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3~ SESSÃO LEGISLATIVA DA 49~ LEGISLATURA EM

13 DE OUTUBRO DE 1993
I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
III - Leitura do Expediente
- O Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no art. 21 do Regimento Interno, resolve designar o Deputado Vital do Rêgo, do PDT, como titular, à Procuradoria
Parlamentar para vaga existente do PFL.
- O Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no art. 21 do Regimento Interno, resolve designar o Deputado Mendonça Neto, do PDT, como titular, à Procuradoria Parlamentar.
MENSAGENS
Mensagem n 9 167-A, de 199() (Do Poder Executivo)
- Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que "outorga permissão à Rádio FM Pirenópolis Ltda.
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pirenópolis, Estado de
Goiás; tendo parecer: da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela rejeição, contra
os votos dos Srs. Ângelo Magalhães, Laprovita Vieira,
Matheus Iensen, Roberto Varadão, Marcelino Romano,
José Elias e, em separado, do Sr. Luiz Moreira.
Mensagem n 9 562, de 1993 (Do Poder Executivo) Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria ng 460, de 28 de abril de 1993, que autoriza
o Governo do Estado da Bahia a executar, por intermédio
do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDER, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüencia mo-

dulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.
.Mensagem ng 563, de 1993 (Do Poder Executivo) Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria ng 1.009, de 3 de agosto de 1993, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas a executar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
Mensagem ng 579, de 1993 (Do Poder Executivo) Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n9 1.130, de 27 de agosto de 1993, que
outorga à Fundação Universidade Estadual de Maringá
permissão para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.
INDICAÇÕES
Indicação n 159-A, de 1992 (Do Sr. Said Ferreira)
- Sugere a manifestação da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público acerca dos servidores públicos enquadrados no artigo 93 da Lei ng 8.112, de 11
de dezembro de 1990, prestando serviços à Câmara dos
Deputados; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público pela rejeição.
g

Indicação n g 329, de 1993 (Do Sr. Fábio Feldmann)
- Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério do
Meio Ambiente, que exija Estudo de Impacto Ambiental
e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente
(ElA/RIMA) previamente ao asfaltamento do restante da
BR-364 ou da construção de novo traçado rodoviário em
direção ao Oceano Pacífico, através da BR-317.
-

Indicação n9 331, de 1993 (Do Sr. Fábio Feldmann)
Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério do
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Meio Ambiente, providências com relação a irregularidades observadas na Reserva Biológica do Guaporé, Estado
de Rondônia.
Indicação n9 350, de 1993 (Do Sr. Jackson Pereira)
- Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério das
Comunicações, o lançamento de um selo comemorativo
ao sesquicentenário de nascimento do Padre Cícero, a ser
efetuado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Indicação n9 351, de 1993 (Do Sr. Itsuo Takayana)
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio dos Ministérios da Justiça e das Comunicações, o exame da oportunidade e conveniência de controle sobre a programação
das emissoras de televisão.
Indicação n9 352, de 1993 (Do Sr. Itsuo Takayama)
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Bem-Estar Social, o exame da oportunidade e
conveniência de realização de Campanha Nacional de Mobilização para a Fraternidade Familiar.
Indicação n9 354, de 1993 (Do Sr. Paulo Portugal)
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio dos Ministérios da Saúde e da Agricultura, o exame da oportunidade
e conveniência do uso da Acerola (Cereja das Antilhas),
como complemento vitamínico, na merenda escolar, em
todo o País, com a obrigatoriedade de sua introdução (plantação e cultivo) nas áreas livres das escolas existentes, de
todos os níveis.
Indicação n9 355, de 1993 (Do Sr. Mauro Sampaio)
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes (DNER), o exame da oportunidade
e conveniência de denominação da BR-116, no trecho dentro do Estado do Ceará, de Rodovia Governador César
Cals.
PROJETOS A IMPRIMIR
Projeto de Lei Complementar n9 40-A, de 1991 (Da
SI"'! Rita Camata) - Estabelece indenização compensatória
no caso de despedida de empregados que contem com
idade igualou superior a 50 anos; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emenda; e, da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço' Público, pela aprovação.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N9 309-A, DE 1993
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática
(MENSAGEM N9 37/93)
Aprova o ato que autoriza o Governo do Estado da
Bahia a executar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, com fins exclusivamente educativos; tendo
parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 313-A, DE 1993
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N" 475192
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana
Ltda., para explorar serviço de radiofusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Mariana, Estado de Minas
Gerais; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N9 318·A, DE 1990
(Do SI. Paulo Paim)
Susta os efeitos do parágrafo 1" do artigo 9" do Decreto
n" 1,11,1.684, de 8 de novembro de 1990, e dá outras providências: tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação; e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçáo.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 322-A, DE 1993
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
(MENSAGEM N9 478/92
Aprova o ato que outorga permissão a Rádio Poço
Verde FM Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no Município de Ipubi,
Estado de Pernambuco; tendo parecer: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
HOMENAGEM
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Saudações aos
convidados. Homenagem pelo transcurso do I" aniversário
de falecimento do Deputado Ulysses Guimaráes.
Oradores: NILSON GIBSON, LUIZ HENRIQUE,
NEY LOPES, SANDRA CAVALCANTI, JOSÉ ANIBAL, SALATIEL CARVALHO.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convite aos
presentes para missa em memória do Deputado Ulysses
Guimarães.
Oradores: MENDONÇA NETO, JOSÉ GENOÍNO,
ROBSON TUMA, HAROLDO LIMA, SÉRGIO
AROUCA, SIDNEY DE MIGUEL, JOSÉ CARLOS
VASCONCELOS.
PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Solidariedade da
Mesa às homenagens prestadas pela Casa.
ENCERRAMENTO
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exonerações: Antônio Tadeu Afonso, Ivan Vitório
Prola, Olga de Melo Martins Pinheiro Miyamoto.
b) Nomeação (tornar sem efeito): Walter Fortunato
da Silva
c) Nomeações: Afonso de Melo Andrade, Ângela Maria de Oliveira, Carlos Roberto Siqueira de Barros, Edson
Esquerdo, José Luiz Vasconcelos dos Santos, Leila de Souza PorteIla, Marden José Maia Góes, Maria Lúcia de Fran-
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ça Galvão, Ruy Bom, Olga de Melo Martins Pinheiro
Miyamoto.
d) Dispensa: James Lewis Gorman Júnior
e) Designações: Raimunda Nadja Xavier Gomes e Maria Erivalda Rodrigues Torres, Regina Lilian Leitão de
Carvalho Magalhães.
COMISSÕES
3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Educação, Cultura e Desposto, 15"
reunião (Ordinária), em 5-10-93; 16ª reunião (Ordinária),
em 7-10-93.
b) Comissão de Seguridade Social e Família - Termo
de Reunião, em 6-10-93; Termo de Reunião, em 13-10-93.
c) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, 28ª reunião (Ordinária), em 5-10-93; 29ª reunião
(Ordinária), em 6-10-93.
d) CPI - Destinada a investigar irregularidades nas
concessões de Benefícios Previdenciários, 8" reunião, em
28-9-93; 9" reunião, em 5-10-93.

