em aberto para a bancada.

O SR. WAGNER ROSSI (BloeoIPMDB - SP. O· SR. ARLINDO VARGAS (PTa - RS. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a inclusão revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
da proposta citada não exclui a apreciação de emen- "sim".
das como aquela que inclui também o norte do Espí-
rito Santo? '

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
mos votando a união do Jequitinhonha. Não excluí
mos a possibilidade de emenda ao projeto do Jequi
tinhonha.

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, por
terem os temas uma certa relação - todos tratam de
inclusão de áreas mais pobres dos vários Estados
numa área de proteção especial, que é a SUDENE 
, queremos ter a garantia, e a bancada do Espírito
Santo tem insistido nisto, de que também seja apre
ciada a inclusão do norte do Espírito Santo na apre
ciação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consul
to V. Ex.' sobre a existência de emenda a respeito
do assunto.

O SR. WAGNER ROSSI- Há, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então

será mantida a Emenda nll 3, que inclui os Municí
pios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, MarilAn
dia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, Pancas,
Sooretama, Alto Rio Novo, Águia Branca, São Ga
briel da Palha, Vila Valéria, Jaguaré, Manten6polis,
Barra do São Francisco, Vila Pavão, Água Doee do
Norte, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da
Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Pon
to Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da re
gião norte do Espírito Santo.

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, ten
do em vista a atenção a esse interesse da,bancada
do Espírito santo do PMDB, também somos favorá
v~is à pretensão da nobre bancada do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os demais Uderes?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador~) - Sr. Presidente, obviamen
te, essa mlÚéria vira polêmica quando discute distri-
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der às necessidades dos no.ve Estados do Nordeste Essa é a nossa participação, Sr. Presidente.
e do norte de Minas Gerais. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apenas

Proponho que retiremos esse projeto e procu- quero ouvir do líder Inocêncio Oliveira se está de
remos ouvir as autoridades, como o Superintendente acordo com a inclusão. Reconheci a proposta, como
da SUDENE, para verificarmos sua opinião sobre anunciei no início. Se todos os líderes estiverem de
essa matéria. Deveríamos também ouvir o Ministro acordo, eu incluirei este Projeto de Lei n2 380-B, de
do Planejamento, representando o Governo, para 1991, que diz respeito ao noroeste do Rio de Janei-
que assim pudéssemos ter um projeto rnais equâni- ro. Havendo um líder que se oponha, não o coloca-
rne, mais justo e que pudesse atender aos verdadei- rei em votação.
ros interesses do País. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

Preocupa-me neste momento abrir uma exce- te, o Partido da Frente Liberal não vai fazer questão
ção para uma determinada região - justa, aliás - e sobre isso, já que entraram o Vale do Jequitinhonha,
que depois venha"m outras regiões e possam dilapi- o noroeste do Rio de Janeiro e o norte fluminense.
dar recursos de uma região tão pobre como a nossa. (Palmas.)

Sr. Presidente, a questão do Nordeste não é Proponho a V. Ex.- que pergunte aos Srs. lf-
simplesmente a de uma região. É uma questão do deres se concordam com a retirada de todos os pro-
Brasil. Por isso, neste instante, acho que o melhor jatos, para se estudar uma maneira comum de se
caminho seria retirar todos os projetos, chamar o Su- che'gar a um grande entendimento em relação a es-
perintendente da SUDENE e o Ministro do Planeja- sas e às demais regiões do País, em vez de se votar
mento para se chegar a uma posi'lão comum, por- hoje essa divisão Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e
que fodos achamos que devemos desenvolver as re- Centro-Oeste. Este Plenário não deve traduzir senti-
giões mais pobres. O Vale do Jequitinhonha é uma mentos de uma região, mas de um Brasil justo, fra-
dessas regiões; o noroeste do Rio de Janeiro é outra terno, mais solidário, desenvolvido equanimemente,
região. sem miséria.

A Deputada Rita Camata e o Deputado Nilton O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O líder
Baiano estiveram comigo, mostrando que 23 Municí- Inocêncio Oliveira não se opõe à apreciação do pro-
pios do norte do Espírito Santo estão com uma seta jato que trata da região noroeste do Rio de Janeiro.
terrível, quase todos incluídos no Comunidade Soli- Como vota o líder do Governo?
dária. São, portanto, Municípios paupérrimos, assim O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-
como o Vale do Ribeira, em São Paulo, uma outra são do orador.) - Sr. Presidente, é notório que nesta
região também muito pobre. matéria o Govemo não irá interferir.

Sr. Presidente, se é para apresentar tantas Em primeiro lugar, estou tranqüilo porque pro-
emendas sobre um projeto que inclui apenas uma curei o Secretário da Mesa para certificar-me se ha-
região, seria melhor que fosse retirado de pauta e se via alguma emenda retirando o Nordeste da zona de
d.iscutisse, em globo, todo o assunto, para que o pro- incentivo. Não há. Isso é bom.
jato, quando viesse a plenário, já tivesse um acordo Em segundo lugar, estou absolutamente tran-
não só entre os Parlamentares, mas com o próprio qüilo, porque creio que todos os Estados.e Regiões
Governo. Assim, o Governo se comprometeria a au- brasileiras têm suas carências e deficiên~ias. Evi-
mentar os recursos da SUDENE para que pudésse- dentemente, não seria este o momento de buscar
mos fazer face a essas novas regiões que vão ser uma divisão na base governista em função de uma
incorporadas, porque não vamos vender ilusões. .posição que não foi acertada antes, não havendo
Com o orçamento da SlIDENE, o Vale do Jequiti- hegemonia. Conseqüentemente, Sr. Presidente, o
nhonha, o norte do Espírito Santo, o noroeste do Rio Governo não vai interferir diretamente neste ponto.
de Janeiro e o Vale do Ribeira, em São Paulo, não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
vão desenvolver-se, pois faltam recursos. está incluído o projeto. A proposta do líder Inocên-

Acredito que o melhor caminho é este: chamar cio Oliveira será avaliada a seguir.
o Superintendente da SUDENE, o Banco do Norcles- Portanto, está em votação o Projeto de Lei n2

te, o Ministro do Planejamento e, em conjunto, fazer- 4.695-A; de 1994, que trata do Vale do Jequitinho-
mos um estudo para verificar o melhor caminho a nha.
segu:r para que, ao aprovarmos um projeto, possa- Em face da proposta do líder InocênCio Olivei-
mos dar o instrumento necessário para os resultados ra, sugiro aos Srs. Líderes que, enquanto discuti-
que todos desejam. mos, examinem se querem retirar os projetos ou
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não. Se houver pleito de retirada, irei submetê-lo ao A eminente Deputada Rita Camata apresenta
Plenário.. . emenda que deve ser discutida em separado e tam-

Há oradores inscritos para discussão. bém merece nossas considerações. S. Ex' procura
O SR. AécIO NEVES - Sr. Presidente, peço a incluir na área da SUDENE vários Municípios do Es-

palavra pela ordem. pírito Santo que são contínuos ao sul da Bahia. Há
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. lógica. Há fundamento histórico, jurídico, político e

E~ a palavra. social.

O SR. AéCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- Sr. Presidente, SrIls e Srs. Deputados, essa é.a
são do orador.) - Sr. Presidente, na verdade, hoje razão da nossa argumentE!-ção. A inclusão dos Muni-
estamos dando seqüência a uma votação que foi in- cípios do Vale do Jequitinhonha na área da SUDE-
terrompida há algumas semanas, em que havia sido NE tem fundamentos históricos, políticos e sociais.
apresentado um requerimento de retirada de pauta. Historicamente, a SUDENE foi criada pelo Presiden-
Até aquele momento, se não estou enganado - e te Juscelino Kubitschek para atender à área do Polí-
peço à Secretaria da Casa que, por favor, nos escla- gono da Seca. Portanto, todos os Municípios abran-
raça -, esse requerimento havia sido rejeitado, mas gidos pelo Polígono seriam incluídos. Estados nor-
cinco Parlamentares, segundo me informa a nossa destinos - aí saúdo os eminentes Deputados Luís
assessoria, já haviam feito pronunciamentos dentro Eduardo e Inocêncio Oliveira - não estavam incluí-
da discussão do projeto. dos, como não está incluída no Polígono da Seca a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex' Região Metropolitana de Recife. A região litorânea
tem razão. da Bahia também não era para ser incluída na área

O SR. AéCIO NEVES - Eu gostaria de confir- de atuação da SUDENE, mas, por pressões legíti-
mar com V. Ex', para que fique bastant~ ~Iaro: es- mas, o Estado da Bahia foi t~o incluído.

ses cinco Parlamentares que já falaram certamente Minas Gerais, esta é uma injustiça histórica, ti-
se somarão aos que falarão e contarão, obviamente, nha sua área seca, e os Municípios daquela região
para o número mínimo necessário à apresentação 'foram incluídos também. No entanto, houve um erro
de um requerimento de encerramento de votação. _ aliás, não diria erro, Sr. Presidente, mas uma con-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Corre- seqüência dos tempos passados. Naquela época,
tíssimo. não havia essa universalização da comunicação.

O SR. AÉCIO NEVES - Creio que devemos Muitos Municípios mineiros do Jequitinhonha não
continuar a discussão. &ceitaram sua inclusão. na área do Polígono da

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Seca. Isso foi feito por motivo que hoje não nos pa-
do a palavra, para falar a favor da proposição, ao rece lógico, mas na época havia uma razão: pensa-
Deputado Israel Pinheiro. va-se que seria uma diminuição do prestígio do Mu-

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB _ MG) _ Sr. nicípio, seria uma confissão pública e notória de que
Presidente, SrAs e Srs. Deputados, primeiro é preci- o Município·era pobre e sem perspectiva de desen-
so esclarecer o que estamos discutindo. É um proje- volvimento. Portanto, muitos mineiros, em sua argú-
to do Senado que autoriza a inclusão na área da SU- cia, afastaram-se do Polígono da Seca e, em conse-
DENE de alguns Municípios mineiros do Vale do Je- qüência, não incluíram seus Municípios na área da
quitinhonha. SUDENE.

A eminente bancada do Estado do Rio de Ja- Hoje, Sr. Presidente, está comprovado histori-
neiro tem outro projeto, que procura incluir alguns camente que o Polígono da Seca foi definido sobre-
Municípios do norte fluminense na mesma área de tudo em função do índice pluviométrico. E o índice'
incentivo que tem o Estado do Espírito Santo. São pluviométrico da região do Jequitinhonha é exata-
incentivos completamente diferentes dos da SUDE- .mente o mesmo - e é isto que faz doer - do sertão
NE. Em 1974, o Presidente Emesto Geisel baixou baiano e do sertão de Pernambuco. Assim, o mineiro
decreto que criava incentivos ao desenvolvimento do do Jequitinhonha fica perplexo e não consegue en-
Espírito Santo: todo o imposto de renda gerado no tender porque uma região socialmente sofrida em ra-
Estado poderia ser ali reaplicado. É o que o Estado zão do índice pluviométrico não se encontra na área
do Rio deseja, e concordamos, Sr. Presidente. Mas da SUDENE. Por outro lado, no Baixo Jequitinho-
não há nada rel~cionado com o problema da SUDE- nha, ao lado de~Almenara, Salto da Divisa e Santo
NE. Antônio do Jacinto, temos a Bahia incluída na SU-



Setembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27811

DENE, enquanto O· lado de Minas, na divisa, não'
está.

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, causa
nos profunda tristeza essa grande injustiça, e os mi
neiros daquela região sofrida do Estado se sentem
diminuídos, sentem-se hoje, dia da grande discus
são, em desigualdade com seus conterrâneos da
Bahia.

É esse. ajuste histórico, Sr. Presidente, que
queremos fazer na tarde de hoje. Razões sociais
exigem a aprovação da matéria, e faço um apelo a
todos os que estão nesta Casa, que é o pulmão do
Brasil e da nossa democracia - aqui a sociedade
toda está representada -, porque são conhecidas e
notórias AS dificuldades da região com relação ao
seu desenvolvimento. É preciso que os benefícios
sejam concedidos para incentivar sua industrializa:
ção e seu desenvolvimento.

Para terminar, Sr. Presidente, existem também
razões políticas. Foi o Presidente Juscelino Kubits
chek que teve a grande visão nacional. E a sua cida
de, a querida Diamantina, está, por simbolismo, na
cabeceira do Jequitinhonha, é a primeira cidade do
alto das nascentes do Vale.

Hoje, este Plenário, tenho certeza, vai homena
gear o Presidente Juscelino Kubitschek, cujo aniver
sário se comemora no dia 12 deste mês, votando a
favor. Sim, vamos illcluir o Vale do Jpquitinhonha na
área da SUDENE, para beneficiar uma população
que tem o cr.édito de todos os Deputados aqui pre
sentes, para transformá-lo não no vale da miséria,
mas no do crescimento e da felicidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque

rimento sobre a mesa:
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 178, do Regimento Interno, encerramento da dis
cussão do PL nQ 4.695-A/94 (do Senado Federal)

sara das Sessões, 10 de setembro de 1997. 
Aécio Neves, Líder do PSDB - Wagner Rossi,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDBlPSDIPSUPRONA - Ibrahim Aki-Ackel,
Vice-Líder do PPB - Arlindo Vargas, Líder do PTB
- Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Neiva Morei
ra" Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPCdoB

Nilmário Miranda, Bloco Parlamentar
PT/PDTIPCdoB. -

, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Está encerrada a discussão.
O SR. INOC~NCIO ()L1VEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.- a palavra.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não farei
nenhum julgamento sobre a questão. Ela está aber
ta, e o Líder do PFL não manifestará sua posição,
conforme acordou com sua bancada. No entanto,
em nome da instituição e do Poder Legislativo, a que
pertencemos, vou levantar uma questão de ordem.

A Súmula de Jurisprudência nº 1 da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação diz o seguin
te:

1 - Entendimento:
a) Projeto de lei de autoria de Deputado ou Se

nador que autoriza o Poder Executivo a tomar deter
minada providência que é de sua competência ex
clusiva e inconstitucional.

Sr. Presidente, mais do que isso, a súmula do
Supremo Tribunal Federal que determinava que a
sanção pelo Sr. Presidente da República corrigia o
vício da inconstitucionalidade foi cancelada. Então,
esSa súmula não está mais em vigência. E esse pro
jeto é claro.

Era o que queria quando pedi para retirá-lo da
pauta, para que pudéssemos analisar melhor a sua
constitucionalidade e encontrarmos uma maneira de
sanar esse vício.

Está dito aqui:
Para os efeitos da Lei nº 3.692, de 15 de de

zembro de 1959, que criou a SUDENE, fica.o Poder
Executivo autorizado...

Ora, Sr. Presidente, o Poder Executivo já tem
essa autorização. Está incluído nessa Súmula de Ju
risprudência nº 1 da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, que diz ser inconstitucional o
projeto. Um membro da Comissão de Constituição e
Justiça relatou-me que, quando consultado para dar
parecer sobre a constitucionalidade do mesmo, não
aceitou, por ter certeza da sua inconstitucionalidade.

Portanto, é esta a questão que 'quero levantar
para V. Ex.1I ,

O SR. ÀÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1I a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. Depu
tados, como sabem V. Ex.ªs tenho enorme respeito



Parágrafo único. O Poder Executivo
fica também autorizado a incluir na área de
atuação da Sudene, para os efeitos disJ)9s
tos no caput deste artigo, os municípios de
São João da Barra, Campos, Italva, Cardoso
Moreira, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoa
na, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula,
São Fidélis, Varre e Sai, Santo Antônio de
Pádua, Aperibe, ItàOeara, São José de Ubá,
Quissamã, Miracema, Cantagalo, Cordeiro,
São Sebastião do Alto, Santa Maria Madale
na, Carmo, São Francisco do Itabapuá, Ma
caé, todos do Estados do Rio de Janeiro."

Sala das Sessões, - Fernando Lopes - Bloco
Parlamentar PTIPDT/PCdoB - Alcione Athayde 
Vice-Líder do PPB - Wagner Rossi - Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSUPRONA.

EMENDA NR 3, DE 1997

Dê-se ao-art. 12 do Projeto de Lei n2 4.695-A,
de 1994, a seguinte redação:

"Art. 12 Para os efeitos da Lei n2 3.692,
de 15 de dezembro de 1959, fica o Poder
Executivo autorizado a incluir na área de
atuação da Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE, os' municí
pios de Alamenara, Araçuaí, Bandeira, Beri
lo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Carar,
Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho,
Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas,
Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício dos
Santôs, Felisburgo, Francisco Badaró, Ita
marandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequiti-

Ao Projeto de Lei n2 4.695-AI94, do
Senado Federal, que dispõe sobre a in
clusão do Vale do Jequitinhonha do Esta
do de Minas Gerais na área 'de atuação da
Sudene.

Inclua-se no artigo 12 do projeto o seguinte pa-.
rágrafQ único:

"Art.

EMENDAN!!1

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:

27812 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1997

pelo ilustre Líder do PFL, Deputado Inocêncio Olivei- Para os efeitos da Lei nll 3.692, de 15 de de-
ra. Mas S. Ex.- fala de matéria vencida, Sr. Presi- zembro de 1959, fica o Poder Executivo autorizado a
dente. inéluir na área da atuação da Sudene, após ouvido o

Tenho em minhas mãos o parecer da Comis- Conselho Deliberativo do 'órgão, os municípios..•
são de Constituição e Justiça e de Redação desta Sala das Sessões, - Inocêncio Oliveira - Lí-
Casa~ a quem cabe opinar sobre a constitucionalida- der do PFL.

de dos projetos aqui votados. Em parecer elaborado EMENDA DE PLENÁRIO N2 2197
em reunião ordinária realizada na data de 6 de de
zembro de 1995, essa Comissão opinou unanime
mente pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa deste projeto. O Relator é o Deputado
Ibrahim Abi-Ackel, e, tenho certeza, não paira qual
quer dúvida sobre sua capacidade e seu conheci
mento jurídico e constitucional.

Portanto, Sr. Presidente, estamos no momento
de deliberar, reconheço que sobre tema polêmico.
Não o fosse, não estaria sendo discutido nesta Casa
ao longo dos últimos quarenta e tantos anos. É che
gado o momento de urna decisão. Reconhecemos
que existem posições contrárias e as respeitamos,
mas é preciso que, neste momento - e, sim, está em
jogo a responsabilidade desta Casa -, deliberemos,
aprovando ou não, ouvindo os argumentos favorá
veis e os argumentos contrários.

Considero, assim, intempestiva a questão de
ordem levantada pelo ilustre Líder Inocêncio Oliveira
e solicito a V. Ex.-, Sr. Presidente, que coloque ime
diatamente em votação este projeto.

O SR. PRÉSIDENTE (Michel Temer) - Res
pondendo à questão de ordem, embora considere
ponderáveis as razões oferecidas pelo Líder Inocên
cio Oliveira, sou obrigado.a rejeitá-Ia. E a faço, exata
e precisamente, em primeiro lugar, porque, como
lembra o Líder Aécio Neves, a matéria já está venci
da, e a Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação se manifestou; em segundo lugar, porque ain
da há instantes para a verificação da constitucionali
dade no processo legislativo. O Presidente da Repú
blica, ao sancionar, antes de examinar o mérito, exa
mina a constitucionalidade.

Portanto se S.· Ex.- entender inconstitucional,
vetará o projeto de lei. E, se ainda vencer esta maté
ria, resta a manifestação de ação direta ou indireta
de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Fe
deral.

Daí por que rejeito a questão de ordem levan
tada pelo nobre Líd.er Inocêncio Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa as seguintes Emendas de Plenário
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nhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta, gumas localidades demonstram que o fenômeno da
Mata Verde,. Medina, Minas Novas, Monte· seca ocorre de forma cíclica, intercalando anos se-
zuma, Novo 'Cruzeiro, Padre Paraíso, Pai· cos e chuvo'sõs, com períodos de intervalo de 3 a 6
m6polis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Ver· anos, e a previsão é que isto se estenderá até o ano
melho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria 2007.
do salto, santo "Antônio Jacinto, Senador Os municípios a serem incluídos na área de
Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio atuação da Sudene necessitam de incentivos dife-
Preto, Serro, Turmalina e Virgem da Lapa, renciados para promover o desenvolvimento da re-
da região do Vale do Jequitinhonha, no Es· gião norte do Espírito Santo, atenuando os desequi-
tado de Minas Gerais, e os municípios de líbrios intra e inter-regionais. Além disso, com a in-
Bàixo Guandú, Colatina, Linhares, Marilân- serção desses municípios na área da Sudene, novos
dia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, empregos serão gerados, aumentando a renda da
Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia população, e melhorando a disponibilidade hídrica
Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valéria,.. do rio Doce, para desenvolvimento da agricultura e
Jaguaré, Mantenópolis, Barra de··São Fran- agroindústria.
cisco, .. Vila Pavão,. Água. Doce do Norte, . .
Nova Venécia, São Mateus, Conceição da E~tendendo que_a Sudene fOi con~eblda co~o
Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporan- um órgao de promoç~o dom d?s?nvolvl~ent~, nao
ga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro levando e~ conta estntamente limites. regionais para
Canário a região norte do Estado do Espíri- sua atuaçao, estendendo-a ao contráno a áreas geo-
to Sant~ gráficas contíguas, com situação econômica e social

. decorrente da constância dos fenômenos climáticos, e
Justificação tendo em vista a grave situação dos municípios do nor-

A região norte do Espírito santo pOsslii esrac- -te do"Espírito SBnto, solicitamos a aprovação da pre-
terísticas geográficas e sócio-econômicas semelhan- sente emenda. - Rita Camata - Bloco Parlamentar
tes às do Nordeste. Tem os mesmos índices de pre- PMDBlPSDIPSUPRONA - Wagner Rossi - Vice-U-
cipitação pluviométrica do Polígono das Secas (entre der do Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSUPRO-
600 e 1.4oomm anuais) de acordo com as informa- NA - Arnaldo Madeira - Vice-Líder do PSDB -
ções do INEMET, e 60% dos seus municípios, se- Simara Ellery - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
gundo o mapa da fome elaborado pelo IPEA, têm PMDBIPSDIPSUPRONA - Colbert Martins - Bloco
mais de um terço de suas famOias em condições de Parlamentar PMDB/PSD/PSUPRONA - Haroldo
indigência com renda per capita inferior à média na- Llma- Bloco Parlamentar PTIPDT/PCdoB - Pedro
cional, que é de 3,42 salários mínimos. Irujo - Bloco Parlamentar PMDB/PSDIPSUPRONA.

A situação desoladora por que passa o norte O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
do Estado nos leva à necessidade de buscarmos so- oferecer' parecer às emendas de plenário ao projeto
luçõe8 emergenciais através dos órgãos do Governo em substituição à , concedo a palavra ao Sr. Deputa-
Federal. O desmatamento indiscriminado, com pos· do Nilmário Miranda.
terior uso do solo de forma desordenada e pouco efi· O SR. NILMÁRIO MIRANDA (Bloco/PT _ MG.
ciente, também tem causado acentuada degrada·
ção, resultando no empobrecimento da região, afe- Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
tando a produtividade das áreas cultivadàs, destrui. Presidente, esse projeto de lei do Senado Federal
ção das estradas, assoreamento dos mananciais, iniciou sua tramitação em 1992, há cinco anos. Foi
além de a irregularidade das vazões dos riachos, o aprovado no senado o projeto da Senadora Júnia
exces~ de água nos períodos chuvosos e a escas- Marise em 1!! de julho de 1994. Chegou a esta Casa
sez acentuada no período seco ocasionarem a des- e foi votado pela primeira vez na em 11 de -maio de
valorização das terras e a descapitalização dos pro- 1995; depois, pela Comissão de Constituição e Justi-
dutores rurais, principalmente os pequenos. ça e de Redação em 6 de dezembro de 1995, e, por

Nos últimos 15 (quinze) anos essa situação duas vezes, chegou a ser incluído na pauta da Or-
vem se agravando, e a região é uma das mais afeta- dem do Dia, mas por algum motivo foi retirado. Final-
das pela seca, em que pese fazer parte da região mente, em 24 de junho de 1997, iniciou-se o proces-
Sudeste, verificando-se em conseqüência o alastra- so de discussão desse projeto, agora concluído.
mento da miséria e o êxodo rural decorrente dela. O que propõe o projeto da Senadora J(mia. h'l"'

Os registros de precipitações pluviométricas em al- rise, aprovado pelo Senado e pelas C0missões



Do mesmo modo, como também rejeitamos
emendas em relação aos Municípios mineiros que
não passaram pelo mesmo estudo e pelo mesmo
processo, meu voto é pela rejeição. Reafirmamos o
compromisso de nossa bancada de, quando houver
um projeto de lei explícito para o Espírito Santo,
apoiar os colegas deste Estado que nos apoiaram,
desde o' primeiro momento. Este projeto de lei inclui
os Municípios do Vale do Jequitinhonha na área de
atuação da SUDENE.

Este é o meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

oferecer parecer às emendas de Plenário, ao Projeto
em substituição à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, concedo a palavra ao Sr. Deputa
do Alexandre Cardoso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, cabe proferir parecer às Emendas n2s 1,
2 e 3 ao Projeto de Lei n2 4.695, de 1994.

O parecer é favorável, tendo em vista não ha
ver inconstitucionalidade nem injuridicidade nem re
paros de técnica legislativa.

A questão da iniciativa não tem por que ser ar
güída, porque na verdade se autoriza a inclusão. En
tão, no meu entender, não há reparo a fazer. O pare
cer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela constitúcionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa para as três emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora- .
dores inscritos, para encaminhar a votação da matéria.

Para falar contra a proposição, concedo a pala
vra ao nobre Deputado José Lourenço,.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!s. e Srs. Depu
tados, tenho idade suficiente para conhecer a histó
ria deste País;

Quando da criação da SUDENE, inspiração
sem dúvida alguma do grande Presidente Juscelino
Kubitschek, os Estados que iriam pertencer à área
da SUDENE seriam os do Nordeste. Para viabilizar
seu apoio na Câmara dos Deputados, ainda no Rio
de Janeiro, inclui-se a região de Montes Claros a fim
de que o Nordeste pudesse ter o suporte da banca-

,
O Deputado Armando Costa apresentou, na ,

emenda que propõe' à inclusão de quinze Municí
pios. Nós a rejeitamos, uma vez que não houve o
mesmo estudo, a mesma análise, as mesmas condi
ções.

Meu voto é pela rejeição das emendas apre
sentadas. Por quê? A primeira, do Deputado Inocên
cio Oliveira, propõe que, ao invés de esta Casa deli
berar sobre a inclusão, que o faça Conselho Delibe
rativo da SUDENE. Ora, esse projeto já foi apreciado
pelo senado, pelas Comissões da Câmara, e agora
finalmente chega ao plenário da Câmara dos Depu
tados para a últi'ma decisão. Aprovar essa emenda
significaria a anulação de todo o processo.

Portanto, voto pela rejeição da Emenda nl! 1,
do Deputado Inocêncio Oliveira. .

A Emenda de Plenário n2 2, apresentada pelos
Deputados Fernando Lopas" Alcione Athayde e
Wagner Rossi, propõe a inclusão de Municípios do
norte fluminense na área de atuação da SUDENE.
No entanto, acabamos de acordar aqui que haverá
outro projeto não para incluir a SUDENE, mas esses
Municípios em ul:n-ootro~fumjo" ...

Portanto, võtó pela rejeição, uma Vez que há
acordo para votar um outro fundo que não esse.

Finalmente, em relação ao Espírito $anto, há
proposta de inclusão dos Municípios discriminados
na Emenda n2 3: Baixo Guandu, Colatina, Unhares,
Marilândia, 'Rio Bananal, São Domingos do Norte,
Pancas, Sooretarna, Alto Rio Novo, Águia Branca,
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'Casa? A inclusão de 45 Municípios do Vale do Je- São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, Mante-
quitinhonha na área de atuação da SUDENE nÓPolis, Barra de São f'rancisco,' Vila Pavão, Água

Devo esclarecer ainda que Minas Gerais já Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, Concei-
está irreversivelmente ligada à SUOENE, uma vez ção da Barra, Boa Esperançá, Pinheiros, Ecoporan-
que cinqüenta Municíp'ios do norte do Estado perten- ga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Caná-
cem a sua área de atúação. Há, inclusive, a AMAMS rio. São Municípios da região norte do Espírito San-
- Associação de Municípios da Área Mineira da SU- to.
DENE. São 150 projetos concluídos e 574 outros
projetos que se beneficiaram de incentivos fiscais no
norte mineiro.

"Trata-se de incluir 45 Municípios com as mes
mas características sociais do norte mineiro, ou seja,
as mesmas condições climáticas do solo semi-árido.

Devo adiantar também que esses Municípios
slopequenos e não têm como disputar com o Nor
dêSte'oslnvêstíirientos do FINOR, pois não dispõem
de infra-estrutura, estradas, energia e mão-de-obra,
para isso. Na verdade, esses Municípios querem in
centivos fiscais para projetos que lhes possibilitem,
pela primeira vez, algum tipo de desenvolvimento.
Contam com o apoio do Superintendente da SUDE
NE
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da de Minas Gerais, que votou favoravelmente ao olhar o Nordeste, olhem o Brasil. Será que o. Nordes-
projeto. Daí criou-se a SUDENE. te suportará mais uma vez a subtração dos seus re-

Minas é hoje, graças a Deus, ao trabalho de . cursos, já parcos, diminuídos, e .a ampliação de mi-
seus filhos, ao esforço de seus govemantes e aos seráveis na região?
instrumentos federais que lá têm atuado, ao longo Sr. Presidente, Srês. e Srs. Deputados, apelo
de vários anos, um Estado desenvolvido, mas com para o bom senso de V. EXªs. Peço que cada um tire
regiões ainda problemáticas. de lado as paixões e o interesse político local e

Sr. Presidente, Sr*s. e Srs. Deputados, nin- olhem o Brasil no seu todo. Honramo~ nossa história
guém pode deixar de identificar o Triângulo Mineiro por termos resolvido nossos problemas com com-
como região de Primeiro Mundo. Uberaba, Uberlân- preensão, com diálogo e tendo como visão maior a
dia, toda essa região de Minas Gerais é Primeiro unidade nacional.
Mundo! Será que Minas Gerais não tem condições Mas me parece, Sr. Presidente, que essa não
econômicas para desviar recursos de uma região é visão de muitos dos colegas. Refiro-me agora es-
para outra, e assim acelerar, alavancar o processo pecialmente aos gaúchos. Lembro-me de quando o
de desenvolvimento de regiões ainda com proble- Banco Sulbrasileiro quebrou, numa sexta-feira de
mas sociais? Claro que tem! Pergunto aos paulistas, manhã. Era eu o Líder do PFL, Pimenta da Veiga, o
paranaenses, gaúchos, catarinenses e cariocas: Líder do PMDB, e o Ulysses Guimarães, o Presiden-
onde está o grande parque industrial do País? te desta Casa. Aprovamos 500 milhões de dólares,

Um dia perguntaram a Helmut Kohl, Primeiro- depois mais quinhentos, para que fosse criado o
Ministro da Alemanha, por que aquela nação repas- Banco Meridional. Foram 1 bilhão de dólares em re-
sava 80% dos recurJOS recebidos pela Comunidade cursos federais. Peço aos gaúchos que tenham o
Econômica Européia aos países em desenvolvimen- mesmo gesto dos nordestinos para com o Rio Gran-
to, Portugal, Espanha e Grécia..E o Primeiro-Ministro de do Sul quando este enfrentava dificuldades. Se
da Alemanha respondeu: "Porque é do interesse na- assim agirmos, estaremos fazendo justiça não ao
cional da Alemanha que isso ocorra. A nossa expe- Nordeste, mas ao Brasil, ao interesse nacional.
riência indica que 70% desses recursos voltam para Solicito a todos os patriotas com assento nesta
a Alemanha quando nos compram tecnologia, servi- Casa que olhem menos cada região para olharmos
ços e bens duráveis." mais o Brasil no seu todo.

O desenvolvimento do Nordeste vai beneficiar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
quem? Beneficiará mais São Paulo, Minas Gerais, lar a favor concedo a palavra ao Deputado Sílvio
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Rio Gran- Abreu. .
de do Sul, os nossos tradicionais fornecedores den- O SR. SílVIO ABREU (Bloco/PDT - MG. Sem
tro desse quadro de barreiras alfandegárias que pro- revisão do· orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. De-
tegem fortemente a indústria, o comércio e os servi- putados, oxalá pudéssemos ter ainda entre nós
ços internos. Pretende-se, Sr. Presidente, que a Re- aquele brasileiro imortal, inesquecível, aquele minei-
gião mais miserável do País seja mais miserável ain- ro de todos os tempos que soube muito bem descor-
da. O que se quer é criar um clima de secessão no tinar os horizontes deste País, o Presidente Jusceli-
Brasil. Nós, do Nordeste, teríamos o Brasil como a no Kubitschek. Exatamente no dia de hoje, na ante-
madrasta que nos volta as costas para o processo véspera do seu aniversário de nascimento, o que
de desenvolvimento, no qual não estamos inseridos. imaginaria S. Ex.!! se aqui estivesse?

Se compararmos a renda per capita da Bahia, S. Ex.!!, que sl'lmpre se manteve solidário e a
Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pemambuco, Piauí, Ceará, favor dos excluídos, hoje certamente estaria a nos

I

Rio Grande do Norte e Maranhão com a dos Estados aconselhar, a clamar, em termos expressos e inarre-
do Sudeste, inclusive Minas Gerais, veremos uma dite- dáveis, pela aprovação desse projeto que beneficia
rença enorme. Que diferença enorme existe entre a os excluídos. Se outrora beneficiou os excluídos do
renda per capita do Norte, do Nordeste e do Centro- Nordeste, agora certamente aplaudiria esse meca-
oeste e a dos Estados mais desenvolvidos! E o que nismo capaz. de impedir a continuidade da situação
ser quer fazer, Sr. Presidente? O que se quer fazer é dos excluídos das Minas Gerais.
tomar a miséria mais miserável, é ampliar a miséria. Não estamos, como alguns poderiam dizer, a
Isso não atende aos interesses do País. pugnar pela divisão da miséria. Ao contrário. Sabe-

Chamo a atenção de todos com assento nesta mos, e até compreendemos os argumentos de al-
Casa, seja de que Estado forem, para que, antes de guns que poderiam opor-se a essa aprovação, que
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OS recursos da SUDENE são escasSQs. Mas não é O SR. HAROLDQ LIMA (BlocolPCdoB - BA.
bem assim. Alguns' poucos Municfpios são triste- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srts. e
mente injustiçados, como muitos do Nordeste. Só Srs. Deputados, vejo um panfleto que os colegas
que esses de Minas Gerais poderiam beneficiar-se distribufram que diz o seguinte:
dos recursos ainda existentes. Mais do que isso, cer- Para solucionar seus problemas sociais e eco-
tamente haverão de se beneficiar dos incentivos fis- nõmicos, o Vale do Jequitinhonha precisa ser inseri-
cais capazes de favorecer as áreas abrangidas pela do na SUDENE. Dessa foima a região passará a
própria Superintendência do Desenvolvimento do contar com projetos e programas de incentivo de
Nordeste. amplo alcance. Os recursos da SUDENE serão de

Esses incentivos fiscais propiciariam a implan- grande valia para investimentos em áreas como tra-
tação de novos órgãos do setor produtivo, novos balho, saúde, educação, moradia, etc.
em~reendilTlentos produtivos; interfeririam corTl? me- Meus colegas, infelizmente isso não é verdade.
camsmos geradores de empr~go, de desenvolwnen- Se isso fosse verdade, os Estados da Bahia ao Ma-
to, de p~.?gresso, de absorçao. de ~o-de-obra ~ ranhão, que estão na SUDENE há muitos anos, des-
uma reglao altamente carente, Inexplicavelmente In- de I f" f d d t" bl
justiçada, que ainda exige o direito a dias melhores, . .que e a 0ô

l ~n a a'l e~ anadm coTm ~ro ~masrtso-
" . . I"dá . . f CI8IS e econ micos so uClona os. enam Impo an-

mais justos, mais so I nos, mais ratemo.s. . tes investimentos na área de trabalho, na área de
Como membros desta C8.$8 Legislativa, ao saúde e educação. E não há nada disso compa-

aprovarmos esse projeto, estarfamos cumprindo nheirosl '
mais uma vez um dever indeclinável, indelével, ina- .
diável. Por todas estas razões, em nome desse pas- . Ao votar, V. E~s." precisam ter isso em men~e.
sado, das injustiças que ainda estão sendo cometi- A mim me parece eXistir um processo de enganaçao
das contra aquela região de Minas Gerais, os oepu- e?1 curso,: Pre1ende-se vender a id~~a de que se está
tados haverão de ter a sensibilidade suficiente ne- ajudando a área do Vale do Jequltmhonha, quando
cessária e imprescindível para dizer ·sim· à ap~va- na verqade, ~inda q~e exista boa-fé, jogam-s~ nos
ção dessa matéria. braços ~os mlserá~els os d7sgraç?~os, para juntos

Longe de ser crivei ou admissfvel qualquer pe- sucumbirem na mais vexatória penuna.
cha de inconstitucionalidade, o projeto é claro, crista- Minas Gerais tem o segundo PIB do Pafs. Se
Iino e invulnerável sob esses aspectos. Ele foi am- houvesse pressão política por parte dos Deputados
piamente analisado por esta Casa, percorreu todas e do povo de Minas Gerais sob o Govemo do Esta-
as Comissões a que devêria se submeter. E nelas do, seria fácil, com o segundo PIB do País, corrigir
mereceu e logrou todos os pareceres favoráveis as distorções de pobreza existentes em determinada
após longos, profundos e acurados exames, inclusi- área. Não é abrindo mão das responsabilidades so-
ve pela Comissão de Constituição e Justiça e de Re- bre o Vale do Jequitinhonha e entregando-o a quem
dação, que opinou expressa, clara e inequivocada- não ertá cumprind9 com suas obrigações no. Nor-
mente pela juridicidade, boa técnica legislativa e deste - por absoluta falta de recursos - que vamos
constitucionalidade. resolver, como aqui está escrito, os problemas do

Por todas essas razões, Sr. Presidente, em Vale do Jequitinhonha. Existe, sim, um processo de
nome deste longo passado que vem significando empulhação da consciência. Na verdade, muitos de-
esta fraterna existência da Superintendência do De- Ies, inclusive Prefeitos e moradores do Vale do Je-
senvoMmento do Nordeste em relação aos Municf- quitinhonha, estão acreditando que isso é verdade.
pios que já atende, mas, sobretudo, em nome do Mas não o é.
presente e do futuro, talvez m!Jito mais pelo futuro Vou anunciar os últimos dados que colhi hoje
próximo e imediato, que poderá ensejar dias malho- pela manhã a respeito dessa questão: a SUDENE
res-àquela ampla e sofrida região das nossas Minas tem hoje, de incentivos financeiros do FINOR, 400 a
Gerais, não haverá outro caminho, outra opção, ou- 500 milhões de reais por ano. Com o comprometi-
tro voto, que haverá de ser único, unfssono, sensfvel menta com projetos já realizados a SUDENE está
e verdadeiro, senão dizer ·sim" a Minas Gerais, devendo aproximadamente cinco vezes o que rece-
·sim" ao Vale do Jequitinhonha. (Palmas.) be por ano. Em decorrência, há três anos e sete me·

O SR. PRESIDENTE (Michel remer) - Para fa· aes a SUDENE não aprqva um único projeto, não dá
lar contra, concedo a palavra ao Deputado Haroldo um I1nico incentivo desses que estão citados aqui,
Lima. porque deve cinco vezes mais o valor que recebe. A
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SUDENE está abandonada, e querem jogar o Vale sos da autenticidade de sua representação e sempre
do Jequitinhonha no mar da miséria. tão ardorosos na defesa das justas reivindicações da

É preciso, sim, salvar o Vale do Jequitinhonha região que representam.
com o dinheiro que há no Sudeste brasileiro. (Pal- Sr. Presidente, se acaso esta Casa incorporar
mas.) Acho que existe, sim, necessidade de salvar o hoje à área da Sudene a estreita faixa territorial con-
Nordeste, de salvar o Vale do Ribeira, de salvar o finante, que envolve poucos Municípios de Minas
noroeste do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Po- Gerais, os Deputados do Nordeste terão a seu lado,
rém, de frente, aberta e efetivamente, e não de for- na luta pelo fortalecimento dessa instituição, 53 De-
ma retórical Não estamos aqui para fazer retórica, putados, um Governador e 3 Senadores permanen-
ou não deveríamos estar. Devemos ser contra isso, temente vinculados às causas da Sudene, ao fortale-
dizendo que o Vale do Jequitinhonha está a exigir cimento de seus cofres e à maior eficácia de sua
uma solução que não vem por esse mecanismo. ação.

É necessário aprovar uma espécie de plano Na medida, portanto, em que os Deputados do
nacional contra a pobreza. Como nosso País não Nordeste repelem a justa pretensão dos mineiros de
tem esse plano, fica procurando colocar todos os po- agregar à área de jurisdição da Sudene esse peque-
bras no mesmo saco para que, miseravelmente, eles no conjunto de Municípios, enfraquecem-na em vez
sejam, destrurdos. de fortalecê-Ia, porque dispensam uma colaboração

Sr. Presidente, concedo o tempo que me resta da qual a Sudene tem urgente necessidade.
ao Deputado Osvaldo Coelho. Quando se criou a'Sudene, em 1959, a lei que

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a a instituiu não teve o propósito de restringir sua juris-
palavra para uma questão de ordem. dição à região Nordeste. Tanto isso é verdade que a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem .lei, no § 1º do seu art. 2º, mandou que se conside-
V. ex- a palavra. rasse como Região Sudeste o Piaur e o Maranhão,

O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi- que sabidamente ocupam a área Norte do País.
são do orador.) - Sr. Presidente, estamos discutindo Ao mesmo tempo, reconhecendo a similitude
uma matéria da maior importância, e .vejo algo inusi- das condições de pobreza e os efeitos nefastos das
tado nesta Casa. conseqüências climáticas da seca, avançou no sul,

Tenho enorme respeito e amizade pe~oal pelo na direção de alguns Municípios de Minas Gerais. O
nobre Deputado Osvaldo Coelho, mas, segundo o intuito dos fundadores da Sudene não foi, portanto, o
Regimento Intemo,' neste momento da di~cussão, de restringi-Ia aos limites geográficos de determinada
dois Deputados devem falar a favor e dois contra. região, mas o de contemplar Estados e Municípios
Dois Deputados já falaram contra. Falta V. Ex', Sr. que, a despeito de não se inserirem geograficamente
Presidente, convocar o próximo orador inscrito para no Nordeste, tinham, como ainda têm, as mesmas
falar a favor. condições de depressão econômica e de sujeição aos

Lamento, mas é impossrvel abrir uma exceção fenômenos climáticos que as desesperam.
neste momento. V. Ex' teria de abrir outra para o QU- Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, a inclu-
tro lado. são de Municípios mineiros no Nordeste não extrai

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho desta Região benefício algum, nem diminui em ab-
a ponderação de V. Ex-. Lamento não poder ouvir o solutamente nada os recursos da Sudene. Se acaso
nobre Deputado Osvaldo Coelho, porque regimental- fábricas se localizarem nessa faixa de Minas ou se
mente são dois Deputados a favor e dois contra. recursos nacionais se concentrarem naquela região,
Não terramos como abrir exceção. o Nordeste será beneficiado pela propagação dos

O SR. AÉCIO NEVES - Lamento também, Sr. benefícios econômicos que essas fábricas trarão. E
Presidente. Mas é o Regimento. (Muito bem! Palmas.) por serem lindeiros, vizinhos e iguais, o Nordeste eo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Vale do Jequitinhonha se somarão, como parcela
do a palavra, para falar a favor, ao Deputado Ibrahim idêntica do povo brasileiro, a receber benefícios de-
Abi-Ackel. correntes da capacidade de realização de seu povo.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG.) - O autor da Sudene chama-se Juscelino Kubits-
Sr. Presidente, Sr.1s e Srs. Deputados, ocupo hoje a chek de Oliveira. Mineiro de Diamantina, criou a Su-
tribuna, rompendo o hábito de mais ouvir que falar, dene para beneficiar o Nordeste, assim como im-
na esperança de ser ouvido pelos ilustres repre- plantou em São Paulo a indústria automobilística.
sentantes do Nordeste nesta Casa, sempre tão cio- Não privilegiou o Estado de Minas Gerais no uso de
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suas prerrogativas de Presidente da República. Agiu o Vale do Jequitinhonha seja incluído na região da
com espírito de brasilidade, seméando, onde a se- Sudene. Mas, aó mesmo tempo, as palavras do no-
mente era necessária, levando benefícios onde es- bre Deputado Haroldo Lima me deixaram em profun-
ses eram indispensáveis. Seria uma quase ironia à da dúvida sobre o que é hoje a Sudene em relação
memória do Presidente Juscelino Kubitschek se sua ao próprio Nordeste. Então, a discussão fundamen-
própria terra natal, Diamantina, não pudesse ter in- tal não é simplesmente ampliar a área de atuação da
gresso no órgão que ele próprio criou. Sudene, incorporando o Vale do Jequitinhonha, mas

Portanto, faço um apelo ao espírito de brasili- como tirar a Sudene dessas condições dramáticas
dade dos Deputados nordestinos. Estou certo de que foram relatadas pelo Deputado Haroldo Lima. A
que toda vez que o Nordeste necessitar da colabora- Sudene não aprova projeto há meses. Isso, sim, que
ção de Minas Gerais, do apoio dos seus Parlamenta- é dramático.
res, ele só os terá sem contrapartida nem condição, Por isso, talvez o fundamental seja um grande
de coração aberto, no propósito comum de oferecer acordo nesta Casa pela recuperação da Sudene,
ao .Brasil soluções compatíveis com as necessida- para que possa atender aos Estados do Nordeste e
des de toda a região. também ao Vale do Jequitinhonha.

É por isso, Sr. Presidente, SrIs. e Srs. Deputa- O PPS vota favoravelmente ao projeto.
dos, que faço este veemente apelo ao espírito de O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
brasilidade dos Parlamentares do Nordeste. Somos orador.) - Sr. Presidente, o PL chama a atenção
todos filhos da mesma Nação, sujeitos às graves di- para o seguinte: o Espírito Santo tem vários Municí-
ficuldades que afligem brasileiros de todas as regiã- pios com mais pobreza, mais sofrimento, mais cala-
es. E se aqui estamos para pleitear uma pequena midade pública. Ainda agora vivemos em estado de
modificação nos limites da Sudene, a fim de contem- calamidade pior do que o Nordeste e nunca fomos
piar urna estreita faixa do território mineiro, não o fa- atendidos.
zemos como tentativa de afirmação de prestrgio es- O PL recomenda o voto "sim· e pede que tam-
tadual, mas porque as condições de depressão eco- bém olhem para o Espírito Santo.
nômica e as condições decorrentes das secas peri6- O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG. Sem
dicas e aflitivas são as mesmas do Nordeste e, em revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamen-
conseqQência, merecem o mesmo tratamento e os te o pronunciamento do Deputado Haroldo Lima. O
mesmos remédios. engraçado disso tudo, o que é interessante e irônico,

Com essas palavras, Sr. Presidente, SrIs.e é que não se trata aqui absolutamente, do que quis
Srs. Deputados, estou certo de que a Casa está sufi- dizer S. ExA, ou seja, da socialização da pobreza.
cientemente esclarecida paÍ'a proferir o seu voto, tão Não interesSa a ninguém esse tipo de discurso.
importante para um reduzido número de Municípios Peca o nobre Deputado 'quando diz que a Sudene
de Minas Gerais. está sem recursos, que a Sudene não tem condiçõ-

Srs. Deputados, unamo-nos para defender a .es de aprovação de projetos. Tenho todo o respeito
Sudene, para fortalecê-Ia, para enriquecê-Ia e dar- pelo nobre Deputado, meu amigo particular, e eu o
lhe maior eficáci~ no desempenho das atribuições admiro, mas neste momento S. Exa. está sendo
que a lei lhe concedeu. (Palmas.) mais baiano. do que brasileiro. Não é essa a caraéte-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa- rística do Deputado Haroldo Lima. Talvez o coração
se à votação da matéria. e a terra tenham falado mais alto, e por isso, eu o

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem respeito por esse equívoco.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela terceira Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, é óbvio
vez, O, PV vota "sim·. que, no caso do Vale do Jequitinhonha, não se trata

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- de pulverizar recursos e solicitar aquilo que não exis-
visão do orador.) - Sr. Presidente, estive trabalhan- te. Não se trata disso. O que os Municípios mineiros
do como sanitarista no Vale do Jequitinhonha, acom- na área da Sudene pleiteiam é apenas que haja in-
panhando projetos que eram realizados pela Secre- centivo fiscal para que indústrias possam se instalar
taria de Saúde do Estado de Minas Gerais, junto naquela região de pobreza e, por intermédio de ge-
com grandes sanitaristas como Francisco de Assis ração de empregos e de riqueza, façamos ali a justi-
Machado e o hoje Deputado Federal Saraiva Felipe. ça social.

Conheço bem as condições de miséria do Vale Não se trata de pegar recursos da Sudene,
do Jequitinhonha. Por isso, o PPS é favorável a que porque sabemos que eles não existem. Sabemos
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até mais, meu caro Deputado Haroldo Lima, que a giÕ8s extremamente pobres, e que não é necessário
Sudene, por anos e anos, toi usada de forma cliente- que essas regiões! sejam de Minas Gerais, Goiás,
lista, às vezes por aqueles que hoje a defendem Paraná, Sãô Pauío ou de outros Estados da Federa-
neste mesmo feudo. ção, tenham tratamento uniforme. Consideramos

A ampliação política da Sudene vai trazê-Ia que a região do Vale do Jequitinhonha de fato tem
para uma participação maior. Acho, sim, que deve- de ter um tratamento especial, mas não concorda-
mos incluir no futuro, e de forma urgente e rápida, o mos com a idéia de se expandir os incentivos da Su-
Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro, que são dene a ela, razão pela qual nos manifestamos con-
bolsões de pobreza com características semelhan- trariamente, mas respeitando os outros pontos de
tes, para que possamos estender esses benefícios a vista. Inclusive, a bancada do PCdoB libera o com-
todos os brasileiros. Não é uma divisão administrati- panheiro Sérgio Miranda para votar de acordo com
va, um simples traçado no mapa que diferencia mais sua consciência, evidentemente, de acordo com a
ou menos pobreza. A pobreza independe dessa ca- reivindicação do povo mineiro.
raeterística administrativa e burocrática, a divisão O SR. JOSÉ MACHADO (BlocolPT - SP. Sem
dos Estados federados. revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou encaminhar

Por isso, Sr. Presidente, o PTB por uma ques- pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Esse é
tão de justiça vota Msim" à inclusão do Vale do Jequi- um assunto polêmico nesta Casa, e também um as-
tinhonha na Sudene, votará MsimMquando for coloca- sunto polêmico na bancada do PT.
do o norte do Rio de Janeiro e votará Msim" quando , O PT tem a compreensão de que a temática
for colocado o Espírito Santo. das desigualdades sociais do Brasil, dos desequilí-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- brios regionais, não tem sido tratada com seriedade
são do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputa- pelos sucessivos governos em nosso País. É preci-
dos, após ouvir a brilhante explanação deste homem so, de uma vez por todas, que esta Casa se debruce
público, Relator desta matéria na Comissão de sobre um problema crônico que afeta as regiões
Constituição e Justiça e de Redação, o nosso colega mais pobres do nosso País. E o Vale do Jequitinho-
de bancada, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, não res- nha merece receber um tratamento prioritário do Go-
tam dúvidas de que este é o momento que temos verno, por se tratar de urna região muito pobre, com
para fazer justiça a Minas Gerais, ao Vale do Jequiti- seriíssimos problemas sociais. Por essa razão, en-
nhonha, integrando-o à Sudene e permitindo, atra- caramos com muita sensibilidade o pleito do povo
vés desta integração, uma luta maior, com a conjun- daquela região e estamos solidários com toda a ban-
ção dos Parlamentares de ~inas Gerais, em defesa cada mineira, que está lutando para que aquela re-
do Brasil, da Sudene e do próprio Vale do Jequiti- gião encontre um futuro muito melhor para os seus

.nhonha. concidadãos. A bancada do PT, historicamente,
Este'é um momento ímpar, pois, ao votar. favo- ,vem-se debrqçanêlo em tomo dessa questão, sensí-

ravelmente a essa matéria, esta Casa fará justiça a vel ao pleito dos mineiros e, em particular, daqueles
Minas Gerais, motivo pelo qual pedimos à bancada que defendem e representam todo ,o Vale do Jequiti-
do PPB que vote favoravelmente ao Vale do Jequiti- nhonha.
nhonha, a fim de que Minas Gerais, integrada a esse . O PT encaminha o voto Msim

Maq Vale do Jequi-
projeto, possa, ao lado de seus Parlamentares, de tinhonha, mas, ao mesmo tempo, reconhece a difi-
seu Governador e de suas forças políticas, ter uma culdade que os companheiros do Nordeste têm. Por
Sudene forte e atuante em todas as áreas carentes isso, o Partido dos Trabalhadores libera o voto dos
do Brasil. Por isso, o PPB encaminha o voto MsimM. Deputados do Nordeste, por entender que é legítimo

O SR., SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE. que eles façam a defesa de sua Região.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB não Portanto, o PT vota "simMe libera o voto dos
votará "simM: Vamos votar contra, porque isso signifi- companheiros da bancada do Nordeste.
ca dividir o Estado de Pernambuco. O SR. NEIVA MOREIRA (BlocoIPDT - MA.

O SR: ALDO ARANTES '(Bloco/PedoS - GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco dÇ> PDT votará Msim" a este projeto. Pessoalmente,
Parlamentar de Oposição tem posições diferencia- tenho grandes dúvidas a respeito da validade dessa
das, e assim cada partido votará de acordo com a medida. .
orientação de sua bancada. O Partido Comunista do Mas há uma esperança. A Sudene, atualmen-
Brasil considera que o nosso País tem inúmeras re- te, está vivendo um período de penúria, não há di-
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nheiro para nada. Que os Deputados e o poder polí- os índices mais terríveis, mais aviltantes, mais ver-
tico de Minas Gerais possam melhorar suas finanças gonhosos de miséria, Sr. Presídente. É preciso que
para atender ao Vale do Jequitinhonha e também ao fique bastante claro que não estamos aqui para divi-
Nordeste do Brasil. dir miséria. Essa proposta, que há mais de 40 anos

O SR. AÉCIO NI;VES (PSDB - MG. Sem revi- tramita nesta Casa, não busca dividir 08 parcos ...
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. parla- cursos para um número maior de Municípios. Não é
mentares, em primeiro lugar, gostaria de dizer que isso. Em primeiro lugar, o que se busca e dar a ...
esta é uma questão que, certamente, levanta um ses Municípios do Vale do Jequitinhonha condições
pouco as emoções nesta Casa. fiscais para atrair investimentos que visem distorcer

Compreendo, como democrata que sou, que, a· vergonhosa realidade que hoje ocorre ali em reIa-
dentro da minha própria bancada, existem posições ção a outras regiões do País.
divergentes com relação a essa questão. E começo, Chamo a atenção dos nobres companheiros
Sr. Presidente, por dizer que os companheiros do desta Casa, que nunca me viram ocupar este micro-
Nordeste ou de outras regiões que tenham com- fone para atentar contra os interesses deste Pars,
preensão distinta estão liberados para exercerem os para o seguinte: o que queremos propor, na vereta-
seus votos de acordo com o que orientam suas de, é um grande mutirão de fortalecimento da Sude-
consciências. ne, de recuperação do seu papel de instrumento de

Mas, ao mesmo tempo, não posso, como al- desenvoMrnento econômico. Isso se fará, efetiva-
guém que conhece profundamente a realidade da- mente, como bem disse o ilustre Deputado Ibrahim
quela região, alguém que tem raízes muito profun- Abi-Ackel, quando os 53 Deputados e Os três ilustres
das plantadas no Vale da Fome, no Vale da Miséria, Senadores de Minas Gerais realmente participarem
deixaç de dizer que nesta legislatura, os Parlamenta- da rediscussão e de urna grande reflexão sobre o
res que aqui se encontram estão tendo uma oportu- que deve ser a Sudene, nAo apenas para os novos
nidade histórica de corrigir uma ~norme e profunda Municípios, que acredito passarão a dela fazer parte,
injustiça que acontece ao longo dos últimos anos mas para aqueles que já vêm sofrendo as próprias
neste País. . dificuldades que a Sudene vem vivendo.

Muitos já falaram aqui sobre a origem da Sude- Por isso, faço uma homenagem àqueles, que
ne, quem e que razões a inspiraram. Mas o que te- ao longo das décadas aqui trabalharam pela corre-
mos que pensar neste momento, para repor a dis- ção dessa injustiça. Faço também, se V. Exa~ Sr.
cussão no terreno sólido dos argumentos, consisten- Presidente e meus companheiros pennitirem, uma
tes, para que não haja qualquer dúvida dos compa- .homenagem muito particular a meu pai, Aércio Cu-
nheiros que aqui estão, é sobre o que se estará vo- nha, que durante 32 anos esteve nesta casa lutando
tando. por aquela região. Em 1963, apresentou um projeto

Sr. Presidente, a Sudene nasceu para ser o corno este, ao lado de inúmeros outros Parlamenta-
grande instrumento, o grande órgão de fomento da res de Minas Gerais. Muitos deles não estão mais
Região Nordeste e dos Municípios mais pobres des- entre nós.
te País, mas vem deixando de sê-lo ao longo desses Hoje, independentemente de sermos Governo
últimos anos, e essa é a grande reflexão que cabe ou Oposição e, mais do que isso, de sermos do Nor-
aqui hoje. Por que a Sudene não tem conseguido deste ou de outra região do País, vamos fazer um
cumprir os seus objetivos? Por que cada um dos Es- grande gesto de justiça para com o Brasil edarinos
tados do Nordeste, e mesmo Minas Gerais, que já o exemplo para que outras regiões, com 'grandes
participa com uma pequena parcela dos recursos da problemas de miséria, como o Vale do Jequitinho-'
Sudene, estão sempre criticando e questionando a nha, possam também ter sua oportunidade de corri-
dimensão e o montante de recursos que ali são apli- gir essas distorções.
éados? Porque ela perdeu força política, porque dei- Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. e à casa a
xou de ter uma ação coletiva que a mantivesse onde tolerância. Posso dizer que me sinto emocionado de
sempre existiu, quando o Presidente da República participar deste momento histórico. A bancada do
era Juscelino Kubitschek, como grande instrumento PSDB votará conforme sua consciência, mas o U-
de desenvolvimento dessas regiões. der, extremamente consciente do que está fazendo,

Hoje, quando analisamos os dados socioeco- votará ·sim", acreditando que vamos viver um r:no--
nômicos do·Vale do Jequitinhonha, dados do Unicef, mento histórico, neste instante, a favor dos miserá-
do IBGE, em todos eles, sem exceção, encontramos veis, dos que precisam do apoio do Estado.



O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAÚLO DELGADO (Bloco PT - MG.
Sem revisão do drador.) - Sr. Presidente, o Rio Je
quitinhonha corre na Bahia e em Minas Gerais. Será
que a Sudene não sabe disso?

O SR. OSVALDO COELHO (PFL"- PE. Sem
revisão d9 orador.) - Sr. Presidente, sinto-me honra
do por ter sido designado pelo Presidente do meu
partido para encaminhar esta votação. ,

Está na Constituição, no Plano Plurianual, que
tudo deve ser feito para encurtarmos as disparida
des econômicas e sociais. Entretanto, essas são le-
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Somos a favor do Vala do Jequitinhonha e da O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PMDB - PE.
Sudene. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com todo

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG. o respeito ao Regimento Interno e a V. Exa. como
sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,(cantan- Vice-Líder do PMDB, não poêJeria deixar de emitir
d?): -como pode um peixe vivo viver fora da água minha opinião.
fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água Tenho o maior respeito pela Deputada Maria
fria? Como poderei viver? Como poderei viver? sem Elvira, mas S. Exa. encaminhou sua opinião, que é
• tua, sem a tua, sem a tua companhia? sem a tua, contraria à da maior parte da nossa bancada. Talvez
sem a tua, sem a tua companhia?- (Palmas.) tenha havido um erro histórico: um Deputado de Mi-

Sr. Presidente, ao cantar esse trecho do -Peixe nas e muito menos do Nordeste não poderia encami-
Vivo·, quero fazer uma referência ao grande mineiro nhar essa matéria pelo PMDB.
e saudoso Presidente Juscelino Kubitschek, que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
nasceu em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha do José Chaves, não posso violar tão agressivamen-
ao lado de Belo Horizonte. Sua Excelência foi o ho~ te o Regimento V. Exa. já encaminhou. Há uma divi-
mem que idealizou a Sudene. são no PMDB.

Quando, hoje, a bancada mineira pede a todos ~ SR. JOSÉ CHAVES - Eu paro por aqui. A
os companheiros, de todas as bancadas, que votem ~uestao é abe~a e jamais o partido poderia fazer
favoravelmente a esse projeto, queremos dizer que ISSO. Estamos tirando dinheiro dos ma!s miseráveis
O Vale do Jequitinhonha já se encontra na área de para entregar aos menos miseráveis. E um registro
atuação da Sudene, mas apenas a parte qúe perten- qu~ vou fazer antes de tudo dentro do parti,do. Muito
ce à Bahia, ao Nordeste brasileiro. obrigado.

o Queremos e pedimos que seja corrigida essa O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
distorção e que a parte do Vale do Jequitinhonha peço a palavra pela ordem. .
que se encontra em Minas Gerais seja anexada à O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
que se encontra na Bahia. Assim, todos os Municí- Exa. a palavra.
pios serão atendidos pela Sudene e pelos projetos O ~~. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.
que ela defende. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, só para

Embora nàsso Líder Geddel Vieira Lima tenha c~ntraditar a Dep~~ada Maria Elvira, também pode-
liberado a bancada para votar de acordo com sua riamos cantar aquI cada macaco no seu galho·.
consciência, queremos não apenas em nome da O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
bancada mineira, mas de todos os que bem conhe- palavra pela ordem. ,"
cem a situação da Sudene e do Vale do Jequitinho- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
nha, pedir aos companheiros que votem -sim- à re- palavra.
dellÇão, a favor do Vale da Fome e da Miséria, da _ O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
possibilidade de uma melhor qualidade de vida para sao ~o orador.) - Sr. Presidente, não é hora de brin-
aqueles mineiros que como outros brasileiros, so- ~adelra. Estamos tratando de algo extremamente sé-
nham com dias melhores. riO.

o Queremos dizer aos companheiros das banca-
das do Rio de Janeiro e do Espírito Santo que tam-,
bém.somos solidários a seus pleitos e que estare
mos prontos a apoiá-los na hora em que for neces
sário. Por favor, votem ·sim- ao Vale do Jequitinho
nha, que se encontra em Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
da Maria Elvira, V. Ex' canta tão bem quanto discursa.

A SRA. MARIA ELVIRA - Muito obrigada, Sr.
Presidente.
. O SR., JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço
• palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.
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tras mortas da Constituição e do Orçamento, pois cia facilitaria a vida de Minas, Eu me prontifiquei,
isso não acontece. . .. . quis votar a favor da criação do Estado do Triângulo

Sr. Presidente, Sr's e Srs.· Deputados, onde Mineiro. Depois, não houve conveniência.
estão o maior parque siderúrgico do país, as maio- O problema de Minas deve ser estrutural. Res-
res hidrelétricas construídas com os recursos da pondam-me, por favor por que o Vale do Jequitinho-
União, as grandes ferrovias, as grandes rodovias? nha é pobre se lá chove tanto? Nós só queremos
Em Minas Gerais. Onde estão os grandes e numero- água, porque água é vida.
sos rios do Brasil? Em Minas Gerais. E no Nordes- Sr. Presidente, Jacques Cousteau, que morreu
te? Em oito Estados, quantos rios perenes temos? recentemente, dizia que a vida precisa de oxigênio e·
Só o Rio São Francisco. Mesmo assim, ele também de água. Nós, do Norde.ste, queremos água. Mas
é mineiro. nós, que nem água temos, queremos também a aju-

Sr. Presidente, 80% da região nordestina está da de V. Exas. para não sepultarmos as esperanças
no semi-árido. Saibam V. Exas. que a precipitação do Nordeste no dia de hoje.
pluviométrica dominante no semi-árido é de 400 milí- Confio no Congresso Nacional. Confio na Câ-
metros. No Vale do Jequitinhonha, chove quatro ve- mara dos Deputados. Vamos votar. Vamos servir ao
zes mais. Pergunto a V. Exas., aos gaúchos, aos ca- País. Não desgracemos nossa Federação.
tarinenses, aos paraenses, aos paulistas, aos ho- O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. sem
mens do Sul e do Sudeste: e se só chovesse 400 revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu poderia co-
milímetros em São Paulo· ou no Paraná? O que maçar minhas palavras dizendo:
V. Exas. seriam? Esmolares, flagelados. V. Exas. "Quando olhei a terra ardendo;
mereceriam a caridade e a piedade da Nação brasi-
leira. É nós, que só temos 400 milímetros ameaça- Qual fogueira de São João,
dos pelo EI Nif'i.o, uma seca terrível e seu·cotejo de Eu perguntei a Deus do çéu, ai,
misérias? POr que tamanha judiação?"

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, hei de Pergunto a este Plenário por que tamanha ju-
invocar a Bíblia: "Senhor, perdoai; eles não sabem o diação com o Nordeste. Será que a Sudene vaio-se
que fazem". Tiraram as migalhas dos pobres, tiraram transformar na Sudene? Não podemos permitir isso,
as migalhas dos nordestinos, sepultando as suas es- não podemos cobrir um santo para descobrir vários
peranças. Tirem tudo dos nordestinos, mas não ti- outros, Sr. Presidente.
rem a nossa esperança. O PSB tem a posição de que vai deixar em

V. Exas. estão convocados a fazer uma refle- aberto, mas eu, Deputado Pedro Valadares, vou vo-
xão. Um grande filósofo inglês, Stuart MiII, já dizia tar contra.
que uma federação não comporta uns poucos Esta-O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
dos mandando e a maioria dos Estados sendo man- Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que
dados. É o que se configura. Antes foram outrosEs- essa não é uma questão de partidos políticos. É uma
tados poderosos a sugar os recursos do Tesouro. questão de consciência, de justiça, por isso está na"
Agora, Minas, insaciável, a querer a transfusão da consciência de cada um.
seiva nordestina. A matéria é questão aberta no Partido da Fren-

Sr. Presidente, não podemos suportar isso. te Liberal, e o seu Líder tem uma posição de acordo
Não podemos acreditar que Deus· não esteja ao nos- com a sua consciência, já explicitada na votação an-
so lado. Estamos celebrando 150 anos de Castro AI- terior.
ves. Oh, Deus, oh Deus! Onde estás, que não res- O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
pondes? Iluminai, Deus, esta Casa, garanti a sobre- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vivência e a esperança dos nordestinos. É tudo o encaminha como questão aberta. Essa é uma ques-
que queremos. tão de foro íntimo e de consciência de cada Deputa-

Queremos que V. Exas. votem com consciên- do. O PMDB respeita as posições divergentes, abriu
cia, nunca o rolo compressor de Estados fortes ·se suas entranhas para a contradição, mas tem cons-
unindo para comprometer a estabilidade da Federa- ciência de que essa matéria não pode ser objeto de
ção. Por favor, vamos servir ao Brasil. Que Minas re- encaminhamento fechado.
solva seus problemas. Minas tem quase oitocentos No PMDB a questão está aberta.
Municípios. Na Constituinte, qU8ndq me chamaram O SR. PRE$IDENTE (Michel Temer) - Há so-
para votar um novo Estad(>;""diziam que tal providên- bre a mesa o seguinte .



O SR. PRESIDENTE ,(Michel Temer) - Aqueles
que forem pela aprovação das emendas permane
çam co~o se encontram. (Pausa.)

REJEITADAS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o

PROJETO DE LEI NI 4.886, DE 1994

O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 Para os efeitos dt;lLei nQ3.692, de 15 de
dezembro de 1959, fica o J=»oder Executivo autoriza
do a incluir na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do' Nordeste - SUDENE, os
municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo,
Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita,
Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta,
Couto Magalhães de Minas, Datas Diamantina, Divi
sópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco
Badaró, Iramarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequi-

. tinhonha, Joaíma,·Jordânia, Malacacheta, Mata Ver
de, Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzei
ro, Padre Paraíso, Palrn6polis, Pedra Azul, Rio do
Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, S"'1ta
Maria do Salto, Santo Antônio, Jacinto, Senadr ,
destino Gonçalves, São Gonyalo do Rio PF .
ro, Turmalina, Virgem da Lapa, da região ç!
Jequitinhonha, do Estado de Minas Gerais

.............................................................
Parágrafo único. O Poder Executivo

fica também autorizado a incluir na área de
atuação da Sudene para os efeitos dispos
tos no caput deste artigo, os municípios de
são João da Barra, Campos; Italva, Cardo
so Moreira, Itaperuna, Bom Jesus de ltaba
poana, Lage do Muriaé, NatMdade, Porciún
cuia, São Fidélis, Varre e Sai, santo Antônio
de Pádua, Aperibé, ltaocara, São José de
Ubá, Quissarnã, Miracema, Cantagalo, Cor
deiro, São Sebastião do Alto, santa Maria Ma
dalena, Carmo, São Francisco do ltabapuá,
Macaé, todos do Estado do Rio de Janeiro."

N!l~

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Para os efeitos da Lei nQ 3.692, de 15 de de

zembro de 1959, fica o Poder Executivo autorizado a
incluir na área de atuação da Sudene, após ouvido o
Conselho Deliberativo do órgão, os municípios:"

N!l2

Inclua-se no artigo 1ºdo Projeto, o seguinte pa
rágrafo único:

"Art. 1º .

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, desta

que de bancada para votação em separado da
Emenda nQ 3, apresentada ao Projeto de Lei nQ

4.695-A/94.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. 

Wagner Rossi, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
(PMDBIPSD/PSUProna).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple
nário foram oferecidas e vou submeter a votos as
seguintes Emendas nQs 1, 2 e 3 , com parecer pela
rejeição, ressalvado o destaque:

N!l1

Dê-se ao art. 12 do Projeto de Lei 4.6951A,.de
1994, a seguinte redação:

liArt. 1li Para os efeitos da Lei nQ3.692,
de 15 de dezembro de 1959, fica o Poder
Executivo autorizado a incluir na área de
atuação da SUPQrintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE, os municí
pios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo,
Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Car
bonita, Chapada do Norte, Comercinho, Co
ronel Murta, Couto Magalhães de Minas,
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício dos
Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Ita
marandiba, ttaobim, Itinga, Jacinto, Jequiti
nhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta,
Mata Verde, Medina, Minas Novas, Monte
zuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Pal
mópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Ver
melho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria
do salto, Santo Antônio Jacinto, Senador
Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio
Preto, Serro, Turmalina e Virgem da Lapa,
da região do Vale do Jequitinhonha, no Es
tado de Minas Gerais, e os municípios de
Baixo Guandu, Colatina, Unhares, Marilân
dia, Rio Bananal, São Domingos do Norte,
Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia
Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valéria,
Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Fran
cisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte,
Nova Veriécia, São Matheus, Conceição da
Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporan
ga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro
Canário, da região norte do Estado do Espí
rito Santo.
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Art. 22 O Poder Executivo regulamentará a pre- O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT - RJ.
sente lei no prazo de sessenta dias. Sem revisão' do orador.) - Sr. Presidente, embora

Art. 3' !::sta lei entra em vigor na data de sua não seja uma questão,programática, o PDT reco-
publicação. menda o voto ·sim·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
que forem pela aprovação do projeto permaneçam revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Uder do
como se encontram. (Pausa.) PSDB recomenda o voto ·sim", mas deixa em aberto

Aprovado. (Palmas.) para aqueles que queiram votar contrariamente.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-

te, peço a palavra pela ordem. dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem mem os seus lugares, a fim de ter infcio a votação

V. E~ a palavra. pelo sistema eletrônico.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta é cadas queiram registrar os seus códigos de votação.
uma matéria sobre a qual cada um deve deixar explici- Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
tado o seu voto no Plenário. Por isso, o Uder do Parti- votos.
do da Frente Liberal pede verificação de votação. Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi- caq~s queiram acionar o botão preto no painel até
cação concedida. que as luzes do posto se apaguem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como Os Srs. Deputados que ainda não registraram
votam os Srs. Uderes? os seus votos queiram fazê-lo nas bancad~s que es-

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB _ SP. tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, para o mesmo dos postos avulsos: registrar eódigo de vota-
PMDB, a questão está em aberto. ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Os Srs. Deputados que não registraram os
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para0 seus votos queiram fazê-I.o. nos postos avulsos.
Partido da Frente Liberal, a questão é aberta, é do O SR. ROMEL ANfZlO - Sr. Presidente, peço
foro fntimo de cada um, é uma questão de consciên"" a palavra pela ordem.
cia de cada um. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- V. Ex'a palavra. .
são do orador.) - Sr. Presidente, apesar da manifes- O SR. ROMEL ANfZlO (PPB - MG. Sem revi-
tação extremamente clara do Plenário em relação ao são" do orador.) - Sr. Presid~nte, o Partido Progres-
resultado desta votação, reitero aqui o que disse no sieta Brasileiro vota ~slm·. '
'meu pronunciamento. Certamente, a consciência de O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem. revi-
'cada um é que vai orientar o voto da bancada do' são do. orador.) - Sr. Presidente, o PFLcoloca a
PSDB. Mas o seu Uder, consciente do que est~í'fa:. questão em aberto, mas.o Uder Inocêncio Oliveira
zendo, vai votar ·sim". vota "não·.

O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG.Sem O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
lisim·. Progressista Brasileiro vota "não·.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (Bloco/PT - MG. O SR. JOSÉ MACHADO (BlocolPT..,. SP. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota revisão do orador.) - Sr; Presidente, o Partido dos
"sim", compreendendo a posição dos Deputados do Trabalhadores encaminha o voto ·sim·, mas libera
Nordeste. os companheiros Deputados do Nordeste.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem O SR.' CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB libera peço a palavra pela ordem.
sua bancada. Porém, o Deputado Pedro Valadares O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
vai votar ·não". V. Ex' a palavra. '

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O se. CHICO VIGILANTE (BlocolPT - DF.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
menda o voto "sim·. "sim", mas, seguindo a orientação da minha banca-
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da e como nordestino; solicito que V. Ex' determine
que meu voto conste como "não".

O SR. ADEMIR LUCAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. ADEMIR LUCAS (PSDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi
"sim", a favor dos excluídos do Jequitinhonha e pela
memória de Juscelino Kubitschek, que depois de
amanhã faria aniversário.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "não". '

O SR. SARAIVA, FELIPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. SARAIVA FELIPE {BlocoIPMDB - MG.
Sem revi'são' do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim". ' "."

O SR. MAURO LOPES (BlóéoIPMDB - MG.
Sem revisão do orador:) - Sr. Presidente, meu voto
é·sim". " '

O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim" e sólicito à nossa bancada que compareça
ao plenário., ' .'

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocolPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr:'Presidente, meu 'Voto
é "sim" e peçó apoio aos cólégas. ','

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB ... SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do, orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "sim", mas a questão está em aberto dentro
,do Partido SocialistaB~.asileiro .. "

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR., PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- apalavra.

A SRA: MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a banca
da mineira do PMDB solicita o voto "sim" a este pro
jeto, que corrige uma injustiça histórica. O outro lado

, do Vale do Jequitinhonha já faz parte da Sudene, fal
tando apenas o nosso lado.

Companheiros, vamos fortalecer a bancada da
Sudene.

O SR. A~CIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito aos Srs.
Parlamentares que ainda não vieram ao plenário que
a ele compareçam, parà exercer o seu dever de
voto.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
SeIJ'l revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
também convoca os Srs. Parlamentares que estejam
nos gabinetes e corredores para que venham votar
este projeto tão importante.

ti SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
deixou claro que a questão está em aberto entre os
seus Parlamentares.

O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB - MG.
Sem 'revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
aos Srs. Deputados do PSDB que compareçam ao
plenário e votem "sim".

O SR. JOS~ CHAVES «Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão
para o PMDB está em aberto, mas parte da bancada
,do PMDB, !alvez a sua' maioria, vota "não".

O SR~ PAULO DELGADO (Bloco/PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao contrá
rio do que vários e nobres Deputados nordestinos
pensem, a entrada dessa outra parte de Minas Ge
rais na circunscrição da Sudene vai dar um fôlego
novo a essa Superintendência.
,. auando Juscelino Kubitschek, em 1959, Celso

Furtado, Chico de Oliveira e outros pensaram nessa
agência de desenvolvimento, fomento e planejamen
to regional, o Estado iniciava o processo deJnterven
ção para corrigir distorções.

O rio Jequitinhonha faz parte da área da Sude
ne porque naquela região predomina uma precipita
ção pluviométrica que não é favorável ao desenvolvi
mento da agricultura e de qualquer outra atividade li
gada à terra. É por isso que a Sudene nasceu, em
primeiro lugar, com esse componente de corrigir os
problemas causados pelas difictlldades de precipita
ção pluviométrica, por características geofísicas.
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Hoje, a Sudene evoluiu muito na sua visão do cada do PMDB do Nordeste e' do Norte é contra.
desequilíbrio regional. Minas Gerais, ao ter sua 'área Nãó podemos dMdir pobreza nem ·riqueza.
do Vale do Jequitinhonha ~ e área semelhante da O SR. ROMEL ANfzlO (PPB - MG. Sem revi-
Bahia já faz parte da Sudene, junto com a área do são do orador.) - Sr. Presidente, respeitando.a posi-
norte de Minas, de Mqntes Claros -, dará uma con- ção de poucos companheiros dentro do meu partido,
tribuição muito grande'à estrutura coletiva de pensa- o PPB vota "sim".
mento da Sudene. Não acrescenta um voto no Con- A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
selho Deliberativo da Sudene. Ao contrário, o Gover- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, dentro do
no de Minas Gerais e seu representante serão os PMDB a questão está em aberto, mas r:Jaturalmente
mesmos com a área incorporada. Na verdade, ao grande grupo de companheiros do PMDB vota "sim"
apoiàrmos esse projeto vindo do Senado, da nobre e pede o apoio de toda a bancada, de todos os com-
Senadora Júnia Marise, pleiteamos a responsabilida- panheiros da Câmara Federal, 'embrando que, já
de da avaliação e do desenvolvimento planejados que se falava de pobreza, a grande parte do Vale do
para áreas com as mesmas características. Jequitinhonha está na Bahia e a outra parte está em

Esse projeto já está tramitando nesta Casa há Minas Gerais. Então, apenas se está corrigindo uma
muito tempo, com o apoio, o descortino e o grande injustiça acontecida há anos. O que estamos solici-
trabalho do nosso Líder no Estado, Deputado Nilmá- tando não é dividir pobreza, mas' apenas estender
rio Miranda. um p~pgrama que tem conseguido erradicar a pobre-

Não temos dúvida alguma em dizer aos com- za numa área tão pobre quanto A área do Jequiti-
panheiros do Nordeste que a entrada de Minas Ge- nhonha, na Bahia.
rais na Sudene vai ajudar o Nordeste. O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,

O SR. SILVIO PESSOA - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PINHEIRO LANDIM (PFL _ PI. Sem re-

V. Ex!! a palavra.
visão do orador.) - Sr. Presidente, lamento que este-

O SR. SILVIO PESSOA (BlocoIPMDB - PE. jamos aqui discutindo assunto de disputa regional
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mesmo le- com relação ao problema da distribuição de recursos
vando em conta o belo desempenho musical da mi- da Sudene no Nordeste brasileiro.
nha companheira de partido, Deputada Maria Elvira, A pobreza na região do Vale do Jequitinhonha
meu voto é contra.

é realmente lamentável. Lamento também que os
O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço Governadores mineiros não tenham tido condições

·a palavra pela ordem. de resolver este problema ao longo da história. O
· , Ç) SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Estado de Minas Gerais é respeitado por todos nós,
V. Ex!! a palavra. é rico e tem o segundo PIB d,entre os Estados do

O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem revi- Brasíl. Como admitir ainda que estejamos com uma
são do orador.) - Sr. Presidente, é óbvio que não se região tão pobre como a do Vale do Jequitinhonha
acaba com a pobreza dividindo-a. Embora todos se- no Estado de Minas Gerais?
jamos contra a pobreza no Vale do Jequitinhonha, a Eu voto contra, Sr. Presidente.

. S.udene não foi criada para acabar com a pobreza O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
· no Brasil, mas para desenvolver uma região. Não cerrar a votação. .
.cabe estender esses benefícios para outras regiões, Peço aos SrS. Deputados que venham ao ple-
a 1im de aqabar com a pobreza, que se resolve com nário, porque logo mais vou encerrar a votação.
investimentos dos Governos Estadual e Federal, e Estamos em fase de votação nominal.
·não acabando com a Sudene e dividindo a miséria. O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX- a palavra.
V. Ex!! a palavra. 'O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.

O SR. JOSÉ CHAVES (BlocoIPMDB - PE. Sem revisão do orador;) - Sr. Presidente, se o deba-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para o te que foi feito não serviu para nada, pelo menos já
PMDB a questão está em aberto, mas parte da ban- trouxe a esta Casa muita preocupação com a pobre-
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za. Portanto, temos de elogiar a importância desta
discussão.

O SRA. JOANA DARC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, para que o
Vale do Jequitinhonha possa sonhar com melhores
dias, devemos votar ·sim".

O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ PINOTTI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero mu
dar um pouco o assunto de Sudel:ie para saúde e
aproveitar a oportunidade para cuif;lprimentar V. Exll
pelo ato de patriotismo e de coragem que teve hoje,
t~endo a Plenário a discussão dos planos de saúde.

O povo brasileiro vai agradecer a V. Ex!!, Sr.
Presidente, e nós, como Congressistas, também o
fazemos, porque V. Ex' recuperou a dignidade do
Congresso, evitando a ameaça de medida provisória
jurídica que o Governo estava fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apro
veito a manifestação do Deputado José Pinotti, para
dizer que acabei de assinar ato determinando o en
caminhamento a Plenário, pendente de parecer, do
Projeto de Lei nº 4.425, de 1993, nos termos do § 62

do art. 52 do Regimento Interno, esgotado o prazo
da Comissão Especial.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .:... Tem
V. Ex' a palavra. .

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu tam
bém aproveito a oportunidade para cumprimentar
V. Ex' pela decisão de trazer a matéria sobre os pia
nos de saúde ao Plenário. Depois de vencido o pra
zo regimental de 45 sessões, V. Ex!!, como guardião
do Regimento e como nosso comandante maior, não
poderia ter outra' decisão senão trazer a matéria,
para que assim pudéssemos, num amplo entendi-

-mento, elaborar um projeto que atenda aos 'verda
deiros interesses do País. Por isso, congratulo-me
comV. Ex'.·

-Estou pronto e gostaria de falar nesta hora.
Queria que V. Exll me ouvisse, se fosse possível.
Sugiro que V. Ex· patrocine uma reunião dos líde
res em seú gabinete, para que possamos ter uma

primeira tomada de posição em relação ao projeto e
ao substitutivo" do Relator. Desta forma, quando o
projeto vier ao Plenário, já estará mais ou menos
acordado em relação aos pontos fundamentais.
Quanto aos pontos polêmicos, procuraríamos chegar
a um entendimento, e é lógico que nós administra
ríamos o dissenso e decidiríamos através do voto.

Sr. Presidente, congratulo-me com V. Ex', pois
mais uma vez demonstra estar ~ altura do momento
que nós vivemos e da instituição. Ciente de que po
deria, pela demora de decisão daquela Comissão,
daquele órgão técnico e também - não quero criticar
os membros da Comissão - em face da dificuldade
da matéria, V. Exll a trouxe ao Plenário, impedindo
assim que pudes~p. vir um projeto do Poder Executi
vo, atropelando um trabalho que já vem de longo
tempo.

Por isso eu me congratulo mais uma vez com
V. Exll.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
ço a V. Ex!! e acolho a sugestão feita. Nós faremos
uma reunião de Líderes para discutir essa matéria
antes de ela vir a Plenário.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente. Daco a
palavra pela ordem.

o _.~ _-~ _

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, num momento his
tóricopara Minas Gerajs, particularmente, mas tenho
certeza de que também para a própria Sudene, eu
gostaria, antes de o placar eletrônico indicar a tõdos
nós -o veredicto, de cumprimentar V. Ex' pela forma
altiva e firme com que conduziu esta sessão. Cum.;
primento sobretudo os Líderes partidários e cada um
dos Parlamentares que participaram deste momento, -
independentemente do voto. '

Assistimos hoje a um grande exemplo de como
se faz democracia: de um lado, argumentos consis
tentes defendendo uma proposta; de outro, outros
àrgumentos, não menos consistentes, defendendo
outros propósitos. Ganhará, Sr. Presidente, quem ti
ver maioria, mas, independentemente do resultado,
ganha a democracia com este grande exemplo que
o Plenário da Câmara dos Deputados dá de como
devem ser deçididas as questões polêmicas: não ha-
vendo negociação possível, no voto. -

Espero, é claro, -que o voto seja pela correção
-dessa injustiça, a favor dó Vale do Jequitinhonha.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem conheço Minas Gerais e que sOu formado em Enge-
V. Ex,- a palavra. . i'lhãri8Oâquele que é o meu Estado de coração.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE. Mas neste instante, quando se discute a possi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Regi- bilidade de dividir os incentivos dados ao Nordeste
mento Intemo diz que, no caso de um determinado com um pedaço de Minas Gerais, incentivos estes
projeto ser avocado ao Plenário, haverá por parte do que nós já demos a Montes Claros, eu me propOnho
Presidente a indicação do Relator. - e aos companheiros do PMDB de Minas Gerais -

Eu queria saber, em primeiro lugar, se V. Ex.- a trazer o documento que entreguei lo saudoso ex-
já definiu quem será o Relator de Plenário do projeto Governador e ex-Presidente da República Tancredo
que trata da regulamentação de planos e seguros de Neves.
saúde. No Vale do Jequitinhonha há água; no Nordes-

Em segundo lugar, gostaria de registrar, politi- te não há água. E com água se faz qualquer milagre.
camente, para que fique claro, que, se esse projeto O Vale do Jequitinhonha pode produzir o milho de
não chegou até hoje ao Plenário - e não estou dis- que o Brasil precisa, basta consultar a Sudene.
cordando da decisão de V. Ex.- -, isto se deve exa- Por isso, em nome da seção' nordestina do
tamente à omissão do Governo Federal, que permi- PMDB, recomendo aos companheiros o voto ·não·.
tiu que durante um ano aquela Comissão funcionas- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
se sem que se chegasse a um relatónõ final, atrapa- cerrar a votação.
lhando o trabalho do Relator qual'ldo pediu três me- O SR. VICENTE. CASCIONCE - Sr. Presiden-
ses para apresentar um projeto de baixa qualidade, te, peço á palavra pela ordem.
assinado por três Ministérios. E agora ameaça esta O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Casa com uma medida provisória. V. Ex.- a palavra.

Eu não quero fazer julgamento acerca da posi- O SR. VICENTE CÃSCIONE (PTB - SP. Sem
ção de V. Ex.-, mas não posso deixar de fazer esta revisão do orador.) - Sr. Presidente, retifico meu
questão de ordem e dizer que o grande responsável voto para ·sim".
~Io retardame~t~ dessa discussão é o próprio Pre- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
sldente da Repubhca. já votaram?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Breve- O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente peço
me~te designarei o Relator. Ainda não há Relator a palavra pela ordem. '
deSIgnado. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- V. Ex.- a palavra.
. cerrar a votação. O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revi-

A SRA. VANESSA FElIPPE - Sr. Presidente, são do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PFL
peço a palavra pela ordem. de Minas Gerais vota ·sim· e faz um apelo aos De-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem putados que estão nos gabinetes para virem ao.ple-
V. Ex.i a palavra. nário, porque temos quase 450 Deputados na Casa

A SRA. VANESSA FELIPPE (PFL - RJ. Sem e ainda falta um pouco para alcançar este número.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu votei erra- Gostarfarnos também de solicitar a V. Ex.- um pouco
do. Meu voto consta como sendo "não", mas é "sim". mais de paciência, para que todos tenham a oportu-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- nid.ade de votar. .,
·da Vanessa Felippe vota "sim". O SR. OCTÁVrO ELfslO - Sr. Presidente,

O SR. ALBERTO SILVA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.· a palavra.
V. Ex.• a palavra. O SR. OCTÁVIO ELfslO (PSDB - MG. Sem re-

O SR. ALBERTO SILVA (BlocoIPMDB _ PI. visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é ·sim·.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
Ex.i encerrar a votação, devidamente autorizado pela cerrar a votação. (Pausa.)
Liderança do PMDB, sendo eu um dos mais antigos, Está encerrada a votação.
dos fundadores deste partido e, talvez, o par1amentar O SR. ADEMIR LUCAS - Sr. Presidente, peço
mais antigo do Congresso Nacional, quero dizer qUê a palavra pela ordem.



Roraima

Alceste Almeida - PFL - Sim
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Abstenção
Moisés Lipnik - PTB - Sim
Robério Araújo - PFL - Não
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - 'PSDB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PDT - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Abstenção
Ràquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil - Bloco/PMDB - Sim

Setembro de 1.997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27829

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex- a palavra. V. ExB a palavra.

O SR. ADEMIR LUCAS (PSDB - MG. Sem re- O SR. INOC~NClp OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
visão do orador.) - Sr. Presidente, viva o Jequitinho- revisão do orador.) - Sr. Presidente, congratulo-me
nha! Viva o Brasil! com o Vale do Jequitinhonha e com o Estado de Minas

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a Gerais, esperando que a força.política de Minas po~
palavra pela ordem. fazer com que a Sudene seja revitalizada, para que os

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem seus recursos sejam alocados em maior quantidade e,
V. EX- a palavra. assim, possamos fazer com que se desenvolvam as

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- ~gió.B~ .mais pob~, tornando o Brasil um país mais
são do orador.) - Sr. Presidente, viva Juscelino! Para- Igualitano, frate~o, Justo e humano.
béns aos Prefeitos do Jequitinhonha que aqui compa- Democraticamente, rendo-~e ao r~sultado e
receram unanimemente para participar deste momento congratulo-m~ ?om o povo de Minas Gerais e co~ o
histórico. Parabéns ao Congresso Nacional. Vale do JeqUitinhonha. Espero que a força polltlca

A SRA. MARIA ELVIRA _ Sr. Presidente, peço desse Estado poss~ juntar-se ao Norde~te, para que
a palavra pela ordem. possamos consegUir ~:cursos necessárlo~. para de-

O SR PRESIDENTE (M· h I T ) _ T senvolver a nos~a reglao e o ~ale do Jequitinhonha.
• IC e emer em Democracia, quando nao tem acordo, faz-se

V. EX- a palavra. através do voto. E o voto do Plenário foi soberano,
A ~F!.A. MARIA ELVIRA (Bloco~MDB -. MG. legítimo e democrático.

Se.m r~vlsao da oradora.) - Sr. ~resldente, VIva o Repito: rendo-me ao resultado e me congratulo
peixe VIVO! Parabéns a todas as LIderanças do Vale com o Vale do Jequitinhonha e com Minas Gerais.
do Jequitinhonha presentes. S~o centenas de Prefei- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
tos, Vereadores, um povo sofndo que esperava por vai anunciar o resultado da votação·
isso há cinqüenta anos. VOTARAM:·

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou Sim: 224
anunciar o res~ltado após as retificações. Não: 172

O SR. HELIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a Abstenções: 17
palavra pela ordem. Total: 413

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem É aprovado o Projeto de Lei nl! 4.695/94.
V. EXA·a palavra. VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-

O SR. HÉLIO ROSAS (BlocoIPMDB - SP. Sem PUTADOS:
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu estava em ne
gociação para a próxima votação e, lamentavelmente,
fiquei impossibilitado de votar "sim", corno era meu de
sejo. Solicito seja registrado meu voto "sim".

O SR. ALEXANDRE CERANTO (PFL - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

. O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente,
. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .-. Tem
V. ExA a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a decisão que a
Câmara acaba de tornar certamente levará a urna
ampliação rápida das favelas de São Paulo. Se é
isso o que querem,- foi o que a Câmara decidiu, fi
quem certos de que não haverá Projeto Cingapura
que agüente tantas favelas.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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Asdrubal Bentes - Bloc~IPMDB - Não Ja~ Santana - PSDB - Não
Benedito Guimarães - PPB -'Não Magno Bacelar - PFL - Não
Elcione Barbalho - BlocolPMDB - Não Neiva Moreira - BlocolPDT - Não
Geraldo Pastana - BlocolPT - Sim Pedro Novais - BlocoIPMDB - Não
Gerson Peres - PPB - Não Roberto Rocha - PSDB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Sim Samey Filho - PFL - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Não Sebastião Madeira - PSDB - Não
José Priante - BlocoIPMDB - Não
Mário Martins - BlocolPMDB - Não Ceará
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim Anibal Gomes - BlocolPMDB - Não
Olávio Rochas - PSDB - Sim Antônio Balhmann - PSDB - Não
Paulo Rocha - BlocolPT - Não Antônio dos Santos - PFL - Não
Raimundo Santos - PFL - Não Amon Bezerra - PSDB :- Não
Socorro Gomes - BlocoIPCdoB - Não Edson Silva - PSDB - Não'
Vic Pires Franco - PFL - Não Gonzaga Mota - BlocoIPMDB - Não

Amazonas Inácio Arruda - BIocoIPCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não

Átila Uns - PFL - Não José Pirnentel- BlocolPT - Não
Cláudio Chaves - PFL - Não Leônidas Cristino - PSDB - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não Paes de Andrade - BlocoIPMDB - Não
João Thome Mestrinho - BIocoIPMDB - Sim Pimentel Gomes - PSDB - Não
Luiz Femando - PSDB - Sim Pinheiro Landim - BlocolPMDB - Não
Paudemey Avelino - PFL - Não Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não

Rondônia Rommel Feijó - PSDB - Não
Confúcio Moura - BlocoIPMDB _ Não Vicente Arruda - PSDB - Não
Eurípedes Miranda - BlocoIPDT - Sim .Piauí
Moisés.Bennesby - PSDB - Sim Alberto Silva - BlocoIPMDB - Não

Acre Ari Magalhães - PPB ;.. Sim
Carlos Airton - PPB - Não B. Sá - PSDB - Não
Célia Mendes - PFL - Sim Ciro Nogueira - PFL - Não
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Não Felipé Men~ - PPB - Sim
Emílio Assmar - PPB - Sim Heráclito Fortes - PFL - Não
João Tota - PPB - Não João Henrique - BlocoIPMDB - Não
Regina Uno - Bloco/PMDB - Sim Júlio Casar - PFL.- Não
Zila Bezerra - PFL - Não Mussa Demas - PFL - Não

T ti
Paes Landim - PFL - Não

ocan ns

A tA • J PPB N- Rio Grande'do Norten unto orge - - ao
Darci Coelho - PPB - Sim Augusto Viveiros - PFL - Não
Dolores Nunes - PPB - Não Batinho Rosado - PFL - Não
Freire Júnior - BlocolPMDB - Sim Iberê Ferreira -PFL - Não
João Ftibeiro - PPB "':" Não João Faustino - PSDB - Não
Osvaldo Reis - PPB - Sim Ney Lopes - PFL - Não
Udson Bandeira - BlocolPMDB - Sim Paralha

Maranhió Adauto Pereira - PFL - Não
Albérico Filho - BlocoIPMDB - Não Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não Efraim Morais - PFL - Não
César Bandeira - PFL - Não Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Costa Ferreira - PFL - Não Gilvan Freire - BlocolPMDB _.Não
Davi Alves Silva - PPB - Sim lvandro Cunha Lima - BIocoIPMDB - Abstenção
Haroldo sabóia - BlocolPT - Não José Aldemir - BIocoIPMDB - Não
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José Lui:l Clêrot .,... BlocolPMOB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMOB - Não
Wilson Braga - PSOB - Não

Pem~mbuco

Ademir Cunha- PFL - Não
Antônio Geraldo - PFL - Não
Fernando Ferro - BlocolPT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gorizaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa -BlocolPT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
João Colaço - PSB - Não
José Chaves - Bloco/PMOB - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSOB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Pedro Correa - PPB - Não,
Ricardo Heráclio - PSB - Não,
Roberto Fontes --' PF.L,.... Não,
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Severino Cavalcanti - PPB .,... Não
Sílvio Pessoa - BlocolPMOB - Não
Wilson Carnpos,- PSDB- Não
Wolney Queiroz - B!qco/PDT - Não

Alagoas.

Albérico Cordeiro- PTB - Não
Augusto Farias - PPB .... Não.
Benedito de Lira;... PFL - Não
Ceci Cunha ~ PSOB...,.Não ..
Fernando Torres- P.SOB .... Não

, . .
Ser~ipe .

Adelson Ribeirp - ·PSOB. - Não.
José Teles - PPB:" f\:,Ião'
Marcelo Oéda - Bloco/PT - Não
Pedro ValEldares ~ PSB - Não'

. Bat-.ia

Alcides Modest~,~ .BI~qip:r -7- Sim :
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Cláudio Cajado - Pf~ ~ Não: .
Colbert Martins - Bloco/PMOB - Não
Coriolano Sales .... BlocoÍPDT - Abstenção
'Domingos Leonelli ..:.. PSDB - Não
Eujácio Simões - PL- Não
Félix Mendonça -.PTB -Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB ~ Não
Jaime Fernandes.,... PFL -Não·
Jairo Azi - PFL -Não
Jairo Carneiro -- PFL - Não

João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão..:. PSOIj - Sim
Jonival Lucas - PFL --' Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL - Abstenção
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PF~ - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSOB - Sim
Pedro lrujo - Bloco/PMOB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/POT - Sim
Severiano Alves - Bloco/POT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMOB .,... Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas.,... PSOB - Sim
Aécio Neves - PSOB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMOB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa -l;3loco/PMOB - Sim
Bonifácio de Andrada _. PPB ~ Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSOB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Femando Oiniz - Bloco/PMOB - Sim.
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - BlocolPMOB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB .,... Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB.,... Sim ' "
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana O'Arc - Bloco/PT - Sim
João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magalhães - BlocolPMDB - Sim
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Leopoldo Bessone.,... PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira.,... PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMOB - Sim
Maria Elvira - BlocolPMOB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - BlocolPMOB - Sim
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Sim
Octávio Elísio - PSOB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Paulo Delgado..:.. Bloco/PT - Sim
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Paulo Heslander - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anfzio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - BlocoIPMDB - Sim
Sandra Starling - BlocolPT - Sim
Saraiva Felipe - BlocoIPMDB - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - BlocoIPMDB - Sim
Sflvio Abreu - BlocolPDT - Sim
Tilden Santiago - BlocolPT - Sim
Vittório Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - BlocolPMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - BlocolPT - Sim
Luiz Buaiz - PL"':' Sim
Marcus VICente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - BlocolPMDB -- Sim
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim

Rio de Janeiro

Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim

.Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista ... PFL - Sim
Carlos Santana - BlocO/PT - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco/POT - Sim
Flávio Palmier da Veiga - PSOB - Sim
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa ... PSOB - Sim
Jair Bolsanaro - PPB - Sim
Jaildira Feghali - BlocolPCdoB - Não
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - PPB - Sim
José Carlos Lacerda - PSOB - Sim
José Mauricio - BlocolPOT - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura cameiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - aloco/PCdoB -Não
Márcia Cibilis Viana - BlocO/POT - Sim
Milton Temer - BlocolPT - Abstenção

Miro Teixeira - BlocoIPOT - Sim
Noel de Oliveira - BlocolPMOB - Sim
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSOB - Sim
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - PSOB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSOB - Sim
Vanessa Felippe - PFL - Não

SãoPilulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - BJocolPMOB - Não
Aldo Rebelo - Bloco-PCdoB - Não
Almino Affonso - PSOB - Sini
Aloysio Nunes Ferreira - BlocolPMOB - Não
Antônio Carlos Pannuzio - PSOB - Sim
Arlindo Chinaglia - BJocoIPT - Sim
Amaldo Faria de Sá - PPB - Não
Ary Kara - BJocO/PMOB - Sim
Carlos Apolinário - BlocolPMOB - Sim
Carlos Nelson - BlocolPMOB - Abstenção
Celso Russomanno - PSOB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Lima - PPB - Não
Oalila Figueiredo - PSOB - Sim
Oe Velasco - BlocolPRONA - Sim
Oelfim Netto - PPB - Sim
Ouilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - BlocoIPMOB - Sim
Eduardo Coelho - PSOB - Sim
Eduardo Jorge - BlocoIPT - Não
Fernando Zuppo - BlocolPOT - Sim
Franco Montaro - PSOB - Sim
Hélio Bicudo - BlocoIPT -Sim
Ivan Valente - BlocoIPT - Abstenção
Jair Meneguelli - BlocolPT - Sim
João Paulo -: BlocolPT - Sim
Jorge :Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Anibal ~ PSDB ';'"" Sim
José August<? - BlocolPT - Não
José Coimbra - PTB - Sim .'
José ele Abreu"':' PSOB- Sim
José Genofno - BlocolPT - Abstenção.
José Machado - BlocolPT - Sim
José Pinotti - BlocolPMOB - Sim
Jurandyr Paixão - BlocoIPMOB - Sim
Koyu lha - PSOB - Sim
Lamartine PoseUa - PPB - Sim
Luciano Zica - BlocolPT - Sim
Luiz Gushiken - BlocoIPT - Não
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Luiz Máximo - PSDB - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marcos Vinicius de Campos - PFL - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Sim
Michel Temer - BlocolPMDB - Abstenção (Art.
17, § 111, do RICD)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Pedro Yves - Bloco/PMDB - Abstenção
Ricardo Izar - PPB - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Sílvio Torres - PSDB - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Abstenção
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco - PT -Sim
Oswaldo Soler - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma 7" PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Teté Bezerra - Blpco/PMDB....;. Sim
Welinton Fagundes - PL - Não·

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB ....: Não
Augusto Carvalho- PPS - Sfm .
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - BlocolPT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Não"
Maria Laura -Bloco/PT .., Sim

Goiá.s·

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
João Natal - BlocolPMDB -:- Sim
Jovair Arantes - PSDB - Abstenção
Udia Qulnan - Bloco - PMDB"': Sim
Marconi Perillo - PSDB ~Sim
Maria Valadão~.pFL - Sim
Orcino Gonçalves - BlocolPMDB - Não·
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - BlocolPT - Sim
Rubens Cosac - BlocolPMDB - Abstenção
Sandro Mabel- Bloco -PMDB - Sim .
Vilmar Rocha - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - BlocolPMDB - Sim

Marçal Filho - Bloco/PMDB - Não
Marilu Guimarães'- PFL - Sim
Marisa Serrano - BlocolPMDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Sim-
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Não
Saulo Queiroz - PFL - Não

Paraná

Affonso Camargo - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Abstenção
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - BlocolPMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - BlocolPDT - Sim
Flávio Ams - PSDB - Não
Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Sim
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - BlocolPMDB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Sim
Moacir Micheletto - BlocolPMDB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Sim
Nelso!') Meurer - PPB - Sim
Odilio Balbinotti - PSDB - Não
Paulo Bernardo -- Bloco/PT - Abstenção
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - BlocolPMDB - Sim
Dércio Knop - BlocolPDT - Sim
Edinho ~-z-:- BlocolPMDB - Sim
Edison Andriflo - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Sim .
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mend~s - BlocolPT - Sim.
Neuto de Conto - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Bauer '-PFL -Não
Paulo Gouvea - PFL - Não
Serafim Venzon - Bloco/PDT -Sim
Valdir Colatto - BlocolPMDB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocolPT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Sim



O SR. PRESIDENTE '(Miéhel Temer) - Para
encaminhar concedo a palavra ao Deputado Roberto
Valadão.

O SR. ROBERTO VALADÃO (Bloco/PMDB 
ES~ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aqui
não se lembrou o Prof. Celso Furtado, que criou a
Sudene numa hora importante para o Brasil. É. que
naquela época verificavam-se desigualdades regio
nais neste País, e o Nordeste era a região mais po
bre do Brasil.

Sr. Presidente; os tempos muduram. Hoje são
muitas as regiões pobre que este País possui, e uma
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Airton Dipp - Bloco/PDT - Sim. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Arlindo Vargas.:... PTB - Sim V. Exa. a palavra.
Augusto Nardes - PPB - Sim O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB ..:.. GO.
Carlos Cardinal- BlocolPOT - Sim Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria co-
Darcísio Perondi - BlocolPMDB - Sim municar que meu voto, na última votação, foi -sim-.
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Não A SRA. NAIR XAVIER LOBO (BlocoIPMDB -
Esther Grossi - BlocolPT - Sim GO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, que-
Ezidio Pinheiro - PSDB - Abstenção ria comunicar meu voto foi "sim- e que não apareceu
Fetter Júnior - PPB - Sim no painel. Gostaria que meu voto fosse registrado
Jair Soares - PPB _ Sim em ata a favor de Minas Gerais. .
Jarbas Lima - PPB - Sim A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
Luiz Roberto Ponte - BlocolPMDB - Não a palavra pela ordem.
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Sim O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Matheus Schmidt - BlocolPDT - Sim V. EXª a palavra.
Miguel Rossetto - BlocolPT - Sim A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim Sem revisão da oradora.) ~ Sr. Presidente, meu
Nelson Marchezan - PSDB _ Sim agradecimento especial aos Senadores Francelino
Odacir Klein _ Bloco/PMDB _ Sim Pereira, Júnia Marise e Regina Assumpção.
Osvaldo Biolchi _ PTB _ Não O SR. RENAN KURTZ - Sr. Presidente, peço
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB _ Sim a palavra pela ordem.
Valdeci Oliveira - BlocolPT _ Sim O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Waldomiro Fioravante _ BlocolPT _ Não V. Ex~ a p'~lavra..
Veda Crusius _ PSDB _ Sim . O SR. RENAN KURTZ (Bloco/PDT - RS. Sem
O SR. CARLOS MELLES _ Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto não

peço a palavra pela ordem. apareceu no painel. Votei ·sim-.
O SR. PRESIDENTE_(Michel Temer) _ Tem O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem

V. E~ a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto na vo-
O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Sem re- tação anterior foi -sim-.

visão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do PFL O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque-
de Minas Gerais, cumprimento os Líderes Inocêncio rimento de destaque da bancada do Bloco Parla-
Oliveira e Luis Eduardo pela postura, pelo compro- mentares PMDBIPSD/PLS/Prona:
misso que tiveram. Senl.or Presidente,

Seguramente, unidos, Minas Gerais e o Nor- Requeremos, nos termos regimentais, desta-
deste farão uma Sudene mais forte e melhor para que de bancac;fa .para votação em sep~rado da
todo País. Emenda nll 3 apresentada ao Projeto de Lei nll

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço 4.695-A/94.
a palavra pela ordem. Sala das Sessões, 10-9-97. - Wagner Rossi,

O SR. PRESIDENTE (Michel. Temer) - Tem VJCe-líder do Bloco Par1arnentar (PMDBIPSD/PSUPro-
V. E~ a palavra. na)

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, estou encami
nhando à Mesa requerimento para que tenhamos
uma inversão de pauta e possamos examinar, em
seguida, projeto que foi objeto de negociação entre
diversos Líderes. Embora não seja matéria relacio
nada à Sudene, pode-se dizer que é correlata.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Miro Teixeira, vou submeter a votos o requeri
mento de V. Exa.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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delas é o Espírito Santo, que contribui com apenas
2% para o PIB nacional.