Ata da

166~
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4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
n" 35/93,. em 13-10-93.
b) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, n"
18/93, em 7-10-93.
c) Comissão de Finanças e Tributação, n" 31193, em
13-10-93.
d) Comissão de Relações Exteriores, n 9 14/93, em

13-10-93.

e) Comissão de Seguridade Social e Família, n" 22/93,
em 11-10-93.
5 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, n"
4/93, em 7-10-93.
b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, n" 14/93, em 13-10-93.
6- MESA
7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
8 - COMISSÕES

Sessão, Solene, em 13 de outubro de 1993

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, Presidente;
Adylson Motta, 1° Vice Presidente;
Cunha Bueno, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(10 horas e 24 mio)

111 - EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,
iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 21 do Regimento
Interno, resolve:
Designar o Deputado VITAL DO RÊGO, do Partido
Democrático Trabalhista - PDT, como titular, à Procuradoria Parlamentar, para vaga existente do Partido da Frente
Liberal - PFL.
Brasfiia, 13 de outubro de 1993. - Inocêncio Oliveira
Presidente.
'

11 - LEITURA DA ATA
O SR. ADYLSON MOTTA, 19 Vice-Presidente, procede
à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) à leitura do expediente.

Passa-se

O SR.NILSON GIBSON, servindo como 19 Secretário,
procede à leitura do seguinte

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 21 do Regimento
Interno, resolve
Designar o Deputado MENDONÇA NETO, do Partido
Democrático Trabalhista - PDT, como titular, à Procuradoria Parlamentar.
.Brasfiia, 13 de outubro de 1993. - Inocêncio Oliveira,
PreSIdente.
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MENSAGEM N° 167-A, DE 1990
(Do Poder Executivo)

Comun1caç~e8,

usando das

o

a~r1bu1çõe.

Miniatro d. E.tado

que lhe conrerem o artigo 11

Decreto n l 70.568, de 18 de ma10 de 1972, e o art1ao 32 do

to doa Serviços de Rad1od1ruaAo. com a redaçAo dada pelo Decreto
88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta

Submete ã apreciação do Congresso Na.cional o ato que flautO!,

ga permissão ã Rádio FH Pirenópolis Ltda., para explorar,
pelo prazo de lO(dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodiUsão sonora em frequência modulada, na
cidade de Pirenópolis, Estado de Goiá:; tendo parecer: da
Comissão de C~ência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela rejeição, contra os votos dos Srs. Angelo Magalhães, Laprovita Vieira, Matheus Ie.sen, Roberto Valadão,
Marcelino Romano, José Elias e, em separado, do Sr. Luiz
Moreira.

Processa Me n l

das

do

Re&ulamen

nl
do

Z9000.009648!89 •. (~d1ta1 nl 15Z!89). reso1ve:

I - Outoraar permia.ia à RÁDIO FI! PIRENÓPOLIS LTDA.,
para
explorar. pelo prazo de la (dez) anoa, ••m direito de exclusiv1dade.
serviço de rad1od1rusÃo 8onor~ em rreqUlnc1a modulada, na cidade
de
P1renõpo11a, Estado de Goiás.
II - A perm1a8io ora outor.ada reger-ae-l pelo Código
le1ro de Telecomun1cações, leis subseqUent•• , regulamentos e
ções assumidas pela outoraada em sua proposta.