Disse o Deputado Aécio Neves que Minas Ge
rais tem o segundo PIB do Brasil. Aí está a exube
rância daquele Estado, encostando lá nas marés al
tas do nosso grande mar, o Espírito Santo.

Sr. Presidente, o Espírito Santo tem uma re
gião também muito pobre, a região norte, com cerca
de 27 Municípios, lá nas encostas do Rio Doce,
onde a precipitação pluviométrica às vezes tem sido
mais baixa do que em muitas regiões do Nordeste. É
flagrante a pobreza daquela população.

A Deputada Rita Camata apresentou uma
emenda a este projeto que vem agora à votação
através deste destaque. Faço um apelo para que
acolha esta emenda não só a Minas Gerais, mas ao
.Brasil, que reconhece neste momento essas desi
gualdades e certamente irá reconhecer, pelo voto,
as desigualdades que se acentuam no norte do Es
tado do Espírito Santo.

Não podemos deixar que aquela pequenina re-'
gião do Estado do Espírito Santo, com apenas 400
mil habitantes, continue empobrecida, com todas as
dificuldades, enquanto outras regiões deste Brasil
estão levando todos os incentivos, toda a riqueza do
produto do esforço dos trabalhadores deste País.

Convoco todos os Estados brasileiro, não só
Minas Gerais, que obteve o total dos votos da ban
cada do Estado do Espírito Santo a favor do Vale do
Jequitinhonh~, convoco o Brasil para' reconhecer a
pobreza do norte do meu Estado. .

Peço voto a favor deste destaque, peço que
votem -sim- ao destaque da emenda da Deputada
Rita Camata.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -: Comu
nico ao Plenário que teremos outras votações; inclu
sive de uma proposta de emenda à Constituição.

Peço aos Srs. Parlamentares que se mante
nham no plenário.

O SR. 'ROBERTO VALADÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO VALADÃO (BlocolPMDB 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nosso
partido deixou a questão em aberto. Entretanto, nós,
da bancada do Estado do -Espírito Santo, do PMDB
e dos outros partidos, queremos fazer um apelo a to
dos os Estado brasileiros para que protejam também
essa região empobrecida do norte do nosso Estado.

O SR. Lufs EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O· SR. PRESIDENTE (Mich.el Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, temos na Ordem
do Dia de hoje uma proposta de. emenda à Constitui
ção, evidentemente da maior importância, e o quo
rum é qualificado, como todos sabemos.

Portanto, peço a permanência dos Srs. Parla
mentares em plenário, para que possamos votá-Ia
ainda hoje.

O SR. NEIVA MOREIRA -- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria
confirmar meu voto "sim" ao projeto sobre o Jequiti
nhonha.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple
nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte
Emenda n2 3, destacada:

Dê-se ao art. 12 do Projeto de Lei nº 4.695-A,
de 1994, a seguinte redação:

"Art. 12 Para os efeitos da Lei nº 3.692,
de 15 de dezembro de 1959, fica o Poder
Executivo autorizado a incluir na área de
atuação da Superintendência do Des.envolvi
mento do Nordeste - SUDENE, os municí
pios de Almenara, Araçuai, Bandeira, Berilo,
Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Carai, Car
bonita, Chapada do Norte, Comercinho, Co
ronel Murta, Couto Magalhães de Minas,
Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício dos
Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Ita
marandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequiti
nhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta,
Mata Verde, Medina, Minas Novas, Monte
zuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Pal
mópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Ver
melho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria
do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador
Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio
Preto, Serro, Turmalina e Virgem Ja Lapa,
da região do vale do Jeuitinhonha, no Esta
do de Minas'Gerais, e os municípios de Bai
xo Guandú, Colatina, Unhares, Marilândia,
Rio Bananal, São Domingos do Norte, Pan
cas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia Bran
ca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Ja
guaré, Mantenópolis,' Barra de São Francis-

. co, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova
Venécia, São Mateus, Conceição da Barra,
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Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga,
Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Ca
nário, da região norte do Estado do Espírito
Santo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
encaminha os Srs. Lfderes?

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL tem a alegria de en
caminhar favoravelmente à emenda da Deputada
Rita Camata, que é do nosso Estado.

Esperamos que Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo honrem o compromisso com a bancada
do Espírito Santo, que integralmente votou a favor
do Vale do Jequitinhonha.

É preciso lembrar que naquele Estado há po
breza e sofrimento.

É preciso lembrar que o Espírito Santo também
é Brasil.

O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprindo o
que disse no início da votação, quando tivemos a sa-

. tisfação de ver aprovada a inclusão de Minas na
área de atuação da Sudene, Minas é solidária com o
Espírito Santo não só no uso das praias, mas tam
bém neste projeto, que tenta incluí-lo na área de in
centivo.

Portanto, peço aos companheiros do PTB que
votem favoravelmente à emenda da Deputada Rita
Camata.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência prorroga a sessão por uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os demais Lfderes?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB solicita a
sua bancada o voto "sim".

O SR. JOÃO COSER (Bloco/PT - ES. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Depu
tados, entendendo a alegria do povo de Minas Ge
rais e de seus Parlamentares, em nome da bancada
do Partido dos Trabalhadores e em nome do Espírito
Santo, pedimos o apoio de todos para a inclusão de
urna pequena parte do nosso ~stado na Sudene.

Como na votação anterior, a bancada abre
mão do encaminhamento. No entanto, neste mo
mento, quero pedir aos companheiros do Bloco de
oposição e também dos outros partidos e dos outros
Estados que votem a favor.

O nosso voto é "sim".
O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
oposição vota "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
votà "sim" e considera fundamental a correção des
sa injustiça para com o noíte do Espírito Santo.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, por delegação do Lfder
Aécio Neves, tenho o prazer de encaminhar a vota
ção desta matéria pelo PSDB.

Quero dizer aos nobres colegas que a necessi
dade de participação do Espírito Santo na Sudene é
justificada, porque o norte daquele Estado, nos últi
mos vinte anos, tem sofrido diminuição de popula
ção. Muitas e muitas comunidades diminuíram em
função da falta de recursos e da escassez de investi
mentos;

O Estado do Espírito santo é um dos que apre
senta maior índice de injustiça social no Brasil. Fico
curioso quando um representante da Bahia, do Rio
Grande do Norte, da Paraíba ou do Maranhão, com
toda a justeza e seriedade peculiares ao nordestino,
fala da miséria do Nordeste, mas o Espírito Santo,
de acordo com pesquisas, inclusive de nordestinos,
é o terceiro Estado em concentração de renda no
Brasil. E a parte mais pobre do Estado é o norte. Es
tamos pleiteando sua inclusão na área de atuação
da Sudene. Em boa hora, apareceu essa proposta
da Deputada Rita Camata e também em boa hora o
Lfder Aécio Neves a encampou.

Peço não só ao PSDB, mas também àqueles
que têm menos vinculação com a matéria, que se
unam a nós nessa cruzada que visa colocar o nosso
Estado em condições de poder trabalhar junto com
essa bancada imensa Por maiores recursos para os
pobres do Brasil.

Encaminhamos conctamando todas as banca-
. das a que votem "sim" a essa matéria. Trata-se de

ato de justiça, que vai fazer com que uma articula
ção política no futuro melhore as condições dos. me
nos aquinhoados no Brasil.

O PSDB vota "sim".
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.

Sem revisão do ·orador.) - Sr. Presidente, trata-se
de reivindicação regional que respeitamos, enten
demos ter justificativa verdadeira. No entanto, não
deixa de ser uma questão regional, que envolve in
teresses que .podem opor Deputados de nossa
bancada.

Coerente com a posição adotada na primeira
votação, o pMDB abre a questão, recomendando
aos Srs. Deputados que se orientem por sua cons
ciência nessâ matéria. Respeitamos o pedido dos
Deputados do Espírito Santo, assim como respeita-



Dê-se ao art. 12 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 1!! - Para os efeitos da Lei n2

3.692, de 15 de dezembro de 1959, fica o
Poder Executivo autorizado a incluir na área
de atuação da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste - SUDENE os muni
cípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Beri
lo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí,
Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho,
Çoronel Murta, Cout~ Magalhães de Minas,
Datas, Diamantina, Divinópolis, Felício dos
Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Ita
marandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequiti
nhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta,
Mata Verde, Medina, Minas Novas, Monte
zuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Pal-
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mos anterionnente o ~os Deputados de Minas Ge- mópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Ver-
rais, mas, em nosso partido, questões dessa nature- melho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria
za são consideradas abertas e de livre convicção do' Saltó,' Santo Antônio Jacinto, Senador
dos Srs. Deputados. Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Preto, Serro, Turmalina e Virgem da Lapa,
Sem revisão do orador.)- Creio, Sr. Presidente, que da região do Vale do Jequitinhonha, no Es-
o norte do Espírito Santo é tão pobre quanto o Vale tado de Minas Gerais; e os municípios de
do Jequitinhonha. Ainda há pouco, a Deputada Rita Baixo Guandu, Colatina, Unhares, Marilân-
Camata e o Deputado Nilton Baiano apresentaram- dia, Rio Bananal, São Domingos do Norte,
me dados sobre aquela região: 23 Municípios estão Pancas, Sooretama" Alto Rio Novo, Águia
em estado de calamidade pública, todos eles atendi- Branca, São Grabriel da Palha, Vila Valério,
dos pelo Programa Comunidade Solidária. Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Fran-

Portanto, Sr. Presidente, por não ser um pon- cisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte,
to programático do Partido da Frente Liberal, con- Nova Venécia, São Mateus, Conceição da
sideramos a questão aberta, cada um deve votar Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporan-
de acordo com sua consciência, com seu foro ínti- ga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro
mo. Canário, da região norte do Estado do Espí-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. rito Santo."
Deputados que forem favoráveis à emenda perma- Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. -
neçam como se encontram. Rodrigues Palma, Relator.

Aprovada. (Palmas.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Há so- que a aprovam queiram permanecer como estão.

.. bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda- (Pausa.)
ção final. Aprovada.

PROJETO DE LEI N24.695-8, DE 1994, Retoma ao Senado Federal.
DO SENADO FEDERAL (PLS N2 146192, NA O SR. OSÓRIO ADRIANO - Sr. Presidente,

CASA DE ORIGEM) peço a palavra pela ordem.
Emenda da Câmara dos Deputados O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
ao Projeto de Lei n2 4.695-8, de 1994, do O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL _ DF. Sem re-
Senado Federal (PLS n2 146192, na Casa
de origem), que·"dispõe sobre a Inclusão visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação relati-
do Vale do Jequitinhonha do Estado de va à inclusão na área da Sudene do Vale do Jequiti-
Minas Gerais na área de atuação da Su- nhonha, tive de me ausentar para uma audiência
perlntendência do Desenvolvimehto do com o Vice-Presidente da República e não votei. O
Nordeste _ SUDENE." meu voto é "sim·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Osório Adriano.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um acor
do de todos os Líderes para que entrasse. na Ordem
do Dia de hoje o Projeto n2 380-D, de 1991. Sei que
está sendo encaminhado à Mesa requerimento para
retirar esse projeto da Ordem do Dia. Devo lembrar
que houve um acordo de todos os Líderes para que
ele constasse da pauta de hoje. Além do mais, acre
dito que haja um consenso. Então, essa matéria não
precisaria sequer de votação nominal.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas em aprovar simbolicamente, não me oponho a sua
não é esse o requerimento que e$tá sobre a mesa. decisão.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Não seria o caso de O SR. INOC~NCIO OLlVÉIRA - Sr. Presiden-
o acordo feito entre todos os Uderes para a entrada te, também estou de acordo.
da Ordem do Dia de hoje ser descumprido por causa O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-
de três minutos. - 2 -

ó SR. 'Luís EDUAflDO - Sr. Presidente, peço PROJETO DE LEI N5I 2.707, DE 1997
a palavra pela ordem. (Do Poder Executivo)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Discussão, em turno única, do Projeto
V. Exa. a palavra. de Lei n5l 2.707, de 1997, que dispõe sobre a

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi- admissão de professores, técnicos e cientis-
são do orador.) - Sr. Presidente, é evidente que não tas estrangeiros pelas universidades e pelas
me oporia à colocação desse projeto na pauta de instituições de pesquisa científica e tecnol6-
hoje, contanto que não fosse neste exato momento, gica federais. Pendente de pareceres das
mas após a votação da emenda constitucional, por- Comissões: de Trabalho de Administração e
que necessitamos de quorum qualificado. Evidente- Serviço Público; de Educação Cultura e
mente, há um acordo. A votação será rápida, e, se o Desporto; de Ciência e Tecnologia, Comuni-
projeto entrar após a emenda, de nossa parte não cação e Informática; e de Constituição e
haverá problema algum. J' d R d -

A SRA. MARINHA' RAUPP -Sr. Presidente, ustlça e e e açao.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem mesa o seguinte requerimento.
V. Exa. a palavra. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara

A SRA. MARINHA RAUPP - (PSDB - RO. dos Deputados
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota- Requeremos, nos termos do art. 117, inciso VI,
ção anterior meu voto foi "sim". do Regimento Interno, a retirada da Ordem do Dia

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- do Projeto de Lei nll 2.707/97, do Poder Executivo,
te, peço a palavra pela ordem. que "dispõe sobre a admissão de professores, técni-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem cos e cientistas estrangeiros pelas universidades e
V. EX- a palavra. pelas instituições de pesquisa científica e tecnológi-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. ca federais.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero Sala das Sessões, de setembro de 1997. -
fazer uma proposta: votaríamos hoje a emenda Luis Eduardo - Uder do Governo - Inocêncio Oli·
constitucional, em face de ser matéria de relevante veira, Líder do PFL.
interesse, e, na próxima sessão com Ordem do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
Dia, incluiríamos esse projeto como item 1 da pau- tação o requerimento. Como encaminham os Srs. U-
ta, porque houve acordo entre todos os Srs. Ude- deres?
res. O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- orador.) - Sr. Presidente, o PL encaminha o voto'
do Inocêncio Oliveira, na verdade, foi decidido que o "sim".
projeto constaria da pauta do dia de hoje. Os Uderes O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
se manifestaram. Portanto, continua na pauta do dia são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
de hoje. o voto "sim".

O que podemos fazer é votar a PEC nll 338, de A SRA. TELMA DE SOUZA (BlocolPT - SP.
1991, e logo em seguida o projeto. Sem revisão da oradora.) ..:.. Sr. Presidente, o Bloco

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço de oposição encaminha o voto "sim".
a palavra pela ordem. O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o
Ex!! a palavra. voto "sim".

O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT - RJ. O SR. WA~NER, ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do oradôr.) - Sr. Presidente, estou de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
acordo. Se o Deputado Inocêncio Oliveira concordar encaminha o voto "sim".
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O SR. INOcêNCIO .OLlVEIRA (PFL - PE. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL en- dos DE;lputados:
caminha o voto NsimU

• Requeremos, nos termos do art. 117, inciso VI,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles do Regimento Interno, a retrrada da Ordem do Dia

que estiverem de acordo permaneçam como se do Projeto de Lei Complementar nº 109-C/89, do Se-
acham. (Pausa.) nado Federal, que estabelece normas para ó ade-

APROVADO. quado tratamento tributário do"a,to cooperativo.
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, Sala das Sessões, de setembro de 1997. -

peço a palavra pela ordem. Luís Eduardo, Líder do Governo - Inocêncio Oli-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem veira, Líder do PFL.

V. Exll a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
A SRA. TELMA DE SOUZA (Bloco/PT - SP. que estiverem de acordo com o requerimento per-

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota- maneçam como se acham. (Pausa.)
ção anterior meu voto não foi registrado. Fui perde- APROVADO.
dora, votei -não-o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 4-
_ 3 - PROJETO DE LEI N2 1.765-C, DE 1996

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (Do Poder Executivo)
N2 109-C, DE 1989 Discussão, em turno único, do Projeto

(Do Senado Federal) de Lei 1'12 1.765, de 1996, que dispõe sobre a
Reabertura de discussão, em primeiro prestação de contas da aplicação de recur-

turno, do Projeto de Lei Complementar n2 sos a que se refere a Lei nº 8.742, de 7 de
109-B, de 1989, que estabelece normas dezembro de 1993, e dá outras providên-
para ri adequado tratamento tributário do ato cias; tendo pareceres das Comissões: de
cooperativo; tendo pareceres das Comissõ- Seguridade Social e Famnia, pela aprova-
es: de Constituição e Justiça e de Redação, ção, com emendas (Relator: Sr. José Au-
pela constitucionalidade, juridicidade, técni-" gusto); da Comissão de Finanças e Tributa-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, ção, pela adequação financeira e orçamen-
com emendas, com voto em separado do tária, e no mérito, pela aprovação deste, e
Sr. Juarez Marques B~tista; de Economia, da Emenda nl! 1da Comissão de Segurida-
Industria e Comércio, pela aprovação, com de Social e Família, com substitutivo, e pela

. adoção das emendas da Comissão de rejeição das Emendas de n2s 2 e 3 da mes-
Constituição e Justiça e de Redação; e, de ma .Comissão, contra o voto do Deputado
Finanças e Tributação, pela aprovação, com Rogério Silva (Relator: Sr. Roberto Brant); e
emenda e adoção das emendas da Comis- da Comissão de Constituição e Justiça e de
são de Constituição e Justiça e de Redação. Redação, pela constitucionalidade, juridici-
Pareceres às Emendas de Plenário: dos re- dade e técnica legislativa deste,' das emen-
latores designados pela Mesa em substitui- das adotadas pela Comissão de Seguridade
ção às Comissões: de Constituição e Justiça Social· e Famnia, e do substitutivo adotado
e de Redação, pela constitucionalidade, juri- pela CFT, com emendas (Relator: Sr. Mar-
dicidade e boa ~écnica legislativa (Relator: coni P~rillo).

Sr. Nilson Gibson), de Economia, Indústria e Obs.: A matéria teve sua discussão adiada por
Comércio, pela rejeição (Relator: Sr. Dejan- 2 sessões em 3-9-97.
dir Dalpasquale); e de Finanças e Tributa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Outro
ção, pela adequação financeira e orçamen- requerimento:
tária e, no mérito, pela aprovação da Emen- Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
da nº 3, com subemenda, e pela rejeição dos Deputados:
das de n2s 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 (Relator: Sr. R
Germano Rigotto). equeremos, nos termos do Art. 117, inciso VI,

do Regimento Interno, a retirada da Ordem do Dia
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque- do Projeto de Lei n2 1.765-C/96, que -dispõe sobre a

rimento sobre a mesa. prestação de contas da aplicação de recursos a que
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se refere a Lei nll 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
e dá outras providências·.

Sala das Sessões, de setembro de 1997. 
Lur. Eduardo, Líder do Governo - Inocêncio OlI
veira, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo com o requerimento per
maneçam como se acham.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - T~m

V. Ex· a palavra.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados peço ao ilustre Deputado Inocêncio Oliveira,
que inclusive assinou requerimento de urgência para
este projeto, que depois apoie a aprovação de re
querimento de urgência urgentfssima a ser aprecia
da na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-5-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlÇAo
Nº 338-B, DE 1996

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nll 338-A,
de 1996, que dispõe sobre o Regime Consti
tucional dos Militares; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela admissibilidade, contra o voto do
Sr. Jarbas lima (Relator: Sr. Adylson Motta);
e da Comissão Especial pela admissibilida
de das emendas de nlls 1, 2, 3, 4 e 5, no
mérito pela aprovação desta, pela aprova
ção parcial das emendas de nlls 1 e 5, com
substitutivo, e pela rejeição das emendas de
nlls 2, 3 e 4, contra o voto do Sr. Luiz Eduar
do Greenhalgh 'e, em separado, do Deputado
José Genoíno (Relator: Sr. Werner Wande
rer).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria.

Para falar a favor, concedo a palavra ao Depu
tado José Genoíno.

O SR. ABELARDO LUPION - Sr. Presidente,
peço a pala"ra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. ABELARDO LUPION (PFL "'- PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de mais
nada, se o Deputado José Genoíno me permitir, de
sejo dizer à Casa que acabamos de sair de uma reu
nião na qual estabelecemos um acordo.para votar a
Proposta de emenda à Constituição nll 338-A, de 1~1.

Esse acordo, feito com todos os Estados e par
tidos e o Governo, contoú com a grandeza do. Líder
do Governo, Deputado Luís Eduardo, com a grande
za de todos os Líderes desta Casa e também com a
do Deputado José Genoíno, que assumiu conosco o
compromisso de votarmos hoje essa ~menda, por
unanimidade.

S. Ex', o Deputado José Genoíno, combinou
que retiraria o destaque, nós apresentaríamos re
querimento de destaque para Emenda nº 1 à PEC nl!
338, de autoria do nobre Deputado Hélio Rosas, e
haveria apresentação de emenda aglutinativa, resul
tante da fusão da Emenda nl! 1 à PEC nll 338 com o
art. 51! do substitutivo, conferindo nova redação ao
art. 211 dó substitutivo.

É importante que este acordo seja também pa
trocinado pelo Deputado José Genoíno. Que S. Ex[
faça a retirada do destaque para votação em separa
do do art. 51! do substitutivo e do art. 2º, também
apresentado a esta Casa. A partir disso, faríamos o
acordo estabelecido e votaríamos o projeto nesta
noite, deixando as Polícias Militares de todos os Es
tados brasileiros, Exército, Marinha e Aeronáutica
tranqOilas, para amanhã termos condições de reme
ter a matéria ao Senado.

Esperamos que ainda esta semana o regime
jurídico dOl:J militares seja aprovado na sua plenitude,
com a compreensão desta Casa, após quase um
ano de negociações. '

Também gostaria de parabenizar todos os De
putados que participaram dessa grande luta, que
não foi de um só, mas ,de toda a Casa, para que a
compreensão e o bom senso prevalecessem neste
momento.

Portanto, peço ao Deputado José Genoíno que
se pronuncie a respeito da retirada do destaque para
o art. 51! do substitutivo e também para o art. 2º.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOrNO (BlocolPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em seguida, eu
gostaria de usàr a tribuna para discutir a matéria,
porque ela envolve alguns conceitos importantes.
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No que diz respeito à argumentação do Depu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ficam
tado Abelardo Lupion, vamos deixar claro que vota- os Srs. Parlamentares convocados a permanecer
ríamos o substitutivo sem o art. 511, que seria substi- em plenário até o encerramento desta votação.
tuído por emenda aglutinativa. Esta, por sua vez, tra- O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
taria os integrantes das Polícias Militares e do Corpo te, peço a palavra pela ordem.
de Bombeiros como servidores militares estaduais, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
conforme disposto no art. 42 da Constituição. V. Ex' a palavra.

O SR. ABELARDO LUPION - Deputado José O SR. INOCENCIO .OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
Genoíno, ápenas uma correção: como militares esta- revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que essa
duais no art. 42 da Constituição. Apenas o título se- foi uma sábia decisão. No momento em que há uma
ria diferente. Comissão Especial estudando segurança pública em

O SR. JOSÉ GENOrNO - Veja bem, Sr. Presi- nosso País, não poderíamos tomar outra decisão
dente, quero deixar bem claro a esta Casa, porque que não manter o art. 42 da Constituição.
isso envolve basicamente duas votações. Temos de A Comissão fomecerá os elementos necessá-
votar a matéria principal e, em seguida, a emenda rios para a restruturação da segurança pública, que
aglutinativa. Já que o Deputado Abelardo Lupion in- vem sendo questionada e merece um entendimento
terpreta nesses termos, vamos expor de maneira de todos os segmentos da sociedade brasileira, para
transparente. que, assim, possamos encontrar um caminho que

Se eu retirar o DVS que suprime todo o art. 511 traga tranqüilidade ao cidadão.
para viabilizar a emenda aglutinativa ao art. 511, tere- Por esse motivo, Sr. Presidente, o Partido da
mos de garantir - compromisso doe Srs. Líderes - a Frente Liberal aprova o acordo, que patrocinou, e vai
presença de 308 Srs. Deputados em plenário para votar conforme o que acaba de ser anunciado. Acre-
votar a matéria, porque senão poderemos cair na se- dito que a decisão do Deputado José Genoíno e do
guinte situação: votarmós o substitutivo e não haver Líder Luís Eduardo, referendada pelo Deputado
número para aprovar a referida emenda. Como a ,Abelardo Lupion, agrada a todos os policiais milita-
emenda aglutinativa só póderá ser viabilizada. se res, aos Corpos de Bombeiros e às Forças Armâ'-
retirado o destaque, no caso, ficará aprovaQo o das; visando os interesses do País.
substitutivo, do qual discordo frontalmente em re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu-
lação ao ~rt. 511• nico aos Srs. Parlamentares que a ausência na vota-

Portanto, precisamos deixar' claro o seguinte ção de uma emenda constitucional gera efeitos ad-
compromisso: daríamos númerCl para votar a matéria ministrativos inafastáveis.
principal, e eu só posso retirar o DVS com o compro- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
misso claro de que haverá número para votar a dente, peço a palavra pela ordem.
emenda aglutinativa, porque, se não houver número O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tém
para votá-Ia, mesmo eu retirando o Dvs, ficará o art. V. Ex' a palavra.
511 do jeito que foi aprovado na Comissão Especial, o O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP.
que, no meu modo de entender, é inaceitável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; apresentei

O SR. LUrS EDUARDO - Sr. Presidente, peço à Mesa requerimento que, em razão do acordo, soli-
a paravra pela ordem. cito seja retirado, tendo em vista que está prejudica-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem do, pois tratava do adiamento desta votação. O acor-
V. Ex' a palavra. . do atende a um objetivo maior.

O SR. LU(S EDUARDO (PFL - BA. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro o
são do orador.) - Sr. Presidente, não há dúvida de pedido de V. Ex'!'.
que a afirmação do Deputado José Genoíno é extre- O SR~ INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
mamente pertinente. Não só assumo o compromisso te, peço à palavrà pela ordem.
com o Sr. Deputado de que os partidos que dão sus- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
tentação ao Govemo farão tudo para' que os Srs. V. Ex' a palavra.
parlamentares permaneçam em plenário. Se sentir O SR.INOCENCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
que não haverá quorum, paralisaremos a votação, revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que essa
para que não se atinja o quorum de 308, ou seja, a . foi uma sábia decisão. No momento em que há uma
votação continuará em aberto. Comissão Especial estudando segurança pública em
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nosso Pars, não poderrarhos tomar outra decisão Ircias Militares fossem desvinculadas das' Forças Ar-
que não manter o art. 42 da Constituição. . madas no que se refere ao art. 144 da Constituição

A Comissão fornecerá os elementos necessá- Federal. Por quê? Porque o substitutivo acrescentou
rios para a restruturação da segurança pública, que à PEC original, que tratava apenas dos servidores
vem sendo questionada e merece um entendimento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, as Polr-
de todos os segmentos da sociedade brasileira, para cias Militares e os Corpos de Bombeiros. Nossa pro-
que, assim, possamos encontrar um caminho que posta, na Comissão Especial, foi no sentido de sepa-
traga tranqüilidade ao cidadão. raro Por isso, nosso destaque é para todo o art. 52,

Por esse motivo, Sr. Presidente, o Partido da em relação às Polrcias Militares e aos 'Corpos de
Frente liberal aprova o acordo, que patrocinou, e vai Bombeiros.
votar conforme o que acaba de ser anunciado. Acre- Entendemos, Sr. Presidente, e dissemos isto
dito que a decisão do Deputado José Genorno e do no voto em separado, que as Forças Armadas, mes-
Uder Lurs Eduardo, referendada pelo Deputado mo se separando dos servidores civis, precisavam
Abelardo Lupion, agrada a todos os policiais milita- ter assegurado o caráter público, como instituição do
res, aos Corpos de Bombeiros e às Forças Arma- Estado. Reconhecemos que os militares das Forças
das, visando os interesses do Pars. Armadas têm de estar sempre disponrveis, podem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu- ser convocados a qualquer momento. Os riscos ine-
nico aos Srs. Parlamentares que a ausência na vota- rentes à profissão são diferentes dos riscos dos ser-
ção de uma emenda constitucional gera efeitos ad- vidores civis. O processo de discussão de uma nova
ministrativos inafastáveis. polrtica de defesa, de reorganização das Forças Ar-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- madas, implicaria uma redefinição a partir dessa se-
dente, peço a palavra pela ordem. paração de servidores civis e servidores militares.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Mas o caráter público, mesmo situando os integran-
V. Ex!! a palavra. tes das Forças Armadas no art. 142, é da maior im-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. portância. Nesse sentido a bancada do PT tem
.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresentei emenda aglutinativa explicitando o caráter público
à Mesa requerimento que, em razão do acordo, soli- dos integrantes da Marinha, do Exército e da Aero-
cito seja retirado, tendo em vista que está prejudica- náutica.
do, pois tratava do adiamento desta votação. O acor- Qual é, Sr. Presidente, a proposta de acordo
do atende a um objetivo maior.. apresentada? O art. 52, que iguala as Polrcias Milita-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro o res e Corpos de Bombeiros às Forças Armadas, é
pedido de V. Ex.l!. substiturdo' integralmente por uma emenda aglutina-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito tiva que remete os servidores da Polrcia e dos Bom-
que seja encaminhada à Mesa a emenda aglutinati- beiros, corno militares estaduais, para o art. 42, no
va mencionada, pois quero lê-Ia em plenário, a fim qual são mantidas as' pondi\lões de servidor e de
de que não haja dúvida no momento da votação. aposentadoria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Fica suprimida a parte relacionada com o art.
do a palavra ao Sr. deputado José Geno(no, para 144 relativa..a forças auxiliares e reserva do'Exército
discutir a favor da matéria. em caráter regular e permanente. Por que, Sr. Presi-

O SR. JOSÉ GENOfNO (BlocoIPT - SP. Sem dente? Porque vamos discutir o papel constitucional
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. De- das Polrcias Militares na Comissão de Segurança
putados, chamo a atenção do Plenário para a expli- Pública: se SEnão força auxiliar, reserva do Exército,
cação e o encaminhamento dessa matéria. Temos se vão ter vinculação com a União, etc. A questão
de resolver, na Proposta de Emenda à Constituição da desmilitarização é remetida para a Cómissão Es-
n2 338, de 1991, alguns problemas. O primeiro deles pecial que está tratando da segurança pública.
é separar servidores militares do Exército, da Mari- Portanto, esse acordo possibilita separar o pa-
nha e da Aeronáutica dos servidores públicos civis. pel constitucional das Polrcias Militares e Corpos de
A PEC nl! 338 separa servidores públicos civis de Bombeiros d~ das Forças Armadas. É um grande
servidores militares. avanço, pelo qual temos batalhado desde a Assem-

A bancada do Partido dos Trabalhadores, de- bléia Nacional Constituinte. Separa os integrantes
pois de realizar um debate, aceitou separar, com a das Polrcias Militares e Corpos de Bombeiros dos in-
condição - e isto é muito importante - de que as Po- tegrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
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Isso representa ~m avanço. Batalhamos por isso na força auxiliar das Polícias Militares. E vamos bata-
Comissão Especial. lhar por-isso Aa comissão de Segurança.

.Sr. Presidente, a emenda aglutinativa que Nestes termos, encaminhamos em n0rt:\e da
substitui o art. 52 deverá merecer, para viabilizar o bancada a proposta de votação do substitutivo, com
acordo, o voto de 308 Srs. Deputados. É preciso não o compromisso de votarmos a emenda aglutinativa
só o quorum de votação, mas o de aprovação. que substitui o art. 52, que foi nossa batalha na Co-

Neste momento, dirijo-me especialmente aos missão Especial.
integrantes das Forças Armadas para dizer que . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha-
queremos discutir uma política de defesa para o vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
País, o papel das Forças Armadas diante da glo- discussão.
balização, sua profissionalização, o Ministério da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-
Defesa. Queremos realizar um debate qualificado se à votação da matéria.
com as Forças Armadas~ O Partido dos Trabalha- Antes, porém, vou ler para o Plenário a emen-
dores tem autoridade para propor essa discussão, da aglutinativa:
porque foi o partido que, na campanha eleitoral de Aglutinem-se a Emenda n2 1, de autoria do De-
1994, apresentou no seu programa uma proposta putado Hélio Rosas, e o art. 52 do Substitutivo da
concreta nesse sentido. Comissão Especial, substituindo-se os arts. 22 e 52

Queremos estabelecer os instrumentos de do Substitutivo pela seguinte redação:
controle político-civil sobre as Forças Armadas. Art. 22 A Seção 11 do Capítul~ VII do Título 111
Temos uma emenda que altera o seu papel consti- da Constituição Federal passa a denominar-se -Dos
tucional, retirando a expressão -da lei e da or- Servidores Públicos-, e a Seção mdo Capítulo VII
dem-. Desejamos submeter ao Congresso Nacio- do Título 111 da Constituição Federal passa a denomi-
nai a aprovação da política de defesa e dos proje- nar-se -Dos Militares dos Estados, do Distrito Fede-
tos militares. Queremos que a separação entre os ral e dos Territórios", dando-se ao art. 42 a seguinte
servidores civis e os militares não provoque a for- redação:
mação de um corporativismo de casta que permita Art. 42. Os membros das polícias militares e
que as Forças Armadas se constituam num poder corPos de bombeiros militares; instituições organiza-
autônomo dentro do Estado democrático. Por isso, das com base na hierarquia e disciplina, são milita-
temos uma emenda garantindo o caráter público das res dos Estados, do Distrito Federal e dos Territó-
Forças Armadas no que diz respeito à sua função de rios, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos
Estado. respectivos Govemadores.

Sr. Presidente, por que defendemos isso? Por- § 12 Aplique-se aos militares dos Estados, dQ
que o art. 142 da Constituição Federal é claro quan- Distrito F~ral e dos Territórios, além do que vier a
do estabelece que às Forças Armadas Compete a ser fixado em lei, as expressões do art. 14, § 82, do
defesa da soberania, dá integridade do território na- art. 40, § 32, e do art. 142, § 22 e § 32, incisos I a VIII,
cional e dos poderes constitucionais. Mas somos cabendo à lei estadual espeéífica dispor sobre as
contra a colocação da expreSsão -da lei e da or- matérias do art. 142, § 32, inciso X.
dem-. As Polícias Militares não têm semelhança com § 22 - Aos militares dos Estados, do Distrito
as Forças Armadas, porque não têm o papel consti- Federal e dos Territórios e a seus pensionistas apli-
tucional de defender o Estado, a soberania e o terri- ca-se o disposto no art. 40, §§ 42 e 52, e aos milita-
tório nacional. Isto é competência exclusiva das For- res do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no
ças Armadas, conforme prevê o caput do art. 142 art. 40, § 62

da Constituição Federal. Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997.
Neste momento, também é importante frisar Abelardo Lupion, Vice-Líder do PFL; Inocêncio

que o Partido dos Trabalhadores não é contra a as Oliveira, Uder do PFL; Aécio Neves, Lider do
Polícias Militares, mas quer uma reforma profunda PSDB; Paulo Heslander, Líder do PTB; Odelmo
nelas. Que'r uma Polícia Militar profissional, serven- Leio, Líder do PPB; Luis Eduardo, Líder do Gover-
tuária da sociedade, e não preparada para a violên- no; Wagner Rossi; Vice-Líder do Bloco Parlamen-
cia e para reprimir o povo brasileiro. Queremos uma tar, PMDBIPSDIPSUProna; e José Genuíno, Vice-
Polícia Militar bem paga que atenda à sociedade, e Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB.
não a um conceito de ordem pública, como está na Este é o teor eia emenda aglutinativa cuja cópia
Constituição. Por isso, somos contra a condição de logo estará em mãos dos Srs. Parlamentares.



Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I, § 22 requere

mos Destaque para votação em separado do art. 52
do Substitutivo à PEC n2 338195.

JustifiCação

O art. 52 do Substitutivo, ao propor a inclusão
de um novo artigo 143a na Constituição, visa fortale
cer a concepção de que as Pms são forças militares,
submetendo-as rigidamente à diséiplina e hierarquia
próprias das Forças Armadas.

Para tanto, caracteriza as Polícias Militares
como "instituições permanentes e regulares", de
mesma natureza que as Forças Armadas, estende
lhes restrições próprias dos corpos militares e con
solida o seu caráter militar.

Essa proposta vem em linha cóntrária ao de
bate sobre a desmilitarização das Pms dificultando e
quiçá inviabilizando a sua eventual extinção ou des
militarização, como atualmente se propugna em ra
zão das inúmeras situações de violência policial veri
ficada nos últimos anos.

Sala das Sessões - Aldo Arantes - líder do
Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 5
(Bloco PT/PDTIPC do B)

(Ao Projeto Inicial)

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Excelência, nos termos do §

22 do art. 161 do Regimento Interno, destaque para
votação em separado da expressão "forças auxilia
res", constante do § 62 do art. 144 proposto pelo art.
52 da Proposta de Emenda à Constituição n2 338, de
1996, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, - Aldo Arantes, líder do
Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 6
(Bancada do Bloco PTIPDTIPCdoB)

(Ao Projeto Inicial)

Senhor Presidente,
Requeremos a V.,Excelência, nos termos regi

mentais, destaque para votação em separado do §
611 do artigo 5º do art. 144 do texto original da PEC
338-B/96.

ParlamentarBloco

Justificação

A emenda apresentada preserva o atual artigo
42 para os servidores militares estaduais, mantendo
o regime jurídico num artigo próprio e de forma igua
litária ao previsto para os servidores militares fede
rais (art. 142) e servidores civis (art. 39 a 41). Não
podemos colocar o regime jurídico dos servidores
militares estaduais juntamente com a atribuição re
servada ao órgão, pois é uma impropriedade consti
tucional e fere a boa técnica legislativa. - Geddel
Vieira Lima - Líder do Bloco Parlamentar
PMDBlPSD/PSLlPRONA.

Hélio Rosas
PMDBlPSDIPSLlPRONA.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSlTTUOONAL Nt33&95

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 3

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso 11, requeremos

Destaque da Emenda n2 01 à PEC n2 388195, para
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ..,. Hásobre servir de base a Emenda Aglutin~tiva a ser oferecida
a Mesa os seguintes RequerimentoS de Destaque em Plenário.

REQUERIMENTO Nt 1 Sala das Sessões. Aldo Arantes - Uder do
Bloco Partamentar PTIPST/PCdoB.

Requeiro nos termos do art. 161, § 22 do Regi- DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
mento Interno Destaque para votação em separado EM SEPARADO N2 4
do artigo 22 do Substitutivo da PEC 338B/96 Regime
Jurídico dos Militares

Justificação

Não temos na constituição federal nenhum agen
te público ou servidor público que não seja regi
do pelas normas previstas para a administração
pública, portanto ~ revogação do artigo 42 traria
uma impropriedade constitucional, jurídica e
doutrinária. Com a aprovação deste destaque
restabeleceremos a ordem constitucional e evi
taremos a criação de castas dentro do serviço
público ou de categorias que se julguem inde
pendentes do próprio Estado brasileiro. - Ged
dei Vieira Lima - Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PSUPRONA. - Helio Rosas - Bloco
Parlámentar - PMDB/PSD/PSUPRONA.

REQUERIMENTO Nt 2

Requeiro nos termos do art. 161, § 22 do Re
gimento Interno Destaque para votação em sepa
rado da Emenda n2 01 de auforia do Dep. Hélio e
outros, apresentada na Comissão Especial, mu
dando-se o título da Seção 111 para "Dos Militares
Estaduais".
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Sala das sessões, 10 de setembro de 1997. - 11 - o milit~r e{11 ath(idade que "tomar posse em
José Genolno, Vice-Uder do Bloco Parlamentar, cargo ou emprego público civil permanente será
PTIPDTIPC do B. transferido ou emprego civil permaRente será trans-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Co- ferido para a reserva, nos termos da lei;
missão Especial, ao apreciar a proposta ofereceu à "111 - O militar da ativa que, de acordo com a lei,
mesma e vou submeter a votos o seguinte Substituti- tomar posse em cargo, emprego ou função pública
vo, ressalvado os destaques: civil temporária, não eletiva, ainda que da adminis-

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- tração indireta, ficará agregado ao réspectivo quadro
nado federal, nos termos do art. 60 da Constituição e somente poderá, enquanto permanecer nessa si-
Federal, promulgam a seguinte Emenda" ao texto tuação, ser promovido por antigüidade, contando-se-
constitucional: lhe o tempo de serviço apenas para aquela promo-

Art. 111 O art. 37, inciso XV, da Constituição ção e transferência para a reserva, sendo depois de
passa a vigorar com a seguinte redação: dois anos de afastamento, contínuos ou não, traris-

"Art.37 :.. ferido para a reserva, nos termos da lei;
XV - os vencimentos dos servidores IV - ao militar são proibidas a sindicalização e

públicos são irredutíveis, e a remuneração a greve;
observará o que dispõem os arts. 37, XI e V - o militar, enquanto em serviço ativo, não
XII, 150, 11153, 111 e § 2l1

, I; pode estar filiado a partidos políticos;
Art. 211 A Seção 11 do Capítulo VII do Trtulo 111 VI - o oficial s6 perderá o posto e a patente se

da Constituição passa a denominar-se "Dos Servido- for julgado indigno do oficialato ou com ele incompa-
res Públicos", e revogada a Seção 111 dos referidos tível, por decisão de tribunal militar de caráter per-
Capítulo e Título, com todo o art. 42. manente, em tempo de paz, ou de tribunal especial,

Art. 311 O art. 61, § 1lI,inciso n, -- alínea c • da em tempo de guerra; -
Constituição passa a vigorar com nova redação e VII - o oficial condenado na justiça comum ou
será acrescentada uma alínea f a esse inciso, como militar a pena privada de liberdade superior a dois
se segue: anos, por sentença transitada em julgado, será sub-

"Art. 61. metido ao julgamento previsto no inciso anterior;
§ 1li........................................................ VIII - aplica-se aos militares o disposto no art.
.............................................................. 72, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX, XXV, e no art.
li - 37, incisos XI, XII!, XIV e XV";
.............................................................. IX - aplica-se aos militares e a seus pensionis-
c) servidores públicos da União e Terri- tas o disposto no art. 40, §§ 42, 5º, e 62;

t6rios, seu regime jurídico, provimento de X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças
cargos, estabilidade e aposentadoria; Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras

f) militares das Forças Armadas, seu condições de transferência do militar para a inativi-
regime jurídico provimento de cargos, pro- dade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
moções, estabilidade, remuneração, reforma prerrogativas e outras situações especiais dos milita-
e transferência para a reserva." res, consideradas "as peculiaridades de suas -ativida-

Art. 42 Acrescente-se o seguinte § 32 ao art. des, inclusive aquelas cumpridas por força de com-
142 da Constituição: promissos internacionais e de guerra."

"Art. 142•........................,.................................... Art. 52 Acrescente-se um novo artigo, numerado
.§ 32 Os membros das Forças Armadas são art. 143a, que passa' a constituir um novo Capítulo 111

denominados militares, aplicando-se-Ihes, além das do Título V da Constituição, denominado "Das Polícias
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes dispo- Militares e Corpos de Bombeiros Militares" e renume-
siçóes: re-se o atual Capítulo 111 para IV, como se segue:

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e CAPíTULO 111
deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presi- Das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares
dente da República e asseguradas em plenitude aos
oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo- Art. 143a. "As polícias militares e corpos de
lhes privativos os títulos e postos militares e, junta- bombeiros militares são instituições permanentes e
mente com os demais membros, o uso dos unifor- regulares organizadas com base na hierarquia e na
mas das Forças Armadas; ç:fisciplina.
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§ 1Q Os membros dessas instituiçPes sã~ ,mili~ O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
tares dos Estadós, do Distrito Federal e dos Territó- a palavra pela ordem.
rios, sendo as patentes conferidas pelos respectivos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Governadores. V. Ex' a palavra.

§ 22 Aplicam-se aos militares dos Estados, do O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT - RJ. Sem
Distrito Federal e dos Territórios, além das que vie- revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda persiste
rem a ser fixadas em lei, as disposições do art. 72, dúvida entre alguns Parlaméntares, qual seja: sê na
inciso XXIII, do art. 14, § 8º, do art. 40, § 31l

, e do art. combinação de emenda aglutinativa com o que re-
142, §§ 22 e 39

, incisos I a VIII. sulta do texto, se ela é total, substitut!va ou parcial.
§ 32 Aplica-se aos militares dos Estados, do O que remanesce como dúvida é se com a emenda

Distrito Federal e dos Territórios e a seus pensionis- aglutinativa, a maneira como se anunciou o acordo,
tas o disposto no art. 40, §§ 4º e 52, e, aos militares o reajustamento dos servidores civis está garantido
do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no no mesmo percentual e na mesma data como acon- .
art. 40, § 6

9
; tece atualmente. É isso que ainda suscita dúvidas.

§ 42 lei estadual específica disporá, no que Consulto o Relator, o Deputado José Genoíno,
respeita às instituições e aos militares do Estado, so- o Líder do Governo, enfim, a quem de direito para
bre as matérias do art.. 142,§ 32

, inciso X, com e~ce- esclarecer esta dúvida, que simplificará o entendi-
ção das atividades cu-riipridás 'por força de compro- mento do problema.
missos internacionais e de guerra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -: .Nobre

CAPíTULO IV Deputado; vamos ouvir os que negociaram a emenda.
DA SEGURANÇA PÚBLICA Quem pode esclarecer a matéria?

Art. 144 : ; ·.. O Sf.I. d.Ç)sé GENOfNO - Sr. Presidente, peço
....................... a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. O, SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Parlamentares, convoco a todos para virem ao ple- V. Ex' a palavra.
nário. Trata-se de votação de emenda constitucional, O SR. JOSé GENOfNO (Bloco/PT - SP. Sem
portanto, com efeitos administrativos., 'revisão do orador.) - Sr. Presidente, a remuneração

Antes de prosseguir, consulto o nobre Líder do dos servidores civis e militares é tratada no inciso X
Bloco, Aldo Arantes, sobre se, em face do acordo, do art. 37 da Constituição. Na medida em que se
mantém o destaque para preferência para votação transfere os servidores militares' das Forças Arma-
da PEC n2 338, de 1996, do Poder Executivo, sobre das para o art. 142, está-se separando os servidores
o substitutivo apresentado pela Comissão Especial. militares dos servidores civis. Na medida em que se

Tem S. Ex!! a palavra. mantém os servidores das PolíCias Estadú'ais e do
O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO. Corpo de Bombeiros no 42, isso está amarrad,o no

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, retiro a itiCiso X do art. 37 da Constituição, porque na emen-
preferência. , . da aglutinativa, no que diz respeito a vencimentos,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirado remete-se para a legislação estadual.
o requerimento de preferência, com o seguinte teor: Portanto, no caso da legislação estadual, quan-

Senhor Presidente, do houver aumento para servidor civil dos Estados,
Requeremos a V. Excelência, nos termos do terá de haver aumento para os servídores militares;

inciso IV do art. 161, destaque (preferência) para vo- quando houver aumento para os servido~es milit~r?s
tação da PEC nº 338 de 1996, do Pode~ ~ecutivo'.SO- estaduais, haverá aumento para os servidores CIVIS.

bre o Substitutivo apresentado pela ComIS$élO Espooal. Por quê? Porque se remete a questão da remune~a-
Sala das Sessões, Aldo Arantes, Líder do 810- ção salarial do servidor militar estadual para a legls-

co Parlamentar PT/PDT/PCdoB. lação estadual em vigor.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como É basicamente este o esclarecimento da emen-

votam os Srs. Líderes?
O SR. lUIZ BUAIZ (PFl - ES. Sem revisão do da aglutinativa.

orador.) - Sr. Presidente, o Pl libera sua bancada O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Penso
com a preocupação de que isso permita.9ar ~umen- que está resolvida aqu~ do Deputado Miro Teixeira.
to aos militares e não aos servidores civis, o que é O SR. MIRO TEIXEIRA - Não. Não está resol-
uma injustiça. vida.
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O inciso X do art. 37', está ~endo alterado ou. cO!fl o. inciso X do art. 37, mas apenas com o inciso
persiste sua redação? XV do art. 37. E vejo que, pela emenda·aglutinativa,

A revisão geral da remuneração dos servidores não há nenhuma menção ao. art. 37, inciso X.
públicos, sem distinção de índices entre servidores O SR; Lufs EDUARDO - ~ não é à toa que
públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma ele está sendo tratado na reforma administrativa.
data. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perfeito.

Está mantido? Está revogado? Está alterado? O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço peço a palavra pela ordem.

aos senhores negociadores que esclareçam como fi- O SR. PRESIDENTE (Michei Temer) - Tem
cou esta situação. V. Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ ANfBAL - Sr. Presidente, pela or- O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
demo são do orador.) - Sr. Presidente, quero acrescentar

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem aos argumentos de V. Ex!! que o § 1º da emenda
V. Ex!! a palavra. aglutinativa esclarece a matéria em relação a este pro-

O SR. JOSÉ ANfsAL (PSDB - SP. Sem revi- blerna. O nobre Deputado Miro Teixeira pode verificar
são do orador.) - Sr. Presidente, meu entendimento isso no final do texto~ que diz: •... cabendo à lei esta-
é que o inciso X está mantido. Evidentemente, na dual específica dispor sobre as matérias do art. 142, §
medida em que os membros das Forças Armadas 3R, inciso X·, que é justamente a remuneração.
passam a ser denominados militares, com relação a Então, a lei estadu;3.1 vai tratar dos problemas
eles, poderá ser feita uma política diferente, distinta dos Estados e permanece a lei federal, que é tratado
em relação aos outros servidores. Isto tem de ser .pelo Congresso.
bein esclarecido para sabermos exatamente o que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Perfeito.
estamos votando.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
a palavra pela ordem. podemos continuar colhendo a orientação dos Srs.

Líderes.O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra. O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG. Sem

O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT _ RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com aten-
revisão do orador.) - Então, Sr. Presidente, no meu ção a exposição do Deputado José Genoíno e me
ponto de vista, há uma imperfeição. Quero submeter congratulo com S. EXª quando fala que não quer a
a V. Ex', já como Presidente da Casa e cónstitucio- extinção da Polícia Militar, que quer uma Polícia Miii-
nalista que é, a seguinte questão: mantido o texto do tar desvinculada das Forças Armadas, não como re-
inciso X do art. 37, não estará sendo produzida uma servista, porque reservista todo brasileiro é, não
situação contraditória com a redação que daí advirá, como força auxiliar, porque polícia é uma função
já que estará mantida a redação do inciso X? Afinal eminentemente civil.
de contas, o que vale é o que está escrito. Portanto, estou de acordo com S. Ex! e acolho

O SR. INOCtsNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- o seu compromisso de termos uma Polícia Militar
te,' peço a palavra pela ordem. mais profissional, mais bem paga, mas necessária

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ao País.
V. Ex! a palavra. Não vou me alongar aqui, Sr. Presidente, por-

O SR. INOCtsNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. que houve um acordo. Fico tranqüilo com essa posi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta PEC ção, que é uma preservação daquilo que entende-
não trata do inciso X do art. 37, o qual está sendo inos que hoje é o melhor para a ordem pública no
tratado na reforma administrativa por ser o local Brasil.
apropriado para tratar esta matéria. E quero tranqüilizar todos aqueles que talvez

O nobre Deputado Miro Teixeira tem uma preo- eu simbolize um pouco neste plenário. O acordo é
cupação justa. No entanto, queria esclarecer a S. razoável, é civilizado e vai possibilitar um avanço na
Ex' que o inciso X do art. 37-não é motivo desta discussão da segurança pública do País.
PECo Ele está sendo tratado onde deve ser, que é Por isso, Sr. Presidente, .0 PTB vota "sim" ao
na reforma administrativa. acordo e acompanha a emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
prestar um esclarecimento. O Substitutivo não mexe são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-
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sista Brasileiro encaminha o voto favorável ao Subs- Portanto. temos muita tranqüilidade ao encami-
titutivo do Relator para manter o acprdo. nhar esta questã9.

O PPB encaminha o voto ·sim·. No entanto. essa matéria tinha dois aspectos.
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente. O primeiro estava relacionado à questão das PoU-

peço a palavra pela ordem. cias Militares. que. fruto do entendimento. na verda-
O SR, PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem de. no mérito. será deixada para a discussão da

V. Ex!' a palavra. PEC que trata especificamente da Polícia Militar.
O SR. ALDO ARANTES (BlocoIPCdoB - GO. No que diz respeito às Forças Armadas. Sr.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, considero Presidente, temos a compreensão de que elas têm
esta questão da mais alta relevância. Portanto. acho características especiais. Portanto. necessitariam de
inaceitável que votemos uma questão dessa impor- tratamento especial.
tância sem que o Plenário tenha a clareza do que Agora. com o que não podemos concordar é
está sendo votado. que haja uma dissociação do tratamento salarial dos

As explicações dadas aqui são insuficientes selVidores civis e militares.
para o Bloco Parlamentar de Oposição. Essa questão. tivemos condições. com toda a

lealdade.' de levantar para os representantes dos Mi-Faço um ~pelo aos Uderes do PFL. do PMOB.
do PSOB, ao Uder do Governo para que deixemos nistérios militares. dizendo que nós. do PCdoB. te-
essa matéria para ser votada num outro momento, a mos profunda ligação com o selVidores civis. com os
fim de que possamos analisar de forma tranqüila es- trabalhadores dessa área. e que não poderíamos vo-
sas. questões aqui levantadas. Com a plena cons- tar a favor desta matéria. Apesar de estarmos cons-
ciência do que está sendo votado. teremos melhores cientes da necessidade da nossa firme posição em
condições de votar. defesa da integridade das Forças Armadas. nesta s!-

É o apelo que faço em nome do Bloco Parla- tuação concreta. víamo-nos impossibilitados de votar
favoravelmente.

mentar de Oposição. Por isso. Sr. Presidente. mantendo essa posi-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A maté- ção poUtica e de princípios. o PCdoB vai votar contra

ria já está em votação. nobre Uder Aldo Arantes. esta PECo
Salvo se os Srs. Uderes se manifestarem em senti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
do oposto, a matéria poderá ser adiada. Caso con- esclarecer aos Srs. Uderes que. pelo relato inicial
trário. prosseguimos com a votação. que ouvi dos Deputados Abelardo Lupion e José Ge-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com noíno. entendi que o destaque seria retirado. Mas
voto o Bloco da Oposição? verifico que o destaque é assinado pelo Uder Aldo

O SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB - GO. Arantes.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero Então, quero esclarecer este ponto para que
aqui. em nome do Bloco Parlamentar de Oposição, não haja dúvida no encaminhamento da matéria. O
dizer que os partidos que o compõem estão com po- .acordo envolveria a retirada do destaque.
sições diferenciadas. Portanto. cada partido vai eo- C SR. JOSé GENOrNO - Sr. Presidente. peço
caminhar seu posicionamento separadamente. a palavra pela ordem.

Vou agora encaminhar em nome do meu parti- O SR.. PRESIDENTE (MicHel Temer) - Tem.
do. o PCdoB. V. Ex!' a palavra.

Sr. Presidente. uma das bandeiras mais impor- O SR. JOSé GENOrNO (BlocolPT-SP. Sem
tantes para o PCdoB é a soberania nacional. revisão do orador.) - Sr. Presidente. em primeiro lu-

Quero dizer que temos a c~ra compreensão gar quero dirigir-me particularmente ao Uder do Go-
de que as Forças Armadas j0g8m um papel decisivo vemo. que nesta matéria teve uma atitude de extra-
para assegurar a soberania deste País. ma transparência e de uma negociação muito franca

Nesse sentido. Sr. Presidente, nas mais dife- em relação aos impasses dessa proposição.
rentes ocasiões. seja na Comissão de Orçamento. Estou me referindo a isto com o Lfder Luls
seja neste plenário. seja nos debates que tem feito Eduardo que tanto eu quanto o Deputado Hélio Bicu-
junto à sociedade brasileira. o PCdoB tem defendido do conversamos durante esse período.
o ponto de vista de que a tentativa de desestruturar Sr. Presidente, estou me comunicando com os
as Forças Armadas significa urna das peças decisi- Uderes que sustentam o Governo. Estou convenci-
vas contra a soberania nacional. do de que a base desse acordo é correta. Estou pre-
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parado para votar. Participei desse processo de ne- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se não
gociaçlo e mantenho as bases do acordo. Mas es- houver oposição de nenhum Líder, retiro, de ofício,
tou verificando que há uma falta de entendimento essa matéria da votação, para que não· deixemos
entre os meus colegas de bancada e os meus cole- cair a sessão.
gas do Bloco. O SR. A~CIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

Inclusive, Sr. Presidente, peço de público des- palavra pela ordem.
culpas ao Lider do Bloco, Deputado Aldo Arantes. O O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
DVS é assinado pelo Líder Aldo Arantes. Estou con- V. EXª a palavra.
vencido de que a melhor solução para o País é pro- O SR. A~CIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
movennos a separação e aprovarmos a emenda nos são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB atende ao
termos em que o acordo foi feito. Ao mesmo empo, chamamento do ilustre Líder do Governo, assim
quero esclarecer melhor esta matéria para os cole- como a proposta da Oposição, dada a importância
gas, não só de bancada, mas de Bloco. da matéria que vai ser votada. Em nada atrapalhará

Nesse sentido, consulto se não é possível o País, se adiarmos, pelo menos por uma semana, a
mantermos o acordo. Reafirmo a manutenção do votação. Mas certamente a votação da matéria não
acordo neste momento, qual seja, o de votarmos poderá passar da próxima terça-feira..
esta matéria na próxima terça-feira, e, assim, deixar- Reafirmamos o compromisso de honrar o acor-
mos mais claros para todas as bancadas os termos do, o entendimento que foi encaminhado pelos Lide-
do acordo apresentado. res, no qual o PSDB foi muito bem representado

É o que faço, muito em respeito a todas as pelo ilustre Líder Deputado José Aníbal.-
conversas que ti.'e com o Lider e Deputado Luís O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG. Sem
Eduardo. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-

O SR. LUrS EDUARDO __ Sr: Presidente peço balhista Brasileiro acompanha a orientaçã? da Lide-

I I d
'rança do Governo e concorda com a atItude que

a paavra pe a or em. V e·..a t
• A- omar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
V. Ex' a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. LUrS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão dá a sua anuência a esse entendimento, fazendo
do orador.) - Sr. Presidente, é verdade que nesta apenas a ressalva de que o acordo chegou ao limite
matéria mantive entendimento com a Oposição e, da quase aceitação unânime. Houve uma única re-
mais particularmente, com os Deputados Hélio Bicu- sistência legítima, mas ela não pode impedir a vota-
do e José Genoíno, bem corno com alguns membros ção na próxima semana.
da base governista. Deputados Abelardo Lupion, Queremos votar nos termos do acordo.
Paulo Heslan~er, Hélio Rosas. Nesse sentido. acho O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
que .consegulmos avançar e chegamos a bom en- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB se curva à
tendlmento. solicitação do Governo. Desde a manhã de hoje es-

Reitero que aceitarei a proposta do Deputado távamos nos posicionando a favor do adiamento
José Genoíno para que todos possam conhecer me- dessa matéria porque sabemos que ela é complexa.

. lhor o texto do entendimento e possamos votar com Somos favoráveis ao acordo, vamos atender
a segurança de que teremos quorum qualificado ao apelo do Governo e concordamos com o adia-
para a aprovação da matéria. Não sou homem de mento da votação para a próxima semana.
subterfúgios, gosto de honrar compromissos. . O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Aceito: a proposta do Deputado José Genoíno Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje obti-
porque não sei se minha base estaria presente, nes- vemos um grande avanço. Já se chegou ao bom en-
te momento, para sustentar os 308 votos - nesta tendimento de que as forças militares dos .Estados,
matéria não posso arriscar-me. Evidentemente, para do Distrito Federal e dos Territórios continuarão per-
não êOrrer o risco de ter um quorum baixo que pos- tencendo ao art. 42 da Constituição e subordinadas
sa prejudicar o conteúdo do acerto que obtivemos, aos ExmQs Srs. Governadores dos Estados. Isso já é
aceito a proposta e apelo aos Lideres da base de um avanço. Os servidores militares federais, em vez
sustentação do Governo que também me acompa- de servidores públicos militares federais, serão ape-
nhem na decisão de adiarmos essa votação para a nas militares, o que possibilitará a existência de uma
próxima terça-feira. política específica para o setor. Além do mais, temos
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também o entendimento de que, com fi nova reda- O SR. PRESIDENTE (Miqhel Temer) - Para
ção dada por essa emenda aglutinativa, não.·se to- oferecer parecer à Emenda Substitutiva de Plenário,
cou no art. 37, inciso X, que trata dos reajustes na em substituição "à Comissão de Constituição e Justi-
mesma data e pelo mesmo índice para todos'os ser- ça e Redação, concedo a palavra ao nobre Deputa-
vidores. No entanto, a reforma administrativa é que do Miro Teixeira.
está tratando desse ac6rdo. O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT - RJ. Sem

Sr. Presidente, na próxima terça-feira, se V. E~ revisão do orador.) - Sr. Presidente, não existe qual-
concordar, já poderá colOcar a matéria em votação, quer óbice a ser argumentado sobre a ~onstituciona-
pois ela já está pronta para ser votada. Apenas não Iidade. Recomendo a aprovação no mérito do substi-
queremos arriscar que o quorum não seja suficiente tutivo adotado pela Comissão de Finanças, do qual
para -se votar uma proposta de emenda à Constitui- foi Rel~tor o saudoso Deputado Jackson Pereira.

ção. O Partido da Frente Liberal concorda com o Penso que não há muito a se falar sobre o pro-
jeto, já fartamente discutido no plenário. Esclareço

adiamento, mas espera que, o mais rapidamente apenas que não se trata aqui de tirar recursos da
possível, tratemos dessa matéria, fundamental para SUDENE. A questão do Rio de Janeiro é diferente, é
os interesses do País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Pois a criação de um fundo próprio que mobilizará recur
sos e dotações governamentais de origem federal,

não. Retirada de pauta a proposta de emenda cons- resultªntes de incentivos instituídos pelo Governo do
titucional ora em votação. Estado do Rio de Janeiro, de rendimento derivado

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos de suas aplicações e de recursos da Lei n1l 8.167, de
votar o Projeto de Lei n

ll
380-0, de 1991. 16 de janeiro de 1991. Portanto, matéria absoluta-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - mente distinta. É pacífica e espero que o Plenário a
PROJETO DE LEI NR 380-D, DE 1991 aprove, conforme esse parecer.

(Do Sr. José Egydio) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer):"" O pare-
Reabertura da discussão, em turno único, do cer da Ccómissão de Constituição e Justiça e de Re-

Projeto de Lei nll 380, de 1991, que dispõe sobre a dação é pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
criação do Fundo de Recuperação Econômica da nica legislativa.
Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro e dá Há oradores inscritos, para discutir a matéria.
outras providências; tendo pareceres das Comissõ-
es: de Constituição e Justiça e de Redação, pela Para falar a favor da proposição, concedo a pa-
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, lavra ao Deputado Lima Netto.
com emenda, contra o voto do Deputado Paes Lan- O SR. UMA NETTO (PFL - RJ. Sem revisão
dim (Relator: Deputado João Rosa); e de Desenvol- do orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Deputados,
vimento Urbano e Interior, pela aprovação das o norte e noroeste fluminense já foram uma região
Emendas de nlls 1, 2, 3, 4, S, 6, 7 e 8, apresentadas rica, tiveram vinte usinas açucareiras numa época
na Comissão e rejeição das de nlls 9, 10 e 11 (Rela- em que usina de açúcar dava dinheiro. O norte ficou
tor: Deputado Paulo Almeida); e de Finanças e Tri- pobre, mais pobre ainda que seu vizinho, que era
butação, pela adequação financeira e orçamentária, pobre e ficou rico, o sul do Espírito Santo, que rece-
no mérito, pela aprovação desse com o substitutivo beu muito justamente os benefícios do GERES.
e pela rejeição do de nll 1.473191, apensado, contra Agora que a questão do sul do Espírito Santo
o voto em separado do Sr. Simão Sessim (Relator está resolvida, que a região está desenvolvida, que-
Deputado Jackson Pereira). Pareceres à emenda de remos distribuir esse desenvolvimento também ao
Plenário: das Comissões de Desenvolvimento, Urba- norte e ao noroeste do Rio de Janeiro. Nada mais
no e Interior, pela aprovação (Relator Deputado José justo. O que é injusto é que essa lei está para ser
"Geraldo); e de Finanças e Tributação pela adequa- votada desde 1991 e até hoje não o foi.
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação (Relator Deputado Francisco Domelles) De modo que conclamo todos os colegas aqui
Pendente de Parecer da Comissão de Constituição presentes para que votemos a favor do Projeto de
e Justiça e de Redação. Lei n2

"380, de 1991, em benefício do desenvolvi-
"A matéria tem sua discussão reaberta nos ter- mento de uma área qUE. está sendo injustiçada pela

mos do art. 166 do Regimento Interno para eventual- política do Governo.
mente receber novas emendas. Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- Ademais, por oportuno, quero cobrar do Gover-
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado José no Federal, mais pr~cisamente ~o. Deputado Fra,n-
Maurício. . cisco Dornelle$, Ministro da Indústria, ,do Comércio e

O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/POT - RJ.) - . do Turismo, Parlamentar votado inclusive em nossa
Sr. Presidente, Srl's. e Srs. Deputados, preliminar- região, o restabelecimento êlou'" fixação de cotas
mente, quero agradecer ao eminente Presidente Mi- atualizadas para a fabricação de nosso açúcar, com-'
chel Temer a iniciativa de ter convalidado nossa de- pensando, valorando e remunerando sobreditas co-
cisão tomada hoje, quando presidia a Casa, permi- tas, tanto quanto pagando às usinas de açúcar da
tindo que o Projeto de Lei nº 380-D, de 1991, que região, aqueles em funcionamentq e as paralisadas,
cria o Fundo de Recuperação Econômica do Estado os subsídios a que tem direito desde o Governo Col-
do Rio de Janeiro, com o apoio dos Líderes, fosse Ior, o que ensejará o pagamento devido aos traba-
votada em regime de urgência nesta tarde. Ihadores das usinas paralisadas, que hoje desgraça-

Por outro lado, quero dirigir-me especialmente damente perambulam famintos pela região.
ao eminente Deputado Osvaldo Coelho para indagar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
a diferença que tem o rio São Francisco dos rios Pa- lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Ronaldo
raíba, Muriaé, Pomba e Itabapoana. A questão é uni- Cezar Coelho.
versal, e não regional. É uma questão de miséria na. O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB -
cionat Por acaso nós não poderemos plantar uvas, RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S"'s. 'e
mangas e melão às margens dos rios, tal como ele e Srs. Deputados, somo dois aspectos já menciona-
outros plantam às margens do São Francisco? dos aqui.

Como disse o Deputado Lima Neto, Campos, Há 28 anos, o Decreto n2 880, da Junta Militar,
as regiões norte e noroeste do Estado tinham 22 usi- deu uma condição de privilégio aos Municípios do
nas de açúcar. Hoje estamos restritos a cinco usinas Esplrito santo, decretando também a iniqüidade, a
em atividade. A região centro-norte, que abrange Fri- falência e dificuldades dos Municípios limítrofes do
burgo até o noroeste do Estado, embora fronteiriça Itabapoana, no norte e noroeste do Rio de Janeiro.
ao Espírito Santo, era uma região rica. E agora? Pelo, Portanto, ó pleito que está sendo votado ocupou a
lado de lá do Espírito Santo, há os incentivos; e Por preocupação dos políticos de todos os partidos do
que ó tratamento discriminatório ao norte fluminense? Rio de Janeiro, para que se restitua a justiça, se

acabe com a discriminação. Isso fez com que, até
Ora, Sr. Presidente, Srl's. e Srs. Deputados, se hoje, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Fede-

há pouco·aprovamos para o Estado de Minas Gerais ral, do outro lado do rio, tenham condições totalmen-
a concessão dos subsídios nas -mesmas condições te espeCiais e privilegiadas em relação aos Municí-
hoje atendidas pela SUDENE, por que não conceder pios do norte e noroeste do Rio de Janeiro.
ao Estado do Rio de Janeiro, à região centrcrnorte e Portanto, Sr. Presidente, encaminho esse pro-
noroeste o mesmo tratamento dado ao Espírito santo? jeto de lei em nome de todos os políticos, alguns que

Ora, Sr. Presidente, Srl's. e Srs. Deputados" se não estão na Casa, como o Senador Nelson Carnei-
há pouco aprovamos para o Estado de Minas Gerais ro, que lutou por isso desde a década de 70, a ex-
a concessão de subsídios nas mesmas condições Deputada Sandra Cavalcanti, o Ministro Francisco
das áreas hoje atendidas pela SUDENE, por que Dornelles, e dos Deputados do norte e do noroeste
não estender as regiões centro-norte e noroeste do do Estado. Toda a bancada do Rio de Janeiro luta
Estado do Rio de Janeiro o mesmo tratamento dado pela aprovação desse projeto.
ao Espírito Santo? Já ficou muito claro, na fala do Deputado Miro

Por essas razões, não tenho outra alternativa Teixeira, que n~o se confunde com a votação ante-
senão exorar aos nordestinos, porque deles não te- rior, o seguinte: não estamos competindo por recur-
mos nenhuma diferença. Somos universais. Trata-se sos da Sudene, absolutamente. O que pretendemos
de uma questão de Brasil, e não regional. Espero, é a restituição da igualdade de condiçges entre Mu-
por conseguinte, que todos os Deputados, de todas nicípios do norte e do noroeste do Estado do Rio de
as bancadas, de todos os partidos, enfim, que esta Janeirof tão pobres qiJanto aqueles do Espírito San-
Casa, por unanimidade, reconheça um direito inalie- to, do outro lado do rio Itabapoana.
nável do povo do Estado do Rio de Janeiro, apro- Era o que tinha a dizer.
vando a Lei nº 380-0, de 1991, que cria o Fundo de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
Recuperação Econômica e Social para o meu Estado. lar a favor, com a palavra o Deputado Paulo Feijó.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar a favor, concedo a palavra à Deputada Jandira
Feghali.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
verdade já faço um encaminhamento de votação, e
não uma discussão. É mais uma orientação ao Bloco
Parlamentar de Oposição, na compreensão de que
este projeto não é a favor nem facilita políticas de
nenhum Governo. Ele já vem tramitando há anos e
tenta igualar, na regiã~ fronteiriça com o Espírito
Santo e com Minas Gerais, incentivos fiscais que
permitam o desenvolvimento econômico da região.

Por isso, o Bloco Parlamentar de Oposição en
caminha o voto a favor do projeto em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar ~ favor" CQncedo a palavra à Deputada Laura
Carneiro: "

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, peço dois minutos da atenção de V. ExAs.

Este projeto foi parte de um sonho de Nelson
Carneiro. Ainda no hospital, em novembro de 1994,
S. ExA ligava para o Deputado Miro Teixeira pedindo
a concretização de seu último sonho: que esta Casa
aprovasse o projeto em tela.

Quero hoje agradecer aos Deputados José
Egydio, Alcione Athayde e a todos os Deputados
desta Cas~, com a certeza de que a grande hOl1)e
nagem ao homem que foi Nelson Carneiro será a
aprovação para o norte' e o noroeste fluminense do
resgate da sua cidadania, do resgate da possibilida
de de ter os incentivos fiscais já recebidos pelo Espí
rito Santo.

Tenho certeza de que neste momento o Sena
dor Nelson Carneiro, onde estiver, está aplaudindo
esta Casa. Fico muito feliz em fazer parte dela no
momento em que resgatamos uma luta de 28 anos.

Tenho a certeza de que mais uma vez o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso terá a sabedoria
de não vetar este projeto. É um sonho do Estado do
Rio de Janeiro, um sonho de todos nós, e nesta
Casa vamos mostrar ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso e ao Senado Federal a necessidade de
aprovação do projeto em tela.
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O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Sem revi- Deixo claro que não houve acordo nesse sentido.
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's,.e Srs. Depu- Evidentemente,.considero os projetos justos e natu-
tados, como um'dos representantes da região norte ralrnente lutaremos todos pela sanção, mas não pos-
e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, não poderei so assumir o compromisso em nome do Góverno an-
me omitir num momento tão importante, em que esta tes de ouvir a área econômica.
Casa está realmente fazendo justiça.

O Projeto de Lei nº 380-0 tramita na Casa des
de 1991. É um substitutivo do ex-Deputado Luiz Sa
lomão, que aglutina projetos de vários Parlamenta
res - o ex-Senador Nelson Carneiro, o Deputado
José Egydio Tinoco e o próprio ex-Deputado Luiz
Salomão.

Não queremos privilégios. Esse projeto visa fa
zer com que aconteça uma verdadeira isonomia fis
cal da região interiorana do Rio de Janeiro - das re
giões norte, noroeste e centro-norte - com o Espírito
Santo. Queremos apenas essa igualdade fiscal, para
que nossa região não acumule mais as derrotas con
secutivas que estamos tendo, principalmente na
área econômica e social.

Nossa região, a principal produtora de petróleo
nacional, produzindo 80% do petróleo do País, e que
tinha até anos atrás, na indústria sucroalcooleira a
principal atividade econômica, hoje está falida. Atual
mente, os empresários não têm incentivo para nela
se instalar. Eles se instalam ou no Espírito Santo ou
na cidade do Rio de Janeiro, que têm uma estrutura
muito mais viável para que eles invistam.

Esta Casa, ao votar este projeto, está fazendo
com que aconteça uma verdadeira justiça fiscal com
o interior do Estado do Rio de Janeiro. Queremos
agradecer aos Parlamentares, que, com certeza, vo
tarão favoravelmente a este projeto; aos Uderes par
tidários, que reconhecem a importância deste proje
to, como também ao Governador Marcello Alencar,
um grande incentivador para que este projeto fosse
votado por esta Casa. Temos é que agradecer aos
nobres colegas, porque a Câmara dos Deputados
hoje faz uma verdadeira justiça social e econômica
com o interior do Estado do Rio de Janeiro.

O SR. Lufs EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, para ficar claro,
gostaria de esclarecer que o Governo não se mani
festou no mérito do projeto anterior nem se manifes
tará no mérito deste projeto porque eles não foram
objeto de entendimentos prévios.

Por isso" não posso tomar compromisso por
enquanto com a sanção nem de um nem de outro.



Setembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 27853

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) :... Não ha- a) depositará a importância resultante da dedu-
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada à ção do Imposto de Renda e'àdicionais não restituí-
discussão. veis, em parcelas 'proporcionais às do recolhimento

Vai-se passar à votação da matéria. do Imposto no Banco do Estado do Rio de Janeiro -
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Co- BANERJ e comprovará o depósito perante o agente

missão de Finanças e Tributação, ao apreciar o pro- arr~adador, q~ando do pagamento de cada parcela
jeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos o do Imposto deVido;
seguinte Substitutivo: b) indicará, até 6 (seis) meses após o recolhi-

O Congresso Nacional decreta: mento sem atraso da última parcela do depósito a
Art. 111 É instituído o Fundo de Recuperação que se refere. a alínea a, o empreendimento a que

Econômica das Regiões Norte, Noroeste e Centro pretende destinar os recursos.
Norte do Estado do Rio de Janeiro, constituído de: § 311 A importância depositada, na forma deste

a) recursos derivados da Lei n2 8.167, de 16 de artigo, será registrada pelo estabelecimento de cré-
janeiro de 1991, nos termos do artigo 32 desta lei; dito em conta especial, a favor do contribuinte, para

b) dotações governamentais de origem federal efeito de fi~calização e aplicação.
ou estadual, bem como auxílios, subvenções, contri- Art. 5º Os recursos a que se refere o artigo 42

buições, doações de entidades públicas ou privadas, serão aplicados pela pessoa jurídica depositante sob
nacionais, internacionais ou estrangeiras; a forma de participação societária.

c) recursos resultantes de incentivos instituídos § 12 As ações adquiridas com os recursos a
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro; que se .refere este artigo serão nominativas e in-

d) rendimentos derivados das suas aplicações. transferíveis pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Art. 22 O Fundo tem por destinação prestar as- § 2º O valor das ações adquiridas com recur-

sistência financeira, sob a forma de participação sos a que se refere este artigo será igual, no máxi-
acionária e de operações de crédito, a empreendi- mo, a 75% (setenta e cinco por cento), e, no mínimo,
mentos industriais e agropecuários, localizados nas a 25% (vinte e cinco por cento), do capital social da
Regiões Norte, Noroeste e Centro Norte do Estado empresa assistida.
do Rio de Janeiro. § 3º Decorrido o prazo previsto no parágrafo

Art. 311 Poderão ser utilizados, nos termos desta 22
, alfnea b, do artigo 4º, sem que o contribuinte te-

lei, recursos de contribuintes do Imposto sobre a nha feito a indicação do projeto, os recursos serão
Renda .domiciliados nos municípi~s referidos nos transferidos pB;ra conta do Fundo de que trata o artigo 111

arts. 711, 8º e 9ll, para aplicação no Fundo de Recu- Art. 62 Fica criado o Grupo Executivo para Re-
peração Econômica das Regiões Norte, Noroeste e cuperação Econômica das Regiões Norte, Noroeste
Centro Norte do Estado do Rio de Janeiro nos per- e Centro Norte do Estado do Rio de Janeiro - GE-
centuais fixados na Lei nll 8.167, de 1991, ou em RENOR, com competência para admini~trar os ré~
qualquer programa de desenvolvimento social e eco- cursos e incentivos previstos nesta lei.
nômico com aquele objetivo. Parágrafo único. A composição e as atribuiçõ-

Art. 4º Observados os mesmos percentuais e a es específicas do Gerenor serão fixadas em decreto.
preferência para investimentos, o contribuinte do lm- Art. 711 Compõem·a Região Norte do Estado do
post'!. sobre a Renda domiciliado nos municípios re- Rio. de Janeiro os seguintes municípios: Campos,
feridos' nos arts. 711, 82 e 92, poderá ~plicar em em- Macaé, Conceição de Macabu, São Fidelis, São
preendimentos agropecuários e industriais, ou em·· .João da Barra e Guiçamã.
qualquer programa de desenvolvimento social é eco- Art. 811 Compõem a Região Noroeste do Estado
nômico para as três regiões, os recursos decorren- do Rio de Janeiro os seguintes municipíos: Itaocara,
tes dos incentivos instituídos por esta lei. ltalva, NatMdade; ltaperuna, Lage do Muriá, Bom Je-

§ 12 As opções para aplicação dos incentivos sus do Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, Cambuci,
fiscais na forma deste artigo poderão ser usadas São Fidelis, Porciúncula, Aperibé e Miracema.
pelo prazo de 5 (cinco) anos. Art. 92 Compõem a Região Centro Norte do Es-

§ 2º Optando pela aplicação em empreendi- tado do Rio de Janeiro os seguintes municípios:
mentos de interesse para a recuperação econômica Bom Jardim, Cantaga'Jo, Carmo, Cordeiro, Duas Bar-
das Regiões Norte, Noroeste e Centro Norte do Es- ras, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São Se-
tado do Rio de Janeiro, nos termos deste artigo, o bastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis e
contribuinte do Imposto sobre a Renda: Trajano de Morais.



PROJETO DE LEI DE NlI 380-E, DE 1991

Dispõe sobre a criação do Fundo de
Recuperação Econômica das Regiões
Norte, Noroeste e Centro-Norte do Esta
do do Rio de Janeiro e dá outras provl-'
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art.• 1!! É instituído o Fundo de Recuperação

Econômica das Regiões Norte, Noroeste e Centro
Norte do Estado do Rio de Janeiro, constituído de:

rio.

27854 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1997

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua liadas. Neste caso, tendo em conta a presença dos
publicação. (lOSSOS Deputados do Rio de Janeiro, que se asso-

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrá- ciam a este esforço, o PMDB vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
esta matéria difere totalmente do projeto anterior,
que incluía, na área da Sudene, uma região de Mi
nas Gerais, tão pobre quanto a região do Nordeste,
para dividir os seus recursos.

Esta matéria não. Ela cria o Gerenor, que é o
Grupo Executivo para Recuperação Econômica da
Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, sen
do que a renúncia fiscal é feita por pessoa física ou
jurídica residente naquela região, ~ qual foram incluí
dos pnze municípios. Por isso, não vemos maiores
obstáculos.

Como não se trata de uma questão programáti
ca do Partido da Frente Liberal, o Líder vota "sim" e
libera a sua bancada para votar de acordo com a
sua consciência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
Prejudicados: a proposição inicial (Projeto de

Lei nll 380/95); a Emenda da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Retlação; as Emendas da ; a
Emenda de Plenário; e o Projeto de Lei nº 1.473/91,
apensado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
prejudicado também o seguinte requerimento:

Excelehtíssimo Senhor Presidente da Câmara:
Requeremos, nos termos do art. 117, inciso VI

do Regimento Interno, .a retirada de pauta do PL nll

380/91, que seria incluído extrapauta.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. 

Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR.-PRESIDENTE (Michel Temer)":' Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda
çãofinal:

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExI a palavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS considera
que este projeto é um fator importante para a reto
mada do desenvolvimento do Rio de Janeiro e, .por-
tanto, do Brasil. Por isso, o PPS vota "sim". . .

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
considera que não se pode falar em Estados, mas
em regiões com maior nível de carência, e o norte e
o noroeste fluminenses são uma dessas regiões do
Brasil. .

O PSB encaminharia da mesma forma para
qualquer região que tivesse esse tipo de carência.
Portanto, não se está falando aqui em Estados, mas
na construção da justiça fiscal deste País. Não esta
mos falando do Rio de Janeiro, mas de uma região
carente, que necessita desse tipo de justiça. Por
isso, o. Partida Socialista Brasileiro encaminha favo
ravelmente.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami-
nha o voto "sim". .

O SR. LAPROVI1A VIEIRA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este projeto é
de suma importância para a região do norte flumi
nense, e quero lembrar aqui o nome do nosso Sena-·
dor Nelson Carneiro, porque foi realmente urna figu
ra muito importante na sua elaboração.

O PPB encaminha o voto "sim".
O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB também
entende que essa medida vai auxiliar, e bastante, na
desconcentração da região metropolitana do Rio de
Janeiro, interiorizando o desenvolvimento.

Nessa condição, o Líder encaminha o voto fa
vorável.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta pro
posta é de natureza diversa das anteriormente ava-



Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. 
Rodrigues Palma, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - So'"
mesa, o seguinte requerimento de urgência:

Excelentíssimo Senhor Presidente de
dos Deputados
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I - recursos derivados da Lei nº 8.167, de 16 § 32 A importância depositada, na forma deste
de janeiro de 1991, nos termos do art. 3º dest~ lei; artigo, será registrada pelo estabelecimento de cré-

11 - dotações governamentais de origem fede- dito em conta ·especial~ a favor do contribuinte, para
ralou estadual, bem corrio auxílios, subvenções, efeito de fiscalização e aplic~ção.

contribuições, doações de entidades públicas ou pri- Art. 52 Os recursos a que se refere o artigo an-
vadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras; terior serão aplicados pela pessoa jurídica deposi-

1II - recursos resultantes de incentivos instituí- tante sob a forma de participação societária.
dos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro; § 12 As ações adquiridas com os recursos a

IV- rendimentos derivados de suas aplicações. que se refere este artigo serão nominativas e in
transferíveis pelo prazo de cinco anos..

Art. 2º O Fundo tem por destinação prestar as- § 22 O valor das ações adquiridas com recur-
sistência financeira, sob a forma de participação sos a· que se refere este artigo será igual, no máxi-
acionária e de operações de crédito, a empreendi- mo, a setenta e cinco por cento a, no mínimo, a vinte
mentos industriais e agropecuários, localizados nas e cinco por cento, do capital social da empresa as-
Regiões Norte, Noroeste e Centro-Norte do Estado sistida.

do Rio de Janeiro. § 32 Decorrido o prazo previsto no inciso 11 do §
Art. 3º Poderão ser utilizados, nos termos desta 22 do artigo anterior, sem que o contribuinte tenha

lei, recursos de contribuintes do Imposto sobre a feito a indicação do projeto, os reCursos serão trans-
Renda domiciliados nos municípios referidos nos feridos para a conta do fundo de que trata o art. 12
arts. 72

, 8º e 9º, para aplicação no Fundo de Recu- Art. 62 Fica criado o Grupo Executivo para Re-
paração Econômica das Regiões Norte, Noroeste e cuperação Econômica das Regiões Norte, Noroeste
Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro, nos per- e Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro - GE-
centuais fixados na Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de RENOR, com competência para administrar os re-
1991, ou em qualquer programa de desenvolvimento cursos e incentivos previstos nesta lei. .
social e econômico com aquele objetivo. Parágrafo único. A composição e as atribuiçõ-

Art. 4º Observados os mesmos percentuais e a es específicas do Gerenor serão fixadas em decre~o.
preferência para investimentos, o contribuinte do Im- Art. 72Compõem a Região Norte do Estado do
posto sobre a Renda domiciliado nos municípios re- Rio de Janeiro os seguintes municípios: Campos,
feridos nos arts. 72

, 82 e 9º poderá aplicar em em- Macaé, Conceição de Macabu, São João da Barra e
preendimentos agropecuários e industriais, ou em Ouiçamã.
qualquer programa de desenvolvimento social e eco- Art. 82 Compõem a Região Noroeste do Estado
nômico para as três regiões, os recursos decorren- do Rio de Janeiro os seguintes municípios: Itaocara,
tes dos incentivos instituídos por esta lei. Italva, Natividade, ltaperuna, Lage do Muriá, Bom

§ 1!l As opções para aplicação dos incentivos Jesus do ltabapoana, Santo Antônio de Pádua,
fiscais na forma deste artigo poderão ser usadas Cambuci, São Fidélis, Porciúncula, Aperibé e Mira-
pelo prazo de cinco anos. cema.

§ 22 Optando pela aplicação em empreendi- Art. 92 Compõem a Região Centro-Norte do
mentos de interesse para a recuperação econômica Estado do Rio de Janeiro os seguintes municípios:
das Regiões Norte, Noroeste e Centro-Norte do Es- Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Bar":
tado do Rio de Janeiro, nos termos deste artigo, o ras, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São Se-
contribuinte do Imposto sobre a Renda: bastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis e

I - depositará a importância resultante da de- Trajano de Morais.
dução do Imposto de Renda e adicionais não resti- Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
tuíveis, em parcelas proporcionais às do reconheci- publicação.
mento do imposto no Banco do Estado do Rio de Ja- Art. 11. Revogam-se as disposições em contrá-
neiro - BANERJ e comprovará o depósito perante o rio.
agente arrecadador, quando do pagamento de cada
·parcela do imposto devido;

11 - indicará, até seis meses após. o recolhi
mento sem atraso da última parcela do depósito a
que sE' refere o incis9 anterior, o empreendimento a
que pretende destinar os recursos.
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Requeremos, nos termos do artigo 155 do Re- ÁLVARO GAUD~NCIO NETO - Requerimento
gimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência de informações ao Ministério Extraordinário de I?olíti-
.:a~a o Pl nf ., .?65-r./9f) - do Poder Executivo. ca Fundiáría sObre desapropriações para fins de re-

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. - forma agrária.
Marcos Perillo, Vice-Líder do PSDB - Paulo Hes- MARIA ELVIRA - Projeto de lei que revogª o
lander, Líder do PTB - Inocêncio Oliveira, Líder do art. 22 da Lei n2 9.192, de 1995, que altera dispositi-
PFL - Wagner Rossi, Vice-Líder do Bloco Parla- vos da Lei n2 5.540, de 1968, que regulamentam o
mentar PMDBlPSDIPSUProna - Odelmo Leão, Lí- processo de escolha dos dirigentes universitários.
der do PPB. MARIA LAURA - RequeÁmento de informaçõ-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla- es ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento
raço tratar-se de matéria que estava no item 4 da sobre exclusão da Secretaria da Agricultura do Dis-
pauta de hoje que foi retirada via requerimento, o trito Federal da lista de distribuição de .sementes em
Projeto de Lei n2 1.765, de 1996, que dispõe sobre a benefício da Federação das Associações de Produ-
prestação de contas da aplicação de recursos 9. que tores Rurais do Distrito Federal.
se refere a Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993, LUIZ MAINARDI E SENHORES LíDERES -
e dá outras providências. Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- tados de urgência para apreciação do Projeto de Lei
tação o requerimento. n2 2.709, de 1997, que "dispõe sobre tributação

Os Srs. Deputados que o aprovam permane- compensatória à importação de produtos agrícolas
çam com se encontram. (Pausa.) com subsídios na origem".

Aprovado. SALATIEL CARVALHO - Indicação ao Poder
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Está Executivo de revisão dos limites da área de proteção

adiado "de ofício" o item 6 da pauta, Projeto de Lei à ambiência e visibilidade do Parque Histórico Na-
n9 1.314-B, de 1988. ' . cional dos Guararapes, em Pernambuco, definidos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na
cional- IPHAN.

Apresentação de Proposições JOSÉ PINOTTI - Projeto de lei que regulamen-
Os Senhores Deputados que tenham proposi- ta o funcionamento das empresas de planos e segu-

ções a apresentar poderão fazê-lo. ros de saúde e dá outras providências.
Apresentam proposições os Senhores: .AUGUSTO NARDES - Projeto de lei que alte-
JAIRO AZI- Recurso ao Presidente da Câma- ra o art. 18 da Lei n2 .9.311, de 1996, que "institui a

ra dos Deputados contra deéisão pelo não-deferi- Coribribuição ProvisÓria sobre Movimentação ou
mento da tramitação de projeto de lei de autoria do Transmissão de Valores de Créditos e Direitos de
recorrente. Natureza Financeira - CPMF, e dá outras providênciaS".

WELSON GASPARINI- Projeto de lei que mo- . Projeto de lei que cria áreá de livre comércio no
difica a Lei n2 8.666, de 1993, determinando dentre Município de Barra do Quaraí, no Estado do Rio
as normas de licitação para aquisição de veículos Grande do Sul, edá outras providência~.

automotores terrestres, pela administração pública, Requerimento ao Presidente da Câmara dos
preferência pelos movido a álcool. Deputados de tramitação conjunta das ProJ)9stas de

MOISÉS L1PNIK - Projeto de lei que dispõe Emenda à Constituição n2s 144, 154, e99, de 1995.
sobre o exercício da profissão de agente comunitário Requerimento ao Presidente da Câmara dos
je saúde e dá outras providências. Deputados de tramitação conjunta das Propostas de

SÉRGIO CARNEIRO - Indicação ao Poder Emenda à Constituição nlls 76, 271, 77, e 63, de
Executivo de abertura do Palácio do Planalto nos fi- 1995 e 327, de 1996. ' .'
nais de semana para visitação pública. ARNALDO FARIA DE SÁ - Requerimento de

MAURíCIO REQUIÃO - Projeto de lei que dis- informações ao Ministério da Justiça.sobre liberação
põe sobre a aplicação de saldos do Fundo de Indeni- de dados confidenciais de processos e inquéritos.
zação do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), cria- Requerimento de informações ao Ministério
do pela Lei n2 8.630, de 1993, que "dispõe sobre o das Comunicações sobre liberaçãO de dados confi-
regime 'jurídico da exploração dos portos organiza- denciais de processos e inquéritos.
dos, em programas de capacitação profissional da Exm9 Sr.
respectiva categoria e dá outras providências". Deputado Michel Temer
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DO. Presidente da Câmara dos Deputados empresas no processo, sem evidentemente inibir a
Senhor Presidente, autorização legislativa para outras inclusões. E o ar-
Nos termos do art. 137, § 2º, combinado com o tigo da Constituição Federal que disciplina a compe-

art. 164, do Regimento Interno desta Casa, venho à tência de iniciativa de leis para o Executivo é o art.
presença de V. Ex! a fim de expor o que segue, para 61, que não se refere a esta hipótese.
afinal recorrer: Ademais, basta compulsar os anais da Casa

Foi por mim apresentado Projeto de Lei que para constatar que nessa matéria temos exatamente
·autoriza o Poder Executivo a incluir a Empresa Sra- 179 atos normativos, dentre leis, medidas provisó-
sileira de Infra-Estrutura - INFRAERO, no Programa rias e decretos, sendo que em alguns casos dentre
Nacional de Desestização e dá outras providências·, as leis, figuram as que originam de projeto de con-
na forma e preceitos disciplinados pelo Regimento versão, o que não seria possível se tratasse de ma-
da Casa. téria de iniciativa exclusiva do Presidente da Repú-

Para minha surpresa recebi o Ofício SGM/P nº blica. Há que se recordar que o projeto de conversão
723, dessa digna Presidência, pelo qual sou informa- se equivale a um projeto de lei para efeito de trami-
do da impossibilidade, fundamentada na Súmula de tação e de observância às regras para aquele esta-
Jurisprudência nº 1 da Comissão de Constituição e belecidas.
Justiça e Redação e art. 61, §1º, de a proposição Portanto, Senhor Presidente, mais uma vez
ter o andamento desejado. Além disso, V. Ex' se es- pO:'ldero junto a V. Ex! no sentido da existência de
triba no art. 137, § 1º, 'inciso 11"alínea b do Regimen- um enorme equívoco na decisão.
to Interno para promover· a devolução do referido Por outro lado há ainda que se ponderar quan-
projeto. to às providências tomadas por essa Presidência.

Senhor Presidente, peço vêrlia para discordar A questão em comento refere-se a um típico
do respe~ável parecer pelas razões· abaixo eleRca- caso de questionamento de prejudicialidade, de que
das: trata o art. '164 do Regimento Interno e portanto,

liA autorização constante do projeto que apre- aplicável a suas regras. E a alegada jurisprudência
sento é de inclusão de um órgão público no progra- da Comissão da Constituição e Justiça e Redação
ma de desestatização. Não acarreta nenhuma des- se estribou na hipótese consagrada pelo inciso 11 do
pesa ou necessidade de .previsão de recursos orça- artigo 164 (está expresso em seu texto)
rnentários, pressupostos ,que emba,saram os parece- Ora, o que diz o inciso II do artigo 164 do Regi-
res aos projetos que foram apreciados pela Comis- mento Intemo?
são de Constituição e Justiça e Redação é quefun- Art. 164. O Presidente da Câmara ou de Co-
c;tarnentara:m a Súmula de ,Jurisprudência avocada. missão, de ofício ou mediante provocação de qual-
Todos os projetos ali discriminados criavam estabe- quer Deputado, declarará prejudicada a matéria pen-
lecimentps .de ensino, oq,ue motivou um prOcedente dente de deliberação:
parecer. contrário, em,. face, da inexistência de prévia 1- , ..
disPonibilidade de recursos para o atendimento do 11 - em virtude de prejulgamento pelo Plenário
custeio decorreJ1te. Isso ~. dê exclusiva competência ou Comissão em outra deliberação.
do Sr. Presidente da República, na forma do art. 61, O seu § 12 determina que a declaração de
.§ 1º, inciso li, alínea eda Constituição Federal, que prejudicialidade será feita perante a Câmara ou
d~põe: ., Comissão e o despacho publicado no Diário do

. e) criação, ~struturação e atribuições :qos Mi- Congresso Nacional. O § 2
2

faculta ao autor da
n.istérios .e órgãos da administraça~o pública. proposição recorrer ao Plenário da Casa, ouvida

, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Não há'nenhuma relação com o projeto de lei E. se for dada como prejudicada em definitivo.

por mim apresentado, que não cria, não estrutura e ela será arquivada pelo Presidente da Câmara....
,não.dá atribuições a qualquer, órgão público. Data Portanto, o dispositivo se destina a um questio-
vênia, o fundamento não procede. nário de prejudicialidade e estou certo de que ao fi-

A inclusão no Programa Nacional de Desestati- nal o projeto de minha autoria não será assim consi-
zação, de qualquer órgão público, não é da exclusi- derado, por não se ajustar à hipótese do inciso 11 do
va competência do Presidente da República. Pelo art. 164. Não houve prejulgamer.to pela Comissão
contrário, a lei que institui o referido Programa per- ou pelo Plenário de projeto análogo.
mite a umaComissão Diretora do referido Programa Os exemplos apresentados são absolutamente
propor ao Presidente da República a inclusão de inaplicáveis.
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A minha ponderação nessas citações é para
pedir a atenção de V. Exll para o r. despacho no sen
tido de devolver o projeto na forma do art. 137, § 12 ,

inciso 11, alínea b, quando a matéria se enquadra em
realidade' na hipótese já mencionada do art. 164 do
Regimento Interno. Data vênia, não pode a assesso
ria da Mesa substituir a douta Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, determinando in limlne
que a proposição seja evidentemente inconstitucio
nal pot prejudicialidade.

Se é por prejudicialidade, conforme esclare
ce o Ofício SGM/P nº 723 em seu segundo pará
grafo, que cita inclusive a Súmula de Jurispru
dência nº 1 da Comissão de Constituição e Justi
ça e Redação, mister se faz a aplicação das re
gras do artigo 164. É inconcebível que se funda
mente no artigo 164 (expresso na Súmula n2 1) e
se aplique a regra do art. 137, objetivando uma
devolução liminar sem qualquer possibilidade de
contraditório.

Finalmente Senhor Presidente, confiante
não só na autoridade suprema da Casá que V..
Exll exerce com tanta dignidade, mas também'
confiante no grande jurista que consagradamen
te V. EX!! é, espero que se faça justiça com a' re-'
forma da decisão questionada e dê-se a tramita
ção normal do projeto' de lei por mim apresenta
do e envie a proposição à Comissão de Consti,;,
tuição e Justiça e Redação para a apreciação
devida.U

, , Sala das Sessões, 28 'de agosto de 1997. ''';''
Jairo Azi, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nl! 3.603, DE 1997
(Do Sr. Welson Gasparini)

Modifica a Lei n2 8.666, de 21 de ju'-'
nho de 1993, determinando dentre as nor
mas de licitação para aquisição de veícu
los automotores terrestres, pela adminis
tração pública, preferência pelos movidos
a álcool.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É, acrescentado ao art. 15 da Lei n2

8.666, de 21 de junho de 1993 o parágrafo seguinte:
u§ 9º Nas licitações para a aquisição de veícu

los automotores terrestres dar-se-á preferência aos
movidos a álcool, observados os demais critérios es
tabelecidos neste -artigo.u

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

O Programa Nacional do Álcool é de grande
importância pàra o -Brasil, tanto no campo econômi
co, como no ~ocial. Além de ser um combustível lim
po e renovável, a produção de álcool é responsável
pela geração e manutenção de milhares de empre
gos a nível nacional. E o importante é que tais em
pregos atendem os trabalhadores mais simples que
dificilmente seriam abrigados em outras atividades.

O Presidente da República em vários pronun
ciamentos tem defendido o Programa e vem articu
lando medidas para dinamizá-lo.

Acreditamos que os poderes públicos devem
providenciar frota de veículos com motores a álcool,
na defesa da qualidade do ar, da economia nacional'
e de milhões de empregos.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. 
Deputado Welson G~$parini.

PROJETO DE LEI Ni 3.604, DE 1997
(Do Sr. 'Moisés Lipnik)

Dispõe sobre o exercício da profissão
de Agente Comunitário de Saúde e dá ou
tras providências.

OCongressó Nacional decreta:
Art. 1º É livre () exercício da profissão de ~gen

te Comunitário' de Saúde, observadas as condições
estabelecidas nesta lei.

Art. 22 Agente Comunitário de Saúde é o profis
sional que executa serviços auxiliares de atendimen
to e ações de saúde no âmbito da comunidade.

Parágrafo único. O exercício profissional do
Agente Comunitá'do 'de Saúde só pode ser executa
do com a vinculaçao' do referiao profissional a um
serviço de saúde de referência e sob a supervisão
de'um profissiónal de saúde legalmente habilitado.

Àri: 32 poderá exercer a profissão de Agente
Comunifário déSaúde o profissional que cumulativa-... .. . ,

'mente:
".:. 'tenha,concIU(dO oensino fundamental (1 1 a

8ª sériel=l);, ... ' .
11 ...:. tenha concluído curso específico, na forma

da legisiaçâo'em vigor; :, . '."

111 - r~sida na comunidade de atuação há, no
mínimo; 2 (dois) anos.

, § 12 O profissional que, à data da publicação
desta lei, estiver no exercício da profissão de Agente
Comunitário de Saúde há, no mínimo, 2 (dois) anos,
terá 5 (cinco) anos para cumprir o determinado no
item I deste artigo, permanecendo, durante esse pe
ríodo, habilitado ao exercício profissional.
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§ 22 Nas comunidades indígenas. e nas locali
dades onde não existam condições de cumprir o req
uisito de escolaridade do item I deste artigo, fica au
torizado o exercício da profissão de Agente Comuni
tário de Saúde por pessoas alfabetizadas, cumpridos
os demais requisitos exigidos.

Art. 42 São atribuições do Agente Comunitário
de Saúde, dentre outras:

a) executar atividades de educação em saúde
... individual e coletiva, no âmbito da comunidade;

b) prestar assistência a pacientes de doenças
transmissíveis; .

c) desenvolver ações de vigilância à saúde;
d) executar atividades básicas de saúde refe

rente!) à assistência à saúde da mulher e das crian
ças;

e) fortalecer os elos de ligação entre a comuni
dade e os serviços de saúde;

f) promover ações de saneamento e melhoria
do meio ambiente;

g) orientar a comunidade quanto a altemativas
alimentares;

h) estimular a integração dos grupos e associa
ções da comunidade com as instituições governa
mentais e não governamentais;

i) cadastrar as famílias, registrar, !lara controle
das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças
de notificação compulsória e de vigilância epidemio-
lógica; .

j) acompanhar o cumprimento do calendário de
vacinação;

k) promover ações em geral de educaÇão em
saúde.

Art. 52 A jornada de trabalho do Agente Comu
nitário de Saúde é de 8 (oito) diárias e 44 (quarenta
e quatro) semanais. .

Art. 62 A contratação dos Agentes Comunitá
rios de Saúde só será permitida às entidades <;lU or
ganizações que disponham de infra-estrutura adequa
da, incluindo, no mínimo, supervisão por profissional
da área médica ou de enfermagem e programa de
educação continuada para agentes e supervisores.

Art. 72 Compete aos Conselhos Federal eRe
gionais de Enfermagem a fiscalização profissional
dos Agentes Comunitários de Saúde.

Art. 82 O Poder Executivo regulamentará esta
lei noventa dias após sua publicação.

Art. 9!l Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É pacífico o entendimento de que as ações de
saúde, nos países em desenvolvimento, tomam-se
mais eficazes se descentralizadas, num processo

qUe, antes de mais nada, deve atingir .a família na
sua comunidade, a partir do que se possa implantar
e desenvolver um trabalho, não apenas assistencial,
mas, especialmente, inserido num plano mais amplo
de Educação para a Saúde.

O Ministério da Saúde, para responder a uma
demanda deficitária em cuidados com a saúde nas
comunidades·éa-rentes ou distantes, criou o Progra
ma de Agentes Comunitários de Saúde,... PACS, im
plantado, inicialmente, nos Estados do Nordeste e
que prioriza as ações voltadas para as áreas mater
'lial e infantil. Posteriormente, estendeu-se aos Esta
dos da Região Norte e a outros Estados brasileiros
e, mais tarde, resultou conectado ao Programa de
Interiorização do Sistema Únicd de Saúde, que pre
tende consolidar a descentralização da assistência e
da educação para a saúde em todo o País.

Atualmente, o PACS está.:consagrado como
bem- sucedido modelo assistencial e educacional,
que possibilita a organização dos serviços munici
pais de saúde, a integração das ações, a ligação
afetiva entre a comunidade e as unidades prestado
ras de serviço, a participação da comunidade no pla
nejamento, na programação local e nas articulações
interinstitucionais em matéria de saúde e assistência.

Nesse contexto, destaca-se a função do Agen
te Comunitário de Sa~de, elo de ligação entre as ins
tituições, os profissionais da área e as comunidades
atendidas e cujo papel na implantação e na consoli
dação das ações comunitárias de saúde é da mais
significativa importância.

Este projeto vai ao encontro de antigas aspira
ções desses profissionais e, para sua aprovação,
peço o apoio dos ilustres pares desta Casa.

Sala das Sessões, de de 1997. ~
Deputado Moisés Lipnik

INDICAÇÃO N2 996, DE 1997
(Do Sr. Deputado Sérgio Carneiro)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República a abertura do
Palácio do Planalto nos finais de semana
para visitação pública.

Senhor Presidente,
A Secretaria de Turismo do Distrito Federal

vem desenvolvendo grande esforço no sentido de
consolidar a capital do País como centro turístico de
todos os brasileiros, especialmente o turismo vokado
para símbolos nacionais, valores cívicos e institucionais,
conhecimento ampliado dos Poderes da República.

A iniciativa mereceu o apoio do Ministro Sepúl
veda Pertence, então Presidente do Supremo Tribu-
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nal Federal e do Presidente do Congresso Nacional, ·Art.61 , .
cuja Casa revisora já alcança o destaque de local • P~rág~fÓ ún!co. O AITPterá vigência pelo pe-
mais visitado da capital. riodo de 8 (oito) anos, contados de 111 de janeiro de

Vale dizer que a Casa Branca, nos Estados 1994 a 111 de janeiro de 2002.·
Unidos, é o ponto de maior atração para o turista Art. 2!l O art. 67 da Lei nll 8.630, de 25 de feve-
que chega a Washington. A visita é permitida e os reiro de 1993, passa a viger acrescido dos seguintes
governantes não temem o acesso popular, no exercí- §§ 411 e 511:

cio democrático da cidadania, cujo maior interesse é o •Art. 67 .
de conhecer o principal símbolo institucional do País. § 411 satisfeitas as indenizações a que se refere

É oportuno, pois, que o exemplo salutar de ou- o caput deste artigo, os saldos do FITP deverão ser
tras instituições e o esforço oportuno da secretaria aplicados em programas de capacitação profissional
de Turismo do Distrito Federal encontrem em Vossa dos trabalhadores portuários avulsos.
Excelência a acolhida, dignando-se permitir a aber- § 51! Fica o Poder Executivo autorizado a desti-
tura do Palácio do Planalto à visitação dos brasilei- nar, os recursos de que trata o parágrafo anterior às
ros que aqui desembarcam para conhecer a nossa Escolas Técnicas Federais, para planejamento, de-
capitaI. senvolvimento e execução de programas e cursos

Respeitosamente, - Sérgio Carneiro, Deputa- técnicos voltados à capacitação profissional dos tra-
do Federal - PDTIBA. balhadores portuários avulsos.·

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. Art. 31! Esta lei entra em vigor na data de sua

REQUERIMENTO pUblicação~ . . _ .
(Do Sr. Deputado Sérgio Carneiro) Art. 4 Revogam-se as d1SPOS1Ç09S em contráno.