Brasl
obrig~

111 - Esta permi ••&o somente produzir' ere1toa legais ap6s de
l1beraçAo do Conare••o Nacional, na rorma do artigo 223,
parágrat;
terceiro, da Conatitu1çko.
IV - Esta Portaria entra em vigor ~a data de sua pub11cagão.

(MENSAGEM N9 167, DE 1990, A QUE SE REFERE O PARECER)

!XCELElIITtSSIKOS SENHORES IIIHBIlOS DO COIIGRESSO IIACIO\IAL.

Avi.o nO 171

110. t.rao. do artiqo 49, inci.o XII, combinado

SAP.

coa S 10 do artiqo 223, da Con.tituicão r.d.r.1, t.nho a hon-

Sra.ilia,

r. d• •ubaat.r i apr.ciacio do Conqr•••o Nacion.1, acoapanh.do d. Expo.içio d. Motivo. do S.nhor Hini.tro d. E.tado da.
Caaunic.çõe., o .to con.tanta da Portaria nO 047, d. 22 d.
f.v.reiro d. 1990, pUblic.do no Dilrio Oficial da Uniio do
di. 23 d. f.v.r.iro d. 1990, que ·Outorq. parDi•• io i RADIO
rx PIREIlOPOLIS L'l'DA., par• •xp10rar, palo pr••o d. 10 (dez)
anoa
direito d. exclusividade, stirviço d. radiodifusão
.~nor
fr.qdinci. modulada, n. cidad. d. Pir.nópo1i., E.tado d. Goiás-.
Braai1i., _ 05 d. março
d. 1990.

~ ~'rTVoJ"

&Pt1he,;:.

?e~U

17".

znr 1""0 . .,0
v",,,,,,e.,~,, ...

~

'';of'/'1o-6"#,

,"':1.1_"

,tnl;..u_

oh;

lIlII

05

d. março

de 1990

Exc.1.nti•• imo S.nhor Primeiro S.cr.tário.
Tenho a honra de encaminhar a •••• Secretaria a
Men.aqem do Excalentí•• tmo Senhor Presidente da República,
acompanhada d. Expo.içio de Kotivo. do S.nhor Mini.tro d.
tado das Comunicaçõe., na qual .~te à apreciaçio do Congre••o lIaciona1 o .to con.tant. da Portaria nO 047, d. 22 d.
fev.reiro d. 1990, que ·Outorqa p.rDi••io i RADIO FM PlRENoPOLIS L'l'DA., para .xp10rar, palo pr.zo d. 10 (d.z) ano., ...
dir.ito de exc1u.ividad., ••rviço d. radiodifu.io .onora . .
fr.qdinci. modu1ad., n. cidad. d. Pir.nópo1i., Estado de
GoiÁs-.
Aprov.ito • oportunidade para r.novar a Vo••a Exc.lincia prot••to. de .1.vad•••time • con.id.raçio.

Z.-

l:;r ~

~- _"'~u

~_/~&

LiltrRóBER'rO POtm:
Mini.tro-Ch.fe do Gabinet. Civil
A Sua Exc.lência o Senhor
O.put.do LUIZ HEIIRlQUE
DD. Prt.&iro Secr.tário d. cimar. do. O.putado.

Excalant!..~ S.nhor Pra.idanta da RepúbUc.,

-m&(1I!J

conformidada co. u atribuiçõe. 1.q.1.. r,!
ntar.. cc.atidaa·a ••t. Min1.tirio, determin.1 a pubUca
ç.o do Edital n9 152/89, COll vi.ta. i illplantaçio de.... ..t!
çio d. radiodifu.io .onor. UI freq1linC1. modulada, na
c1d.de
de P1r.nópoU., Estado de Go1ia.
2.
110 pr.zo ••tabal.cido pa1. 1.1, acorr.r. . a• •.!
quinte• •ntidade••
RADIO no! PlunOPOLIS L'l'DA.,
RADIO SERRA DOS PIRINEUS L'l'DA. •
IQlITERIOH - RAIlJ:ODIrcsJo E calt1lICAÇOES L'l'DA.
3.
SubJlat1do o ...unto .0 .,.... do. érqio.
colÇt!
tanta. d•• t. lUniatirio, a. ccmc1uaõa. foraa nO .antido élIl ~-;
.ob o. upacto. ticn:f.co • jur!dico, . . .ntidade.
proponenta•
••ti.fizer. . ia exiqinci•• do Edital e ao. raqui.ito. da legi.
1.çio ••pac!fic. de radiodifuaio.
4.
11..... condições, I vi.t. da. antidade. que .e
habilitar.. (quadro anexo) i .xecuçio do ••rT1ço objeto do edi
til, t.nho a honra de encaminhar o auunto i .l.vada con.1d.ra
ç.o de Vo..a Excelência, .ncar.cendo •• diqn. de env:f.ar ao Con
grauo Nacional a anex. portaria de parlÚuão. O !to de outo~

w __

!la

ga .c.anta viril a produzir .eu. efeito. leq&1. apõ.
deliber.
çio do COnqrauo Naciona1~ n. forma do pariqrafo t.rc.iro, dÕ
artiqo 223, da eon.tituiçao.
Renovo a Voua Exc.1ência _u. prota.to.
do
. .ia profundo r ..paito.
/

/,/~~/~R/~

Portaria n..