R . d I d' - E II Justificaçioequer o envIo e n IcaçaO ao xm . " ., .
Sr. Presidente da República, sugerindo a .A_ IniCiativa e~ eplg~af: tem por escopo. c~ar

. abertura do Palácio do Planalto à visitação. co~dlçoes favoráveis à crlaçao d~ cursos proflsslo-
pública nos finais de semana. nallzantes para a valorosa categoria dos trabalhado-

S h P
'd resportuários avulsos, possibilitando, em especial, a

. en or resl ente, sua viabilidade financeira.
. Nos termos do artigo 113, inciso I e § 1I!, do Entendemos que nossa iniciativa vai ao encon-

Re~lmento Intern~ da Câ~ara dos Dep~tados, ~- tro da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação
quelro a V. E~ s~Ja enca~lnh~do ao Exm Sr. Presl- _ LDBE, que é a Lei Magna da Educação, aprovada
dente da Republlca a, Ind!C?-çao em anexo, em, qu.e pela Lei nl! 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
sugere a abertura .d? P~lacl? ~o Planalto, nos finaiS O citado diploma legal, especialmente em seu
de semana, para vlsltaçao publica. art. 42, põe em relevo a educação profissional, in

Sala das Sessões, 10 de Setembro de 1997. - verbis:
Sérgio Carneiro, Deputado Federal - PDTIBA. "Art. 42. As escolas técnicas e profissionais,

PROJETO DE LEI NI! 3.605, DE 1997 além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos
(Do Sr. Maurício Requião) especiais, abertos à comunidade, condicionada a

, _ , _ matrícula à capacidade de aproveitamento e não ne-
Dlspoe sob,re a_apllcaçao de saldos do cessariamente ao nível de escolaridade.· (grifos nos..

FU,n?o de Indenlzaçao do. Trabalhador ~or; sos)
tuano Avulso (FITP),. errado pela Le,l, .n Em nossa proposição, estamos sugerindo ao
8:.630, de 25 de f.eve,,?lf~ ?e 1993, que d~s- Poder Executivo que destine às Escolas Técnicas
poe sobre o reglJ!le Jundlco da .explora~ao Federais os recursos restantes do Fundo de Indeni-
dos ~rtos organizados e d~s m~tal~çoes zação do Trabalhador Portuário - FITP, para que as
portuanas e dá outr~s provldê~CI~S, em mesmas tenham todas as condições para a estrutu-
progra":las de ~~acltaç~o proflsslon~I da ração de cJrsos profissionalizantes que atendam à
r~spectlva categoria e da outras provldên- necessidade de melhor qualificação do trabalhador
clas. portuário.

O Congresso Nacional decreta: Não há quem discorde ser a educação uma
Art. 111 O parágrafo únieo do art. 61, da Lei nll das principais áreas para a qual se volta a atenção

8.630, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar de toda a sociedade. Situaríamos, aqui, a questão
com a seguinte redação: do ensino profissionalizan~e, tão importante nos dias
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de hoje,'em face das constantes exigências do mer
eado de trabalho, no que respeita à capacitação da
"mão-de-obra. '

Além disso, não podemos esquecer a, questão
da globali:zação que, dentre outras conseqüências,
impõe ao mercado interno a adoção de novos mode
los de produção, que evidenciem, sobretudo, a pro
tudividade, para que possa competir em condições
de igualdade com concorrentes internacionais.

Não há como falar em produtividade, sem an
tes passar pelo homem que empresta a sua força de

. trabalho para o desenvolvimento do progresso, sendo,
. pois, fundamental o seu aperfeiçoamento profissional.

Assim, esperamos sensibilizar esta Casa para
a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, de de 1997. - Deputado
Mauricio Requlão.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.772, DE 1997

(Do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto)

Solicita informações ao Senhor Ministro
Extraordinário de Política Fundiária sobre de
sapropriações para fins de reforma agrária.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e art. 116 do
Regimento Interno, soliéito a V. Exa. seja encami
nhado ao Sr. Ministro Extraordinário de Política Fun
diária o seguinte pedido de informações:

1) Poderia o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, órgão gestor da política
fundiária, subordinado a esse Ministério, informar
quantas famílias de trabalhadores rurais das locali
dades de Areia, Pilões, Serraria e adjacências, no
Estado da Paraíba, serão assentadas nas terras per
tencentes à usina Santa Maria?

2) Qual o prazo estimado para o início dos as
sentamentos das famílias? I::xiste um cronograma?

3) Quais são as medidas de apoio aos sem-ter
ra que, acampados naquelas localidades, aguardam
a solução definitiva e o seu assentamento?

4) Quais são as propriedades rurais da usina
Santa Maria que estão em processo de desapropria
ção para fins de reforma agrária?

5) Em que estádio processual, administrativo
ou judicial, se encontra a desapropriação de cada
um dos imóveis?

6) Quais os óbices, de ordem administrativa ou
judicial, que estão retardando o assentamento des
sas famílias?

7) A legislação agrária vigente dificulta, de al
guma forma, o processo das' desapropriações em
cu'rso?

Justificação

É conhecida e preocupante a grave situação
social dos trabalhadores rurais de Areia, Pilões e
Serraria, no Estado da Paraíba, em conseqüência
da crise da usina Santa Maria. O Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, órgão
,responsável pelos assentamentos da reforma agrá
ria e subordinado a esse Ministério Extraordinário de
Política Fundiária, já iniciou, por solicitação do Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais, os procedimentos de
desapropriação das terras pertencentes à usina San
ta Maria, mas, infelizmente, ainda existem, segundo
informações, em tomo de 800 famílias em total de
samparo, aguardando serem assentadas.

Na mesma situação, isto é, aguardando solu
ção dos delongados processos de desapropriação,
existem, em todo o território nacional, milhares de fa
mílias de trabalhadores rurais.

Não temos dlJvidas de que o Governo Federal
vem demonstrando grande empenho em solucionar
a grave crise social que se instalou no campo brasi
leiro, nas últimas décadas. E, entre as medidas de
maior impacto, podemos citar a inovação nas nor
mas legais que regem o processo de desapropria
ção. Mesmo assim, a reforma agrária continua a ser
um processo complexo e, por conseguinte, lento de
mais para se contrapor ao estado de emergência em
que se encontram as famílias excluídas do processo
produtivo.

Recentemente, o Poder Executivo editou a Me
dida Provisória nº 1.5n, com o fim de agilizar a re
forma agrária no País. Entendemos que este é o
momento mais adequado para que o Governo, pelo
seu órgão competente, exponha à sociedade e, em
especial, ao Parlamento, os óbices, sejam eles de
ordem administrativa ou de ordem judicial que, de àl~

guma forma, emperram os processos dos assenta
mentos rurais.

A elucidação das dificuldades encontradas no
caso da usina Santa Maria poderá contribuir, como
paradigma, para que este Parlamento entenda me
lhor a problemática agrária do País.

Como tal fato é de relevante importância social
e, no nosso entender, a sua elucidação trará subsí
dios para as atividades legislativas, julgamos neces
sário 'contar com os esclarecimentos solicitados.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1997. 
Deputado Álvaro Gaudêncio Neto - (PFL-PB).



res.
Sala das.Sessões, 10 de setembro de 1997. 

Deputada Maria Laura.

REQUERIMENTO DE URG~NCIA
(Do Sr. Luiz Mainardi e outros)

. -Requer urgência para a apreciação do Prc>jeto
de Lei nSl 2.709197, que dispõe sobre a tributação
compensatória ~ importação de produtos agrícolas
com subsídios na origem:

Senhor Presidente,
Representando a maioria absoluta dos mem

bros da Casa, requeremos a Vossa Excelência, com
base no artigo 155 do Regimento"lnterno, urgência
para a apreciação do Projeto de Lei nSl 2.709/97, que
dispõe sobre a tributação compensatória de produ
tos agrícolas com subsídios na origem.

Sala das Sessões, 10 de setemb'ro de 1997. 
Deputado Federal Luiz Mainardi.

Recebi em meu gabinente denúncias de que a
Secretaria de Agricultura do Distrito Federal apesar
de ter cumprido todas as exigências do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento em tempo hábil viu
seu nome ser retirado da lista de órgãos para o rece
bimento de sementes a serem distribuídas a todos
os produtores rurais do DF. Mesmo depois de já ter
recebido comunicado do Ministério de que a Secre
taria havia sido selecionada, foi anexado ao proces
so um parecer alegando que houve um equívoco na
seIeçlo de órgãos que deveriam receber as semen
tes, e que estava sendo substituída pela Federação
das Associações de Produtores Rurais do Distrito
Federal.

Como nenhuma razão plausível foi apresenta
da pelo Ministério, cumpre a essa Casa solicitar as
infomiações necessárias que nos permitam cumprir
com a nossa missão de fiscalização da aplicação de
reCursos públicos.

. Para tanto, .conto com o apoio dos nobres pa-
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PROJETO DE LEI NSI 3.606, DE 1997 - Qual O critério que baseou a decisão do Mi-
(Da srO Maria Elvira) nistério de excluir a Secretaria da Agricultura do Dis-

Revoga o art. 22, da Lei nSl·9.192, de 21 trito.Federal da lista de distribuição dé sementes em
de dezembro de 1995, que altera disposlti- benefício da Federação das Associações de Produ-
vos da Lei nSl 5.540, de 28 de novembro de tores Rurais do DF?
1968, que regulamentam o processo de es- - Qual o montante de recursos repassados
colha dos dirigentes universitários. pelo Ministério da Agricultura para a referida Federa-

O Congresso Nacional decreta: çAo nos anos de 1996 e 19971
Art. 1Sl Fica revogado o art. 22, da Lei nSl 9.192, - Cópia das prestações de contas dos recursos

de 21 de dezembro de 1995. gastos pela Federação ao Ministério.

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua Juatificaçio
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Lei nSl 9.192, de 21 de dezembro de 1995, ao
alterar o art. 16, da Lei nSl 5.540, de 28 de dezembro
de 1968, que disciplina o processo de escolha dos
dirigentes universitários, dispõe, em seu art. 22, que
a recondução permita ao mesmo cargo e é vedada
aos que já estivessem exercendo cargos de reitores,
vice-reitores de universidades, diretor e vice de uni
dades universitárias e de estabelecimentos isolados
de ensino superior, na data de sua publicação.

Ora, tal restrição imposta pela citada norma le
gai não tem sentido, configurando uma exceção dis
criminatória contra os bons dirigentes universitá
rios que ficam impedidos de continuar prestando
bons serviços à entidade que hoje comandam,
só pelo fato de estarem no exercício do cargo
naquele dia.

Numa época em que já foi aprovada a possibili
dade de reeleição em todos os níveis do Poder Exe
cutivo, inclusive para o Presidente da República, é
inconcebível que se mantenha dispositivo tão.ana
crônico na legislação que trata da escolha dps diri
gentes universitários.

Estas as raZões pelas quais se impõe a revo
gação do citado dispositivo.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. 
D9putada Maria Elvira.

REQUERIMEN,TO DE INFORMAÇOES
NSl 2.773, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o artigo 115, inciso I,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
seja solicitado ao Senhor Arlindo Porto Neto, Minis
tro da Agricultura e do Abastecimento, as seguintes
informações:

- Quais os critérios utilizados pelo Ministério da
Agricultura para a distribuição de insumos agrícolas?
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II>ICAÇÃO NII997, DE 1997 nização ainda ocorre de maneira intensiva e cada
(Do Sr. Salatiel Carvalho) vez mais novos espaços habitacionais, de comércio

e serviços precisam ser agregados aos já existentes,
Sugere'a reviSão dos limites "da área para atender à demanda por moradia, trabalho e la-

depoteção à ambiência e visibilidade do zer, entre outros.
Parque Histórico Nacional dos Guararapes, As modernas concepções de direito e justiça
em Pernambuco, definidos pelo Instituto do apontam em direção a uma postura menos positiva,
Patiinônio Histórico e Artístico Nacional - com o objetivo de evitar o distanciamento entre a

IPHAN. norma jurídica e a.realidade social. Acreditam os ju-
A área de proteção à ambiência e visibilidade ristas que, assim precedendo, do ato normativo pode

do Parque flistórico Nacional dos Guararapes, em resultar uma ordem social mais justa.
Pernambuco. foi definida pelo Instituto do Patrimônio No caso dà portaria que definiu ,a área de pro-
Histórico e Artístico Nacional'-IPHAN, por meio da teção à ambiência e visibilidade do Parque Histórico
Portaria nll 25, de 28-7-80. Essa portaria foi recente- Nacional dos Guararapes, esta representa hoje um
mente alterada pela de n9 34, de 6-2-97. obstáculo à ocupação humana em uma região consi-

A áreade proteção em apreço compreende UITI derada de importância vital pa~a o aumento da oferta
trecho urbaN> correspondente a um polfgono que· ~ai de moradias, lazer e serviços à população local. Em
da orla da palia de Piedade, a leste, até a chamada relaÇão aos imóveis residenciais urbanos, sabe-se
"Estrada daBatalha

M

, a oeste, e da Av. Barreto de que a diminuição da oferta representa fator de au-
Menezes, ,a'norte, até a Av. Ármindo Moura, a"SijI. mento de preços, e conseqüentemente, de exclusão
Trata-se, podanto, para os que conhecem a região, social.
de uma extensa·área urbana em franco processo·de Sugerimos, por isso, ao IPHAN, a revisão da
expansão eadensamento onde, segundo a determi- Portaria nll 34, de 6-2-97, no sentido de reconsiderar
nação do IPHAN,·rigorosas restrições são.impostas as linhas definidoras do polígono de proteção à visi-
à construção,.reforma,. parcelatnénte, rem~.ão 'Ol,I:.:iJ;l"" bilidade do Parque dos Guararapes,' permitindo
trodução de.recobrimento. florísticoe vegetal; entre maior adensamento na faixa compreendida entre a
outros. ," " I • , Av; Beira Mar e o Canal de Setúbal. Acreditamos

, RecoJ1lecemos que; ao ~st~~Ie,cerIiI1)~ações que a adoção dessa medida atenderia perfeitamente
ao uso dessa área, o.IPHAN agiu 00 est~o Ii~it,e ,~~ o' interesse social, no que respeita à demanda por
suas atribu~~; definid~s por lei, Mas não pqdemos novos espaços residenciais. Por outro lado, tendo
esquecer q. o ato de ,legislar deve ser também ~m em vista a distância que separa essa faixa de terra da
produto de .os e costumes, uma vez que a ciêrn:ia área em que se acham localizados os montes Guara-
jurídica é, par ~?Cceh~ncia,. ~ .~i~l)cifl q4e tra~lil, .de rea- 'rapes, a preservação do ângulo de visibilidade do Par-
Iidades. , I que Nacional continuaria perfeitamentegàrantida. .

No caso específico ,da zona costeira, situada Sala das Sessões, '10 de setembro .de "1997.
ao sul do nllliicípló de Ftecife:,:~am9~ ~~er: q~e es~ 'D~putado Salatiel Carvalho.
área manteue-se praticamenté dés'po'voada, até pelo
menos o inúi> dadépada de sessenta~ A própria ur- REQUERIMENTO'
banização do bairro de Boa Viagem; que fica imedia- (Do Sr. Salatiel Carvalho)

tamente ao mrte do polfgono de proteção d~ Parque Requer o envio de indicação ao Poder
Histórico NlCional' 'dos' Guàrarapes, ' só' começou Executivo, sugerindo a revisão dos. 'limites
realmente alarlnar força'nó iníci'd dos anos'setenta:~ da área de ambiência e visibilidade do' Par-

• < . De lá JBra cá, seu crescimento fdi, porém; ver- que Nacional dos Guararapes, em Pernam-
tiginoso. Hoje, a ocupação da zona costeíra'dos'mu- buco, definidos pelo Instituto do Patrimônio
nicípios de fe;ife e Jaboatão·é' uma·realidade con- Histórico'e Artístico Nacional-IPHAN.
solidada, já em adiantada fase de intensificação do
adensanieom populacional e da expansão imobiliá- Senhor Presidente,
ria. Esse é,~r suposto, o curso natural de todo pro- .Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, in-
cesso de crescimento urbano acelerado. . . ' ciso I e § 111 do Regimento Interno da Câmara ,dos
. , Mas o1010 urbano é um bem social.como· qual- Deputados, seja encaminhada ao Poper,Executivo a

quer outro edeve, por isso, poder ser usufruído Iivre- indicação em anexo, que sugere a revi~ão dos Iimi-
mente pela plpulação, de acordo com as .n<;>rrnas le- tes da área de ambiência e visibilidade do Parque
gais em vigCl. Nos péÚSes ·Iatino-americanos,.a urba- .Nacional dos Guararapes, em Pernambuco, defini-



,1-nos planos privados de assistêIlCia-à saúde,
manter serviços próprios; COIdratar pessoas físicas
ou juridicas legUnenIe habilitadas; e reembolsar o
beneficiário das despesas decoRenIes de eu8ldos
coberlos pelo plano;

11- nos seguros privados de assisIAIlCia à saií
de, reembolsar os segurados ou pagar, por ordem e
corD desIe. ciIetBrnenIe aos prestadores IvmmeIIIB
sscoIIidos pelo segurado, as despesas advindas de
fMÃ06 cobeIlos.
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dos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico § 111 A -livre escoIla do médico, demais profis-
NacionaI-JPHAN. . sionais e estabeIecimer\t de saúde é condição ob-

sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. - rigatória nos çontratos de seguros privados de assis-
Deputado SIIIatieI C8rvaIho. tência à saúde.

PROJETO DE LEI. 3.607, DE 1997 Art. :Jl-As empresas a que se refem o art. 111

(Do Sr. José Pinotbl são autorizadas a funcionar e serão regulamenta
das, fiscalizadas e controladas quanto aos aspectos

Regulamenta o funcionamento das em- estatrsticos, contábeis, financeiros, de assistência à
presas de planos e seguros de saúde e dá saúde e outros, por intermédio da ação COOIdenada
outras providências. dos Ministérios da Fazenda. da Justiça e da saúde,

O Congresso Nacional decreta: nos termos do 1BQIJIarneno, cabendo às autoIidade&
Art. 1- Submetem-se às disposições desta Lei, saritárias das esferas esIadll8ÍS, do DisIrio Federal e

as empresas que operam planos ou seguros priva- nuicipBis e fiscalzação conconellte da ablaÇão deis-
dos de assistência à saúde. tas enlplBS8S, nos tennos da Lei~8.080, de 1990.

§ 111 lnckIemse entre as erJ1lIl!S8S a que se refere § 111 O controle e a regulamentação das empre-
o C8PUI as sociedades segIDdoras, as er11JIBS8S de :a_~de planos e seguros de saúde são
rnrdci& de grupo, as coopemIivas de serviços rnéd-

.c:os. as erüiades ou eI11JIe68S que naEllham assis- I - dos Minislérios da Fazenda e da Justiça,
Iência à saúde por meio da roodaIdade de amgesIão e nos aspectos financeiro, contábil, atuarial, de lesse-
oubas pessoas jriicas que aluem sob a forma. de QUIOS, adminisbativo de definição de PIBÇOS e outros
prestação dn!Ia ou de iEnnediação de serviços, bem afirls;
como nacaberIurade risco de assistêIlCia. à saúde. I1 - do Ministério da Saúde, nos aspectos ....

§ 251 Para os fins do cumprimento desta lei. cionados a custo, a qualidade da saúde, a mcionaI
considera-se assistência à saúde a assistêIlCia mé- dade de sua oferta. a suas relações com o .Sistema
dica, odomJI6gica, psicoI6gica, anDJIaIoriaI, hospi- Único de Saúde e outros afins.
1aIar, laboraDiaI, fa.rrnt\cêuIica e ouIrBs consideradas § 2!' cabe ao COIP1Io dos órgãos reguláitores,
necessálias à proteção, à man.denção e à~ çonI'onne estabelecido no aput, o direcionan1erm
çio e I8BbIIflÇão inlegraI da saúde, bem como ações da atual competiIividade baseada na propaganda
de edllCIIÇio pera a saúde, prevenivas e caativas, a para uma sustentada- na pmmoçiio da saúde dos
~ de profissionais legaItnerE habiIiIados usuãrios, na eficácia e eficiência da assislência, e

§ 3'l Além das disposiçõés COIIIidas na presen- .em uma lucIatividade atrativa mas moderada e ética.
te lei. as empresas a que se 19feIe o § 1- obrigam-se § :Jl A auIorização a que se refere o aput é
ao~ da legislação especftica que rege enitida por portaria inteIrnDsteriaJ e deve ...18110-
sua respectiva atividade. da Lei ri'- 8.080, de 1990, e vada biamaImenIe.
do COIlbato tinnado entr8 as partes.

§ ... As pessoás juriclcas residenIes ou domici- § ... Os níimeros dos cerIiical:Jps, COI18SpOI'""r
Iadas no 8IdBrior podem parIicipar como operadoras denIes às BldoIizaÇões de funcionamento expecIdas
de planos ou seguros privados de assistêIlCiaà saúde. pelos 6Igios coinpeIentes, consIariio dos insbunen

tos COIlbaluais dos planos ou seguros privados de
Art. 2f#- Para o cumprimento das obr".gaç6es . assislência à saúde.

1:onstarEs do COIlbato, as~ juliclcas p0de-
rão: AIt. ... Para fins de coocessão ou manutsnçio

da auIDrização a t1ue se miem o artigo anErior, as
empmsas de que Inda esta lei devem~ e

.-.......... exigêI' ~~as --.-_"1CI8S.-.-.
1.- lBg1sbo prévio e indicação de msporllÃWJl

técnk:o peraÍE os CoII8811os Regionais nonnaIza
dores e fivaRadoI8s do 81IIBICÍCiO pmfis8ioIaaI, em
curnprin'Isrm ao arl1-, da Lei ri' 6.839. de 30 de ou
1Ubm de 1980;

II - inst lações e eqlliparneIms adeqllBdos à
finaIdade de prestação de senriços;
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lU - recursos humanos qualificados e habilita- previamente pelos órgãos eompetentes do Poder
dos. com responsabilidade técn,ica de acordo com as Executivo e amplamente comunicada aos beneficiá-
leis que regem a matéria; rios ou segurados.

IV - tiscrirr*lação dos serviços oferecidos difeta- Art.~Ocontrato ou equivalente firmado entre as
mente e daqueles a serem prestados porterceios; ~ de qJe trata a presente lei e os respectivos

V - irdcaçIo da capacidade de atendimento beneficiários ou segurados tem prazo indeterminado.
em função dos serviços a serem prestados aos be- § 1R Durante o primeiro ano de vigência do
neficiários ou segurados; contrato. não cabe denúncia unilateral por parte da'

VI - especificaçio da área geográfica coberta empresa. salvo por inadimplência do beneficiário ou
pelo plano ou seguro privado de assistência à saú- segurado por penodo superior a 2 (dois) meses.
de; § 2R O penodo de inadimplência referido no pa-

VII- demonstração de viabilidade econ&niéa e râgrafo anterior será acrescido de 1 (um) mês por
financeira dos planos de seguros privados de assis- ano sUbseqüente de contrato. até o Hmite de 12
tência à saúde ofertados. respeitadas as peculiarida- (doze) meses.
des operacionais de cada uma das pessoas jundicas § 3R A denúncia unilateral é expressamente
~ no ar!. 1R desta lei. proibida. mesmo havendo inadimplência. durante a

§ 1R As sociedades seguradoras ficam dispen- ocorrência de internação do titular ou qualquer um
sadas do cumprimento das condições estabelecidas . de seus dependentes cobertos.
nos incisos 11. 111. IV e V. Ar!. ~ O Ministro de Estado da Saúde. ou seu

§ 2R As entidades ou empresas de autogestão Representante. passa a integrar o ConseI1o Nado-
que diretamente administrem por meio de departa- na! de Seguros privados..
rnentos PfÓPriOS planos de assistência à sal1de a Ar!. 10. As empresas de que trata esta lei ficam
seus empregados ficam dispensadas do CUl1fJrimen- obrigadas a instituir e oferecer plano ou seguro bási-
to das condições estabelecidas nos incisos VI e VII. co de cobertura assistencial abrangente. compreen-

.Ar!. S- Aautorizaçio a que·ahJde··o ar!. 3R pode dendo todos os eventos constantes da Classificação
ser suspensa ou cancelada a qualquer tempo. 'me- Estatística Internacional de Doenças e Problemas
diante decisão dos órglos corr.,etentes. por inobser- Relacionados com -a Saúde. da Organização Mun-,
vAncia desta lei e·de seus atos reguIamentadore diaI de Saúde. bem como atividades de promoção e
da lei ". &.078. de 1990. da lei ". &.080. de 1990. proteção à saúde. definidas perioticamente pelo ....
ou por motNo de falência. nislério da SaI1de.

§ 11 Suspensa a autorização. a eqxesa fica § 1- A cobertura de que trata o c:eput não se
proIJida de oomeidaIizar novos contratos. devendo aplica aos casos de:
noPJ8Z0 de 180 (cento e, oitenta) das regularizar 1-tratamento clfnico ou cirúrgico experimenIaI.
sua sluaçio. assim definidos pelos conselhos profissionais com-

§ 2Il Cancelada a autorização. a empresa (,leve peténtes;
.e.ncerrar suas atividades. garantindo ao beneficiário II - procetWnentos clfnicos e cirúrgicos para
ou S8(p'ado o ingresso em outro plano ou seguro de fins estéticos. bem como órteses e próteses para o
sua livre escoIaa. mantidos os dreilos jri adquiridos. mesmo fim;

§ 3' P.a fins de cuqximenlo do disposto no - 111 - tratamento de rejuvenesciment ou ·de
parâgrafo Mlerior. as~ referidas noart. 1- emagrecimento com finalidade estética;
ficam obrigadas a segurar ou ressegurar ~con- IV -.fornecimento de rnedicarnenlos para lra1a-
,'~ . .. . mento ambulatorial. salvo aqueles de uso contrnuo.

. .. M.., &- A respons8hiIidad'dos dligent8S. &Cio- devidamente prescritos e com~
nistas. s6ciocotistas ou cóoperados de quelqllér das médico;
eIq)I'8S&S d8p1enos privados de assistência à saúde V- procedimerms odontológicos. salvo o con-
ou congIntns equipara-se. na hipótese do art S-. junto de serviços voIIados à prevenção e à rnanulen-
........aso dirigentes ou acionista9 das soei&- çio básica da saúde denIãria. assim compreendidos
dades seglftdoru. à pesqlisa. o 1raIarnffto e a romoçio de focos de

Art. ..,.. A cessIo def.litiva a terceiIOs de drei- inf8cçic)'Cler~ria.~ de cárie denIária 8 trau-
tos e obrigIçlSes l8ferenles às eqxesas em paula. matoIogia bucomuiIarde urgência;·
bem como a sua fusio. cisio. inoorporaçio ou.. 'VI - traIamentos Iagaknente ii'cilos ou anti6Ii-
naçio do COIUoIe societ.ãrio devem ser aprovadas COSo assim definidos pelos conseIIOS profissionais;
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VII - qualquer-tratamento no exterior.
Art. ·11. Além dás disposições previstas no arti

go anterior, o plano ou seguro básico pressupõe:
I - atendimento médico-ambulatorial e hospita

lar em serivços próprios ou credenciados pelas em
presas de planos privados de assistência à saúde;

11 - reembolso das despesas efetuadas pelo
beneficiário, em casos de urgência e emergência
médica, quando não for possível a utilização de ser
viços próprios ou contratados pelas empresas de
planos privados de assistência à saúde;

111 - reembolso das despesas efetuadas pelo
beneficiário, em casos de necessidades de atendi
mento por especialidades médicas reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina ou do emprego
de tecnologias médicas, inexistentes na rede cre
denciada pelo plano de saúde;

IV - reembolso das despesas decorrentes de
qualquer dos eventos cobertos, no caso dos seguros
privados de assistência à saúde, na forma preconi
zada no inciso 11, do artigo 22, desta lei;

V - cobertura assistencial ao filho recém-nasci
do do beneficiário ou segurado, durante os primeiros
30 (trinta) dias após o parto;

VI - inscrição do recém-nascido, isenta do
cumprimento de períodos de carência, desde que o
pedido de inscrição ocorra no prazo máximo de 30
(trinta) dias após o nascimento.

Art. 12. As empresas de que trata a presente
lei devem oferecer o plano ou seguro básico, referi
do no art. 10, a todos os seus atuais e futuros bene
ficiários ou segurados.

Art. 13. Ficam facultadas a oferta, a contrata
ção e a vigência de planos ou seguros 'privados de
assistência à saúde que contenham extensão da co
bertura assistencial ou do padrão de conforto de in
temação hospitalar.

Art. 14. Os contratos firmados ficam proibidos
de, a qualquer título, introduzirem cláusulas de:

§ 12 Exclusão de qualquer evento ou problema
constante da Classificação Estatística Intemacional
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saú
de, da Organização Mundial da Saúde, mesmo que
preexistentes.

§ 22 Exclusão de procedimentos diagnósticos e
terapêuticos necessários ao tratamento e reabilita
ção dos 'eventos aludidos no inciso anterior, incluin
do-se aí os de alto custo, órteses, próteses ou mate-'
riais especiais.

§ 32 limitação do, período de internação hospi
talar ou em unidades de terapia intensiva ou congê
neres;

§ 42 Das propostas contratuais com redução a
que se- refere o caput, devem constar explicitamente
declaração do beneficiário ~u segurado contratante
de que tem conhecimento da existência e disponibili
dade do plano ou seguro básico, e que o mesmo lhe
foi oferecido.

Art. 15. Havendo indisponibilidade de leito hos
pitalar nos estabelecimentos próprios ou credencia
dos pelo plano, fica garantido ao consumidor o aces
so a acomodação em nível igualou superior, em
qualquer outro estabelecimento, sem qualquer ônus
adicional.

Parágrafã único. Aplica-se, igualmente, o dis
posto no caput para os casos de inexistência de leito
no padrão de conforto contratado pelo beneficiário.

Art. 16. As empresas ou entidades que man
têm sistema de assistência à saúde para seus fun
cionários e dependentes, quando unicamente às ex
pensas da empresa e sem participação financeira
dos beneficiários, obrigam-se apenas a comunicar
aos órgãos competentes a existência de seu plano
de saúde, para fins de controle e acompanhamento.

Art. 17. O período máximo de carência admiti
do é de 6 (seis) meses.

Parágrafo único. Para partos o contrato mínimo
é de 2 (dois) anos.

Art. 18. Para os contratos em vigor, é vedado o
reajuste do valor das prestações cobradas pelas em
presas abrangidas pela presente lei em função da
mudança de faixa etária.

Parágrafo único. Exduem-se da vedação pre
vista no caput deste artigo eventuais correções de
correntes de aumentos dos custos das empresas.

Art. 19. Os reajustes do valor das prestações
referentes aos aumentos de custos reais da assis
tência à saúde só podem ocorrer mediante acordo
firmado com a participação das entidades repre
sentativas dos usuários e de defesa do consumidor.

Art. 20. É nula a cláusula que estabeleça rea
justes ou qualquer cobrança de despesas a título de
custos adicionais.

Parágrafo único. É facultada a existência de
franquias ou co-pagamentos, desde que previstos no
contrato original.

Art. 21. Ninguém pode ser impedido, sob qual
quer hipótese, de participar de planos ou seguros
privados de assistência à saúde.

Art. 22. É vedado às empresas de que trata
esta lei:

I - alterar, sob qualquer hipótese, durante os
períodos de vigê!lcia do contrato, os prazos de ca
rência adotados;
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11 - adotar, em seus documentos de relações Art. 28. As empresas abrangidas pela presente
com os segurados ou beneficiárioS; formas de teda- lei, 'exceto as que se dedicam à assistência à saúde
ção de diffcil compreensão ou que conflitem com a na modalidade de autõgestão; são caracterizadas
Lei nll 8.078, de 1990; como entidades com fins lucrativos.

111 - estabelecer~ sob qualquer hipótese, exclu- Parágrafo único. A entidade filantrópica que
são de tratamento de' lesão ou doença preexistente, ofereça plano ou seguro de assistência ~ saúde deve
bem como de atendimento de urgência e emergência; constituir pessoa jurfdica independente cujos lucros se-

IV - estabelecer exigência de qualquer nature- rão destinados integralmente à referida entidade.
za para o fomecimento ou revelação de informação Art. 29. As empresas de que trata esta lei ficam
sujeita ao resguardo do sigilo do exercfcio profissional. obrigadas, quando solicitadas, a fomecer aos órgãos

Art. 23. É assegurada ao profissional de saúde gestores do Sistema Único de Saúde ou de defesa
credenciado pelo plano de saúde ou congênere am- do consumidor, informações de natureza epidemioló-
pia e total liberdade de escolha dos meios diagnósti- gica, de serviços e de gestão.
cos ou terapêuticos em benetrcio do paciente. Parágrafo único. Para o cumprimento do dis-

posto no caput, os formulários e outros instrumentos
§ 1ll Excluem-se do disposto no caput os pro-

cedimentos obsoletos ou sem eficácia comprovada. de administração e de identificação do beneficiário
ou segurado devem ser padronizados, em comum

§ 22 É facultada a exigência de segundas opi- acorc:!o com as empresas reguladas por esta lei.
niões por parte do plano ou seguro, no caso da indi- Art. 30. O não cumprimento das disposições
cação de procedimentos cirúrgicos eletivos, garanti- desta lei sujeita o infrator às sanções administrativas
da a livre escolha do prestador pelo beneficiário, e penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 1990.
custeado pelo seguro ou plano. Art. 31. O Poder Executivo regulamentará esta

'§ 3ll Os procedimentos e cirurgias referidos nos lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data
parágrafos anteriores se limitam aos especificados de sua publicação, ficando as empresas que operam
em relação elaborada pelo Ministério de Saúde. planos ou seguros privados de assistência à saúde

Art. 24. A remuneração dos profissionais de obrigadas a abrir para os órgãos fiscalizadores infor-
saúde por parte das empresas de que trata esta lei mações sobre: .
será feita, no mfnimo, de acordo com tabelas de ho- I - suas planilhas de custos com detalhamento;
norários fixadas pelas entidades nacionais repre- 11 - os cadastros informatizados dos usuários
sentativas de cada categoria profissional, elaboradas por idades e preços dos planos;
com a participação do Ministério da Saúde. 111 - o movimento dos atendimentos-consultas,

Art. 25. As empresas que oferecem serviços de exames, intemações, cirurgias, etc., por especialida-
assistência à saúde a seus funcionários e depend- des e por patologias;
entes por meio da modalidade de autogestão, servi- IV - seus mecanismos contábeis, balanços e
ços próprios ou planos coletivos garantirão, em caso balancetes;
de dispensa do emprego, prazo suplementar de as- V - a.s contabilidades das redes credenciadas
sistência, no mfnimo semelhante ao estabelecido e referenciadas, comprobatórias da não duplicação
para o benetrcio do seguro-desemprego. de pagamentos para os mesmos serviços prestados,

Art. 26. Os órgãos da administração pública e outros julgados necessários. .
que contratarem serviços de terceiros para a presta- Art. 32. A regula'TIentação deve 'ainda incluir
ção de assistência à saúde de seus servidores obri- . instrumentos niooernós e eficazes de gestão, contro-
gam-se a fazê-lo' por meio de iicitação. le e avaliação, tais como:

Art. 27. As empresas referidas no art. 12 res- I - supervisão e auditorias de comprovação
sarcirão ao SUS os serviços de atendimento à saú- técnica da necessidade de internações e de UTI;
de prestados a seus beneficiários ou segurados, em 11 - criação de um fundo de financiamento a
instituições públicas ou privadas, contratadas ou partir da taxação especffica sobre o faturamento ou
conveniadas dele integrantes, na forma do regula- lucro das empresas que operam planos ou seguros
mento estabelecido pelo Ministério da Saúde. privados de assistência à saúde, ou sistema de res-

Parágrafo único. Os serviços públicos de saú- seguros, visando protegê-Ias contra gastos excep-
de ficam proibidos de unilateralmente assinarem cionais no caso de epidemias, calamidades e outros;
convênios com empresas que operam planos ou se- 111 - estabelecimento de tetos oara preços de pro-
guros privados de assistência à saúde. cedimentos no caso da modalidade da livre escolha;



Justificação

PROJETO DE LEI NSI 3.608, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)

Altera o art. 18 da Lei nSl 9.311, de 24
de outubro de 1996, que institui a Contri
buição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira - CPMF,
e dá outras providências.

A Contribuição Provisória sobre Movimentaçõ
es Financeiras (CPMF) foi aprovada pelo Congresso
Nacional sob a condição de integral destinação dos
recursos arrecadados ao Fundo Nacional de Saúde,
para financiamento das ações e serviços de saúde.

o Congresso Nacional decreta:
. Art. 12 O art. 18 da Lei nl! 9.311, de 24 de outu

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte §
1l!, alterando-se o parágrafo único para § 2l!:

"Art. 18 .
§ 12 Os recursos arrecadados em cada Municf

pio deverão ser determinados e serão obrigatoria
mente revertidos em beneffcio de ações e serviços
de saúde da própria localidade onde foram gerados.

§ 2º .
Art. 22 Esta lei entra em vigor sessenta dias

após a data de sua publicação.
Art. 3l! Revogam-se as disposições em contrário.
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IV - franquias neg~iadas com as entidades usuários do sistema, Poder Público e prestadores de
dos·usuários e de defesa do consumidor. serviços;

Art. 33. As pessoas jurfdicas, referidas no art. 1) proteger os beneficiários e segurados contra
1!l desta lei, terão prazo de 180 (cento e oitenta) cláusulas leoninas no tratamento da inadimplência e
dias, contados da publicação do decreto regulamen- no reajuste em virtude de mudança de faixa etária;..
tador do presente diploma legal, para registro e cum- g) permitir apenas os convênios dos hospitais
primento das exigências estabelecidas. públicos com os planos de autogestão por serem es-

Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua ses mais éticos e para evitar que tal procedimento
publicação. acabe por deslocar a "clientela SUS" para um plano

Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário. secundário, reduzindo ainda mais o exfguo espaço
Justificação hospitalar existente para os 110 milhões de bresilei

ros de menor poder aquisitivo; e
Tendo em vista a decisão do Presidente da h) por fim, garantir ao Estado o fomecimento de

Casa em avocar a matéria relativa à regulamentação informações compatíveis com a sua função regulatória.
dos planos e seguros de saúde ao Plenário, houve- Assim, certos de que perseguimos com denodo
mos por bem apresentar como proposição o Substi- uma solução para questão que efetivamente reclama
tutivo que havfamos preparado e anexado ao nosso um firme posicionamento do Congresso Nacional,
voto em separado, prolatado na Comissão Especial esperamos contar com o apoiamento de nossos i1us-
que tratava da aludida questão. tres Pares para a aprovação deste projeto.

Adotamos como matriz, para a elaboração da
présente proposição o documento aprovado no ano Sala das Sessões, de 1997..- Deputado

José Pinotti.próximo passado no Conselho Nacional de Saúde -
CNS, e que contou, inclusive, com o voto favorável
do Ministro da Saúde, Dr. Carlos Albuquerque, à
época conselheiro do CNS.

Nossa convicção é de que aquele anteprojeto,
uma vez que contou para sua elaboração com a
concorrência não apenas das empresas do setor,

. mas também dos representantes dos usuários, do
govemo e dos profissionais de saúde que têm as
sento naquele colegiado, logrou atingir um equilíbrio
mais compatível com os diversos interesses em jogo
e com a proteção da parte mais fraca: o beneficiário
ou segurado.

Buscamos para tanto alcançar os seguintes ob
jetivos:

a) redigir um texto escorreito, sem inconstitu
cionalidades e adequado às normas de elaboração
legislativa usualmente adotadas na Casa;

b) adotar definições sem ambigüidades no que
conceme ao conceito de assistência à saúde e à
participação do capital ~strangeiro no setor;

c) destinar um papel de relevo para o Ministério
da Saúde, como conseqüência lógica em se tratando
de matéria sanitária;

d) equiparar todas as empresas do setor às se
guradoras no que tange à fiscalização e ao controle
por parte do Estado, bem como no que se refere às
garantias a serem dadas aos beneficiários;

e) instituir um "plano padrão· que represente
de forma efetiva o mfnimo aceitável a que se estabe
leça uma relação honesta entre empresas do setor,



PROJETO DE LEI Nl! 3.609, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)'

Cria Área de Livre Comércio no Muni
cípio de Barra do Quaraí, no Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras rl'Ovidências.

O Congresso Nãcional decreta:

Art. 12 Fica criada uma Área de Livre Comércio
- ALC no Município de Barra do Quaraí, no Estado
do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. O regime fiscal especial insti
tuído por esta lei, com a finalidade de promover o
desenvolvimento da região, aplica-se, exclusivamen
te, à Área de Livre Comércio a que se refere o caput
deste artigo.

Art. 22 Considera-se integrante da Área de li
vre Comércio a superfície territorial do respectivo
município.

Art. 3º As mercadorias estrangeiras ou nacio
nais enviadas à Área de livre Comércio serão, obri
gatoriamente, destinadas às empresas autorizadas a
operar nessa área.

Art. 4º A entrada de mercadorias estrangeiras
na Área de Livre Comércio far-se-á com a sus
pensão do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados, que será convert
ida em isenção quando as mercadorias forem des
tinadas a:

I - consumo e vendas il:lternas na Área de li
vre Comércio;
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Essa é a exigência constante do art. 18 da Lei 11 - beneficiamento, em seus territórios, de pes-
nll 9.311, de 24 de outubro de 1996, que. instituiu' a cado, pecuária, recursos minerais e matérias-primas
CPMF. de origem agrícola ou florestal;

Não obstante a expressa vinculação, são fre- 111 - agropecuária e piscicultura;
qüentes as notícias de desvios dos recursos, inclusi- IV - instalação e operação de serviços de turis-
ve para pagamento de dívidas do Ministério da Saú- mo ou de qualquer natureza;
de junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. V - estocagem para comercialização no mer-

Diante disso, propomos a alteração da legislação cado externo;
no sentido de determinar que os recursos gerados com VI - industrialização de produtos em seus terri-
a cobrança da CPMF em cada Município sejam apura- tórios.
dos e obrigatoriamente revertidos em benefício das § 12 A suspensão de impostos será também
próprias localidades onde tenham sido arrecadados. convertida em isenção nos casos de mercadorias

O mecanismo proposto evitaria o desvio de que deixarem a Área de Livre Comércio como:
verbas e possibilitaria um direcionamento e emprego a) bagagem acompanhada de viajantes, obser-
mais justo e eficaz da arrecadação do tributo. vados os limites fixados pelo Poder Executivo, por

Pelas razões expostas, esperamos contar com intermédio da Secretaria da Receita Federal.
o apoio de nossos eminentes pares PSira a aprova- b) remessas postais para o restante do País,
ção do presente projeto de lei. nas condições fixadas pelo Decreto-Lei n2 1.804, de

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. _ 3 de setembro de 1980, modificado pela Lei n2

Deputado Augusto Nardes. 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 2º As mercadorias estrangeiras, que saírem da

Área de Livre Comércio para o restante do País, esta
'rão. suj~itas à· tributação no momento de sua interna
ção, exceto nos casos previstos no § 1ºdeste artigo.

Art. 52 As importações de mercadorias destina
das à Área de Livre Comércio estarão sujeitas aos
procedimentos normais de importação, previamente
ao desembaraço aduaneiro.

Art. 6º A saída de mercadorias estrangeiras da
Área de Livre Comércio para o restante do território
nacional é considerada, para efeitos fiscais e admi
nistrativos, como importação normal.

Art. 7º Os produtos nacionais ou nacionaliza
dos, que entrarem na Área de Livre Comércio, esta
rão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializa

, dos, quandO destinados às finalidades mencionadas
no caput do art. 4º.

Parágrafo único. Ficam asseguradas a ma
nutenção e a utilização dos créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados relativos às ma
térias-primas, proputos i.ntermediários e material
de embalagem empregados na industrialização
dos produtos entrados na Área de Livre Comér
cio .

Art. 8º Estão excluídos dos benefícios fis
cais de que tratam os arts. 4º e 7º os produtos
abaixo mencionados, compreendidos nos capítu
los elou nas posições indicadas na Nomenclatu
ra Brasileira de Mercadorias, aprovada pela Re
solução n2 75, de 22 de abril de 1988, do Comitê
Brasileiro de Nomenclatura, com alterações pos
teriores:
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a) arma$ 'e munições: capítulo" 93; " Art. 14. As isenções e benefícios instituídos por
b) veículos de passageiros: posição 8703 do esta lei serão mantidos pe"lo prazo de vinte e cinco

capítulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários, "anos.
carros celulares e jipes; Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua

c) bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2203 a publicação.
2206 e 2208 (exceto 2208.10 e 2208.90.0100) do Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
capítulo 22; Justificação

d) produtos de perfumaria e de toucador, pre- Muito se tem discutido no Brasil sobre a conve- "
parados e preparações cosméticas: posições 3303 a niência da adoção das áreas de livre comércio como
3307 do capítulo 33; e instrumento para promover o desenvolvimento de

e) fumo e seus derivados: capítulo 24. áreas deprimidas. Em outros países, essa discussão
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará a apli- já foi superada e esse instrumento tem sido u'i1izado

cação dos regimes aduaneiros especiais para as de forma inteligente, visando alavancar localrriente o
mercadorias estrangeiras destinadas à Área de Livre nível de atividades sem interferir negativamente com
Comércio, bem como para as mercadorias dela pro- o desempenho da economia do País.
cedentes. Isso acontece nos Estados Unidos, Caribe, Eu-

Art. 10. O Banco Central do Brasil normatizará ropa, Ásia e; inclusive, em nossos vizinhos da Amé-
os procedimentos cambiais aplicáveis às operações rica do Sul que, cientes do grande potencial do mer-
da Área de Livre Comércio, visando favorecer o seu cado brasileiro, se utilizam das áreas de livre comér-
comércio exterior. cio, em regiões de fronteira, de forma a incorporar

Art. 11. O limite global para as importações parte da população brasileira ao seu mercado inter-
da Área de Livre Comércio será estabelecido no. De fato, em todas as grandes capitais brasileiras,
anualmente pelo Poder Executivo, observados os encontram-se, a cada esquina, NrevendedoresN de
critérios que julgar pertinentes, no ato em que o fi- mercadorias adquiridas em alguma zona franca de .
zer para as demais áreas de livre comércio já exis- países vizinhos.
tentes. Esta política tem apresentado excelente' re-

Art. 12. A Área de Livre Comércio do que tra- sultado para nossos vizinhos, mas tem sido catas-
ta esta lei será administrada por um conselho de trófica para os municípios brasileiros localizados em
administração, que deverá promover e coordenar regiões de fronteira, próximos a essas áreas de
sua. implantação, adotando todas as medidas ne- consumo incentivado. Uma leitura correta deste
cessárias. quadro indica, exatamente, que nossos vizinhos

§ 12 O Conselho de Administração será com- têm se utilizado deste instrumento de forma inteli-
posto por: gente, enquanto nossas autoridades se perdem em

a) dois representantes do Governo Federal, sen- discussões ideológicas e improdutivas sobre a sua
do um especialista em controle e vigilância aduaneira; criação em nosso País.

b) um representante do Governo Estadual; e Devemos ser pragmáticos e pensar no bem
c) um representante do Município. de nossa população. Devemos, especialmente,
§ 22 Até que se complete o processo de irn- preocupar-nos com a situação dos brasileiros

plantação da ALC, respeitado o limite máximo de que perdem seus empregos porque as empresas
dois anos, a presidência do con~elho será exerci- em que trabalhavam se transferem para o outro
da por um representante do Governo Federal e, lado da fronteira; que são obrigados a ver seus
após este prazo, pelo representante do "Governo filhos buscar ocupação nos países vizinhos; que
Estadual. necessitam cruzar a fronteira para satisfazer

Art. 13. A Secretaria da Receita Federal exer- su~~ necessidades de consumo, porque o co-
cerá a vigilância e a repressão S:ô contrabando e ao mércio de suas cidades praticamente deixou de
descaminho na Área de Livre Comércio, sem prejuí- existir~
zo da competência do Departamento de Polícia Fe- O Governo deve estar consciente de que
deral. não pode legislar em outros países e que, por

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá as- conseqüência, não pode evitar que nossos vizi-
segurar os recursos materiais e humanos necessá- nhos criem e mantenham funcionando suas
rios aos serviços de fiscalização e controle a,duanei- áreas de livre comércio. Portanto, deve render-
ro da Área de Livre Comércio. se aos fatos e, como eles, utilizar-se deste ins-
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trumentodeforma inteligente. Aliás, apenasadotan
do esta política é que, no futuro, disporáde poderde
barganhaparaevitarsuautillzaçãonoexterior.

Dessa forma, a despeito dos receios que fre
qüentemente ouvimos nesta Casa sobre a criação
de áreas de livre comércio, entendemos que a sua
potencialidade deve ser utilizada de forma inteligen
te, mais agressivamente, como política de desenvol
vimento econômico e social de áreas que, reconhe
cidamente, necessitam de incentivos e, especial
mente, daquelas que sofrem concorrência direta de
zonas francas estrangeiras.

É sabido que a economia do sul do Estado
do Rio Grande do Sul tem passado por grandes difi
culdades e, há vários anos, encontra-se estagnada.
A criação de áreas de livre comércio naquela região
encontra, portanto, plena justificativa nos interesses
maiores da Nação brasileira de preservar sua integri
dade territorial e prover seus filhos com a oportuni
dade de desfrutar de condições dignas de trabalho.

Este, portanto, é um projeto que deve merecer a
aprovação desta Casa, pois contribui fortemente para
o desenvoMmento de regiões pobres de nosso País.

Sala das Sessões, de de 1997. - De-
putado Augusto Nardes.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Augusto Nardes)

Requer a tramitação conjunta das Pro
postas de Emenda à Constituição nlls
144195, 154/95 e 99/95, com apensação das
primeiras à ~ltima.

Senhor Presidente,

Tendo em vista a tramitação conjunta, neste órgão
técnico, das Propostas de Emenda à Constituição nº
99195, da Deputada Elcione Barbalho e outros que -Alte
ra a redação do art. 179 da Constituição Federal-, e ou
tras que trátam de matéria correlata, requeiro a V. Ex.·,
nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a apensação das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 144195 e 154195, por apre
sentarem identidade e correlação de matéria.

Sala das Sessões" 10 de setembro de 1997. 
Deputado Augusto Nardes.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Augusto Nardes)

Requer a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição n!ls
76195, e sua apensada 271195, 77195,
327196 e 63195, com a apensação das pri
meiras à última.

Senhor Presidente,
Tendo em vista a tramitação conjuJita, neste ór

gão técnicO, das Propostas de Emenda à Constituição
nll 63195, do Deputado Severino Cavalcanti e outros
que -Acrescenta parágrafo ao inciso XXXIV do artigo
7!l da Constituição Federal, renumerando-se os de
mais-, e outras que tratam de matéria correlata, requei
ro a V. Ex.I, nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi
mento Intemo da Câmara dos Deputados, a apensa
ção das Propostas de Emenda à Constituição nºs
76195 e sua apensada 271/95, nº 77/75 e nº 327/96,
por apresentarem identidade e correlação de matéria.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. 
Deputado Augusto Nardes~

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.774, DE 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Na forma admitida no § 2º do artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com os artigos
115, inciso I e 116, do Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência, seja encaminhado ao Senhor Mi
nistro de Estado da Justiça (Departamento de Polí
cia Federal), para que aquela autoridade governa
mental nos informe o motivo que levou o referido ór
gão, a liberar dados confidenciais de processos e in
quéritos, para que terceiros interessados fizessem
publicidade contrariando a Constituição brasileira em
seu art. 511 XII e LVII, publicado em jornais com ma
téria paga na data de ontém. (9-9-97).

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. -
Deputado Arnaldo Faria de Sá. .

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1l2.775, DE 1997

ExceJentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

. Na -forma admitida no § 2º do artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com os artigos
115, inciso I e 116, do Regimento Intemo, requeiro a
Vossa Excelência, seja encaminhado ao Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações o presente re
querimento de informações, para que aquela autori
dade governamental nos informe o mqtivo que levou
o referido órgão a liberar dados confidenciais de pro
cessos e inquéritos, para que terceiros interessados
fizessem publicidade contrariando a Constituição
brasileira em seu art. 5º XII e LVII, publicado em jor
nais com matéria paga na data de ontém. (9-9-97).

sala das Sessões, 10 de setembro de 1997. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.
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oMinistério das Comunicações eafulicia fedem/ têm e,mpreendido açõesbem sucedidas
no combate à RÁDIO PIRATA no Estado de São lbulo. Ésempre bom alel1ar que as trans
missões de rádio obedecem as leis~is edependem clt concessão oIicial. Estas Tádios
relacionadas kltrJm desatioodas.lacradas eaprendidas, pois desrespeitalXlm as leis e in
terferiam nas ondas das emissoras que seguem rigorosamente a nossa constituiçào.
...... ..,......'...'.5 ele .M

~ ~ .........