047

,de22 de

f.var.1ro de 1080

..

.~.-

.rtaL ..

lUIlt .. '"

- :;:-...=-=
rl"......... a-I!
,
:.

'
__
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....

S.. rvlco
Local
C.n.l

f;REQUI::HCIA 1'10DULADA
' I r.. nópoll.

- 60
239 ( 95 .. 7 HHz>

•

Cl ••• ~

:t .. C.pltal .rnl.o "XISlido
6.

I

I

Ar;
lhr

deu

Hor~,.ID d~

d
ori

is

2 •• (duZRnta.> I1IJR

f'unciona...nto

11 ialtado

cand Icl!l ..s dr.t .. Ed I ta I f'az. . . . art .. do proc
"ncontra.- ... 1 di.po.-ícl.o do.int ..r

o Itue
ao. na

Dlr.torla It".'onal do OENTEL • • • Ool&nl./OO. situada na lu" Trez... 618
- a.tor O••ta.. ond.. s.u. r."r •••ntant •• l ••al. ".v.rlo .ntr•••r
.ua.

_ro.,ost •••

MI~ISfER;5 ~AS tU~IU~IC"CiJES

BRASILIA

..... rI la-DF. 13

d.

141Z00000 . 000000/89
SEÇf.a ~: 'PROTOCOlO i: AROUIVO

S!eret.ri. - Der.1
Seeret.ri. de ServiçD. d. R.diodifu.lo
Proee..o /lC n2

OCA/DA
r - - - - , : .... ~.~
"I~ÓUERIQ
COHUNICACOE5

.s.••IIb:ro

dR

l.e9.

fl

; ,.
~
'""",,I· "~~.~
·ro .. •
.

~tl

{!

~"~ Z~ODO .DD"o~8/99-3e
A fia de .t.nd.r d.t.rainaçlo .up.rior. aolieito
.utorizaçlo de V.S•• p.r. provid.neiar a ab.rtur. de Edit.l para
.x.euçlo de eerviço d. radiodifu.lo .onor• •a FREQUINCIA 1lO0ULADA.
eon.o.nt. eapecific.çG•••baixo:
1. S.rviço

2.
3.
....
5.
6.

LoeAl
C.nal
Cl....
C.pit.l atniao .xioido
Bor~rio de funcion...nto

Br••tU.-DF.

FREQUINCIA·/lDDULADA
PIRENOPOLIS - C~
239 ( 95,7 /lRz)
B

20D (duz.ntas)
IliaH.do

d.

~

de 1989.

INÇO NASSIB CRIRAB
S.cr.t'rio d. S.rviço. d. Radiodifu.lo
De Acordo. Elabore-a. o Edital r ••pectivo, nas
eondiçG.. aei. . propo.ta.
Indefiro. Aou.rde-.e nova oPOrtunid.de. A BBR dev.r'
coaunic&r AO int.r••••d~, quando houver.
Sr••tH.-DF.

\f

R~~
S.ereUrio - Geral

COffDlçõJ:S DE mI!AL pAftA Ul:CUÇÃO E
EXPLORAÇÃO !lO' SEItVl:ÇO DE IlAJlIODlFUSÃO
1 - I:JI'fUGA DAS PROPOSTAS
As entldade. lntere••adas na execução e exploraçÃo do
servlço de radlodltusão deverão. por .eu repre.entante leial, apr!
aentar suas propo.tas durante o horÁrlo de expedlente. na Dlret2
rla Reilonal do DENTJ:L aa Goilnia, I Ru. T~z., 618 Setor oeste.
2 - IlOCIlJIDITOS J1ELA'l'IVOS À I:JI'fmDAI
2.1 - Requerlmento dlriildo 'ao Mini.tério das Comunleações:
2.1.1 - No r.querlmento daverÁ con.tar o endereço
para
corre.pondência.
2.2 - Ato conatl tutivo e alterow;õe•.• ubseqUentes. com as respe=.
tlvaa comprovações de realatro ou arquivamento na rep.~
tlção competente.
2.2.1 - Do ato con.titutivo ou de .uas alterações deverão constar dlapo.ltlvoa"declarando expreseameE
~e que:
2.2.1.1 - "A entid.de tea e.- objetivo a exaC)!
ção do .erviço de rBdloditu.ão-.
2.2.1.2 - "as cotas ou açõ•• repre.entatlvae
eapita1 aoclal .ão lncauclonÁvels

do'
a
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ano. ., para o. portusu•••• , r.conh.ci...nto de iauald,!
de de direitoa elvla ou prova de reaidenela p.r-anent.·
no Pai••
3.1.1 - Fica dispen.ado da apresentação da prova de que
trata o item acima, quem pertencer ao quadro s~
cietário de entidades executante de s.rviço d.
radiodiru.ão.
3.2 - Quando o aócio ror uma peasoa juridica, (com até 3~ do capital não votante), deverá ser ind1c.do
seu quaaro sooi.l
atualizado constando, o número, o tipo • o valor das ações
ou o nÍdlero e o valor das cotu de cada um de seus .ócios
bem como • prova de nacionalidad. destes.
3.3 _ Documento probatório do atu.l dOMicilio does) sócio(a) que
isolada ou conjuntamente d.t.nha(m) ...is de 5~ do çapit.l
.ocial
da .ntidade.
Ficam di.pen.adoa de apr•••ntar ret.rido documento o. só cio. que p.rman.çam 'ldoliliclliado. n.. localid.aea mencion.d.. no. ato. conetitutivo. OU n. . .u.. alter.çõ•••

e

2.2.1.2.1 - Ca.o a entidade não prete~
da admitir pessoa juridica
como sócia, a cláusula d!
verá ter o texto do Resul!
mento dos Serviços de RadiodifusÃo que estabelece:
liAs coto ou ações representativas do capital social são inalienáveis e in
caucionáveis a estrwlile1"';
ou & pe•• ou jUridicasl l ..