/Estes piratas já não
pegam anossa onda

I. AliIlItAlllNAnl • 94.5 _._••.••.•• ANIlItADlNA
2. PALMARES fll .•••.__.•_ 94.1 _ UAIl4N>.
3. ME'IltóPolE N· ABllASl'EM _ 96.5 __ ANlllWllNA
4. ESI'ERANÇAN_•••_.__95.1 .._••••••• ANGATUllA
5. NOVA ESI'EItANÇA FM..._ 92.5 •••••••••• AltAl;ATUllA
I. SOM EJMAWl.1lO.\ NOVA.. 106.S _•••••••• AltAÇATUllA
BltJlJ1N.... 106.3 •AR>.ÇOIA8A DASERRA
8. SÃo JOÃo BA'I1STA__••••_ •• 96.3 _••_•••.••.•• ATlllAIA
•. S1ÜllO FM ..__ __ 107.9 AVANHANIlAVA

11. TERRA FM _ __ 89.1 _ _ _. BAUlU
11. IDEAL FM__ __ __ 97.9 •__ llOITU\lI.
12. ~1ETROPOLE FM 106.3 _ BURIlAM>'
13.lMPERJAL FM~.__ I06.3 _ CAMPINAS
14. REllASCEI\ fll __._.__ 106.1 .. CAMPOS DO JORIlko
15. NEW UNE fll .91.7 .. CAMPOS DO.JORIlÀO
II.IOSN I06.1 _.: _.. CERQUlUlO
11. CONEXÃO lN ._..__97.1 _ COSMOI'OIJS
lI.~FM__...9S,5 _. COSMOI'OUS
II.I'RINC1l'l\L FM _ _._ _•• 94.9 ._ COSMOI'OI.IS
a. ÁGAPE _ _ _ I06.S •__ COSMOPOUS
21. ClIlAIlE UNIVERSO FM o 106.9 _ COSMOI'OUS
12. COTIA FM _ _ IOS.9 .._ _ COTIA
23. ECO FM __ 91.9 .._ _ com
24. AIJIRNATlVA FM ~ _ 107.5 _ CRUZEIRO
25. AIJANÇA. 107.5 _ .._._.CUNHA
21. BETELl'M__._.... 94.5 _ .._ DIAIIEMA
21. 'TVC EIAW CANAL 12 __ __ EMBU
21. KrlJJJAN__._ 104.0 FERRAZ DE VASC.
29. lOS FM__.._ IOS.9 _ tllANCA
:10. COM1HTÁRIA \DANA._ 107.\ __ tllANCA
9I.PAHRÀOFM__·_IOU ..__...__ tllANCA
12. PAWSTA FM 109,1 _ .•__FRANCA
gUllVAXFM 101,l_._ tllANCA
94. GRAClFFM • IOQ.l _ _._. FRANCA
35. MISSÁOFM._ _ I01.7 _ FRANCA
91. NOVAS DE PAZ FM _ 105.5 _ FRANCA
91. AUIllO FM .•_ 104.5 .. FRANCISCO MORATO
91. LlBERI>AIlE FM _.. IOU ••_ _........ llUAREl
91. NOVAJ1JDAIl FM _ 94.5 _ _ GUARIJUlOS
41. mJlCQKIRl) fIA .AWSI'tl&_ 109.2 ••_ G\lAR\lUIOS
41. TIPO FM 94.3 _ GUARUUIOS
42. AlnRNATIVA _ 96.1 _ GUARIJUIOS
43. CItISTALlNA nl 102.9 _._ _•• IBIUNA
44. NOVA llIIIJNA FM 107.7 IBIUNA
45. CELEBRATION FM _ 98.3 IBIUNA
.... TROI'tCAL FM _ __ 106.7 ._ _ IPAUCL'
41. ATIIEHAS DO SUL 90.1 ITAPETIllGA
48. CWUIA FM._._ _ 104,5 _ ITAPEllNGA
4'. COMUNITÁRIA FM •._ _ 97.5 ._ ITAPEVA
se. FM ÇOMERClAL_ _ 102.1 ,.ITAl'EVA
51. ATLANTlCA FM _ 98.1 _ _ ITAPEVI
52. Avoz EVANGtUCA FM 91.7 _ ITAPEVI
59. MAl\ANATA FM _ 100.5 ITAPEVI
54. CELES11AL FM _ _.._ 96.5 ITAPEVI
55. llIl'USORA ITAQUA FM _ 98.9 ITAQUACEnlIIA

-se. GRANDE SÃo PAULO FM 94,3 ITAQUAc&TUBA
ST.lIlOO'ENIlklA l'V ._._95.1 _._lTAQUACETUBA
ss. ANI'EHA LIVRE FM li _ 102.1 ••_ JACAREI
st. PLAZA FM _ _.I03.5 JACAREI
... QIJERIGMA FM _ _._ 81,7 JACAREI
U. 106.1 FM _. ._ 106.1 _ JACAREl
lI. A11VA FM 98,9 JACAREI

c. RJ.illo OI'Çko FM _!lU _ JACmI
54. 101.5 ASAFII FM _ 101.5 _ JUNllIAl
SS.All'ERNATlVAFM IOS.I JU~
li. 97.3 FM __ 97.3 JUQUIA
~1. EDUCATIVA FM _ _ 90,1 LENCOlS PAUUSTA
li. ABH FM _ .3 __ LORENA
Q. FM MELODIA DO VALE _ 9U __ _ LOftENA
11. LORENA FM GQSPEL _.105.3 _ _ LORENA
11. GRAm PLENA FM I06.!I ..~ l.ORENA
12. ESI'EItANÇA _ 91.1 MAlRlPORA
11 NOVA NACÃO FM 9U _ _ t.IA1RlPORÀ
14. tdANA.'iCIALFM 11 94.3 MAl'A
15. MO:iTREAL FM _. 96.5 _ MAU>.
'lI.1JIlEl\ nl ....._.__ __ 92.1 lAlNtll\OS DO TEIt
11. V1lll\ NOVA FM 101.3 MlNEIl105 DO TlETE
11. NOVA FM _ _IOl.l ._.._ _.. MOCOCA
11. f'I\.AllEI.FIA FM ~ _ 98.3 _ lAOJl 00 CRUZES
81. ATIVIlAllE FIA _ 104.3 • MlIM'INGA DO SL'L
81. IMPERIAL nl 104.3 ._ 0SASt~)

82. NOSSA FM _ 94.3 OSASCO
83. POI' FM 103,5 OSASCO
14. PAUlJS'1'A FM 10S.3 0SA5C0
85. TRANSPAUIJSTA FM 95.9 _ _ OSASCO
81. C1DA1lE DE PALMlTAL FM._. 183,1 _ PALIIlTAL
11. EHERGlA nl._ __90.7 PARAlBUNA
li. NASC!HTE fll _..__ IOU ••_ ..... 1'ARAlBUNA
li. EUlOlII.llO _ IOU _ .._ PENAPOUS
N. ClIMIlEDEI'ERtIllEFM 101.3__"'_ PEIlI&
91.1lE1fTE FM__ _91.1 .._ ..._ PERl.I8t:
l2.JIJRElA FM·ABRA!l'EM '''''' 96.5 .._.PUWlE
93. RECREATIVA FM .....__... 107.7 .._ .. P!ItUllE
94. VAI! DAJURElA FM .-._.. I0S,2 __._PIIlIB
H. 0NlX FM....._ _ _IOl.1 _ _ PIl.AIt DO sut.
H. PANORAMA FM _107.7 PILAR DO!UI.
rt. fIA/ltt.FIA FM!TtREO 1l 107J _ PlRAJUI

• ti. NOVOS RUMOS FM 9S.5 POftTO FELIZ
. H.BOAS NOVAS fll _.. 96.5 _.. PIlA1A GRANDE

111. BOAS NOVAS FM IOU _ PIlES. PRUIlEH'IE
111. SCAl.A. 102.1 _ PIlES. PRUIlEHTE
1tl.IlELSON C. GUERRA FM 102,9 _ PIlES.l'RoomI't
109. FM CRISTÃ 9S.5 PROMISSÁO
IM. ESPLANADA FM 9U •••_. RIO G. DA SERRA
IH. AlnRNATIVA FM _ _. 96.3 _ ••_ ROSANA
IH. EDUCA1TJVA FRONTEIRA FM !l9.1 _._ ROSANA
111. OUMPICA FM _.. 9G.!l _..__ ROSANA
IH. 98 FM 98.9 _ SALESOI'ól.l!l
IH. PROVIDENCIA FM !lU _ SALTO
1l1•.UBERDADEFM I07.1 .. SALTODEPlRAPORA
111. CONQUISTA FM 101.7 .. SALTO DE PlRAPORA
112•• SCI FM 92.5 _. SANTA ISABEL
119. EDIJC. 1SAIlEI.EN5E. REI FM. 9U SANTA ISABEL
11ULTERNATIVAXlIIFM I01,3 SANTAISABEL
115. ÂGAPE FM· AllPJ.SPEM 106.5 SANTO ANllRF.
111. EL SIIAOOAIN FM 98.9 SÃo B. DO CAMPO
111. GEMINI FM _ 106.1 SÃO B. DO CAMPO
111. PONTAL 11.1 _ 100,5 SÃO B. DO CAMPO
m. XANDO FM :_.109,7 SÃO 8, DO CAMPO
121. NOVA CilAllE FM 106.5 SÃO M. ARtANJO
111. TRlUPOFM e:7 .._ _sAoPAULO
In TO!' FM _ 109,1 _ SÃo PAULO
129. CANTA SÃo PAWl FM 94.3 _ _ SÃo PAULO
124. ZONA LES'IE FM· A1lRAS1'EM • 98.!l _.._ SÃO PAULO

12S.IJJIOmJAFMI_1lS _SÃO PAULO
IZltm'EFM .....81.i __sAoPAULO
121. PANQllAMA FM __•__ '1.1__SÃO PAUl.O
la. wmtFM·ABftA.9Ell_9U _ ...._SÀOPAIlI.O
la. FtNlX N ... 10S.3 _SÃO PAUl.O
1:10. COMllIt IlOlDIGAf\WA\Il IOU__SÃO PAUW
191. UNEnt .._ 915 _SÃO PAIJI,\1
192. NO\\\ \'lSÁO nt _._ 9U s.\o P.WI.I\
199.llIl'l'SOAA PAI.1JS1), nt __li.5 s.\o 1'A\.'L"
194.lC\FM· (IllEAl.nll _ Iti s.\Il PALtll
195. PAIJLlS1'ANA FM _ 102.1 .._ s.\o PAIJI.\I
I9I.AL\'ORADAFlAX _ .. 95.I _.s.\or,l,Ul,ll
191.LIBEllALnt 9I.i , _.s.\o1'A\..l\\
191. 8DE 5UEMBRO !IO.!l __ s.\o PAL'l..1
199. UNIVERSO FM _ _.._ 9i.5 , s.\o PAUl.1I
I". BlUIllGS FM ._ __ 10U _._. SÃO PAl'LU
m.'OIUS\.'SIlOCo\lIIlAa.\fIA_)t1 __SÁ01'A\.1U1
142. tdONTESlNAI ""'. ABR.\SKM _915 SÃo PAt'tt)
143. PIIILADELFIA FM _ 9U s.\o PAt'Ltl
144. ATIVA F'" 1 , 101.3 s.\OPAt.:l.O
\45. VOZ 00 BU1ANTA lIll.l SÃo PAt.:l.ll
I EXPRtSSO Fl.ItNOlilctU.nll. 96.5 s.\OPAl'W
IU.lo\tt~AGEll.1lA PAZ nt__96.5 __•SÃO PAIA.O
lU. 0I'CI0NAl. FM 98.9 _ SÃo PAlJl.U
14•. MOOCA FM· AllAASl'tM 10209 _ SÃO PAUW
Iss. CUlB PAlUTA FlA _ 90.1 _ .. SÃo r,l,UI,O
151. tlLVORADA FM _ 102.1 , SÃOPAlJl.O
152. MARCA MAIOft FM 102.3 : SÃo PAUtO
1st TORRE FM los.s _ SÃo PAUW
154. Cl.ANIlESTINA FM ltlllClX M.S s.\oml.O
ISS. ZONA SUL ..: 9I.i SÃOPAUl.O
1St.Cl.Avt FM _ IOt3 _.. SÁo PAUt.O
151. NIf(l FM 94.3 SÃo PAl1W
1st. ATlVAFM 1\' (,\'O\'AFREQ.I 96.~ s.\OPAL'1.t.I
1st. NOVA VUlA FM I _ 11lt3 s.\o PAt'Lu
111. WIIADAlIInt~~ 104.5 SÀO PAWl
111. IAMPA FM lEI. 3IIADAn ....... 104.5 , SÃO PAli.O
112. NOVA~ FM· o\!llA!I'EM .. 98.3 _. SÃo 1'A\.'l.(l
119. ARAPONGA FM 96.5 s.\o PAltu
114. ROSAS DE OIJR() FM 92.5 SÃo PAlJL(1
115. OO\'A CIIlAIlE FM 89.5 s.\o \'1CElI'Tt
111. BETEL IOi.1 SÃo VICtlI'Tt
1ST. DIGITAL FM 10,\ SÃo VICENTE
118. CIIlAIlE GQSPEL, __.. 93.1 SOIlOCA8A
Ih. DIG1TAL FM ; "' 90.1 SOIlOCA8A
111. ILHA FM -. __ 101.1 SOIlOCA8A
111. MADURElRA FM __ IOS'S __ SOROCABA
112. OClllENTAL FM._........ 11lU _ .._ SOROCABA
112.STIXlIOFM • .. .103.1._ SOROCAIA
114. CRl5'l'tIL FM "' "'IOS'I _ _ SOROCAIA
115. PAHOIlAMA FM ••_los.l !OROCABA
111. SlI'Ell FM _ "'__ 9U _ !OROCABA
111. NOVA V1lll\FM _ 91,9 _._._.!OROCABA
1'11. SATtlJi'E FM ..._...._-..IM.S ,.._ .. SOROCABA
In. CIDAIlE DETATUI FM _101.1 "' _ .._ TATUl
111. ALVORADA FM "'.. 102.\ _ 't\JI'À
111. cucnJRAL DE TUPÃ FM IOS.1 _11lPÃ
112. LI8ERIlADE _._ "' 98.5 _ __11lPÀ
119. PAlUTA nl : 101.3 •V1JlGEM G. PAWSTA
114. !CALA FM _ 109,9 " VIRA CRUZ
IIS.STálIO FM _ _ I09,3 ._ VIRA C1WZ
IIll TIlOI'ICtIL FM .....:.. _ .., 104,9 VIRA CRUZ
111. TROPICAL FM , 106.9 VOTOllAHTtMI'" COMUNIDADE FM 8.3 , VOTOllAHTtM
lU. NOVA VIDA FM _ 96.5 VOTOllAHTtM

RÁDIO PIRATA É CRIME

~'w
ASSP

AUOCIAclo DAI IMIIIOIlAI.1 IÃMO

I !lLmiAi••O 'AU~

SERTESP
SlItdioIlo dia~oIolUdlo. 'IWnIIIodo lloIIdodi110PIlIIo

I



Alagoas

Alberico Cordeiro - 'PTB; Augusto Farias - PPB; Be
nedito de lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernan

do Torres - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Cleonâncio Fonseca
- PPB; José Teles - PPB; Marcelo Deda - Blo
colPT; Pedro Valadares - PSB.

Bahia
Alcides Modesto - BlocolPT; Aroldo Cedraz 

PFL; Cláudio Cajado - PFL; Coriolano Sales - Blo
colPDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujacio Simões
- PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima 
BlocoIPMDB; Haroldo Lima - BlocolPCdoB; Jaime
Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro 
PFL; João Leão - PSDB; Jonivallucas - PFL; José
Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL; José
Rocha - PFL; Lufs Eduardo - PFL; Luiz Braga 
PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Má
rio Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pe
dro .Irujó - Bloco/PMDB; Roland Lavigne - PFL; Sér
gio Carneiro - Bloco/PDT; Severiano Alves - 810
co/PDT; Simara -Ellery' - BlocoIPMDB; Ursicino Quei
roz- PFL.

Pernambuco
Antonio Geraldo - PFL; Ferpando Ferro - Blo

coIPT; Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota 
PSB;· Humberto CQsta - BlocoIPT; Inocêncio Oliveira
- PFL; João Colaço - PSB; José Chaves - Blo
coIPMDB; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - PFL; Osvaldo
Coelho - PFL; Pedro Corrêa - PPB; Ricardo Herá
clio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Salatiel Carvalho
- PPB; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz 
BIocoIPDT.

Paraiba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto

- PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - BIo
coIPMDB; Ivandro Cunha lima - BlocoIPMDB; José
Aldernir - BIocoIPMDB; ~osé Luiz Clerot - BIo
coIPMDB; Roberto Paulino - BlocoIPMDB; Wilson
Braga - PSDB.

Rio Grande do Norte
Augusto Vweiros - PFL; Betinho Rosado 

PFL; Iberê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB;
Ney Lopes - PFL.

Pará

Mário Martins - BIocoIPMDB.

Amazonas

Cláudio Chaves - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - BIocoIPMDB; Eurfpedes Mi
randa - BIocoIPDT; Marinha Raupp - PSDB; Mofses
Bennesby""':' PSDB.
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VlI- ENCERRAMENTO des - PPB; João Hervique - BIoc.nPMDB; JIiio Cé-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ,_ Nada ;-..- PFL; Mussa rJeI:nes -.PFl; Paes Lardn -
mais havendo a tratar, vou encerra a ~p,antes
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 11, às 10
horas, haverá sessão. solene em homenagém à As
sociação Intemacional de Lions Clube.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SENHO
RES:

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brfgido - BIocoIPMDB; Osmir Lima - PFL; Regi
na Lino - BlocoIPMDB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Antonio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; C0
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - BlocoIPMDB;
João Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB; Udson
Bandeira - BlocoIPMDB.

Maranhão

AI>érico Rlho - BIocoIPMDB; Antonio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Davi Alves Silva - PPB; Haroldo sabóia - BIo
coIPT; Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - PFL;
Pedro Novais - BIocoIPMDB; Roberto Rocha - PSDB;
Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

ceará

AnibaJ Gomes - BIocoIPMDB; Antonio Balhmann
- PSDB; Antonio dos Santos - PFL; Amon Bezerra 
PSOB; Edson Silva - PSDB; Gonzaga Mata - BIo
coIPMDB; Inácio Arruda - BIocoIPCdoB; José Unhares
- PPB; José Pimentel - BIocoIPT; Leônidas Cristilo 
PSOB; Paes de Andrade - BIocoIPMDB; Pimentel Go
'rnes - PSDB; Pinheiro Landim - BIocoIPMDB; Rommel
Feijó - PSDB; VlCeOte Arruda - PSDB.

Plaui
Alberto Silva -_ BlocoIPMDB; Ari Magalhães 

PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Men-
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Minas Gerais
Ademir Lucas - PSOB; Aécio Neves - PSDB;

Antonio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - BlocoIPMDB; Bonifácio de
Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando
Diniz - Bloco/PMDB; Francisco Horta - PFL; Gené
sio Bemardino - Bloco/PMDB; Herculano Anghinetti
- PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahirn
Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Mar
tins - PFL; João Fassarella - BlocoIPT; João Maga
lhães - Bloco/PMDB; José Rezende - PPB; José
Santana de Vasconcellos - PFL; Leopoldo Bessone
- PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos
Lima - BlocolPMDB; Maria Elvira - BlocoIPMDB;
Mário de Oliveira - PPB; Mauro Lopes - Blo
co/PMDB; Nilmário Miranda - BlocolPT; Odelmo
Leão - PPB; Paulo Delgado - Bloco/PT; Paulo Hes
lander - PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anfzio - PPB; Ronaldo Perim - Blo
co/PMDB; Sandra Starling - Bloco/PT; Saraiva Feli
pé - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda - BlocolPCdoB;
Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro - BlocoIPMDB;
Silvio Abreu - Bloco/PDT; Tilden Santiago - Blo
co/PT; Vittorio Medioli - PSDB; zaire Rezende - Blo
co/PMDB.

Espírito Santo
Adelson Salvador - BlocoIPMDB; Feu Rosa 

PSDB; João Coser - BlocolPT; Luiz Buaiz - PL; NiI
ton Baiano - PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Ro
berto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Cândido Mendes - PSOB.

Goiás

Barbosa Neto - Bloco/PMDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Francisco Rodrigues - PFL.

Amazonas
\

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgnio - PSDB.

Rondônia
Emerson Olavo Pires - PSDB; Expedito Júnior

- PFL; Oscar Andrade - PFL; Silvernani Santos 
PFL.

Tocantins

Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Eliseu Moura - PL; Márcia Marinho - PSDB;
Mauro Fecury - PFL; Nan Souza - Bloco/PSL; Remi
T~~-~· ....

Ceará
Aécio de Borba - PPB; Firmo de Castrg 

PSDB; Nelson Otoch - PSDB; Paulo Lustosa - Blo
colPMDB; Roberto Pessoa - PFL; Ubiratan Aguiar 
PSDB.

Rio Grande do·Norte

Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - BlocoIPMDB.

Paraíba

Armando Abflio - Bloco/PMDB; Ricardo Rique
- Bloco/PMDB.

Pernambuco

José Jorge - PFL; Nilson Gibson - PSB; Vicen
te André Gomes - PSB.

Alagoas

José Thomaz Nonõ - PSDB; Luiz Dantas 
Bloco/PSD; Moacyr Andrade - PPB; Talvane Albu
querque - PFL.

Sergipe

Bosco Franca - PMN; Carlos Magno - PFL;
Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Benito Gama - PFL; Jaques Wagner - Blo
co/PT; João Almeida.:- Bloco/PMDB; Leur Lomanto
- PFL; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos 
PSDB.

Minas Gerais

Elias Murad - PSDB; Lael Varella - PFL; Nár
cio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur - ~PB; Osmânio
Pereira - PSDB; Philemon Rodrigues - PTB.

Espírito Santo

Luiz Durão - BlocoIPDT.

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB; Álvaro Valle - PL; Ci

dinha Campos - BlocoIPDT; José Carlos Coutinho 
PFL; José.Egydio - PFL; Maria da Conceição Tava
res - BlocolPT; Moreira Franco - BJoco/PMDB; Ro
naldo Santos - PSDB.

São Paulo

Arnaldo Madeira - PSDB; Cunha Bueno 
PPB; João Mellão Neto - PFL; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - Bloco/PT; Maluly Netto - PFL; Paulo Lima
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- PFL; Robson Tuma-'BlocolPSL; Ushitaro Kamia 
PPB.

Distrito Federal
Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Pedrinho Abrão - PTB; Roberto Balestra 
PPB; Zé Gomes da Rocha - BIocoIPSD.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - PPB.

Paraná

José Janene - PPB; Padre Roque - BIocoIPT;
Valdomiro Meger - PFL.

Santa Catarina

Paulo Bornhausen - PFL.

Rio Grande do Sul,

Germano Rigotto - BlocoIPMDB; Júlio Redec
ker - PPB; Paulo Paim - BlocoIPT; WDson Cignachi
- BlocoIPMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
11, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

URGÊNCIA
(Artigo 155 qo Regimento Interno)

Discussão
1

PROJETO DE LEI N° 2.707, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nO 2.707, de 1997, que dispõe sobre a admissão de
professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas
universidades e pelas instituições de pesquisa
cienUfica e tecnológica federais. Pendente de
pareceres das Comissões: de Trabalho de
Administração e Serviço Público; de Educação.
Cultura 'e Desporto; de Ciência e Tecnologia,
Comul)icação e Informática; e de Constituiçao e
Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE LEI N° 1.765-C, DE 1996

(DO PODER EXECUTIVO) .
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 1.765, de 1996, que dispõe sobre a prestação de

contas da aplicação.de recursos a que se refere a Lei
nO 8.742, de 7 de dezembro. de 1993, e dá outras
providências; tendo pareceres das Comissões: de
Seguridade Social e Família, pela aprovação, com·
emendas (Relator: Sr. José Augusto); da Comissão
de Finanças e Tributação, pela adequação financeira
e orçamentária, e no mérito, pela aprovação deste, e
da emenda nO 1 da Comissão de Seguridade Social e
Famflia, com substitutivo, e pela rejeição das
emendas de nOs 2 e 3 dà mesma Comissão, contra o
voto do Deputado Rogério Silva (Relator: Sr. Roberto
Brant); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das emendas adotadas pela
Comissão de Seguridade Social e Família, e do
substitutivo adotado pela CFT, com emendas
(Relator: Sr. Marconi Perillo).

Obs.: A matéria teve sua discussão
adiada por 2 sessões em 03/09/97.

URGÊNCIA
(Art. 151. I, "j", do Regimento Interno)

Discussão

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 387-A, DE 1997
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES

E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO .387, de 1997, que aprova o
texto do. Acordo entre o Governo da República
Federativà do Brasil e o Governo do Reino dos
Palses Baixos relativo ao exercício de atividades
remuneradas por parte de dependentes do pessoal
diplomático, consular, administrativo e técnico,
celebrado em Brasília, em 31 de julho de 1996; tendo
pareceres das Comissões: de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação
(Relator: Sr. Noel de Oliveira); e de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e t~cnica legislativa (Relator:· Sr. Silvio
Pessoa).

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 438-A, DE 1997
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES

E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único do Projeto de

Decreto Legislativo nO 438, de 1997, que aprova o
texto do Acordo de Cooperação para (,;ombate ao
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Narcotráfico e a Farmacodependência, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e'
o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, na
Cidade do México em 18 de novembro de 1996;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Ney Lopes).

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 443-A, DE 1997
(DA COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 443, de 1997, que aprova o
Texto do Acordo Básico de Cooperação técnica,
científica e tecnológica, celebrado entre a República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
BoUvia em Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996;
tendo pareceres das Comissões: de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, pela
aprovação (Relator:· Sr. Marcelo Barbieri); .e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Augusto Fariãs):--··

PRIORIDADE

Discussão

6
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 109-C, DE 1989
(DO SENADO FEDERAL)

Reabertura de discussão, em segundo turno,
do Projeto de Lei Complementar nO 109-B, de 1989,
que estabelece normas para o adequado tratamento
tributário do ato cooperativo; tendo pareceres das
Comissões: de Constituição e Justiça e de Redação,
pela . constitucionalidade, juridicidade, técnicà:
legislativa e, -no mérito, pela aprovação, com
emendas, com voto em separado do Sr. Juarez
Marques Batista; de Economia, Indústria e Comércio, .
pela aprovação, com adoção das emendas da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação; e,
de Finanças e Tributação, pela aprovação, wm
emenda e adoção das emendas da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
PARECERES As EMENDAS DE PLENÁRIO: dos
relatores designados pela Mesa em substituição. às
Comissões: de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson); de Economia,

Indústria e Comércio, ~ela rejeição (Relator: Sr.
Dejandir Dalpasquale); e de Finanças e Tributação,
pela adequação financeira e orçament~ria e, no
mérito, pela aprovação da emenda nO 3, com
subemenda, e pela rejeição das de nOs j, 2, 4, 5, 6,7
e 8 (Relator: Sr. Germano Rigotto).

ORDINÁRIA

Discussão

7.
PROJETO DE LEI N° 1.314-B, DE 1988

(DO SR. L1~L10 SOUZA)
Reabertura da discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nO 1.314-A, de 1988, que dispõe sobre
a concordata do mini, pequeno e médio produtor
rural; ~endo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emendas, com voto em separado do
Sr. Horácio Ferraz (Relator: Sr. Juarez Mârques
Batista); da Comissão de Agricultura e Política. Ru~~J,'
pela aprovação com .adoção das' Iemendas .. da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
(Relator: Sr. Jonas Pinheiro); e da Comissão de
Economia, Indústria e.. Comércio, pela aprovação
(Relator: Sr. Oswaldo Lima Filho). 'PARECERES As
EMENDAS DE PLENÁRIO: da Comissão de
Agricultura e Política Rural pela aprovação das
emendas de nOs. 2, 4, 5, 8 e 9 e pela rejeição das de
nOs. 1, 3, 6 e 7 (Relator: Sr. Roberto Rollemberg); da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação das emendas de nOs. 2, 4, 5, 8 e 9 e pela
rejeição das de nOs. 1, 3, 6 e.7 (Relator: Sr. Rubem
Medina): e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela' constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Edinho Araújo).

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

l-EMENDAS:
Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas:

(art. 216, § 1° do Regimento Interno).

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 149/97 (DO SR'. LUIS EDUARDO) • Revoga o § 2°
do art. 161 e acrescenta parágrafo ao art. 122
do Regimento Interno.
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
. O GRANDE EXPEDIENTE

• Setembro de 1997 •

W 419·A197 '(DA COMISSÃO DE CiêNCiA e
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprovâ o" ato que renova a
permissAo outorgada à Rádio Brasil Socledad~'
Limitada, para explorar serviço de radiodifusAo
sonora em onda média, na cidade de Valinhos,
Estado de SAo Paulo.

PRAZO··20 dia: 11-9-97
ÚLTIMO DIA: 16-9-97

N° 421·AJ97 • (DA COMISSÃO DE . CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato' que reryova a
permissAo outorgada à Rádio Sociedade
Difusora liA Voz de Bagé" Ltda., para explorar
serviço. de radiodifusAo sonora em freqüência
modulada., na cidade de Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul.

PRAZO· 2° dia: 11-9-97
ÚLTIMO DIA: 16-9-97

W 422..AI97 ,; .(DA COMISSÃO DE CI~NCIA E
. TECNOl.OGIA, COMUNICAÇÃO E
It4FORMÁTICA) • Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio BrasiL. de Adamantina
Ltda., .para explorar serviço de' radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Adamaritina, Estado de São Paulo.

PRAZO· 2° dia: 11-9-97
ÚLTI.MQ P.IA: 16-9-97

PRAZO· 3° DIA: 11·9·97
OLTlMO DIA: 15-9·97

11· RECURSOS:

1. CONTRA APREClAçlO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO· ART. 24, H

Prazo para apresentaçAo de recurso; art. 58,§1°
InterposiçAo de 'recurso: art. 58,§3° combinado com

art.132,§2°

1.1 COM PARECERE~ FAVoRAVEIS

PROJETOS bE LEI:

W 474-A115 (DO SR. FEU ROSA) • Acrescenta
parégrafo l)nico 80 artigo 4° da Lei nO 6.015, de
31 de dezembro de 1973, que -ditpOe sobre os
·registros·pÍlblicos e dê outras providênclas.-

PRAZO· 20 dia: 11·9-97
Om,.o·DIA: 16-9·97

W 1.815 • AI98 (DO SR. RéGlS DE OLIVEIRA) .. Dê
nova redaçlo 80 inciso 90 do artigo 54 da Lei
6.015, de 31' de dezembro de' 1973, que
-dispõe sobre os registros píIbIicoI e dê O\.Ittas

.providências.-
PRAZO· 20 dia: 11·g.97
OLTlMO DIA: 16·9·97

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 407·AJ97 • (DA COMISSÃO DE ClêNCIA"E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato que renova a
cOncessAo da Récfio. Capixaba Ltda., para
explorar serviço de rBdiodifúiAo' sonora em
onda média, na cidacte de Vitória, Estado do
Espfrito Santo.

PRAZO· 20 dia: 11o::9o:9V
OLTIMO DIA: 16-9·97

N- 408oOAl97 • (DA COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLI)GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) .. Aprova o ato que renova a
permissAo outorgada. Rédio de Itapecerica da
Serra Ltda., para explorar serviço de
radiodifusAo sonora em freqüência modulada,
na cidade de ltapecerica da Serra, Estado de
SAo Paulo.

PRAZO· 2° dia: 11·9·97
Úl.TlMO DIA: 16-9-97

Data Dia da Semana Hora
11 58-feira 15:0Q

15:25

12 68-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

Nome
Ademir Cunha
Vênio dos Santos
Nedson Michelete
Zulaiê Cobra
Luciano Castro
Fetter Junior
Adhemar de Barros Filho
Salatiel C-arvãlho

Luiz Alberto
José Aldemir
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15 21·feira 15:00 Oscar Andrade 17:30 Neuto de Conto
15:25 Welson Gasparini 17:55 Colbert Martins
15:50 Vicente Cascione 18:20 Ceci Cunha
16:15 Severino Cavalcanti 23 3'·feira 15:00 Benedito Domingos
16:40 Haroldo lima ~5:25 Ricardo Barros
17:05 Ricardo Gomyde 24 4'·feira 15:00 José Janene
17:30 Sebastiao Madeira 15:25 Arnaldo Madeira
17:55' Freire Junior 25 51·feil:8 15:00' Roberto Valadão
18:20 GilneyViana 15:25 Júlio Cesar

16 31·feira 15:00 Arolde de Oliveira 26 6'·feira 10:00 Ivandro Cunha Lima
15:25 José Chaves 10:25 Arnon Bezerra

17 41·feira 15:00 Aldo Arantes 10:50 Davi Alves Silva
15:25 Julio Redecker 11:19 Adroaldo Streck

18 51·feira 15:00 Lidia Quinan 11:40 Francisco Rodrigues
15:25 Paudemey Avelino 12:05 Jose Pimentel

19 61·feira 10:00 Adelson Salvador 12:30 Cláudio Chaves
10:25 Moises Bennesby 12:55 Udson Bandeira
10:50 Socorro Gomes 13:20 Zaire Rezende
11:15 Regina Uno 29 . ~,:feifa 15:00 'Domingos Leonelli
11:40 Valdir Colatto 15:25 Tuga Angerami
12:05 8everiano Alves 15:50 Edinho Bez
12:30' Roberto. Rocha 16:15 Osmir Lima
12:55 Augusto Carvalho 16:40 Roberto Pessoa
13:20 Nfcias RibeiFOé. 17:05 Fernando Zuppo

22 - 21 ·feira 15:00 Arthur Virgilià 17:30 José Priante
15:25 Sergio Miranda 17:55 Antonio Feijão
15:50 Eliseu Moura· 18:20 Osvaldo Reis
16:15 Antonio do Valle 30 31·feira 15:00 Miguel Rossetto
16:40 Vicente Arruda 15:25 Augusto Viveiros
17:05 João Paulo

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I · COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PAUTA N52 13/97
Local : Plenário 15 Anexo 11
Horário: 10:00 horl;lS

I . ORDEM DO DIA

A • RequerirT'ento
1 - Requerimento n2 18i97 - da Sia. Célia Mendes,

convidando a comparecerem nesta Comissão
os senhores Everardo Maciel - Secretário da.
Receita Federal, Francisco Dornelles - Ministro
da Indústria do Comércio e do Turismo e Pedro
Malan - Ministro da Fazenda, para que possam
dar os esclarecimentns necessários acerca da
criação de novas Áreà.~ de Livre Comt:Jr.cio e
justificativas' para. a'n~o implantação das Areas
anteriormente criadas.
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B • Proposições sujeitas à ~preci~ção:"do

Plenário da Casa:
PRIORIDADE

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

2- PROJETO DE LEI Nº 2.431-B/96 - Senado
Federal (PLS 88/96) - que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Alto Alegre, no Estado de Roraima.
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: favorável

HORÁRIO: 10 horas
LOCAL: Plenário 1, Sala T-11, Anexo 11

PAU T A Nº 24/97
(REMANESCENTE)

PAU TA Nº 27/97

PROJETO DE LEI Nº 4.821-A/94 - do Poder
Executivo (Mensagem nº 1031/94) - que "dá
nova redação aos artigos 789 e 790 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 1º de
maio de 1943".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.
VISTA: Concedida em 08.05.97 ao Deputado
Vicente Cascione.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 396/96 - do Sr. Lael Varella e outros - que
"dispõe sobre a Política Agrícola e Fundiária".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 26.06.97
aos Deputados José Genoíno" e Sérgio
Miranda.

1 -

PAU T A Nº 26/97
(REMANESCENTE)

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art" 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 -

TRAMITAÇÃO OflDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 2.881/97 - do Sr. Giln"ey
Viana - que "cria a Floresta Nacional" de
Paraupebas, no Estado do P~rá".
RELATOR: Deputado ASDRUj;3AL BENTES
PARECER: fàvorável, com Substitutivo

PROJETO DE LEI N2 2.883/97 - do Sr. Gilney
Viana - que "cria a Reserva Bialógjca de
Buriticupu, no Estado do Maranhão.
RELATOR: Deputado NAN SOUZA
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI Nº 2.886/97 - do Sr. Gerson
Peres - que "dispõe sobre a ligação rodoviária
rio. Plano Nacional de Viação, no extremo
norte, nos Estados do Pará e Maranhão, e dá
outras providências. .
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nº 1.610-A/96 - do Senado
Federal - que "dispõe sobre a exploração e o
aproveitamento de recursos minerais em terras
indígenas, de que tratam os artigos 176,
parágrafo 1li, e 231, parágrafo 32, da
Constituição.
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PARECER: favorável ao projeto e contrário às
emendas apresentadas na Comissão

6-

4-

5 -

3 -

A • Proposição sujeita à apreciação

C P " - ""t' aprec"laça-o conclusiva das Comissões:• roposlçoes sUJei as a PRIORIDADE
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

7- PROJETO DE LEI Nº 2.910/97 - do Arthur
Virgílio - que "acrescenta § 5º ao art. 2º da Lei
nº 8.019, de 11 de abril de 1990, que altera a
legislação do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON
PARECER: favorável

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI Nº 2.452/96 - do Sr.
Augusto Viveiros - que "altera o inciso 11 do
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PAU T A NR'51/97
(REMANESCENTE)

PAU T A NR 55/97

PROJETO DE LEI Ng 2.211/96 - do Senado
Federal (PLS nll 32/96) - que "institui o
Estatudo da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento
jurfdlco diferenciado,. simplificado e favorecido
previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA .
PARECER: pela constitucionalidade,
jurldicldade e técnica legi$lativa
VISTA:' Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson..

PROPOSTÀ DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
NII 235195 • da S.... Vanessa Felíp~. e outros 
que "suprime-se o termo "civis" do artigo 19 do
Ato das DisposlçOes Transitórias".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela Inadmissibilidade desta e da
Proposta de Emenela à Constituição nll 461/97,
apensada; e pela anti-reglmentalidade da
ProPosta de Emenda à Constituição nll 479/95,
apensada

PROJETO DE LEI Nll 2.210/96 - do" Senado
Federal'(PLS nll 31/96) - que "dispõe sobre o
regime tributário, das microempresas e
empresas de pequeno porte, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado

1 Nilson Gibson.

A .. Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGeNCIA URGENTISSIMA
(ART. 155 DO RI)

A .. Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

T~AMITAÇÃO ESPECIAL

ALEXANDRE

artigo 5g e o inciso I do artigo 44á da Lei ng 2
3.071, de 19 janeiro de 1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas

PROJETO DE LEI Ng 2.036/91 - do Senado
Federal (PLS nll 129/91) - que "aplicam-se à
Fundação Norte Fluminense de
Desenvolvimento Regional - Fundenor - e à
Companhia de Desenvolvimento do Vale do 1.
Jequitinhonha • Codevale, as disposlçOes da
lei nIl 8.167, de 1991".
RELATOR: Deputado
CARDOSO

PARECER: pela constitucionalidade,
jurldicidade e técnica legislativa deste e da
emenda
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Srlvlo Pessoa.

PROJETO DE LEI Ng 895-A/95 - do Sr.
Lindberg Farias - que "dispõe sobre a
inclusão de parágrafo único no inciso IV do
art. 8gda Lei ng8.906, de 4 de julho de 1994 -
Estatuto da Advocacia e Ordem dos
Advogados do Brasil". .
RELATORA: Deputada ZULAIt: COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, 1-
juridicidade, técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e, no mérito, .
pela aprovação do Projeto de Lei ng 895/95,
principal. nos termos do substitutivo
apresentado, e pela rejeição do substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público .

PAU T A NR 31197

A .. Proposições sujeitas à apreélaçAo do
Plenário da.Casa:

URGêNCIA

1 -

PAUTA NQ 28/97
(REMANESCENTE)

A .. Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 -
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PA'UTA NR61197

A • Matéria sujeita à apreclaçlo da
Comlulo sem prazo determinado:

1· CONSULTA NIl 14197· da Mesa· que "solicita
a manlfestaçAo da Comlsalo de Constltulçlo e
Justiça e de RedaçAo acerca dos aspectos
jurfdicos envolvendo o pedido de autoria dos
Sra. Deputados Carlos Alberto Campista e
Ronaldo santos, referente ao' ressarcimento
pelas perdàs pecunlârlas decorrentes do nlo
exercfclo do mandato desde o Infclo da
legislatura".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pelâ concesslo do ressarcimento
de todos as Importâncias e vantagens,
Inerentes ao exercfclo do mandato
parlamentar, nlo recebidas desde o Infelo da
legislatura, em virtude da anulaçlo da elelçAo
de 3 de outubro de 1994 no Estado do Rio de
Janeiro

PAU T A NR 66197
(REMANESCENTE)

PAU TA' NR 73197
(REMANESCI;NTE)

A • Proposlçlo sujeita a dllpoalç6ea
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇAo ESPECIAL

1• PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
NR 36195· do Sr. ~rglo, Camelro e outros·
que "dispõe sobre as datas das posses do
Presidente da RepObllcs, dos Govemadores de
Estado, dos Prefeitos dos Munlclploa,dos
Senadores, dos Deputados, Federais e
Estaduais, dos Vereadores e da elelOlo das
Mesas da Câmara dos Deputados edo Senado
Federal".
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A NR 74/97

A • Proposlçlo sujeita a apreclaçlo do
Plenário das ComlssOes:

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PAU T A NR 76/97

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
NII 308198 • da Sr'. Jandlra Feghall e outros •

PROJETO DE LEI NR 1~388·BI91 • do Sr.
Jackson Pereira • que "determina a all,naolo
de bens Imóveis de propriedade do
Departamento Nacional de Obras contra aa
Secas • DNOCS, destinados a residência de
seus servidores, através de linha de crédito
especial aberto pela CEF • Caixa EconOmlca
Feder,al".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUD.1.
PARECER: pela constitucionalidade,
jurldlcldade e técnica legislativa deste, do
sustltutlvo da Comlsslo de Trabalho,
Admlnlstraolo e Servloo P(lbllco e das
subemendas da Comlsslo de
Desenvolvimento Urbano e Interior
VISTA: Concedida em 04.09.97 ao Deputado
Aloysio Nunes Ferreira.

A • Proposição sujeita a dlsposlç6'a
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇAo ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
NO 35196· do Sr. Marconl Perlllo e outros· que
"dlspoe sobre a nomeaçAo de Ministros do
Tribunal de Contas da Unllo e dá outras
providências".(Apensadas as Propostas de
Emenda à ConstitulçAo de nlls 249196, 375196,
417198)
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela admissibilidade desta e das
Propostas de Emenda à Constltulolo de nlls
24SV96,375198,417198,apensados

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
Nll1 275195 • do Sr. Joio Thomé Mestrlnho e
outros) • que "altera o artigo 199 da
Constltulolo Federal, dispondo sobre a
d_stlnaolo de reCl.\rBOS pObllcos para o
financiamento e custeio das aOOes de saOde".
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
PARECER REFORMULADO: pela
admissibilidade, com substitutivo
VISTA CONJUNTA: Concedida aos
Deputados Vicente Arruda e Milton Temer em 1·
26.11.96.

A • Propoalç6ea luJeltaa a dlaposlç6ea 1·'
.apeclala (art. 202 e 203 do AI):

TRAMITAÇAo ESPECIAL
1 •

2·
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que "dá nova redação ~o .parágrafQ. 211 do artigo
17 da Constituição,Federal",
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

PAU T A N9. 77/97
A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URG~NCIA

1 - PROJETO DE LEI NII 4.676194 - do senado
Federal (PLS nll 160/93) - que "dispõe sobre a
distribuição de processos a magistrados
designados para os Tribunais Eleitorais e dá
outras providências.
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela inconstitucionalidade

AVISO NSl24/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 08.09.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicldade (art. 54,1)

·1 - PROJETO DE LEI NII 1.176-D/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nll 1.174/95) - que
"estabelece os principios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO

A V I S O NSl 25/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 09.09.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2 Sessão

11I do art. 12:da Lei. nO 8.934, de 18 de
novembro de 1994, que 'dispõe sobre o
Registro Público de' Empresas Mercantis e
Atividades Afins"'.
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA'

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA
"DISCUSSÃO DO PROGRAMA DE

DESPOLUiÇÃO DA BAíA DA GUANABARA"

Horário: às 10h
Locai: Plenário n2 08, Anexo 11

EXPOSITORES
- LUIZ PAULO CORRI:A DA ROCHA, Vice-Governador do
Estado do Rio de Janeiro;
- ANTONIO MANOEL G. RATO, Secretário de Obras do Es-
tado do Rio de Janeiro; e .
- ELMO DA SILVA AMADOR, Professor do Instituto de Ge
ociências da Universidade Federal do Rio de
Janeiro-UFRJ.

CONVIDADOS:
- KEYLAH TAVARES, Representante da Sociedade Brasi
leira para a Valorização do Meio Ambiente - BIOSFERA;
- JOSÉ CHACON DE ASSIS, Presidente do CREAlRJ;
- WANDERLEY REBELlO FILHO, Presidente da Comissão
do Meio Ambiente da OAB/RJ;
- DARLENE PEREIRA LOFARI, Presidenta da Comissão
do Meio Ambiente Clube de Engenharia do Rio de Janeiro;
- CARLOS MINC, Presidente da Comissão de Meio Ambi
ente - Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro;
- SÉRGIO RICARDO DE LIMA, Presidente do Movimento
Ecológico Socialista os Verdes; .
- VILMAR BERNA, Presidente da Organização Defensores
da Terra,
- ÓrgãoslONGs ligadas ao Meio Ambiente.

A V I S O NQ 26i97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.:09/09/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 21 Sessão

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54,1) 1 -

1 - PROJETO DE LEI Nll 2.775-N97 - do Sr.
Sandro Mabel - que "altera· a redação do inciso

PROJETO DE LEI Nº 1.155-A/95 - do Poder
Executivo (M~nsagem nº 1.116/95) - que
"dispõe . sobre o transporte terrestre de
produtos perigosos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
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PROJETO DE LEI Nº 3.539/97 - do Sr. João
Coser - que "determina a realização de 2 ':
auditorias ambientais nas condições que
menciona".
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO

PROJETO DE LEI Nl! 706195 - do Sr. José
Coimbra - que "dispõe sobre a participação dos
trabalhadores na gestão das empresas".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

PROJETO DE LEI Nl! 1.683-Al96 - do Sr.
Antônio Feijão - que "estende os benefícios do
Decreto-Lei nl! 356, de 15 de agosto de 1968,
ao Estado do Amapá".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI Nl! 2.119-Al96 - do Sr. José
Coimbra - que "dispõe sobre a aquisição e o
uso obrigatório de papel reciclado nos órgãos
da administração pública federal direta, indireta
e fundacional".
.RELATORA: Deputada NAIR XAVIER tOBO

PROJETO DE LEI Nl! 2.709-Al97 - do Sr.
Geraldo Pastana' - que "dispõe sobre a
tributação compensatória sobre- a importação
de produtos agrícolas com subsídios na
origem".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON

PROJETO DE LEI Nl! 3.1·14-Al97 - da Sra.
Dalila Figueiredo ~ que "torna obrigatória a·
adoção' de' dispositivo de .alatme; <:ie
marcha-a-ré para v~(culos autc.motore~".

RELATOR: Deputaâo ISRAEL PINHEIRO

PROJETO DE LEI Nl! 3.115/97 =do .S.r. Luiz
Carlos Hauly - que "modifica Óàrt: 15d~rIJ:li nl!
6.404, de 15 de·dezembro de 1976, que di!3põe
sobre as sociedades por ações".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN

PROJETO DE LEI Nl! 3.156/97 - do Sr. Moisés
Bennesby - que "altera a Lei nl! a,210, d~ 19 de
julho de 1991, que dispõe sobre a Area de

.suplemeFltar'es para os c~sos das regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e
microregiões".
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

5-

4-

6-

3-

COMISSÃO DE ECONOMIA,
; ;

INDUSTRIAE COMERCIO
A V I S O N2 11/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 04/09/97
Prazo: 5· Sessões
Decurso: 51 Sessão

1 -

PROJETO DE LEI Nº 3.458/97 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "Cria a Zona Especial
de Produção do Distrito Federal - ZEPRO,
estabelece mecanismo para a progressiva
obtenção da autonomia econômico-financeira
do Distrito Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputfldo ANTÔNIO GERALDO

PROJETO DE LEI Nº 3.465/97 - do Sr. José de
Abreu - que "Regula a realização de
loteamentos para a implantação de
condomínios residenciais populares, em zona
de expansão urbana dos Municípios".
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES

PROJETO DE LEI Nº 3.525/97 -. do Sr. Lima
Netto - que "Estabelece diretrizes para o 7 -
exercício do poder concedente qos serviços de
saneamento e define procedimentos

2 - fAOJETO DE LEI Nº 3.446/97 - do Sr. Enio·
Bacci - que "cria a Semana de Educação Para
a Vida, nas escolas públicas de todo o País, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nº 3.503/97 - do Senado
Federal - que "regulamenta o § 4l! do art. 225
da Constituição Federal, no que diz respeito ao
Pantanal Mato-Grossense".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

3 -

AVISO 27/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.:11/09/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

A V I S O Nº 09/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 11-09-97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 -

1 -

2-

3-
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RECEBIMENTO DE EMENDAS
.AO SUBSTITUTIVO
Infcio: 05/09/97
Prazo: 5 Sessões
.Decurso: 41 Sessão

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI Nº 5.788/90 - do Senado
Federal (PLS nº 181/89) - que "estabelece
diretrizes gerais da Política Urbana e dá outras
providências".
(Apensados os Projetos de Lei nºs 2.191/89
(2.587/89, 2.937189, 4.004/89, 4.019/39,
4.024/89, 4.285/89, 4.310/89), 6.119/90,
273/91, 856/91, 1:882/91, 3.624/93, 1.734/96,
2.807/97 e 3.196/97)
RELATOR: Deputado PAUOERNEY AVELlNO

2 - PROJETO DE.LEI Nº-260/95 - do Sr. Augusto
Nardes - que "cria área de livre comércio no
Município de Uruguaiana, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências".
(Apensados os Projetos de Lei nºs 261/95,
262/95, 263/95, 264/95, 1.036/95, 1.213/95 e
1.328/95)
RELATOR: Deputàdo Luís MAINARDI

3 - PROJETO DE LEI NQ 1.149/95 - do Sr. Luís
Mainardi - que 'estabelece forma de tributação
na importação de mercadorias por pequenos
comerciantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOAO FASSARELLA

8-

9-

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

livre- Comércio de Guajará-Mirim,' no Estado
de Rondônia; e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEUTO DE CONTO

PROJETO DE LEI NQ 3.165/97 - do Sr. Chico
da Princesa, que "obriga as instituições
financeiras a honrarem, dentro do limite de 15
garantia expresso, os cheques especiais
emitidos por seus clientes, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA
CUNHA

PROJETO DE LEI Nº 3.194/97 - do Sr. Chico 16 •
da Princesa, que "dispõe sobre as operações
de desconto de duplicata nas instituições
financeiras e sociedades de fomento mercantil
("factoring"), e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI Nº 3.208/97 - do Senado
Federal, que "altera a redação do art. 59 do
Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de j~.mho de 1945
(Lei de Falências), e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN

PROJETO DE LEI Nº 3.243/97 -,do Sr. Ricardo
Heráclio, que "acrescenta parágrafo ao art. 9º
da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
que dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno
porte, e institui o Sistema Integrado de
Pagament9 de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES".
RELATOR:Dep~tado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI Nº' 3.254/97 - do Sr. Lima
Netto, que "altera o art. 28 do Decreto nº 2.044,
de 31 de dezembro de 1908, que define a letra
de câmbio e a nota promissória e regula as
bperações cambiais". .
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI Nº 3.264/97 - do Sr. Agnelo
Queiroz, que "dispõe sobre a responsabilidade
civi.l de grupos financeiros,' industriais,
agro-industriais e comerciais, em virtude de
atos ilícitos praticados por empregados de
quaisquer das empresas integrantes, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON

PROJETO DE LEI N~ 3.307/97 - do Sr.
Emerson Olavo Pires, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de concessão de desconto

para pagàmento à vista na venda de produtos
ou serviços cujo prazo de pagamento seja igual
ou superior a 30 (trinta) dias, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Antonio Balhmann

PROJETO DE LEI· Nº 3.406/9'7 - do Sr.
Augusto Carvalho, que "acrescenta dispositivo
ao art. 1.503 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro
de 1916 - Código éivil e ao art. 262 da.Lei nº
556, de 25 de junho de 1850 - Código
Comercial".

PROJETO DE LEI Nº 3.428/97 - do Sr. Jaques
Wagner e Outros - que "dispõe sobre
elaboração, beneficiamento e comercialização
de produtos artesanais de origem animal e
vegetal e dá outras providências".

A V I S O Nº 10/97
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PROJETO DE LEI NQ 3.449/97 - do Sr. Pedro
Canedo - que "torna obrigatória a inclusão da
disciplina Preservação e Obtenção da Saúde
nos currículos escolares do ensino
fundamental".
RELATOR: Deputado AÉCIO DE BORBA

PROJETO DE LEI NQ 3.468/97 - do Sr.
Ubiratan Aguiar - que "altera o inciso VIII do art.
5Qe acrescenta ·parágrafo ao art. 62 da Lei n2

8.313, de 23 de dezembro de 1991, que institui
o .Programa Nacional de Apoio à Cultura 
PRONAC e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAURICIO REQUIÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.487/97 - do Sr. Basílio
Villani - que "institui o Auxílio Transporte
Escolar e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

PROJETO DE LEI Nº 3.511/97 - do S~.

Arnaldo Faria de Sá - que "institui o Dia
Nacional do Idoso a ser comemorado,
anualmente, no dia 1Qde outubro".
RELATOR: Deputado ADEMIR CUNHA

2-

A V.I S O N~.28/97

RECEBIMENTO·DE EMENDAS
Início.: 11/09/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 -

2-

1 - PROJETO DE LEI N2 2.806/97 - da Sra. Esther
Grossi - que "acrescenta dispositivo à Lei nll

9.424, de 24 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N2 3.207/97 - çjo Senado 3 
Federal (PLS Nl! 129/95) - que "regulamenta o
procedimento d~ titulação de propriedade
imobiliária aos remanescentes das
comunidades dos quilombos, na forma do art. 4' _
68 do Ato das Disposições Constituciqnais
Transitórias".
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEi N2 2.207/96 - do Sr. Fetter
Junior - que "cria área comum de livre
comércio no Município de Chuí, Estado do Rio
Grande do Sul, e .dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

A V I S O N2 27/97

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 11/09/97
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

4-

3-

4-

5-

PROJ}:CfO . DE LEI Nl! 3.212197 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "institui a Bolsa-auxílio
a estudantes da educação profissional em
dedicação integral aos ostudos".
RELATOR: Deputado MAURICIO REQUIÃO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nl! 3.220/97 - do Sr. Betinho
Rosado - que "dá nova redação ao 'caput' do
art. 2l! e acrescenta parágrafo ao art. 72 da Lei
hll 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NlI 3.265/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "proíbe a criação de novos
cursos médicos e a ampliação de vagas nos
cursos existentes, nos próximos dez anos, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O Nº 22/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 08/09197
Prazó.: 5 Sessões
Decurso: 4D Sessão

A • Da Análise do Mérito:

1 - PROJETO DE LEI NQ 7ü8-A/95 - do Sr. Moacir
Andrade : que "cria área de livre comércio no
Município de Penedo, "Estado de Alagoas, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

~ - PROJETO DE LEI NlI 1.535-A/96 - do Sr.
Márcio Fortes - que "facilita, mediante redução
dos chamados "Encargos Sociais" o ingresso
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PROJETO DE LEI Nº 2.025-A/96 - do Sr. Feu
Rosa - que "Dá nova·redação ao parágrafo
único do art. 402 da Consolidação das Leis do
Trabalho."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI Nº 2.690-A/97 - do Sr.
Fernando Ferro e outros - que "Altera a Lei n!l
7.802, de 11 de julho de 1989, para
acrescentar parágrafos ao art. 13."
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR

PROJETO DE LEI Nl! 3.103-Al97 - do Sr. Lima
Netto - que "Regula a profissão de Técnico em
ótica e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

PROJETO DE LEI Nº 3.436/97., ~ do Sr.
Wigberto Tartuce - que "Dispõe- (·sobre a
regufamentação das atividades exercidas por
pessoas que' praticam a prostituição em
desacordo com os costumes morais e
atentatórios ao pl)dor ."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ

PROJETO DE LEI Nº 3.442/97 - do ·Sr. Jofran
Frejat - que "Dá nova redação aos arts. 4!l e 40
da Lei n!l 6.515, de 26 de dezembro de 1977,
reduzindo os interstícios para a propositura das
ações de- separação consensual e divórcio
direto."
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

PROJETO DE LEI Nº 3.451/97 - do Sr. Julio
Redecker - que "Acrescenta parágrafo ao art.
22 da Lei n!l 8.212, de 24 de julho de 1991,
para .permitir a dedução, da contribuição
previdenciária, das quantias pagas pela
empresa a título de assistência aos seus
empregados."
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

6-

1 - I

10 - PROJETO DE LEI Nº 3.506/97 - do Sr. João
Pizzolatti - que "dispõe sobre incentivo fiscal a
entidades filantrópicas".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

A V I S O NQ 19/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 09/09/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 211 Sessão

PROJETO DE LEI Nl! 3.484/97 - da Srl . Laura
Carneiro - que "estabelece o número mínimo
de guichês de caixa em operação. nas
agências bancárias".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI Nl! 3.072/97 - do Sr. Cunha
Bueno - que "dispõe sobre o estímulo à 4 _
educação do t~abalhador".

RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO 'DE LEI Nl! 3.287/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "concede isenção às saídas e ao
transporte de produtos alimentícios com
destino a entidades. associações e fundações
sem' fins lucrativos e a sua .posterior
distribuição a pessoas carentes". 5-
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI Nl! 3.469/97 - do Sr. Pedro
Canedo - que "dispõe.§9bre a compensação da
diferença não aplicadà, em 1996, dos recursos
destinados à manutenção e desenvolvimento
do ensino pelos Municípios". .
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

no mercado de trabalho na primeira anotação
na Carteira Profissional".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI Nl! 2.418-A/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "estabelece incentivos fiscais
para a venda de alimentos integrantes da cesta
básica do trabalhador".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nl! 2.456-A/96 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "cria a Zona Franca de
Brasília no Distrito Federal e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PR.OJETO DE LEI Nl! 2.536-A/96 - do Poder
Executivo (MSC nl! 1.148/96) - que "autoriza o
Poder Executivo a conceder remissão parcial
de créditos externos. em consonância com
parâmetros estabelecidos nas Atas de
Entendimentos 'originárias do chamado "Clube 2 
de Paris" ou em Memorando~ de
Entendimentos decorrentes de negociações
bilaterais. negociar títulos referentes a créditos
externos a valor de mercado e receber títulos
da dívida do Brasil e de outros países em 3 _
pagamento e dá outras providência.s".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

8-

9-

6-

7-

5-

4-
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 09/09/97
Prazo: 5 Sessões
Decl,lrso:2

'
sessão

AS PROPOSlçOeS ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

P.ÚB~ICO '.

A VJ S O NQ.31/97

RECEBIMENTO DE EMENOAs.,
AO SUBSTITUTIVO
Início: 4/09/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 5' sessão

FERNANDODeputado

A V.I S O N2 20/97

PROJETO DE LEI Nll 2.932197- do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de colocaÇão de fotos de
crianças desaparecidas nas embalagens de
produtos e nas contas de água. Luz, gás e
telefone."
RELATOR: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI Nll 392195 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "altera o artigo 70 da
Consolidação das leis dos Trabalho".
RELATOR: D~putado PAULO ROCHA

'PROJETO DE LEI NIl4.841-B/94 - do Sr. Fábio
Feldmann - que "determina a utilização de
Embalagem Especial de Proteção à Criança 
EEPC em medicamentos e produtos químicos
de uso doméstico que apresentem potencial de
risco à saúde."
RELATOR:
GONÇALVES

2-

1 -

PRo.JETO DE LEI' Nº 3.553/97 - do Poder
Executivo - que KDis.põe sobre a Contribuição .
Provisória sobre a Movimentação ou 1-
Transmissão de Valores e de ,Créditos e
Direitos de Natureza Financeira - CPMF."
RELATOR: Deputado DARCislO PERONDI

PROJETO DE LEI Nº 3.460/97 - do Sr. Hélio
Rosas - que "Altera os arts. 149, 150 e 194 da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

PROJETO DE LEI Nº 3.478/97 - do Sr. Enio
Bacci - que " Institui o Programa Diagnóstico e
Prevenção de Anomalias Fetais, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputada CECI CUNHA

PROJETO DE LEI Nº 3.479/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "Implanta no sistema de ensino
público o Programa Respire Bem, a fim de
sanar ., deficiências respiratórias por mal
posiciónamento dentário e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

PROJETO DE LEI Nº 3.480/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "Dispõe sobre o Atendimento
Preferencial e Obrigatório ao Idoso nos
diferentes níveis de atenção à saúde, e dá
outras providências." .
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI NQ 3.485/97 - do Sr. Ciro
Nogueira - que "Concede I incentivo fiscal às
empresas de transporte coletivo nas condições
que estabelece.". _
RELATOR: Deputado IBERE FERREIRA

PROJETO DE LEI Nº 3.491/97 - dO.Sr. Gerson
Peres - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade
das unidades da rede de serviços do Sistema
Único de Saúde - SUS reservarem a
deficientes visuais, no mínimo, 10% das vagas
destinadas ao trabalho nas câmaras escuras
do setor de Radiologia."
RELATOR: Deputado SERAFIN VENZON

PROJETO DE LEI Nº 3.500/97 - da Sra. Teima
de Souza - que "Institui a Semana Nacional de
Combate ao Câncer de Próstata."·
RELATOR: Deputada LíDIA QUINAN

7-

11 -

8-

9-

10 -

12 -

13 -

14 -
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PROJETO DE LEI NO 2.896197 • do Sr. AImino
Affonso • que "dispOe sobre o Programa de
Assistência ao TrabaINldor FUaI
PRORURAL. que flcar6. , cargo do Instlulo
Nacional de Previdência SociaI".
RELATOR: Deputado'ARUNDO.VARGAS

PROJETO DE LEI NO 3.502197 - do senado
Federal - que "dlsp sobre a devotuçlo do
adiantamento da remuneraçlo. das férias.
mediante o acréscimo de novo parágrafo ao
art. 145 da Consolidaçlo dasJ.eis do Trabalho
- CLT, e di outras providências".
RELATOR: Deputado DE VELASCO

PROJETO DE LEI NO 3.5à9t'97 • do Sr.
Wigberto Tartuee - que "dispOe sobre o
aproveitamento dos excessos de contingente
do serviço Militar nas PoItcias Militares e Corpo
de Bombeiros Militares, e di outras
providências". ,
RELATOR: Deputado BENEDITO DOMINGOS

AVISO Nl01197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Wdo: Q4...09.97
Prazo: 10 S8ss6es
DeQ.no: 6' sessto

1 • PROPOSTA DE EMENDA ACONSTlTUlÇAO
N' 32().A. de 1996 - do Sr. Matheus SChmidt e
outros • l:IU& "'acrescenta.altnea "d' ao lnQsio I.
do artigo 105 da Constluiçlo Federa.r
Relator. Deputado PAULO UMA

A VI SO NR 33197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inido: 11109197
Prazo: 5 8essGes
Decufso: -

II • COMISSOES TEMPORARIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 320-A/96 • JULGAMENTO' D.

PREFEnos

à-

PROJETO DE LEI NO 2.357196 - do Sr. AntOnio
Valle - que "dlspOe sobre a receita oriunda~ 9 
'couvert' arttstico".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES

PROJETO DE LEI N° 2.704J97 - do ,Sr. Hugo
Bleh! - que "determina a disponlbitlzaçlo pelo
Departamento de Imprensa Nacional, para fins
de consulta. do Diário Oficial da UniIo na Rede
de Comunlcaçlo INTERNET'.
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

PROJETO DE LEI NO 3.404197 - do Sr. Jairo
Azl- que "autoriza o Poder Executivo a indulr a
Empt'e88. Brashira de Infra-Estrutura
Aeroportuirta - INFRAERO no Prog~
Nacional de Desestatizaçlo, e di outras
providências". .1 -
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI NO 3••70197 - do Poder
Executivo - que "cria o Quadro de Oficiais de
saOde do Exêfdto - QOSau, e di outras
providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL ,

S- PROJETO DE LEI NO 3.473197 - do Sr. Paulo
Lustosa - que "dispOe sobre incentivo flscid'ao
Imposto de Renda das Pessoas Ftsicas em.
prol do emprego domêstico". '
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO

PROJETO DE LEI NO 3.481197 - do Sr. Marçat
Filho - que "dispOe sobre os cril6rios para a
'leicutaçlo de propaganda cornerdaI do
Govemo Federal nas emissoras de
fIIJiodlfUsIo sonora ede sons e imagens".
RELATOR: Deputado JOVAlR ARANTES .

PROJETO DE LEI NO 3.489197 - do Sr. Joio
Mello Neto • que "'dispOe sobre a.
obrigatoriedade de extir, no oontraeheque ou
comprovante de pagamento do trabalhador
assalariado, todos os encargos ou provis6es
pre'IIistos em lei, pagos pelo empregador, ou
desoonados de sua~".
RELATOR: Deputado VAl.DENOR GUEDES

7-

2-

AVISO N~ 32197

~ECEfjí",E~rro DS EMENDAS
Inido: 08lO9I97
Prazo: 5 SftsfSes
Otcurao: SI Suslo

3-

1 -

.-
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111 ~ COMiSSÕeS MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
'"ORÇAMENTOS PUBUCOS E

FISCAUZAÇÃO

A V I S o N2 10/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 09lO9I97
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 03 DIAS

1 - PROJETO DE LEI Nl' 026197-eN. que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União. em favor do Ministério da Fazenda.
crédito espeCial até o limite de AS
3.(\34.520.00. para os fins que especifica".

. 'NOTA:
AS EMENDAS SóSERÃOACEITASEM FORMULARIO PRó
PRIO DISPÓNIvEL NASSECRETAR/AS DAS COM1SSÓES.

HORÁRIÓ: DÉ 09:00As 12;00 E 13:30As 18:30

Para obter ínfonnaç6es sobre a tram~o de
proposições nas ComísslJes. ligue para os
.sBguí~es rahJa!S:,

CEDllSÍNOPSE ------------------------------------- 6846 a 6850
~ de CooIísslieS Pem1anenIes -----;---6892

$eMÇO de Comissões EspeciaiS e ExIE!maS --------7052
~deCPh; ". 7055

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núi:IeQ'iJe Apoio à Informátíca

RamaB.: 6877/6878

{EncemHe B sessão às 20 hoias' e16 mitJu..
Ios.J

ATO DA PRESIDêNcIA
'-: ,0 PIesidente da CâmaJa dos Deputados, no
Uío. de suas abiluições regimentais, resolve deter
minar o·encarnmamento ao Plenário, pendente de
pamcer, dO Projeto de Lei ri' 4.425, de 1994, do Se-

nado ,Fede"', que -prolbe a exclusão 'de cobertura
de despesas com tratamento de determinadas doen
ças em contratos que asseguram atendimento médí
co-hospitaIar pelas empresas privadas de seguro
saúde ou assemelhadas- e demais propostas em
tramitação nesta Casa que versam sobre -Planos e
Seguros de saúde-, nos tennos do § 6ll do artigo 62
do Regimento Interno. por se haver esgotado o pra
zo de apreciação pela Comissão Especial.

Brasllia, 10 de setembro de 1997. - Michel Te
....., Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da CâmaJa dos Deputados, _no
uso das atrbJiç6es qúe lhe confere o artigo 1°. item
I, &:Ifnea • do Ato da Mesa ri' 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o artigo 35, item I, da Lei rfl8.112~ de 1t de dezem
bro de 1990, SiIvana Maria Costa Teixeira, ponto pl
10.985, do cargo de Assessor Administrativo, CNE
7, do Quadro Pennanente da Câmara dos Deputa
dos, que exeree na Diretoria LegísJativa.

.' camara dos Deputados. 10 de setembro de
1997. - MichelT_, Presidente.

o Presidente da CâmaJa dos Deputados, no
uso dás atrbJiç6es que lhe confere o arIigo 1§, item
I, aIrnéa. do Ato da Mesa rfl205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acon:Jo com
os, artigos 33, ítem I, e 34 da Lei rfl 8.112, de 11 de
.dezembro de 1990, a Tamer Najar Seixas, do cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atJi.
buiçãó Médico. Padrão 36, do Quadro Pen1lanente
da CAmara dos Deputados. a partir detJ·de agosto
de 1997.

Cêmará.. dos Deputados, 10 de setembro de
1997. -1IicheI T..., Presidente.

O Presidente da CâmaJa dos Deputados, no
uso das atrbJiç6es que l1e confere o arIigo 1§, ítem
I, aIfnea~ a, do Ato da Mesa ~ 205, de 28 de junho
de 1990, e o arIigo 6ll da Lei ~ 8.112, de 11 de de
zen1bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
., iIeIh 11, da Lei rfl8.112, citada, Atia Ferreira Paes
Leme para exen:er, na Diretoria l.egisIativa,'o cargo
de Assessor AdmíísbalM>, CNE~7, do QUadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 1-da Resolução~ 23, de 17 de junho de
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1980, combinado com o artigo 32 do Ato dà Mesa n2
°

47, de 7 de outubro de 1992.
, Câmara dos Deputados, 10 de setembro de
1997. - Michel Temer, 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 artígo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, item 11, da Lei n2 8.112, citada, Simone Santos de
Miranda Sobral para exercer, na Diretoria Legislati
va, o cargo de Assessor Administrativo, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 12 da Resolução n 2 23, de
17 de junho de 1980; combinado com Õ artigo 32 do
Ato da)~~esa 11247, de 7 de outubro"de 1992.

Câmara dos Deputados, 10 de setembro de
1997; - Michel Temer, Presidente.

PORTARIA N2 50/97

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputa"',
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno, '
combinado com o inçiso 11 do art. 12 do Ato da Mesa
n!! 205, de 1990, resolve:

Credenciar a Senhora Sandra Tereza PaivaMi
randa cort:Jo representante da Associação Nacion~f
dos Fiscais de Contribuições PrevidenciáriaslANFlP. '

Câmara dos Deputados, 10 de setembro de
,1997. - Deputado Nelson Trad, Segundo Secretá-'
rio, no exercício da Primeira Secretaria.

Ao Deputado JOÃO MENDES
Projeto de Lei n2 3.465/97 - do Sr. José de

Abreu - que "regula a realização de loteamentos
para a implantação de condomínios residenciais po
pulares, em zona de expansão urbana dos municí
pios".

Ao Deputado JOSÉ CHAVES ,
Projeto de Lei n2 3.525/97 - do Sr. Lima Netto

- que "estabelece diretrizes para o exercício ~o po-
. der concedente dos serviços de saneamento e defi

ne procedimentos suplementares para os cargos das
regiões metropolitanas, aglor;nerações urbanas e mi
crorregiões".

Brasília, 10 de setembro de 1997. - Ronaldo
de Oliveira Noronha, Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

,O Deputado LUIZ CARLOS HAULY, Presiden
'te:d~sta ~or'nissão, fez; a seguinte:

Distribuição nll 39197

Em·1o-9-97
Ao Deputado SILVIO TORRES

: Projeto de Lei n2 2.577/96 - do Sr. Sarney Fi
Ino -·que "altera a Lei n2 7.797, de 1'0 de setembro
de 1989, prevendo incentivos para doações ao Fun
do Nacional de Meio Ambiente".

Sala da Comissão; 10 de setembro de 1997.
Maria Linda Magàlhães, Secretária. .

.0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
.que ,a aprovam queiram permanecer como estão.
'(Pausa:)' . ' ,
, • I APROVADA.

Vai ao·Senado Federal.

. ': . R~DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

O Deputado SIMÃO SESSIM, Presidente desta
Comissão, fez a sé~iuirÍte: ' . ,

Redistribuição nll 3197

Em:t'0+97. .
'Ao Deputado EMíLIO ASSMAR:

Projeto de Lei Complementar nll 130/96 - do
Sr. Edinho Araújo - que "dispõe sobre a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de mu
nicípios".

Brasília, 10 de setembro de 1997. - Ronaldo
de Oliveira Noronha, Secretário.



PresIdente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

12 VIce-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

2l! VIce-PresIdente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

(Biênio 1997198)"

11 S8cr8t*Io:
UBIRATAN AGUIAR - PSOBICE
2' 8ecreblrIo:
NELSON TRAD - PTBIMS
3' S8cr8t*Io:
PAULO PAIM - PTIRS
41 SecreI*io:
EFRAIM MORAIS - PRJPB

Suplentes ... 8ecretdrIo:
12JOS~RrClO - PDTIRJ

2lI WAGNER SA!-USTIANO- PPBlSP

3!1 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

4" LUCIANO CA$TRO - PSOBIRR

Bloco (PT.PDT.PCdoB)
Lfder: ALDO ARANTES

PARnoos, BLOCOS E RESPECTIVAS BANcADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Ud8r: INOCêNCIO OLIVEIRA VIce-IJcIeres:

AlcIdes Modesto
ênIo Baccl
EurIpedes Miranda
Femando Feno
Fernando ZUppo
GIovannI Queiroz
Humberto CosIa
JandIra FeghaIl
Jaques Wagner
Joio FassareIIa
José Genoíno

Luciano ZIca
luiz Eduardo GreenhaIgh

luiz Gushiken
MareeIo Deda
Marta SupIicy

Matheus SChmIdt
MIguel Ro8setto

Milton Temer
Miro Teixeira

NeiVa MoreIra
S4rglo Miranda

PPB
Lfder: ODELMO LEÃO

P8B
Uder: ALEXANDRE CARDOSO

VIc:e-LfcIIrM:
Pedro Valadares (1 11 VICe) RIcardo Herácllo

PL
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

VIce-IJcIents:
luiz BuaIz (111 VIce) Pedro Canedo
Euj6cIo Simões

PTB
Uder: PAULO HESLANDEIR

Vlce-LkIeres:
Wagner Rossi (1 11 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Fernando Diniz
Gonzaga Meta
José Chaves
José Luiz ClaTOt
UdiaQuinan
Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

PSDB .
Uder: AÉCIO NEVES

Vlce-Lfderes:
~do Madeira (1 11 Vice) .
Adroaldo streck
Jovair Arantes
Luiz Fernando
Rommel Feijó
José Thomaz Nonõ
Fernando Torres
Pedro Hanry
FeuRosa
Snvio Torras
Marconi Perillo
Domingos Leonelli

Nrclas RibeIro
SebastIã.o Madeira
SsJvadOr Zimbaldl

Celso Rusaornanno
Narclo Rodrigues

Nelson Otoch
0srnênI0 Pereira

Veda Cruslus
Candnho Mattos
Pimentel Gomes

MarloNegromonte
JoséAnfbal

~:

GenIon Peres (1 11 VIce)
AmaJdo Faria de Sá
IbrahIm Abl-AckeI
Laprovita VieIra
Wigberb Tartuce
Roberto Balestra
JalrSoeres
Eraldo Trindade
BenedIto Domingos
JofranF_

VIce-LIdenIs:
DuIIo Pisaneschl (12 VIce)
ArIIpdo Vargas
MoIsés Upnik

JoioMend.
VaIdenor Gueéf.

RIcardo Barros
AlClone Athayde

DarcI Coelho
BenedIto GulmarAes

RomeI AnfziO
Lamartlne PoeeIIa

JoIéJanene
JoséLinhafes.

José CoImbra
José Borba



Pngrafo., .-to "-11
PPS

PMN
Repr.: BOSCO FRANCA

PV
Repr.: FERNANDO GABElRA

IJDIRIMÇA DO GOYIMO

LMIr:·uJIa EDUARDO MAGALHÃES
VIoeoLMINI:
Elon RohnIIl (ti VIce) AnIOnIo CIIIcII PMu\zIo
8Mdro MIbII PIudIrnIrAVIIIno
AodIIgueI ....



Arlindo Vargas
MuriIo Domingos

Raquel CapIberIbe

PL

PTB

PSB

Félix Mendonça
Nelson Marquezelli

1 vaga

Suplentes

r------------ COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
. E PqLITICA RURAL

PresIdente: Hugo BiehI (PPB)
111 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
211 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
311 Vice-Presidente: AntonIo doValle (PMOB)

TItu......

PFL Etevalda Grassi de Menezes Eujácio Simões

AnlvaIdo Vale
Fátima PeIaes
Nicias RIbeIro
RommeI FeIjó

1 vaga

Gilney VIana
Luciano Zica

Nélva MoreIra
1 vaga

Pedrinho Abrão

AntonIo Jorge
Cunha lima

DavI AIve8 Silva
João RIbeIro

Asdrúbal Bentes
ConfúcIo Moura

Emnio Assn1ar
Mário MartIns

1 vaga

PPS

ÁtIla Uns
Cláudio Chaves

Euler RlbeIro
OsmlrLima

Ralmoodo Santos

Bloco (PMDBIPSDIPSI.)

PPB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurrpedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
VaIdenor Guedes

Célia Mendes
Elton.Rohnelt
Francisco Rodrigues
Murllo Pinheiro
Zila Bezerra

Alzira·Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

AnlDal Gomes
EIcione BarbaJho
José Priant~

NanSouza
Pinheiro Landim

Augusto Carvalho

PMN

Bosco França 1 vaga

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Lideranças às quartas-fell'as e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6916/69781697916981

COMISSÃO DA AMAZONIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMOB)
111 VIce-Presidente: Pinheiro Landim(PMOB)
211 VICe-Presidente: Carlos Airton (PPB)
311 VICe-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

TItulares SUplentH

PFL

Antonio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Lurs Eduardo
Maria Valadão
Saulo Queiroz

1 vaga

Adelson Salvador
Alberto Silva

Oarcrsio Perondi
Maurrcio Requião

Mauro Lopes
Nestor Duarte
Paulo Lustosa
Sandro MabeI

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

DércioKnop
Fernando Zuppo

Giovanni Queiroz (POT)
João Coser (PT)

José PImentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

VaIdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ar! Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

João Ribeiro
JoãoTota

Osvaldo Reis
1 vaga

Adelson Ribeiro
Fernando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

PPB

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

B.Sá
Basnio Vilani
EzidIo Pinheiro
Marinha Raupp
Odnio Balbinotti
0Iávi0 Rocha
Ronaldo Santos
2 vagas

Abelardo Lupion
Af:iatOO Pereira
Alexandre Caranto
Carlos MelIes
Elton RohneIt
Jame Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Wilson Cunha
1 vaga

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
SIIas Brasileiro
Valdir CoIatto
1 vaga

CleonâncIo Fonseca
DIIoeu Sperafico
HugoSlehl
NeI80n Meurer
Roberto Balestra
RomeI AnIzIo
Wagner do NascImento
1 vaga

Bloco (PTI PDTIPCdoB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
~io Bacci (POT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)

.WaldQmiro Fioravante (PT)



PSB

Gerváslo Oliveira RIcardo Herácito

8ecre1ário: Tareio~ Vila
Local: Plenário - Sala 19; quarta8-feiras - 9 homs
Telefones: 318-69981699916970

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
111 VICe-Presidente: Casar BandeIra (PFL)
2ll VICe-Presidente: MarçaI Filho
3l! VICe-Presidente: Edson QueIroz (PPS)

TItulares Suplentes

PFL

Moisés Upnlk

PTB

PhiIemon~ues

WaJter PinheIro (PT)
WigllElm Tartuce (PPB)

AntonIo Jo&quim Anulo
Cunha Bueno
Joio Iensen
Jorge WIlson
LaprovIta VIeIra
Roberto C8mpo8
Vadio Gomes
1 vaga

Luiz Alberto (PT)
·Mtdo Domingos
Paulo Cordeiro

PPB

PTB

P8B

MIton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Gerson,P.eres
José 'J8nene

Lamartlne PoseIIa
Nelson Meurer
Paulo Lusto8a

Roberto Balestra
RomeI Anrzio

Vaklellor Guedes

JoséBorbe
PhIemon Rodrigues

RodrIgues Palma

PSDB

JoioColaço

AryKara
Fernando Diniz

Ivandro Cunha Lima
Joio Thomé Mestrinho

Marquinho ChedId
Pedro Novais

Roberto VaIadAo
RobsonTuma

Rubens Co6ac
Z81re Rezende

Antonio Geraldo
ÁtIla Lins

CarIo8 Alberto C8mplsIa
Ciro Nogueira

Claudio C8jado
CoraucI Sobrinho

JaIroAzi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem Medina

,1 vaga

NiI80n Gibeon

Bloco (PIIDBIP8Ct'P8L) .

AIoyslo Nooes F8IT8Ira
Asdrubal Bemee
DjaIma de AlmeIda ceear
Freire JlI1ior
GltvanFrelre
HenrIque Eduardo AIV'88
Joio Natal
José LuIZcierot
Nestor Duarte
SIvio Pessoa

AntoniO dos Santos
BenedIto de Ura

. Jairo Carneiro
Magno BaroeIar
Mussa Dení8s'
Neylopes'
0smirLi'na
Paes LandIm
~u1Be1ém '
RoIand~

VdlTllU' Rocha

PL

werl'lton Fagoodes Pedro Canedo

,Secretáila:Marla Ivone do Eaprrlo S8ntô
i..ocai: 'PlenárIo 13, sala P13, quartas-felras - 1011
Telefones: 318-6906 a 8907
Fax:' 31~2143

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
, . E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

. Presidente:-Henrique Eduardo Nvea (PMOO)
111 VIce-PresIdente: Freire..ltkior (PMOO)
2ll Vice-Prel!Jiden: MoiIés Bennesby (PSDB)
51! \IIC8-Pre8ident: Marcelo Déd8 (PT)

iIiu.... 8upIentN

PFL

Antonio dos sarms
AreceAy de Paula

José Lourenço
lEuLomanto

Mendonça FilIo
Osvaldo CoeIlO

Paulo Uma
Raimmelo Santos

Roberto Pessoa
SergIo Barcelos

VIImar Rocha

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Alberto GoIdman'
Anibel Gomes

Henrique Eduardo Alves
José PlnottI

José Priante
Moacir Micheletto.

PinheIro LancIm·
RicardO Rique
~Felipe
Wagner RossI

AryKara
Carlos ApoIinário
Hélio Rosas
lvandro Cooha Uma
Març8J Filho
João Almeida
Marcelo Barbieri
NanSouza
Pedrolrujo
Roberto VaIadão

Carlos Alberto
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marchezan
OctavioElisio
Roberto Santos
8aIvador Zimbaldi

Arolde de 0IveIra
Casar Bandeira
CoraucI SobrInho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Palio Bornhausen
Vic PIres Franco
1 vaga

AntonIo Carlos Pannunzio'
Eduardo CoeIlO

Fátima Pélàes
LucianO'Càstro
Marcia Marinho

Nareio Rodrigues
OdiIio Balbinottl

Renato Jotvlsaon
WeIson Gasperinl

Bloco (PTJPDTlPCdoB)

Decio Knop (POT) Esther Groesi (PT)
.ElIrrpedes Miranda (POT) ExpecIto Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (POT)
Joio Paulo (PT) Ivan vÍllente (PT)
TiIdeo SantIago (PT) JancIra FeghaII (PCdoB)
Udeon Bandeira (PMDB) Jaques Wagner (PT)



PSOS Bloco (PMDfWSD/PSL)

Bloco (PTI PDrl PCdoB)

CorioIando Sales (PDT) enio Bacci (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) JoanaDarc (PT)
Marcelo Déda (PT) MartaSuplicy'(PT)
Matheus SChmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
sergio Miranda (PCdoB) S8veriano Alves (PDT)
Silvio Abreu (PDT) WoIney Queiroz (PDT)

PPB

PL

Pedro'Canedd .Luiz BUaiz
.. . \, , . ~ , .

Setcretárlo: Sérgio Sampaio Contreiras deAI~
LocaI:l'lànáriQ. sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras·~.1·Oh'- ' .

Telef~: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
, : ; MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PràSidente: Ricardo Izar (PPB)
1ll VICS-Presldenltl: .Cunlíal.ima.(PPà)
2llVICS-Presldente: Celso RussomanO() (~SOB)
3ll ~Presldente: Luciano Pizzatto (PFL)

. rttulares Suplentes

PFL

PSB

· Raquel CBpiberIbe Gervásio Oliveira

S;ec~etário: Aurenilton Araruna de Almeida
LocaI: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 4a..feira, 10 horas

· Teléfones: 318-6929 a 6935 ' ..
• F=àx':318-2146

· , . COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

·Pre8id8nte: Simão 8essirn (PSDB)
111 'V'ic:e:Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
2il \tiC&Presidente: Fernando Zuppo (PDT) .

:3llVice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

TRuIa~ Sup~n~

PFL

Bloco (PTI PDrl PCdoB)

Freire Júnior
Inácio Arruda
Marcos Uma

Teté Bezerra
1 vaga

Ademir Lucas

Carlos Nelson
Marisa Serrano

. NanSouza
Oscar GoIdoni

1vaÍJa

Car!<?S MaÓno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

FernandO Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

DuilioPisaneschi

Antonio Balhmann
Le6nll::las Cristino
Vanessa Felippe

2 vagas

Alclone Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

PPB

PSDB

Antonio Brasil
José Chaves
Sirnara Ellery
Wilson Cignachi
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio

Bloco (PMDIW8D/P6L)

Adelson Ribeiro
C8Iso Russomanno
Rávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
Salomão Cruz

PSDB

Albérico Filho
Chicão Brigigo
Fernando Gabelra
Regina Uno
Remi Trinta

Gilney V\llIl8
Ivan Valente
Sérgio Cameiro
Socorro Gomes

Cunha Uma
Jaques Wagner
LuIs Barbosa
Ricardo Izar

· 'Ár!tonjo Geraldo
.Eliaeu Moura
.Mauro Fecury

· Murllo Pinheiro
R~rio Araújo

· Luciano Pizzatto

AroIdo,Cedraz
Célia Mendes

Marilu,GuimarãeS
O$ório Adriano

VIC. Pires Franco

Celso Russomano
Franco Montoro

José Carlos Lacerda
Marconl Perlllo

Max Roservnann
Roberto Rocha

Salvador 21mbaldi
VICeI'lte Arruda

1 vaga

Moisé$lIpnik.
Roberto Jefferson

NUson Gibson

., .Adylson t.Aotta
, . Benet(lto,Domingos

Bonifácio de Andrada
C1eonAncio Fonseca·

Jair BoIsonaro
.' ..LuIs Barbosa'

'Ricardo Barros'
WigbertoT~'

PSB,

PTB

José Carlos Aleluia
Laura~ro

Maria Valadão
Neiva Moreira
SameyRlho

Alexandre Cardoso

Adhemarde Barros Rlho
Augusto Farias .
Darci CoeIlO
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma ,
José Rezeni:lé
Prisco V\llIl8

Rodrigues Palma
VlC6Ilte Cascione

A1mino Affonso
Alzira Ewerton
EdsonSitva
Luiz MáxImo
Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra



Eduardo Coelho ..B. $á
Raimundo Gomes de Matos ~ COrlha
Simão Sessim Danllo de Castro
Welson Gasp8rlnI MárIo Negromonte

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

PP9

PTB

GiIney VI8Il8
3 vagas

WalterPlnhelro

Fernando ZUppo
J~Redecker

Luiz Mainardf
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Dilso Sperafico

Germano RigotlIo
Gonzaga Mata

JoeéChaves

Vicente C8scIone

Alzira Ewerton
.~VàJe

. Antonio Fei'
MoIsés Bennesby

VedaCrusius

.CunhilUma
Fetter J(inIor

João PizzoIaUi
Márcio AeinaIdo Moreira

PFL

PPS"

PTB

PSB

PSDB

AlvKJ8 de OliveIra
êarIos MelIes

João MelIãoN~
Luiz Braga

Pauderney AveIlno

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

ÉnlValdo Ribei!'o' ,
Herculano Anghlnettl
João Ribeiro
Lamartine PoseIIa

Luiz Eduardo Greenhalgh

GervásIo 0IveIra

Secretário: Márcio Marques de AraCIjo
Local: saJa 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDOSTRIA
E COMÉRCIO

Presidente: Rubem Medina (PFL)
111 VIce-PresIdente: Hugo Rodrigues da ClI'lha (PFL)
2ll VIce-Presidente: Neuto de Conto (PMOB)
3ll VIC8-Presldente: José CarlOs Lacerda (PSDB)

'TItu...... · SuDIent8'

Francisco Horta
. Uma Netto
MarlIu GuimarAes
PauloBauer
Rubem MedIna

Antonio' BalIvi1anh
CSndinoo UàtíOs .
JOsé éarlo6lacerda
Renato Johnsson

. Wilson CampQ8 .

1 vaga

Suplentes,

Aloysio Nunes Ferreira
Freire Júnior '

Marcelo B8rbierl AIdQ Ar,antes
Mário MàrtlriS .. Hugo RodrIgues da Cunha
Rita Camata João FassareIa

Marciabibilis,VI8Íl8

~dison Andrino . , ,
Nair XàvIer Lobo
Neuto de Conto.
OdacIr Klein

, , Paulo Ritzel
ÁJvaro Gaudêncio New· . . ,. ,

Laura~ro' •
Magno Bacelar

Osmir Uma
haga

F:ernando Gabeirà (PV)
Franco Montoro

Welson Gasparlni
2 vagas

PFL

'PSDB

Bloco (PMDSlPSDIPSL)

Fernando ZUppo Airton Dipp
José Machado Chico Vignante
Nedson MicheIeti João Paulo
VaIdecI OIveIra VAnlo dos Santos

PPB

João Mendes A1ceste Almeida
NelfJabur Darci Coelho
Ricardo Barros 2 vagas
SHvernani santos

P1B

Al>érico CordeIro 1 vaga

PV

Carlos MeIIes
Francisco Horta
Marllu Guimarães
Paes landim
V~marRocha

..
,Dalila Figueiredo
AavloAms
JoséAnfbal
Márcia Marinho
SebastIão Madeira

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

DeV~

'Geddel Vieira Uma
Gilvan Freire
'NHmárIo Miranda
:Roberto VaIadão

EmRlo Assmar (PPB)

SecretárIo: Ronaldo de OliveIra Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-felras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-7071n073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
PresldEl"lte: Pedro Wilson (PT)
til VIC8-Presidente: Agnelo QueIroz (PCdoB)
2l! VIC8-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
3ll VIce-PresIdente: Fernando Lopes (POi')

TItu......

Agnelo QueIroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
PedroWison

Alcides Modesto Israel Pinheiro
,Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes Ricardo Heráclio

PSB

1 vaga

Pedro Valadares



AntOnio do Valle
José A1demir
Maria Elvira
OdacIr Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

WIlson Cignachi
1 vaga

Suplentes

Dilceu Speraflco
, ,Felipe Mendes

João Mendes
Laprovit8 Vieira
, "2,WQ8S "

Basnlo Vin8ni
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
RonaIdQ Cézar Coelho

Simão Sesslm
'1~Qa

A1dir Cabral
Alvaro Gaudêcnlo Neto

Benito Gama
Expedito Júnior

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
VaIdomlro Meger

PFL

PP8

PSOB

TItulares

Augusto VIveiros
João Carlos Bacelar
JúIIocesar
luiz Braga
Manoel castro
0eórI0 Adriano
Rogério SIlva
saulo Queiroz

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

AdeIson SaJvador
EdInhoBez
Gennano Rigotto
Gonzaga Mofa
Hennes ParcIaneIIo
Jurandyr Paixão
Lurs Roberto Ponte
Pedtó Novais

. Ar! Magalhães
· DelfIm Netto

Augusto F8rias· Fatter Junior
DoIores Nunes Julio Redecker
José Unhares Osmar Leitão

, '1 Vaga .' , Sergló Naya

ClaudIo Chaves
Jaime F8mandes

Jairo C8me1ro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

AnIvaIdo Vale
AmaIdo Madeira
Fernando Torres
Flnno de castro
Luiz CarlosHa~

· Roberto Brant

DaRia i=lgueiredo y~ Cruslus

•-Eduardo Coelho Bloco (PTIPDTJPCcIoB)
Marous VIcente, .

0smanI0 Pereira . .Jmando RIbas CarI (POT) Corlolanci SaJes (POT)
~~ Jaime MaJ1Ins (PFL) João FassareIla (PT)

José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da ConcelçÂo Tavares (~ Luiz Gushiken (PT)
.TaJvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda'(PT)
Vanlo dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

Carlos San18n8.
, Humberto Costa (PT)
LIndberg Farias (PCdoB)

Luiz DúriO'(POT)
Mari~ú.aura:(Ml

DjaIma de AlmeIda cesar
. EdInho Aralljo

José Luiz CIerot
RIta camata

Wagner RossI
7é Gomes da Rocha

PP8

PSDB

AdemlrCuma
Betinho Rosado
Costa Ferreira
ExpedIto JOOlor
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

J;iloco (PTI PDTI PcdoB)

Eslher Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro o/lIson(PT)
~ GpmydEl(PCdoB)
WoIllfW QueIroz (POT)

AdemIr Lucas
Alexandre Santos
F1avloAms
João Fauslino
Oswaldo SoIer

AugustO Naldes
BOnifácio de Andrada
Eurico Miranda
MarIodeOtivelra '

Bloco PMDBJPSDIPSL)

João Thome Mestrinho
Maria Elvira
Marlsa Serrano
Mauricio Requião
PedroVves
8everiano Alves (POT)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quarfas-felras - 10
horas
Tefefones: 318·7024 a 7026

cOllssAo DE EDUCAÇAo. CULTURA
E DESPORTO

PresIdente: 8everiano Alves (POT)
111 VIce-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
211 VIce-Presidente: EstherGrossI (PT)
311 VIce-Presidente: Maur(cIo Requlão (PMOB)

Tftu.... SUplentes

PFL

PTB PTB

Aéclo-de Borba (r::'PB)

PSB
l;Jaulo CordeIro P~uJo Mourão (PSDB)

silvio Torres (PSOB)
Augusto Carvalho (PPS)

Felix Mendonça

·SecretárIa: Maria Linda Magalhães
Local: 'PlenárIo .. .;.. quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-69601'698916955

.ÃJvarp V~le (PL) Gonzaga Patrlota,

Secretária: CélIa Maria Oliveira
Local: - quartas-feIras - 10:00h
Telefones: 318-69OO1690517011fl012

COMISSÃO DE FINANÇAS-E TRIBUTAÇAo
PresIderite: LUiz Carlos Hauly (PSOB)
111 VICe-Presidente: AnivaJdo Vale (PSOB)
211 VIce-Presidente: Adelson SalvBdor (PMOB)
311 Vlce-Presidente:'Augusto VIveiros (PFL)

JoioColaço

Eujáclo Simões

PSB

PL

Fernando Lyra

.Va1tfémar Costa Neto



Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (POT)
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zlca
Fernando Lopes (POr) Luiz Alberto
Paulo Bemardo (PT) Nimário Miranda

PPB

COMISSÃO DE FISCAlIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
111 VICe-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
211 VICe-Presidente: José CoImbra (PTB)
311 VICe-Prllsidente: José Carlos Vieira (PFL)

TItula.... Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Pauderney Avelino

Bloco (PMOBJPSDIPSL)

PPS

Jorge Tadeu MudaIen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: VaIda O. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-694416946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Luiz Piauhylino
.Octavio EHsio

Páulo Feijó
Vdtorio Medioli

Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes
1 vaga

JulioC9sar
Murllo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Nelson Marquezelli

DérCioKnop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Uma (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

A1bertoGoIdman
Oilso Speraflco
Marcos Uma
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Oipp (POT)
Fernando Ferro (PT)
José Mauiicio (POT)
Luciano Zlca (PT)

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oanilo de Castro
MoIses Upnik (PTB)
1 vaga

E1iseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santàna de Vasconcelos
Raimundo Santos

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Dejandir Oalpasquale
EdinhoBez

Oscar Andrade
Sirnara EIIery

1 vaga

Fausto Marte/lo
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

José Borba

Adauto Pereira
Jaime Martins

LimaNetlo
Marcos VInIcius
UrsIclno Queiroz

Alexandre Santos
Arlhur Virgilio

Csndinho Mattos
LulzFemando

Silvio Torres
Wilson campos

Antônio Brasil
João Natal

Luis Roberto Ponte
Silas Brasieiro

Silvio Pessoa

Adylson Motta
Antonio Jorge

.Herculano Anghlnetli
Jair Soares

PSDB

Benedito DomIngos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Corres

Cipriàno CorreIa
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
RommeIFeijó

CoIbert Martins
·Confucio Moura
Fernando Oiniz
João Magalhães
Rubens Cosac

PL
Valdemar Costa Neto Giovannl Queiroz (POT)

8ecretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira -10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Flavio Derzi (PPB)
111 VICe-Presidente: Jorge Tadeu MudaJen (PPB)
211 VICe-Presidente: Antonio Feijão (PSOB)
311 VIce-Presidente: Airton Dipp (POr)

TItula.... Suplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente:
111 VIce-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
211 VICe-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
311 VICe-Presidente: José Thomaz Nooõ (PSOB)

TItula.... SupJen~ .

PFL

José Coimbra

Antonio Jorge (PPB)

PTB

1 vaga

Elton RohneIt

Aldir Cabral
AntOnio Ueno
AraceIy de Paula
AroIdo Cedraz
Átila lins
Benito Gama
Ciro Nogueira
LeurLomanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppiori·
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos BacaIar

Luciano Pizzatto
Luiz~eira

RogérIo Silva
SameyFilho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDBlPSDlPSL) Titulares Suplentes

PL

Fernando Lyra Alvaro Valle

S8cretárIa: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário. sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feio
ras -10 horas .
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSAo DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMrUA

Pr8llldente: VIcente Arruda (PSDB)
111 VIce-Prealdente: Tuga AngeramI (PSDB).
2lI Vlce-PresIdente: Cláudio Chaves (PFL)
3lI Vice-Presidente: AIcione Athayde (PPB)

Haroldo Lima Carlos Cardinal
Helio Bicudo Eduardo Jorge
JoanaDarc Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken José Genonlo
Miro Teixeira Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado Matheus SChmidt
RenanKurtz Sérgio Carneiro
Sandra StaJting Tilden Santiago

PPB

Adylson Motta Enivaklo Ribeiro
Alceste Almeida Jofran Frejat
Jair BoIsonaro Jorge Tadeu MudaJen
João P1zzo1atti José Rezende
José Teles Salatiel Carvalho
MárIo Cavallazzi Sérgio Naya.
Ushitaro Kamla 1 vaga

PTB

Leopoldo Bessone Etevalda Grassi de Menezes
Pedrinho Abrão José Coimbra

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heraclio

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Armando Costa
Chicão Brigido

CoIbert Martins
Genesio Bemardino

João Henrique
PedroVves
Regina Uno
Remi Trinta

1 vaga

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bernardo

SiMoAbreu
Teima de Souza

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
RoIand Lavigne

2 vagas

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
2 vagas

José Egydio

Alexandre Cardoso

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

5ebastião Madeira
2 vagas

Duilio P1saneSchi
Etevalda Grassi de Menezes

PPB

PTB

PFI-

PSB

PSDB

VIcente Andre Gomes

Luiz Buaiz

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
MárcIa Marinho
OSmanioPereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
VICente Arruda

Armando Abilio
Darcisio Perondi
EIcione Barbalho
José A1demir
JoséPlnotti
Lidia Quinan
Rita Camata
saraiva Felipe
Teté Bezerra

AJcione Athayde
AmaJdo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
NiIton Baiano
Sérgio Arouca

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
EuJerRibeiro
lbere Ferreira
Jonival Lucas
Marcos Vinfcius de Campos
Ursicino Queiroz
1 vaga

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa

.Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Edison Andrino
Hélio Rosas

Jurandyr Paixão
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto

Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves

1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Athur Virgnlo
ERas Murad
FeuRosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
JoséAnfbal
José Thomaz NonO

Bloco (PTI PDTIPCdoB)

Cláudio Cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
GenésIo Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
RobsonTuma
Wagner Ross/



Bloco (PT, PDT, PCdoB)

AgneIo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCcloB)
Chico Vigilante (PT) Gilney VIana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) WaJdomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

SecretárIa: Miriam Maria Bragança Santos
Local: PIOOário, sala 9, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBUCO

Presidente: 0svak:I0 BloIcbI (PTB)
111 VICe-Presidente: ArlindO Vargas (PTB)
211 Vice-Presidente: Jair MenftQueIi (PT)
311 VICe-PresIdente: Z8ire ReZende (PUDB)

~~~ ~~n_

PFL

Bloco (PIIDBlPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PCdoB) José Mauricio (PDT)
Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

De Velasco
Hermes Parcianeilo

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Amon Bezerra
BasRio Villani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nicias Ribeiro
OIavioRocha

Oswaldo SoIer

Affonso Camargo
Biseu Resende

Francisco Rodrigues
José Uendonça Bezerre

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto Fontes
ZilaBezerra

PPB

PSDB

Bloco (PIIDBJPSDIPSL)

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edlnho Araújo
João Heriiique
Mário Martins
Marquinho ChedId
Mauro Lopes
Moreira Franco
Rona1doPerim

Leônidas Cristino
Mareus VlCellte
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
PedroHenry
Roberto Rocha
Vrttorio MedioJi

BaJbosa Neto (PUDB)
Célia Mendes
JalroAzi
João Tota (PPB)
l:aeI Varella
Oscar GoIdoni (PUDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
1 vaga

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PUDB)
111 VIC&.Presidente Edinhp Araújo (PUDB) .
211 Vice-Presidente JoãO Maia (PPL)

. 311 VICe-Presidente Leonidas Cristino (~DB)

~Iarea SUplentes .

PFL

Armando AbRio
De Velasco

João Almeida
Valdir CoIatto

2 vagas

AmaIdo Madeira
Domingos Leonelli

Feu Rosa
Tuga Angeraml

1 vaga

ArI Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel castro

Osmir Uma
PauloBauer

RobérIo Araújo
Werner Wandei"er

Arindo Vargas (PTB)
Joio MelIão Neto
Mendonça Filho
Milton Uendes (PT)
VaIdomiro Meger
ZilaVezerra

PSDB

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
VaIdenor Guedes

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano castro
Wilson Braga
1 vaga

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
PInheiro Landim
Sandro Mabàl
Z8ire Rezende
1 vaga

0svaJd0 BioIchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Bando Guimarães
Davi Alves Silva
Colores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

AIceste Almeida
Fausto Marte/lo

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Duilio Pisaneschi
SecretárIa: TaJita Veda de Almeida Philemon Rodrigues
Local PlenárIo sala 11, terças-feiras, quartas-feIras, e quintas-fie-
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987169901700417007 Gonzaga Patriota

PSB

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



PL

José Egydio Welinton Fagundes
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário saIa 11, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Autor: Ricardo Her6cllo
• outros

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À'PROPOSTA DE 'EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, ÇlUE -ACRESCENTA PARÁGRAFO

UNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposlçio: PEc-8195

Presidente: Sandro MabeI (PMDB)
1l! VICe-Presidente: José Aldemir (PMDB)
2l! VIce-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3l! VICe-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

TItulares Suplentes

Suplentes
Bloco (pFiJPTB)

Ciro Nogueira Carlos Alberto Campista
Cláudio Cajado Corauci Sobrinho '

Ciro Nogueira Hilário Coimbra Roberto PeSsoa
Cláudio Cajado Ricardo Barros 2 vagas

José Rocha
Nelson Marquezelli PMDB

1 vaga
José Aldernir Albérico F~ho

Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Armando Costa ' Sandro Mabel 1 vaga
Moreira Franco
Zaire Rezende PPB

Eurico Miranda Roberto Balestra
Felipe Mendes, 2 vagas

Flávio Derzi 1 vaga
Jarbas Lima

1 vaga PSDB

Alexandre Santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Eduardo Coelho

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

PT

Fernando Ferro JoãoC9ser

Marcelo Déda
José Pimentel Milton Mendes

Sandra Starling PDT

1 vaga José Maurício
Enio Bacci

Bloco (PUPSD/PSC)

Expedito Júnior
Pedro Canedo Eujácio Simões

PDT

PT

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgmo

PSDB

PPB

Bloco (Pl/PSOIPSC)

ÁtHaUns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Bloco (PFLJPTB)

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Proposição: PEc-2J95

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1l! VICe-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3l! VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TItulares

PMDB

COMlssAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO
Ni2-A, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇAO

AO ARTIGO 62 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Eujácio Simões

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Hélio Bicudo
Milton Temer

Coriolano Sales

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-6874n067

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066



Bloco (PPBlPL)

Corauci Sobrlmo
E1iseuResende

Fátima PeIaes (PSDB)
Robério Aralljo

Bloco (PMDIWSDIPSI.IPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Mendonça F~ho

Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

eresidente: Mendonça Filtib (PFL)
111 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
~Vice-Presldente: Eurico Miranda (PPB)'
3ll VICe-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMOB)

~Ia~ Suplentea

Bloco (PFUPTB)

.João Almeida
Roberto Valadão
TetéBezerra

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO UrNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
. EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Prop08lçio: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gowêa (PFL)
2ll VICe-Presidente: Cunha Lina (PPB)
3ll VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

~~~ S~~

PFLIPTB

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NS! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
.ESTADUAIS, DISTRITAL.E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 .Autor: José Janene
Costa Ferreira

Lael Varella

GilneyVI8Nl
Ivan Valente

Alzira Ewerton
Carlos Airton
JoséEgydio

Suplentes

CorIolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo. de Castro

1 vaga

PDT

PT

PSOB

Bloco (PFLIPTB)

Affonso Camargo
Chico da Princesa

PSB
1 vaga ~Msioa~ra

secretário: José Mana Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 40, DE 1995,.QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposlçio: PEc-4OI95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
111 VICe-Presidente: Alberto Silva (PMOB)
2ll VICe-Presidente:
311 Vice-Presidente: Leõnidas Crlstino (PSDB)
Relator:

Titulares

Matheus Schmidt

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Fernando Ferro
Sandra Starling

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Eujácio Simões

AroIdo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça ~zerra

Roberto Fontes

PMDB

Carlos ApoIinárlo
Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Carlos Airton
EmRioAssmar

Pedro Valadares (PSB)

PSOB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

POT

~nio Bacci

Bloco (PLlPSDlPSC)

Francisco Horta

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Antônio Brasil
2 vagas

Airton Dipp

João Paulo
1 vaga

Carlos Meles
Hilário Coimbra
Osmir Uma
Paulo Gouvêa

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant



Paulo Bomhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Rommel Feijó

Joio Fassarella
Joio Paulo

PT·

PDT

1 vaga

2vages

Bloco (PPBIPL) Matheus Schmidt Coriolano Sales

PSB
~~~~~ 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NII 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

ProposIçio: PEc-43195 Autora: Rita camata • outros

Presidente:
111 VICe-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
21! VICe-Presidente: RommeI Feijó (PSDB)
31! VICe-Presidente: Ro~rto Fontes (PFL)
Relator: ~rto Fontes (PFL)

~~~ ~~n_

Bloco (PFUPTB)

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
5andro~1

2 vagas

Abelardo Lupion
A1dir cabral
Augusto VIVeiros
Carlos Magno
.José carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

~oposlçio:PEC-46J91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente:Aug~Viveiros(PFL)

111 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
21! VICe-Presidente:
31! Vice-Presidente: Fausto Martelo (PPB)

. Relator: Hélio Rosas (PMDB)

T1tu~~ Sup~n_

BlOco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Hesiander

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

AmaIdo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

VlCef1te André Gomes

PT

PDT

PSDB

serafim Venzon

Nilton Baiano
2 vagas

AntOnio carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

eartos santana
João Coser

DuRio Pisaneschi
Raul Belém
R~rto Fontes
Wilson Cunha'

João Almeida
Wagner Rossi
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Confúcio Moura
2 vagas

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Megei' (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
FeuRosa
2 vagas

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PSDB
Herculano Anghinetti (PPB)

Mário Negrornonte
Nélson Otoch

sebastião Madeira
FeBpe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

PSDB

Benedito Guirnaiães
Osvaldo Reis

1 vaga
Hélio Bicudo
NlIrnário Miranda
1 vaga

PT
Marta Suplicy

Milton Mendes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

RávioAms
Paulo Mourão Euripedes Miranda

PDT

Magno Bacelar (PFL)



Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota AdeIson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: AngeIa Mancuso
Local: Serviço de ComI8sões EspecIaIs: Ane'xD" -Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nt 57,
DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO-
(VOTO FACULTATIVO)

PropoeIçIo: PEc-57J85 Autor: Emeraon Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente: OrcIno Gonçalves (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
~ VICe-Presidente: BenecIto GuimarAe8 (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

TltuIarM 8upIentM

Bloco (PFIJPTB)

SecretárIo: FrancI8co da SIlva Lopes FIlho
Local: Serv. Com. Eap. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO Nt
81-A, DE 1995, QUE -CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUIÇAo DE COMBUSTfVEIS ÚQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPrnNCIA DA UNIAo, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS-

~: PECo81J85 Autor: Marcelo TeJxe'...
PresIdente: Jo8é Carlos CoutInho (PFL)
111 VIce-Presidente:
2l! VICe-Presidente: MarIo Negromonte (PSDB)
311 VIce-PresIdente:
Relator:~ Paullno (PMDB)

TItu...... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

WIson Braga (PSDB)

Bloco (PUPSDn'SC)

De Velasco

Ar8I:;ety de Paulr
BenedIto de Ura
Expedito Júnior
Vanessa FeIippe

PMDB

SilvIo Abreu

JoséEgydIo

JI1IIo César
MarIa Valadio

Mendonça FIlho
Roberto Fontes

An1I;eIy de Paula
ChIco da PrInce8a
Coraucl SobrInho
DuIRo Pi8ane8chI
EII8eu Resende
JonIvaJ Lucas
José cartos CoutInho

Alberto Sllva
Anlbel Gomes
AntOnio Brasil
CarIoa Nel90Il
Roberto Paulino
1 vaga

PMDB

PP8

Betlnho Rosado
José Carlos NeluIa

Uma Netto
MurlloPlnhelro

Werner Wanderer
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

João AlmeIda
Mauro Lopes
Orolno Gonçalves

AIzlra Ewet100 (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
VIcente Arruda

João FassareIla
S8ndraStarling

Ma1heus SChmIdt

PP8

PSDB

PT

PDT

oarcralo PerondI
Ud80n BandeIra

1 vaga

3 vagas

Celso Ru88omanno
1 vaga

JoAoPaulo
1 vaga

CorIolano 8aIes

Basllo Villanl
8alatleI Carvalho
3 vagas

AntOnIo FeIjão
LeOnldas Crl81Ino
MárIo Negromonte
Paulo FeIjó
1 vaga

cartos Santana
FemancIo Feno
Luiz MaInardi

PSDB

PT

PDT

João PizzoIattl
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

Cunha umá (PPB)
Marconl Perlllo

2 vagas

João cOser
Luciano ZIca

Teima de Souza

EujácIo Simões

1 vaga

Bloco (PLIPSIM'SC)

Bloco (PSBIPIIN)

José Mauricio
1 vaga 1 vaga

GervásIo Oliveira Francl8co Horta

PL

Airton Dipp
Fernando Lopes

EujácIo Simões



Fátima Pelaes
OIávio Rocha

8aIomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

NanSouza
Roberto Paul/no

1 vaga

HUárIo CoImbra
Magno Bacelar

RaImundo Santos
Zila Bezerra

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

PT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Bloco (PFLJPTB)

NicIas Ribeiro
Oswaldo SoIer
ZuIaiê Cobra

CoohaUma
Francisco SIlva
Lamarllne PoseIIa

COMlssAo E$PECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlÇAo NR
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NovA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUIÇlO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

PropoaIçio: PEc.89195 Autor: Nlclas RIbeiro

Presidente: Adelson 8aIvador (PMDB)
111 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
211 Vice-Presidente: ClIlha Uma (PPB)
311 VICe-Presidente: ZuIalê Cobra (PSDB)
Relator:

TltuIare8 Suplentes

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gllvan Freire

Cláudio'C8jado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
VaIdomIro Meger

Luiz Mainardi
1 vaga

Ricardo Heráclio

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
,1' V8Q!1

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

PSB

PPB

PMDB

Pedro Valadares

PCdoB

Haroldo Uma Socorro Gomes

Secretárla: Angela Mancuso
Local: servo Com. EspecIaIâ Anexo li, S8Ja 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISslo ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTrrUIÇlO Ni84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇAO DA ILHA DE MARAJÓ)

PropoIIçio: PEc-8W1 Autor: Nlclu RIbeiro

Presidente: Carlos Alberto
111 VIce-Presidente:
211 VIce-Presidente: AnIvaIdo Vale (PPB)
311 Vice-Presidente:
Relatora: EIcione BarbaJho

TltuIare8 Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murllo PInheIro
OsiTllrUma

EIcIone Barbalho
0IávI0 Rocha (PSDS)
1 vaga

AnIvaIdo Vale
Benedito Guimarães
RaImundo Santos (PFL)

Gérson Peres
.2 vagas

Luiz Durão

Bloco (psBlPMN)

AdeI90n SaJvador (PMOB) 1 vaga

Bloco (PIJPSOJPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretárlo: Francisco da SIlva Lopes FHho
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, S8Ja 169-B
Telefones: 318-706317555 '

AntOnio FeIjão
Arthur Virgllio

Paulo Rocha
1 vaga

WoIney Queiroz

PSDB

PT

PDT

AécIo Neves
1 vaga

, ,., Adão Pretto

AJcIdes Modesto

Wilson Braga

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, S8Ja 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISslo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO Ni96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFlCAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

PropoIlçio: PEc-96192 Autor: Hélio Bicudo
e outros

Presidente: Wagner RossI (PMDB)
111 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
211 VICe-Presidente:
311 VIce-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo C8rne1ro (PFL)



Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

M8rc0sLima
MárIo Martins

Nair Xavier Lobo
1 vaga

Confúcio Moura
lvandro Cunha Urna

1 vaga

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

PhIIemon Rodrigues
. 1 vaga

Anlbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavlgne
Vanessa Felippe

Bloco (PMDBIPSDIPSlJPSC)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
1RVIce-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2lI Vlce-Presldenle: MYtson Motta (PPB)
3!1 Vlce-Presldente: Jovair Aranfes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItu...... SuplentM

Bloco (PFLJPTB)

Suplentes

Antônio dos santos
'Átila Uns

Benedito de Ura
JoAo Iensen (PPB)

Leur l.ornllnto
Paes Landim

Phllemon Rodrigues

muI.....