°

2.2.1.3 - "n.nhuma alt.ração contratual ou utatutária pod.rá ••r r.alizada .em a
prévia autorizaçÃo "do Mini.tér10 das
COllUnlcaçõ••".
2.2.1.4 - "o. adminiatradore. dev.rão .er br..!
leiro. nato. ou naturalizados bá maia
de 10 anoa • a .ua inv••tidura
noa
carlo. aom.nt. pod.rá ocorr.r depois
de t.rem .ido aprovado. p.lo Xinisti
rio <I. . COllUnic.ÇÕ.....
2.2.1.4.1 - A inclu.ão da expre••Ão"ou
natur.liz.do. há II&1s de
10 ano." é opt.tiv. por ti.!
pender do interes•• d. e~
tidade.
2.2.2 - No ••tatuto d. FundaçÃo d.v.rá con.t.r diapositivo. rel.tivoa, .p.n.. , ao• •ubitena 2.2.1.1 ,
2.2.1.3 • 2.2.1.4.

4 - DOCUIIEII'1'OS llELA'1'IVOS A CADA ~IS'fIlADO.

4.1 - Prova da condição d. br..il.iro, ..diant. apre••ntação'
de qualqu.r UIl do. doc....nto. indic.do. no ~.l.
4.1.1 - Pica di.pen.ado da apre.entaçio da prova de que tra~
....
ta o ita. anterior, que. pertenoar ao quadro diret ~
vo de entidade :I' axecutante do .erviço de rediodi ""

.io.

2.2.3 - No. t.1'IIO. da Con.tituiÇão F.deral.. IIIIIlr....
d. radiodifu.ão pod.rão t.r COlllO .óciO. pesa0..
juridic.. COSI participação da até 30l' do capital .ocial, ••m direito a voto, • p.rt.ncente.x
cluaiva • nominalmente a brasileiro..
2.2.3.1 - S. a socied.de ror anônima, .. açõ.a
pertencent.a às pe••oas"jurid1cas d~

4.2 - c:.rticSio ao. Cartõri" Di.tribUidol:. . Cívaia, Crillll.nai.
li
do de Protaatoa de Títulos, do. locai. de raaidincia noa ü!
t i _ 5 (cinco) ..... , bem a••i. das loc.lidade. onde exerça
ou ha:la e.rcido, no ".1lIO período, atividade. e conõmicas" ,
COla0 .da1niat rador.
4.3 - Prova do cueprimento d_ obrigações eleitorai., _<11""10"
certidio fomecida pela Justiça Eleitoral.
4.4 - DIIcl.r.çio ...in.da por todoa os diriqente., confom. IInllXO
11.

verão lIer preferenciais e nominativ....

2.2.3.2 - C..O s.ja socied.d. por cotas de re!
ponsabilidad. limit.da, o seu contr!

-4.5 - Documento probatório do atull1 dollll.c!lio do. administradores
da entidade.
Ficam dixp.nsado. de apl:8.entar .referido documento os admin1stradora. que p.rmaneçam domiciliados na. localidades me!!.
cionadas nos ata. constitutivos ou nas suas altera~ões ou
que :lá tenham feito a co""rov.ção elll atendill1!nto ao
item

to 80c1al deverÁ conter d1~ttVD pe~

..i tindo a particip.çÃo d. pessoas ju
ridic" como .ócias, dentro do. 11m!
t.s do preceito constitucional cit.dõ
no item 2.2.3.

3.3.

2.2.4 - A• •oci.dade. anôni.... ainda nÃo executantes do
serviço de radioditu.ão dev.rão .pre.entar, j~
to com ••u estatuto, o quadro aocietário atual!
zado constando o número. o valor e o tipo

4.6 - Todos o. dOCWlllntOll, CODl exceção doa que tenham validarle
predeterminada e do. collProvantes de nacionalidade, deverão
ser finnados, expedidos ou revalidados em data não superior
• 60 (s.ssanta) dias da sua apresentacno.

das

ações de cada .ócio.
2.3 - R.lação Anual d. Inrorm.çõ.a Sociais (RAIS) , como prova
de cuaprl..nto da leal.laÇao trabalhiata referente
à
ob••rvÃncia da proporeionalid~d. d. braail.iros na .nti
dad..
~
2.4 - C.rtidão d. qUit.ção d. tributoa t.d.rai., .xceto quando a.
tratar d. micro.mpre•••
2.4.i - o. documento• •nua.rado. no. it.na 2.3 • 2.4
não
pr.oi.ario ••r .pr•••ntado. p.l
ntidad..
que
não tenh. . ainda iniciado .u
tivid.d•••
2.5 - D.claração rirmeda p.lo• •da1ni.tradore., contorme Anexo 1.
3 - DOCUIttImlS llELA'1'IVOS A CADA CO'1'IS'1'A OU ACIOIIIS'1'A