PMDB

AsyKara
Gnvan Freire
João Magalhães
José Luiz C\erot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Bloco (PFLIPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio cajado
Corauci Sobrinho
Jairo cameiro
PaasLandim
Vtc:ente C8scIone
1 vaga

PPB Bloco (PPBIPL)

Miguel Rossetto
NecIson Micheletl Renan Kurtz

Pedro Wilson

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Uma
Prisco Viana

Nelson Otoch
Renato Johnsson
VIcente Arruda
Zulaiê Cobra

José Genorno
Marcelo Deda
Milton Mendes

PSDB

PT

Alzira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

Daniio de Castro
Luiz P1auhyllno

Paulo Feljó .
Wilson Braga

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Niclas Ribeiro

Arlindo Chinaglia
WaIdomiro Fioravante

PSDB

PT

PDT

PSB

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Antônio Feijão
Amon Bezerra
0Iávi0 Rocha

Eduardo Jorge
Humberto Costa

carlos cardinal

Átila Lins
Hilário Coimbra

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo II,SaIa 1~9-B

Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
N!l133, DE 1992, QUE -ACRESCENTA

PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL-

(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)
ProposIçio: PEC-133182 Autor: N/elas RibeIro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
112 VIce-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2lI VIce-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3!1 VIce-Presidente:
Relator: salomão Cruz (PSDB)

TItula....

Haroldo Uma

Coriolano Sales
Matheus SChmldt

PDT

PCcIoB

De Velasco

Aldo Arantes

~ioBacci
Silvio Abreu

Bloco (PUPSIWSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l128, DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO À

ALfNEA -C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
. CONSTITUiÇÃO FEDERAL-.

(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposlçio: PEC-128195 Autor: Nlclas RIbeiro



VIc Pires Franco João Ribeiro (PPB) lvandro Cunha Uma
1 vaga MurIIo PinheIro José Luiz C1erot

PMDB
Lliz Fernar:Klo (PSDB)
1 vaga.

Ant6nIo BrasI Luiz Fernando (PSDB)
ConfúcIo Moura OIávlo Rocha (PSDB)

Costa Ferreira (PFl)João Thomé MestrInho 1 vaga
DoIores Nunes

PPB Gerson Peres

Carlos Airton Benedito Guimarães Ibrahim Abi·Ackel

Jair BoIsonaro RogérIo SIlva (PFL) PrlscoVtan8

VaIdenor Guedes 1 vaga

P8DB Danilo de Castro

Robério Araújo (PPB) Sebastião Madeira RobérIo Araújo (PPB)

Tuga Angeraml 1 vaga VIC6I1te Arruda
1 vaga

PT

Jorge Wilson (PPB)
J~Priante

Nie/as Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
WeIson-Gasparlnl (PSDB)

P8DB

Ezrdio Pinheiro
João Leão

saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Claudio Chaves
Duma Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins

PDT

Presidente: RobertoJ~ (PTB)
111 VICe-Presidente: Ursicino QueIroz (PFL)
2lI VICe-Presidente:
Relator: Darcfsio Perondi (PMDB)

TItulares Supl8nt8s

Bloco (PFLJPTB)
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jairo Âzi,
Marcos Vinfclus

Cidlnha Campos
Silvio Abreu

Bloco (PlJPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco
Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Adelson S8!vador (PMDB)
PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Urna

SecretárIa: Ângela·Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais lwJxo li, Sala 169-B
Telefones: 318·706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARnGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVê

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS fl-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Propoelçio: PEC-169J93 Autores: Eduardo Jorge

. e Waldir Pires

Ivan Valente Hélio Bicudo
MarIa Supllcy Marcelo Déda

1 vaga

GIovannl QueIroz

Edlntlq Araújo
João Natal

AroIdo Cedraz
Jaime Femancles

Luiz Braga
PhIIemon Rodrigues

SaJomAo Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1.vaga

PDT

PMDB

Bloco ~PFI.JPT8)

Bton RohneIt

1 vaga

Bloco (PI.JPSD'PSC)

ExpedIto Júnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Raquel Capiberibe GervásIo Oliveira

Secretária: EcIa CalheIros
Local: Serv. EspecleIs - Anem 11- Sala 169-8
Telefones: 318-7062617067

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO
ARnGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
PropoaIçio: PEC-151113 Autora: Cld1nha campos

PresIdente: VIcente CascIone (PTB)
111 VIce-Presidente: AIoyslo NLIl8S Ferreira (PMDB)
2lI VICe-PresIdente: VIcente Arruda (PSOB)
3lI VIce-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi·AckeI (PPB)

TItu.... Suplentes

Adauto Pereira
Ant6nio Geraldo
JalroAzl
VIcente CascIone
Wilson Cunha
2 vagas

GIneyViana
1 vaga

Noys/to Nunes Ferreira
Gilvan Freire



VaIdomIrr1Meger
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

José Teles
2 vagas

João Menão Neto
Rubem MedIna

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

~~~~ ~oo~

José Luiz C1erot Paulo RitzeI
Marqulnho Chedld Roberto Paulino

José Coimbra Costa Ferreira
,Luiz Moreira " Rogério Silva
MalUly Netto •

Anibal Gomes
EIcIone Barbalho

Rita Camata
3 vagas

PMDB

Armando Ablio
ConfI1cIo Moura
Darof8lo PerondI
Joe6 PInotti
SaraIva Felipe
1 vaga

Roberto JeffenIon
UrsIcino Queiroz
V....FelIpf)e

PSDB
AdyIeon Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Mo8cyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PPB
AIcione Athayde
Fausto Martello

TaIvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

Antônio Carlos Pannunzio
2 vagas

PT

Arthur VirgRlo
Celso Russomaooo

Oswaldo SoIer

SeratIm Venzon Giovanni Queiroz
VIC8Ilte André Gomes Wilson Braga

Bloco (PI.IPSIWSC)

Ltiz BuaIz Pedro Canedo

Bloco (PSBJPMN)

PCdoB

AgneIo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. E8peciais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N2169-A, DE 1995, QUE -DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Propoalçio: PEC-16W5 Autor: Fernando Gomes

PresIdente: Darcfsio PerondI (PMOB)
l'VIC&Presidente: José Luiz C1erot (PMOB)
2l! VIC&Presidente: José TeJes (PPB)
3l' VICe-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
Relator:

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Ãraújo (PPB)
Sebastião Madeira

José Machado '
Tilden Santiago

carros Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro MabeI
-Z'vagas

,Matheus SChmidt

,··Jalme Femandes
João Carlos BeceIar

José Carlos Vieira
José MendonÇa;E3àierra

; . MauroFêcury
RodrlgU8$'Pahna

1 vaga

PDT

PMOB

Bloco (PFLJPTB)'

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
EIcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

PSB
Nilson Gibson Boscó França (PMN)

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li,.Sala 169-B
Te!efoÓe: 318-706317055'

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
APROPOSTA DE EMENDA A "

CONSTITUiÇÃO Ni'173 DE 1995; QUE
MODIFICA O CAPITuLO DA-ADMINISTRAÇAo

PÚBLICA, ACRESCENTA.,.ORMAS As
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORM~S D~.TRANSIÇÃO

Proposição: PEC-1731'95~:p~I;lc~

Presidente: João MellãO lÍIéto'(PFL)
12 VICe-Presidente:, Hygo Rodrigues daCLlO~ (~FL)
2S! VIC&Presidente: ' ' "-- "-
3l' VIC9-Presidente: Vadão Gomes tPPB)':
Relator: Moreira FrarteO (PMOB)

TItulares 'Suplentes

José Mauricio

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Alexandre Ceranto
AntOnio Geraldo

Suplentes '

PT

PDT

PSOB

Bloco (PFUPTB)

Tltul.....

Alceste Almeida
Célia Mendes

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

C8clCunha
Jovalr Arantes
0amAnI0 Pereira
1 vaga



....(PIJPIIWIC)

Suplentes

Elton RohneJt
Jonival Lucas

JOsé Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

carlos Nelsoh Hélio Rosas
José Luiz C1erot LrdIa Qulnan
José Prlante Paulo LU8toIa
Jurandyr Paixão Rubens Co8ac

PPB
EnlvaIdo Ribeiro Felipe Mendes
João PizzotaUl Fetter JClnIor
Laprovlta Vreira flávio DerzI
Paudemey Avelino VadAoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB
Firmo de Castro Fernando Torres
Luciano castro Veda Cruslus
Luiz cartos Hauly 2 vagas
Roberto Brant

PT
Maria da Conceição Tavares José Machado
Vênia dos Santos MIguel Rossetto
1 vaga Paulo Bemardo

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Sctvnidt Fernando Zuppo

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Horta Eujáclo SIm6es

.BIoco (PSBJPMN)

Ricardo Heráclio 1 vaga

PCdoB

Haroldo Uma SérgIo Miranda

secretária: MaJ1ene Nassif
Local: Serv. Com. Especlals - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1994,QUE·ACRESCENTA

PARÁGRAFOS~ E 72 AO ARTIGO 8' DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUN,ÇÕES APUCADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES·

Proposição: PEC-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMOB)
19 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMOB)
2!l VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSOB)
32 VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Osmir Lima
Paes Landim
'Paulo Heslander
1 vaga

1 vaga·

Nilson Gibson

Fernando Zuppo
SIJvIci Abreu

Antônio Brasil
EdinhoBez

Betlnho Rosado
Jaime Femandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Uma
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

,.-' 1 vaga....
ANoDlrll AIzIra Ewerton (PSOB)
GeJIan ...... LucIlIno Castro (PSDB)

JIIr"'.-0 M6rdo AeInaJdo MoreIra
.....CIrnpat MárIo cavallazzi
v.dIDGoR.- PrIsco VIana...
--~

Alexandre santos
LeOnIdII CIIIIno JoAOLeão
AobIIIo lrInI Marconl Perfilo

'VIII 1 vaga

"MII'CIIo DIeta Ivan Valente
MlltaLan Miguel Rossetto
,......Iouza WaJdomIro Fioravante

"'(Pat'IIN)

8Ii1IIo GIna
E1IIIu A•••neM
F4Ix MllldoIl;II
"'-DIrIIII
Paulo COrdIIro
PauIoIJrna
RublmMlch

PCdiII
~QuIIIQI Aldo Arantes......................
LocII: IIIY. Com; 1Ip. -~".SIIIu 169-Br.... ,.....,4/7OI7

cc.ulo ESPECIAL
. DUTNDA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DlIMINDA ACONSTlTU!ÇÃO N2175,
"1-'QUI-ALTlRA OCAPrruLO DO

.TIIIATRlBUTARIO NACIONAL·

",,"111':...,.. Autor: Podtr executivo

PNlldllIII: JufIndJr PIIIIIo ePMOB)

" VioeoPrIIIdIIIII:
• VIceoPr••ldInII:
• VIctoPr : JoIo PIaoIIItI ePFL)
AIIIIor: DImII (PFL)

1IIuIIrM SUplentes

1Ieoo(PFUPTB)



PT8

Vicente Casclone ChIco da PrIncesa

8ecnltárIa: MarIa do Ampero Bezerra da Silva
Local: serv. Com. E8peciBIs - Anexo li, Bala 169-8
Telefones: 318-755517063

COIIlSSAo ESPECIAL'
DEsnNADA A PROFERIR PARECER APEC
Nl338-A. DE 1198, QUE -DISPOE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES-
(REGIME DOS MILITARES)

~ PEC438111 Autor: Poder Executivo
PI98Ideme: Sftas BratIelro (PMDB)
11 Vlce-Presldell.: liMo Rolas (PMOB)
2"Vlct-Pre8idente: VaIdenor GuedeI (PPB)
311 VIce-Pr88ldeme: AntOnIo FeIjAo (PSOB)
ReIab: Wemer Wanderet' (PFl)

TItu.... SUplentes

BIoco~)

Darci Coelho
2 vagas

De Velasco
Fernando DinIz

Marqulnho ChedId
Sandro MabeI

2VlQ1S

Elton RohneIt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreim
Robem Pessoa

BIoIco (Pr. PDT. PCdoB)

Fernando Ribas CarIl
SandrÍl Starfing
VaIdeci OIlve1m

PPB

AntOnIo do Vale
AsyKara
HélIo Rosas
0rcIn0 Gonçalves
SlIaa BrasIeIro
SImara EIery'

Abelardo LupIon
MarIa VaIadIo
0Ióri0 Adriano
PaeaUnlim
SérgIo BarceIlo&
VIcente C8IcIone
Werner Wanderer

Bloco (PMOBJPSDIPSL)

BonIfácIo de Andrada
DavlIMs SIlva
Jarbas Urna

F~ZUppo

JoenaDarc
Luciano ZIca

1 vaga Raquel CeplbeIIJe

8ecIeUItO: SIMo SouIllda~, ,'o \. ,

Loc8: Serv. Com. E8pecIeII, AneJíO., 8llIIBI 188-B
TeIeIonea: 318-7061f7082

COMISSlo ESPECIAL
COMISSAo ESPECIAL DElnNADA '"

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOÉS,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CON8TITUIÇlO'" 310, de 1H8,
QUE -ACRESCENTA ALfNEA -D-

AO INCISO I DO ARTIGO 105
DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

PropoIIçAo: PEc-32CW8 AuIor: MATHEUS SCHMIDT
Pr8IId8nte: GIIvan Freire (PMDB)
11 VIce-PreIIdente: WeIllon GBIper:i1I (PSDB)
Relator: Paulo Urna (PR.)

~ ........
PR.

PMDB

1-qK8ra RIta camata
EIcIone B8rb8Ilo 2 vagas
Roberto VaIadIo

PPB

Augusto N8fdes AnIvaIdo Vale
JaIr BoIIonaro AmaIdo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB
Tuga AngeIamI FeuRosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GIneYViana InécIo Arruda (PCdoB)
JolIé PImentel PedroWlson

PDT
Eurfpedes Miranda SIlvIo Abreu

Bloco (PIJP8QIPSC)

Euj6cIo Slm6es ExpecIto JllnIor (PPB)

Bloco (PI8IPMN)

Bloco (PIIOB,PSD,PIL)

DeiandIr D81pasquale DjeIma de AIrneIdBc-.
GMn Freire SRviD Pe8eo8
Rubens Co8ac Simara EIery

P8D8

Elton RohneIt
Jonival Lucas
Leur l.omlInto
Paulo lima

Alfonso Camargo
Arolde de 0Itveifa
VaIdomIro Meger

VlIm8r Rocha

BenecIto DomIngos
DareI Coelho
JeIr BoI8onBro
Jorge WII80n
Oemer LeIlAo
VaIdenor Guedes

Bloco (PP8IPL)

P8DB

Cunha lima
Hugo BiehI

Jorge Tadeu Mudaien
José Rezende
Pedro CotTêa

1 vaga

elias Murad
Le6n1das Cristlno

Nelson Marchezan
~Gomes

Vtcente Arruda



Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

PT

PDT

Jaquas Wagner
João Coser

José Genoino

OCtavio Elisio
Roberto santos

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

PT

Vicente Arruda
Welson Gasparini

Esther Grossi .
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Silvio Abreu Matheus Schmidt PDT

secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li. Sala 169·B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PEC NR 37o-A,
DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207

DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-3701'96 Autor: Poder Executivo

Presidente: Mansa Serrano (PMDB)
111 VICe-Presidente: Emerson Olavo Plras (PMDB)
2lI VICe-Presidente: José Unhares (PPB)
311 VICe-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Thu~~ Sup~n~

Bloco (PFLIPTB)

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Marquinho Chedid
5 vagas

PSB

João CoIaço GervaSio Oliveira

secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones:.318-706317066

PCdoB'

Undberg Farias Ricardo Gomyde

secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais. Anexo li. sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REQAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposlçio: PEc-407196 Autor: Luciano Castro

Presidenm:AbelardoLu~on(PF~

111 VICe-Presidente: José' Rocha (PFL)
311 VICe-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
311 VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

TItu~.... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Ablardo Lupion Expedito Júnior
Carlos Mellas Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Silvemani Santos

Bloco (PMDBlPSIWSUPSC)

José Luiz C1erot Fernando Diniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landim
1va~ Roberto~oooo

BlocO (PPBlPL)

1 vaga

Sérgio Cameiro

Silvio Abreu

Chico Vigilante
1 vaga

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô

VICente Arruda

Basílio Villani
Francisco Rodrigues

.Roberto Campos

PT

PDT

PSB

PSDB

Luciano Castro
Luiz Plauhylino
Zulaiê Cobra

Rávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Femando Ribas Carli

Marcelo Dada
Milton Mendes

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

Luiz Buaiz
5 vagas

Aldo Rebelo

Nilson Gibson

Alexandre santos
RávioAms

Osmânio Pereira

Ademir Cunha
Claudio Chaves

Costa Férreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

PSB

PSDB

PCdoB

Bloco (PPBIJ;lL)

Haroldo Uma

Gonzaga Patriota

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan

José Luiz C1erot
UdiaQuinan
Maria Elvira
Marisa serrano
Mauricio Requião
Nair Xavier Lobo

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto,campos
Valdomiro Meger (PFL)

Betinho Rosado
Claudio cajado
Osvaldo Biok:hi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Uma
1 vaga



Adauto Pereira
Betinho Rosado
CIdudlo Caiado

Luiz Braga

JQsé Unhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade

PPB

PMDB

Bloco (pF1JPTB)

PSDB

João Leão CeciCooha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

PDT.

luiz DurA0 f.vaga

Bloco (PI.JPSDft'SC)

EujácIo SirnõeI . Elton Rohn8It

Bloco (PSIWIIN)

1 vaga Boeco FIIInÇ8

8ecret*Ia: Ana Clara Serejo
Loc8I: servocan E&p. -1IetD li, Sela1ee.B
TeIefone8: 318-7555I7Oé3

COMlssAo ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
Pl)BLICOS FEDERAIS DE IRRIGAçAO E

RECURSOS HrDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUçAO DOS MESMOS

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
SérgiO Naya

Paulo Lustosa
Simara EIery
1 vaga

JairoAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

PL

Eujácio Simões Luiz BuaIz

SecretárIa: Rejane Marques
Loca1: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067 Fax: 318-2140

Presidente: José Rocha (PFL)
1" VICe-Prellidente: Júlio César (PFL)
2" VICe-Presidente: João Leão (PSDB)
3" VICe-Presidente:
Relator: NIcias RIbeiro (PSDB)

ChIco da PrInce8a

Gonzaga Patriota

Gerson Peres
LamartIne PoeeIIa

Laprovfta VieIra
MareIo Reinaldo MoreIra

Roberto BaIeatra

PTB

PSB

PSDB

PPB

Alceste Almeida
C8rIos Alberto Campista

Francisco RodrIgues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Fernando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

Anlvaldo Vale
Arnon Bezerra

Ceci Cunha
Rnno de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Silvio Torres

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr PaIxão
Luis Roberto Ponte

Marlsa Serrano
RIcardo Rique
Robson TlI1l8

Wilson Cignachi

José Borba

AdroBIdo Streck
AmaIdo MadeIra
BaslIo VIIanI
Luiz Plauhylno
Roberto Brant
Veda Crusius

Alexandre Cardoso

Anfbal Gomes
FemlIndo DInIz
tMIIoRosas
MadaEtvira
Roberto VaIadão
SandroMabd

COMlssAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À-CONSTlTUiçAO
NR 449, DE 1997, QUE -ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMEND~ CONSTITUCIONAL
DE REVIS~O NR 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILlZAÇAo FISCAL)
~1çIo: PEe-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pazzatto (PFL)
1" VIce-Presidente: Roberto VaJadão (PMDB)
2" VIce-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3" VIce-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPS)
ReIakxa: Veda Cruslus (PSDB)

TItulares Supklntea

PFL

BenecIto GuIrnariies
EnIvaIdo RIbeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
RomeI Anim

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
J\1lIo César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz



PoroposIçIo: PL. CI84fW5 Autor: Socorro Gomes
PresIdente: AIbet10 SlIva (PMOB)

Bloco (PSBIPIIN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

8ecretárIa: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Eap. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE -REGULAMENTA O PARAGRAFO ONICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL-

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

EliseuMoura
João lesa0 (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMOB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Bloco PMOBIPSDIPSL
Alberto Silva Antonio Brasil
Genesio Bemardino Zaire Rezende
João Thome Mestrinho 4 vagas
José Pinotli
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL
Benedito Guimarães CunhaLirna
Fausto Martello Eujaclo Simões
Fetter Junior João pjzzolatti
Francisco Silva Laprovita Vieira
Jair BoIsonaro Ushltaro Kamla
José Egydio 1 vaga

PSOB
Leonidas Crislino Koyu lha
Mario Negrornonte Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius Roberto Rocha
2 vaga(s) 2 vaga(s)

PT
Carfos santana Arlindo Chinaglia
João Coser 2 vaga(s)
Teima de Souza

POT
Miro Teixeira' José Mauricio

PSSB
Gervasio Oliveira Pedro Valadares

PCdoB
Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPEÇIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS-

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta 'Supllcy ,

Presidente: Macia Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
2l! Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3l! V~Presidente: salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

I

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carios Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Phitemon Rodrigues
Sergio Barcellos

11 VICe-Presidente: Genesop Bemardino (PMOB)
2l! VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3lI Vice-Presidente: Leonidas Cris1fno (PSOB)Relator: JOsé Car
los Aleluia (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco PFUPTB

Paulo Lustosa
2 vagas

Pedro Canedo

Carlos santana
Jalr Meneguelli

Fernando Zuppo

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

CleonêncIo Fonseca
2vagáS

Bloco (PLJPSDJPSC)

PMDB,

Alb6rIco FilIo
LuI8 Roberto Ponte
sandro MabeI

PPB

C.Mende8 (PFL)
Francisco Silva
Joeé Rezende

PSDB

DomIlIg08 LeoneII
JoeéAnlbel

PT

Maria da ConceIçAo Tavares
MIguel A088Eltto

PDT

MIro Teixeira

AdemIr Cunha
BeniIoGama
C8fIo8 Alberto (PSOB)
Manoel Castro

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
PresIdente: Miro Teixeira (POT)
11 VIce-PresIdente: S8ndro MabeI (PMOB)
2lI VIce-Presidente: MIguel Rossetto (PT)
SII VIce-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: C8rIos Albem (PSOB»

Tltullns Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

ÁJvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César



TItu...

Iberê Ferreira
MarIIu GuirnarIeI
Roberto JeffenIon
ZlaBezerra

BlocO (PPI.HrB)
Femendo GonçeIves

Magno BeceIar
UrIIclno QueIroz

1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

~1baIG0me8
lvandro Cunha Lima
Joeé Aldemir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

AmIIdo Faria de Sá
Herculano AnghlnettI

Wagner 8aIU111ano

Bloco (PMDBIP8DIP8L)

UncIberg Farias (PCdoB) Fernando GabeIra (PV)
MarIa EMra Udia QuInan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

AIzIra Ewerton (PSOB)
Jorge WII80n
1 vaga

P80B

0smAnI0 Pereira
DIoPhllll.......moI""n Rodrfguea (PTB)

1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Le6nidas Crlslino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Alcides Modesto
Fernando Feno
Inácio Arruda
José Pimentel
Sérgio Carneiro

PPB

ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto santos
Vicente Arruda

Haroldo Uma
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
WoIney Queiroz

Jair Meneguelll
NilrnárlO Miranda

SérgIo C8me1ro

PT

°PDT

Ar! Magalhães
Joe6 Genofno EnivaIdo Ribeiro
Merta°SupIIcy José Unhares

José Teles
Wagnerdo~m.ento

PTB

5 vagas

P88

Fernando Lyra Raquel C8plberlbe

SecretárIa: MarIa Helena C. de 0IWlIra
Local: Serv. Com. EIp. - Attem li, Sela 189-8
Telefones: 318-6874I7088I7087

COMlssAo ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nt 1.673,

DE 1996, QUE MAUTORIZA O DEPARTAMENTO o

NACIONAL DE OBRAS CONTRA
A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,

o MUNIC(Pl08 E OUTRAS ENTIDADES
PÚBUCAS, 08 AçuDES QUE ESPECIFICAM

PI'oIM*iIo: PL 1.111111S Autor: Poder Executivo

Presidente: B. S' (PSDB)
111 Vlce-Pre11den18: Roberto Pea80a (PFl)
211 Vice-PreIldente: Paulo LUItoerl (PMDB)
3lI VIce-Presidente: Joe6 PImentel (PT)
Relator: José Lk1hares (PPB)

TItu... 8upIIntM

PFL

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secre1ária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS

MATéRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998

E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI
Nt 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

EDINHO ARAÚJO, QUE -,ESTABELECE
NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
(ELEiÇÕES PE,1998)

Proposlçio: PL 2.6951V7 Autor: Edlnho Araújo

Pre8idente: Mendonça Alho (PFL)
111 VIce-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
211 V~Presidente: Roberto santos (PSDB)
311 VICe-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMDB)

TItu...... Suplentes

PFL

Betinho Rosado
César BandeIra
José Rocha
Júlio César
MlISI8 Demes
Roberto Pesaoa

Adauto Pereira
Ant6nIo doa santos

Iberê Ferreira
o 0evaId0 Coelho

TaIvIne Albuquerque
WlI80n Cunha

Philemon Rodrigues

Affonso camargo
Benedito de Lira

Arlindo Vargas

ÁJvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima



Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
saulo Queiroz

8ameYHlho
Valdomiro Meger

VdmarRocha
1 vaga

carlos Apolinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Bioco (PMDBlPSDlPSL)

Djalma de Almeida César
MarçaJ F"dho
PedroYves

RobsonTuma
Z8ire Rezende

1 vaga

AIdir CãbraJ
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo GouvêB
ZiIa Bezerra

AntOnio dos Santos
.Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria VaJadão
Osório Adriano

1 vaga

Jayme santana
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
Pimentel Gomes
Roberto santos
SiMoTorres

PSDB

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

Bloco (PTJPDTlPCdoB)

Adelson SaJvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann

.1 vaga

Bloco (PMOM'SDIPSL)

Carlos Nelson
Fernando Gabelra (PV)
Joio Thomé Mestrinho

NaIr Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

AntOnIo Feijão
JovaIr Arantes

PTB LeOnIdas Cristlno

Israel Pinheiro .
Mário Negromonte
PedroHenry

PSB

Pedro Valadares PT

PL Arlindo Chinaglla

Luiz Buaiz
Gilney VI8Ila
Paulo Bemardo

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
8andm Starling
SiMoAbreu

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
LaprovIta Vieira
Prisco Viana

Leopoldo Bessone

FemandoLym

Valdemar Costa Neto

PPB

Haroldo Uma
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

JoséJanene
4 vagas

Jarbasumâ
João RibeIro
Roberto Balestra
SaJatiel Carvalho
WeIlnton Fagoodes
Wtgberto Tartuee

Bloco (PP8IPL)

AmaIdo Faria de Sá
CIeonAnclo Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Uma

José Rezende
Pedro Canedo

PSDS

Ademir Lucas
CeIao RlJS8OrtI8Ono

JoAoLeão
Paulo Feljó

Simão SessIm

carlos Santaná
NiJrnárlo Miranda

Pedro Wilson

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

$ecrefária: EdaBlspo
Local: Serv. Com. EspeciaIs, Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 3111-706217061

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com; Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: S1~-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI

O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
111 Vtee-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
211 Vtee-Presídente: ..
311 VICe-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

RenanKurtz

Gonzaga Patriota

PDT

Fernando Zuppo

PSB

N"'son Gibson



Proposição: PL-t.425J94 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2l! VICS-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
311 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

Nl! 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRO[BE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇAO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Gonzaga Patriota

Miguel Rossetto
Waldomiro rlOf8.vante

Fernando Oiniz
Gilvan Freire

Oscer GoIdoni

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimll1do Santos (PFL)

Benito Gama
HulJO Rodrigues da Cunha
.' Paulo Cordeiro

Roberto Pessoa

PT

PSB

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB).
. Nelson Otoch

PMDB

Ricardo Heráclio

Augusto VIVeiros
Francisco Horta
Osvaldo BioIchi
Raul Belém

Danilo de Castro
Jovair Arantes

PDT

Eurrpedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PLlPSDJPSC)

De VeIa8co Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rei~ Marques
Local: Se!v. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu MudaJen (PPB)
José Luiz CIerot

Milton Mendes
Sandra Starling

Ibrahim AbI-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

PCdoB

AgneIo Queiroz Jandira Feghali

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-5
Telefones: 318-706117062

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇAo DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
RI;GIDA PELAS LEIS COMERélAIS
EDÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

ProposIçio: PL nl 4.37&193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz CIerot (PMOB)
111 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2l! VICe-Presidente:
3l! Vic&-Presldente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo BioIchI (PTB)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

José Rocha
Laura Carneiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Romme/ Feijó
Tuga Angerami

Jaques Wagner
Sandra Stariing

Sérgio Aroues (PPS)

Fernando Ribas Q:lrli

Bloco (PMDBlPSDiPSL)

Germano R/gotto
José Aldemir

José Luiz C1erot
Marcos Vinicius de campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vagr.

Vicente André Gomes

Oarcísio Perondi
Genésio Bemardino
José Pinotti
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

POT

Bloco (PPBlPL)

PT
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

PSDB

Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Ursicino Qujeiroz
Vanessa Felippe

AntOnio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLfrICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2ll VICe-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3ll VICe-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

TRum~ SUp~~

Bloco (PFLIPTB)

Secretária: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. EspeciaIs - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318"7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

. LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Gonzaga Mota (PUDB)
111 VICe-presidente: Edinho Bez (PMDB)
2ll VICe-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
3ll VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PI=l)

TRulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
VICente Cascione

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbleri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto VaJadão
2 vagas

PP8

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
PriscoVIBna
Romal Anízio

PSDB

FeuRosa
Jayme Santana
Robelto Santos
Silvio Torres

PT

JoáoPaulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Mauricio Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

AmaJdo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
CiprIano Correia

Paulo FerJÓ
2 vagas

José GenoIno.
Pedre Roque

WaIdomiro Fioravante

Aldo Arantes

BenIto Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Viknar Rocha

EdlnhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mata
Jurandyr Paixão
Pedro Novais
Sitas Brasileiro

Delfim Netto
Fetter Júnior
JoséJanene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Fkmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

PCdo~

Haroldo Lima

Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

PMDB

AntOnio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas

PPB.

Cunha Bueno
Herculano AnghinetU

. Laprovita Vl9ira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

PSOB

AntOnio Feijão
Femando Torres

OCtávio Elísio
1 vaga

PT
PDT

Coriolano SaJes Enio Bacci
Matheus ~mIdt Euripedes Miranda

Bloco (PLIPSDt'PSC)

Valdemar Costa Neto Marqulnho ChecIId

Bloco (PSBJPMN)

José Pimentel
Luiz Gushiken
VAnIo dos Santos

Coriolano Sales
Femando Lopes

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

PDT

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bemardo (PT)

Bloco (PLIPSDIPSC)

Fernando Lyra Pedro VaI8dares Francl8co Horta Eujácio Simões



PCdoB

SégIo Miranda MIlton Temer (PT)

Secretário: SfMo Sousa da Silva
Local: S81Y. Com. EapeciIII-Arttm li, S8Ia 169-8
Telefone8: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLAnVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERêNCIA

MUNDIAL DA MULHER
Presidente: RIta camata (PMOB)
111 VIC8-PreIidente: Fátima PelaM (PSOB)
2l! VICe-Pr88ldente: Marta SupIcy (PT)
3l! VIC8-Preeldente: Doloi'8I Nunes (PPB)
Relatora: Marlu Guknariea (PFL)

TtItuIarM SupIentH

PFL

PSB

Raquel capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: serv. Com. Especiais-Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNT9, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 VICe-Presidente: carlos Melles (PFL)
2l! VICe-Presidente: Nair Xavier Lobo (PUDB)
3l! VIce-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

TItulares SUplentes

PFL

Alexandre Cardoeo

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria VaIadio
Marllu Guimaries
UrslcIno Queiroz
ZiIa Bezerra

Darcíslo PerondI
EIcione Barb8lho
MarlaEMra
ReginaLino
Rita Camata
Tetê Bezerra

Bloco (P88JPIIN)

Ricardo HerácIio

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa FerreiJ:li
Euler Abeiro
Iberê Ferreira

Vanessa Felippe

Bloco (P.M0BIP80JP8L)

Marisa Serrano
Nair Xavier Lobo

PedroNovals
SImara EIIery

2 vagas

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Ura
Carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
RobsonTLma
Silas Brasileiro

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Bloco (PMDB, PSO, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir CoIatto

Zaire Rezende
1 vaga

CeciCooha
Dalila Figueiredo
Fátima PeIae8
Marcla MarInho
Marinha Raupp
ZuIaiê Cobra

Alzira Ewerton
Tuga Angerami

Vanessa Felippe
Ved8Cruslus2.

Bloco (PTIPOTJPCd08)

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PSOB

Adelson Ribeiro
A1zira Ewerton

Dalila Figueiredo
Paulo Feijó

Renato Johnsson
Roberto Rocha

Adhemar de BaITl;lS Filho
Jarbas Urna

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wlgberto Tartuee

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Femando zuppo
JOSé Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genofno
Luiz Alberto
RIcardo Gomyde

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Mário Cavallazzi

5 vagas

José Coimbra

Es1her Grossi
Humberto Costa

Marcla CIbIlls VI8na
SandraStarling
Socorro Gomes

AIcione Athayde
AmaIdo Faria de S'
A1zira Ewerton
DoIores Nooes
Herculuano AnghInettI

PTB

EtevaIda GI'8S8i de Menezes

Eduardõ Jorge
Jancira FeghaJi
Marta SupIlcy
Sérgio C8me1ro
Teima de Souza



Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: 8erviço de Cdm. Especiais - Anexo li, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

PTB

VlCerlte Cascione Nelson Marquezelli

PSB

Gonzaga Patriota Nilson GibsQn

PL
Pedro Canedo LulzBualz

COMISSlo EXTERNA

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI tfi 5.430,

DE 1990, QUE -ALTERA, ATUALIZA E
CONSOUDA A LEGISLAçAO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDaNCIAS- E A SEUS APENSADOS
PresIdente: Roberto BrInt (PSDe)
2!1 VIce-PresIdente: Janclr. FegheII (PCd08)
3!1 VIce-PresIdente: EnIIdo TrIndIde (pPB)
Relator: AIoyslo NunM FenwIra (PMDB).

TItu.... 8upIentM

PPL

Edlnho Aralljo
José Luiz C1erot
Pinheiro landim

3 vagas

AntOnio Geraldo
AntOnio Ueno

Augusto ViveIros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Bloco (PMDB, PIO, PSL)

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Nelson
Hermes ParclaneIio
MarIsa Serrano
Moreira Franco
Paulo Ritzel

Arolde de Oliveira
Marllu GuImaries
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Suplentes .

Uma Netto
PauIoGouv"
Rogério Silva

Werner Wanderer

PFL

TItulares

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bomhausen
SameyFilho

Bloco PMDB, PSD, PSL

Germano Rigotto
MarçaJ Filho
1 vaga

J~Anfbal

Nelson Marchezan
OCtávio Elísio

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSOB

Amon Bezerra
Feu Rosa

JOsé ThomaZ NonO

Bloco PT, PDT, PCdoB

Geraldo Pastana
Haroldo Uma

Maria da ConceIção TavareS .•

AmaJdo MadeIra
Domingos LeoneIl
Marcus VIC8nte '
Octávio Elísio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Chicó Vigilante
Jandira Fegh811
José Genoíno
Marta Suplicy
S9verIano Alves

. Fernando Torres
FeuRosa

FIávIoAms
LIOnIdu Crlatlno

MarconI Perlllo
1vaga

Bloco (PT, POT, POdoIl)

luiz DurA0
luiz MaInardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
VaJdecl Oliveira

PPB

Ali Mágalhães
Delfim Netto
Jlllio Redecker

PPB

José Teles
Ushitaro KamIa

1 vaga

AUgusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco SIva
Wigberto Tartuee

AmaIdo Faria de Sá
Geraon Peres
08vakI0 Reis
PrlllCO VIana

1 vaga

PT8
PTB Rodrigues Palma José Borba

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: servo de Com. Especiais - Ane~o 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706617067 .

Arlindo Vargas Paulo Coideiro PU

Ricardo Heráclio Pedro Valadare!"
Secretária: MarIa de Fátima MoreIra
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 189-B
Telefone: 318-706&7052



Ant6nIo Feijão Alzlra Ewerton
~Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCcIoB
GilneY VI8l\a Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmldt

COMISSÃO EXTERNA
DEfTlNADA A APURAR DENÚNCIAS

DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
ILEGAL DE PLANTAS E

MATERIAL~GENÉTICO NA AMAZONIA
Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
VICe-PresIdente: ConMcio Moura (PMOB)
Rélator: Antônio Feijão (PSOB)

TItulares SUplentes

PFL

José Coimbra 1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Comissões Espec. .,..Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7067n052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
COOrdenador: Deputado carlos Alberto (PS'OB)
AroIdo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT) .
eartos Alberto (PSOB) Simara E11ery (PMOB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de castro
8erviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA·
. DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES ..
DECORRENTES DESTE PROCESSO

. Coordenador: Sarney RIho (PFL)

BenedIto Glimarães (PPB) 8aIomão Cruz (PSOB)
eartos Airton (PPB) .sarney Fdho (PFL)

Sebastião MadeIra (PSDB)
SlIas BrasIleiro (PMDB)

LulzFemalído (PSOB)

08mIr lina (PFL)

Paudemey AveIIno (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Suplentn

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes(~)
Tuga Ang8ramI (PSDB)

Oavi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: .. .Ia Calheiros BIspo
SelviQo de Comiseões EspeciBIs - Nt8:tD li, S8Ia 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR,

NOPERrODO
DE 17-10-96 A 30-647,'

A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS

E EXTENSAS
POR~ÕESDE

TERRAS tinASILEIRAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS

Coordenador: GRney Viana (PT)

AntOnio BrasIl (PMOB)

Fernando Gabeif/i (PV)

GervásIo Oliveira (PSB)

GM~ Viana (~

LucIaJ10 PIzzatto (PFL).

Secretárfo: FI'8I'ICisco da SIlva Lopes FIho

LOC8I: servo Com. EspecIaIS - Mexo li, SaIà 169-B

Telefones: 318-706617067

. COMISSÃO EXTERNA.

SEM ONUS PARA cAMARA DOS DEPUTADOS,
" .PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI
ÇÕEª GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN
TOSDISPONrVEIS"NA CENTRAL DE INFORMA

ÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INfoRMAÇO~S"

1 • ;

Proposição: Autor:~

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

TItu......

AntOnio .BrasJI(PMOB) .
Jair Bolsonárb(PPB) ..
HárOldoSab6la (PT)
João FassarelJa (PT)

Secretárfo: MárIo DrauSlo CoutInhO
Local: servo Com. Especials, Anexo li, S8Ia 169-B
Telefone: 318-706617067

carlos Airton
Lufs Barbosa

Cláudio Chaves
Murila Pinheiro

Pinheiro Landim
Regina Uno

PPB

PTB

JoãoTota
Valdenor Guedes

PSDB

Bloco PUDB, PSD, PSL
ConfúcIo Moura
José Priante

Francisco RodrIgues
VIC Pires Franco



Subsecretaria de Edições Técnicas do Sensdo Federal
Via N·2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasilia, DF.

CO/ROM L~gislação Bra~ileir~

1997
Quarta edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN

• Todas as normas de hierarquia superior a decreto-executivo editadas entre o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997. .

• Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
.. posteriarménte a ela e que a ~lteraram..

, , ..
• Os textos 'integrais das normas. editadas a partir de 1987 passaram a estar

disponíveis nesta edição. .' ,

... As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
d.e informações suficientes,paraque·seja localizado.:- r'')CUmento em uma coleção
de leis. .

• Esta quarta edição do'CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de
. c;fa~os'a80 (Biblioteca,Brasileirade Direito), composto do acervo de informações
jurídicas. descritivas (do~na).originadas. das coleções de 17 bibliotecas que
participam da Rede SABI.de.BibJiotedas.

.: 'VàíórUnitárió: R$ 65,00 (se$Senta e cinco·reais).
Qespe.$asPo$lais:.R$ 5,00 (cinco .reais) para cada CO.

a pecii.d~~~'.($tâ·$~iacompanhado de original do recibo de depósito a crédito
do FUNDASEN, Caixa Econômica Federal,Agência 0005, contan2 950.056-8,
ô,pEiraçáo 006. ' .,

Preencha o cupom abai,xo e envie-nos hoje mesmo,
, . . , juntamente com o original do recibo de depósito. .

II--:~'=":.ii.i...~· ~~ <:'--,l._~';';"~ ~_ .

. .;.;....;.; ;.;.".; ,j!1
Solicite nosso catálogo pelos telefones: (061) 311-3575, 311-3576 e 311-3519.

Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.senado.gov.br



Agenda 21 (RS 10,00). Relatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em
setembro de 1992.
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Publicações
Solicite hoje mesmo nosso catálogo!

Levantamento e Reedições de Medidas
Provisórias (RS 5,00) - Subsecretaria de Análise
do Senado Federal. Registro das MPs editadas
durante os 8 anos que se sucederam à criação deste
dispositivo legal, tabela seqOencíal de edições das .

- . • MPs assinalando critérios de edições anter.iores.
A Vida do Barao do RIo Branco (RS 20,00) - LUIS' reediÇões com alteração de texto e de transformação
Viana Filho. Obra social, política e diplomática de . ,em,tej, catálogo temátic~. d~li! MPs ~ .referências
José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco: . bibliográficas.

Constituiçãoda Rep6blica Federativa do. Brasil de
1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional de 510ut/1988
com as alterações introduzidas pelas ECs nO 1 a 15 e
ECRs nO 1 a 6..

Direitos Humanos - Declarações de Dirêitos e
Garantias (RS 10,00) - José Vicente dos>~ntos
(pesq. e indice). Dispositivos constituciÇ)!1~is que
abordam' os direitos e garantias fundamentais do·
homem, na Constituição de vários países, inclusive
na Carta Magna do Brasil.
- :"'.' " ,', e

I!

Estatuto da Oriança e do Adolescente (R$ 4,00).'
Lei nO 8.069190, .de acordo com as alterações dadas
pela Lei nO 8.241191; legislação correlata e índice.

Guia ~as Eieições de 1996 e Suplemento (R$
10,00). Guia: Leis, nO 9.096195 e 9.1 0019q. Resoluções
do TSE nO 19.380195, 1.9.382195 e 19.406195.
Suplemento: Resoluções do TSE nO 19.509 e
19.516196.

;."

Legislação Eleitoral no Brasil (do século XVI a '
nossos dias) (RS 60,00) - Nelson Jobim e Walter
Costa Porto (orgs.). Compilação da legislação
eleitoral brasileira, desde a épocs colonial a nossos
dias.

Col~ Memória Brasileira

-' A ·Constituinte perante a História (RS 8,00).
História do sistema constitucional brasileiro, no

: períóaó' ae 1822 à',1862.' Estudbs sobre a
Constituinte brasileira de 1823. Coletânea 'de
dp.c~m~r)t.os repr~li!ef1tatívos dos trabalhos
legislativos da época.

Coleção'Grandes Vultos'que Honraram o Senado

- Teotõnío Vilela (RS10,oá). Bi~g'r~a do Senador
da República Teotõnio Vilela, seu perfil
parlamentar, res.umo d.~ suas ~dades públicas,
discursos e proJetos, literatura citada.

Coleção Estudos da Integração (em português e
espanhol)

- Volume 9 (RS 3,00). "O Atributo da Soberania",
de Heber Arbuet Vignali.

- Volume 10 (RS 3,OO):"A Arbitragem nos Países
do Mercosul", de Adriana Noemi Pucci.
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Araguaia: Epopéie,.
da luta pela
liberdade - 1996

Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a partir
do Parlamento 
1996

NOVOS ríTU~OS (*).
Anais do Forurn di
Debates - Reforma .
Tributária.. 1997

o Brasil Visto da
Bahia - vaI. 1 ..
1996

Autor: Com. de
Agricultura e PoIitIca
Rural

.._~R$2,OO

o BJ'BSiI·Viato.do
Ceafá • vok2:' .
1~ ..

. Autor: Col1ÍuIo-pe
Rnança.ê·····
Tributaçto

; .

ConstituiÇêo
Federal",:': ' ....
Emendas de 1/92 .
a 15196., 1996

i·R$S••

Homenagemao .
Arcebispode.SAo
Paulo Dom Paulo
Evaristo Anis - .
1996 . .

Autor:H6/io Bicudo

R$1.1O

o BrBIiI.Visto de
pemarilbUco 
vaI. 3·...-.1996

Autor.COmiaIo.de
Rnançase
':Tri~

LegislaçAo
Interna, Volume X .
-1996 .

R$1,1O

o Brasil VISto do .
Rio Grande do Sul
- voI. 4 -1996. .

Autor: ComisaIode
Fmançue'
.Tribul8çIo

Debate ."Ecantmico:·.
AudiênciaS ." .!

"públicas 1995,..VoI.
11-1.996 ..

Autor: Comiúlo de
Fiacalizat;to
RilanceinJ e -~

CóntroIe

Me.GO

LegislaçAo
Interna, Volume XI
-1997 .

Autor: COmiulo de
Finança. e ,
Tributaçlo

ASi.ao

Ocuo Vale do
Jequitinhonha:
audi6ncias
p(lbIiC811996.
Vol. n/-
1997

Autor: Com/Ido
~o.
Cont1DIe

r
Endereços doi ;,:
Deputados. ...
1995-1999"" ,',..

.50' legislatura •
28 ediçAo - 1197

RS8,GO

Lei de Imprensa:
Projeto de Lei .no
3".232192 - 1996

Autor: Com. de
Ci6ncia e Tecn.,
Çomunicaçlo e
"/nf0nn6fic8

R$4,OO
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