5 - Dl:MClfSTIIAÇAo DI: IlllCUIlSOS TIlO/ICXlS
h demonstração &3 recursos técnicos

11

que se

refe1~

o n9 5 do item I rio artino 14 do RI!!Iu1....nt" rio. serviços de ~,,
diodifusio, co. li nodaçio d.da 081" ll<!cmto n9 91.837/85, deverá
ser feita mediantll indiceçÃo da. car.ct.rí.tica. do tran.missor c
do .istama irradiante (Anexo III) que a ent1dade pretende utili-'
zar na• • ua. in.talaçõe., colllPreendendo: fabricante, tipo. modelo de.te. equip...ntos.
, _

eN>IT~

MtNlMJ EXIGICXl PMI\ O EM'flaN)u.EM'O

3.1 - prova da condição d. br..il.iro, t.ita m.diant. apre••~

t.ção d. qualqu.r ua do•••Iuint•• documento.: certidÃo
d. n..cim.nto ou c..amento, c.rtitic~o d. re.ervista •
titulo de eleitor, carteira proti••ion.l ou de id.ntida
de, certiricado d. naturalização .xpedido há 8&1. de lÕ

6.1 _ O ceplt.l mIni.....xlgldo para o II11lr••ndlmento d. que
trate • elln.. ·c·,' 11 da ertigo 11 da R.guiomento
da. S.rviça. d. R.diadltu.lo, com. r.d.çlo a.d. p.lo
Decreto n. '1."7/85, • calcul.da em tunç.a d. patinei.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1993

ou, no C.IO d. !'M, d. cl .... d. . . t.çlo, conforma t.ba
I. abaixo, fixada pala Portaria M: 1'1 315, d. 11 da n.!!.
vorri:lro da 1985.
ESTN;O::S CE RJlDICDIFtJS.IfO
a.RTA E CNJA 1Ra'1CAI..

EM CJIlY< t.EOiA,

S(]I[RA

6.1.1 - Eltaça.. da potlncla .tl 500 W, Ixclullvl
(com) vez.. o "",lar-Valor di Refer'ncla;

prat.ndlda, conlldarad. Ilol.dam.nta, a o valor da rii
fartncl., • lar conlld.rado para o cllculo, I o V\9.nt~
n. d.ta d. publlc.çlo do Edlt.J.

CJIlY<

7.- A t'EMNilRl'Ç1O IE DISFl:NIBILIQlIOl; CE ~ FINON:EIAJ5 1'0llER.4 SER FE ITA lllI. 5EI1I1NT'E ftR,tl,.
7.1 - No cala da antld.da alndl 1'10 .xacutanta do larvlco

100

7.1.1 - qu.ndo o capital loclal d. Intld.da for ~
ou luparlor.o v.lor do capital mlnlmo exigido
pau o Impr••ndlmanto a altlv.r totalnwnta - I.!!
tagralizada ou previ.ta, nOI atai conltitutl
Vai, a Intagrallzlçlo at' a data da antr.dl em
funcionamento d. . . t.çlo.

6.1.3 - Eltaça.. da pot'ncia c""",reandidl Intra 1 kW,
exclusiva, e 5 ~, inclusive - 500 (quinhentas)
D

da

udlodl fullol

6.1.2 - EltlÇa.. di potlncl. c""",relndida Intre 500 W,
exclulivl, I 1 kW, inclulivl - 200 (duzlntll)
veza. o nw.ior Valor d. Rafar'ncla;

vaz••
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7.1.1.1 - ProvI da dapóllto, Im banco ou outra
Inltltulçlo fln.ncalra, da, no mini
mo, 5~ (clnqüanta por canto) do v.!
lar corralpondanta .0 c.pltal exigido
pau o Impraandl_nto.

m.ior Valor d. Rarar'neia;

6.1.4 - Eltaça.. di pot'ncla c""",reandlda ontra 5 kW,
..cluliva, 10 !di, Incluliva - 1000 (mi I) vez..
o "",lar Valor da Raflr'nci.,

CIlSEJl.V~.

Sa a antldada participar da _li de
un Edlt.1 da. . rl, pau cada un dei .. , .pr....e.!!
tar, .16m do dapóllto d. 5~ (clnquanta por
canto) do c.pltal, dacl.uçlo da c""",roml .. o da
raallzaçlo da .unanto do capital locial de mail
o valor do caplt.1 mlnlmo exigido para cada un
dOI larvlçol pr.t.ndldoa (modalo IV);

6.1.5 - Eltaça.. da pottncl. c""",..andld. ant .. 10 kW,
exclullva, a 25 kW Inclullva - 2500 (du.. mi I I
qulnhlntll) vazal o _lar Valor da Rafarlncla;
6.1.6 - EltaÇal1 d~..pot'ncia c""",raendlda Intra 25 kW,
..clullva, a 50 !di, Inclull~a. 5000 (cinco
mi I) vaz" o maior Valor do Rafer.nci~;./""'.

7.1.2 _ Qu.ndo o c.pltal loclal for ln!!!l2L ao capital
mlnlmo exigido para o Impraandlmanto ou for
.l.9.!!!l. ou luparlor, mal nlo .. tlvar totalmanta
Intagrallzado, nlm pravllta a lU. Intlgrallz.!
çlo atl • data do Inicio da funcionamento da

6.1.7 - EltaÇaal d. patlncla luparlar a 50 kW • 7000
(uta mil) vaza I o maior Valor da Refarlncl.,

.. t.çlo,

EST.-QlES IE IVOICXlIFlJS1O

~

EM FIlEl1&CIA MX1I.JIO\

7.1.2.1 _ Prova da d.póllta, Im b.nco ou out1\.l\..
.Inltltulçla flnancalr., da, no mln~
mo, 5~ (clnqüanta par c.nta) da v.!
.Iar carr. .pand.nta .0 capl tal exigida
para a "",raandlmanto,

-fM
6.1.8

Elt.ça.. cl .... "C" - 100 (Clm) vazal
V.lor da Raforlncla;

6.1.9 - Eltaçaal Clllll "B" - 200 (duzent.l)
maior VIlor d. R.f.r.neia;

o

_lar

vezal

o

6.1.10 - Eltaçae. clllla "A" - 500 (qulnhentll) vezes
~ior Valor d. Referlnei.;

o

6.1.11 -

Elt~Çall

7.1.1.2 _ Damonltr.çla da dllponlbllldade da
cr'dlta banctrla ou da garantia da
flnanci_nto, falta atuv'" da doc!:!,
_ntal farnacldol pai" Inltltulça..
próprlll ou da financl_ntO' .a"cod!
da pala fabrlcanta dOI aqulpam.ntal,
da farma a complatar a valor do cap!
tal manclonado no lubltlm Intarlar,

clllla "Elplclal" - 1000 (mil) vazei o

maiar Valof d. R.fer'nela;

ESTN;O::S CE RJlDICDlfUS.lO CE

S(N;

6.1.12 - Eltaça.. da patlncia at' 21 kW, exclullve
(mil o qulnhantas) vaZlI o _ior Valor de
rlneia;

1500
Ref.!

6.1.13 - Eltaçaas da potlncl. c""",raendlda entre 2 .~W,
incluliv. I 10 kW, .xclusiva - 2500 (dual mi 1 e
quinhent •• ) v'Z" D .,.iOf Valor di Rlf.renei.;
6.1.14 • E.taça.. de patlncl. c""",raandlda antra 10 kW,
Incluliva a 25 kW, exclullva - 5000 (cinco mil)

vaz •• o m.lor Valor d. Rafar.ncia;
6.1.14 • EltaÇaal da potlncla Igu.l ou luparlor I 25 kW
7500 (ut. mil e qulnhantas) vazas o maior
Valor da Rlfar'ncla.
S.Z • O. vllor• • • Itab.lecidos na
316/85,

refarlm-Ia

. t ' atingir, na mlnlmo, a total do
capital axlglda para o Impra.n4lma.!!

E JMIIaNS (lELEVls1O)

nwncionada

Portlria

I Cid. nova conc."lo ou

M:

.parm~lo

ta.
7.2 - Na cala da antldada axacutanta do larvlca da radiadlfu-

..!!!.!.
7.2.1 - Quando a capital loclal tot.lmanta Intagullz.!
do for ~ ou luparlor • lema dOI valo,," f1
ndol na Portaria M: 1'1 316/85, pau c.da un da
leUI larviça, acralcida da qu.ntla axlgld. para
a nova Imp..andlmanto, a antldada flcl lunt.
da damonatraçla da dilponlbilidada da racurlOI
financalra ••
7.2.2 - Quando a c.pltal laclal for infarlor ao capital
mlnlmo axlgldo para o Impraandlmanao (.acolhar,
uma dll apçaal .balxa Indlcadll)'
I'RIPoE:IRA. a) prov. da dapóll ta, Im banco ou Im
outra Inltltulçla flnancalra, da,
no mlnlmo 5~ (clnquanta por ca.!!
to) do valor corralpondanta do c,!
pltal axlgldo p.ra novo ~.andl

nwntol

21910
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b) mlnuU d• •It.u;'a doa .taa can,!
tltutlvaa p.r• • I,v.;'a da C'Plt'l,
.acl.l • • ur .....nt.da d. mah a
v.lar n.c....rla par. O nova "!!!
pn.ndlmrnto, n. qu.1 canat. que •
au. Int.gr.llz';'a tat~1 •• r' .f~
tlv.d• • t' • d.t. pr.vl.t. p.r. •
.ntr.d. em funcionamento d. ."t.!
;10;

5EJ:J..toD'.

7,' •

.) prova d. d.póalto. em b.nco ou al!
tr. Inatltul;la fln.nc.lr., d•• no
mlnlma. 5111lo (clnqÜ.nu por c.nto)
da valor carr..pand.nt• • 0 c.plt.1
.xlgldo p.r. o nova emprllndlme!l
ta;
b) deman.tr.çlo d. dllpanlbllld.d. d.
cr'dlta b.nc'rlo ou d. g.r.ntl. d.
fln.nclamento. f.1 t. Itr.v" d.
doc....nto. forn.cido. p.l.. Inat1
tul;a.. própria. ou d. flnanci.!
'mento concaAldo p.lo f.brlc.nt.

dai .qulpameJl/,!,". d. forma I cO!!!
pl.t.r a valor do c'IIH.1 mancion!.
da na lubltem .nt.rlor. .U Itl!l
glr. na mlnlma, a tot.1 da c.plUI
.xlgldo p.r. a empr••ndimento;
S.nda • propon.nt..... fund.;.o ••x.cut.nl' da Ilrvlço
d. r.dladlful'o ou n'o, • camprov.ç'o doa r.curloa p~
d.r' ••r f.lt. d..... d. . . .gulnt.a man.lr'lI
flRDoEIRA•.• ) prova d. d.póII ta, em b.nca ou outu In,!
tltulçla fln.nc.lr. d., na mlnima 5111lo
(clnqü.nt. por c.nto) da v.lar corr"p0!l
d.nt • •0 c.plt.1 exigido p.r. a emprllnd1

nwnto, .,

.

10 • DISPCSIQOE$

FI~IS

10.1 • Oa doc..,.ntoa dev.r'a.ar .,r..ant.doa. prat.,encl.4
mant., em arlgln.h I.glv.h f.cultad..
fotoaUtlc. d..d. que 18 cópi.a ..Jem .ut.ntlc.d. . .
I.glnla,

uproduçl~

10.2 • A .c.lt.çlo du propoat.. nlo Implicar' n. abrlg.to
rl.d.d. d. outorg., podendo a Edlt.1 "'r c.nc.l.do
par Int.ua.. d. Admlnhtr.;lo, _dl.nt • • ta da Mini,!
tro d.. Carnunlc.ça.. na. t.rmaa da .rtlgo 12 da R.g!!
gul ....nto da. Sarvl;oa d. R.dlodlfu.lo, aem que ..
propon.nt.a t.nhem dlr.ltà • qu.lqu.r~.cl ....;lo ou
Ind.nlza;'o.
10.3 • Canll.Ud. f.lt. ou Incorraçlo n. document.çlo, que
.camp.nh• • propoat.. a CENmEL pod.r' conc.d.r um pr!.
zo d• • t' 15 dl.a • propon.nt. p.r. auprl.I ••
10.'.1 - Na. E.t.do. da .....zon... Acr., Par', Ronde
di., .....p. • Roraima, • •xc.çlo d• • u.. c.!
plt.i., a pr.za pod.r' •• r d• • t. 3D di •• , •
cr I t'r la da 0ENTEl..
10.4 • O "'Inlatro d. E.t.do d.. Ccmlnlc.ça.. pod.r' .utor1
z.r • Junt.d. d. documentoa
prac•••o d.a propon'!l
t •••. d.tarmlnar ..u r ... tuda.

'0

10.5 • O "'Inl.tro. d... r::~t'do d,,'CtmJnlc'ça~a r ... rv.· . . . f.!
culdad. d•• v.rlflcad• • connnl'ncl ••• hav.ndo po!.
.Ibllld.d. &lcnlc., outorgar p.rml ..lo • mal. d. . . . .
propon.nu d.ntu .. que .tlnd.r...... pUlent. . cond.!.
ça...

~).

b) d_n.tuç.a d. dhponlbllld.d. . . cr'dl ta
l!.nc6rlo ou d. g.r.ntl. d. fln.nclamento,
f.1 t • •tradl da doc....nto. fornllCldo. p.!
lu In.tltulça.. próprlu ou d. fln.ncl.!
manta canc.dldo p.lo fabrlc.nt. da.
.qu1
pamanta., ~u .ltuvla d.... traa _I ...· qü.
daman.trem • camplamant.çla da v.tor tot.1
do c.pi tal .xlgida p.ra a empn.ndl...nt ....
5EJ:J..toD'. prova d. d'I'4'lta, em b.nco ou outu In,!
tltulçla fln.nc.lu, da toUI do v.lor
corr..pond.nt• • 0 c.plt.1 exigido p.u o
empr.endl...nto.
7.4 - Oa fln.ncl.....nto. com DI fabrlc.nt.. da• •qulpamento.
ou can •• tabeleclrmntol da cr'ditQ nacionala nlo pDd~
ria •• r conirat.da. par pr.za .up.rlar • 10 Cd.z) ano.,
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UUO I

OC.) .b.ixo ...InadaC.), r.pr•••ntentaC.)

l ••al

_________________________________
d.claraCa) qual
li,) d•. -----------"":;':'==1":":'~~---
a) não po••ul ,a .ntld.d. autorização para ••plorar
o ••••0 tipo d. ..rvlço na aunlc!pla d.

____~~--~----

7:~~~~~~--~--~-(.unlclpla a que .. r.t.-

-------------- e que nÃo ex.cederÁ oa li.i-

re o Edital)
te. ti.add. no artl.a 12 do D.cr.ta-L.I nl 236, de 28 d. t.v.rei-

ro de 1967, caso venha ....r conte.pLada coa a autoria;
b) nenhua .ócio inteira o quadro aocietÁrio da outra e ••cutant. da ••••0 tipo d• •ervlça d. radladituaão, na aunlc!pla de
n_ de ou(.unlcipla a que •• r.ter. o Editai)
tr•• e.pr•••• d. radlodifusão ••• aunic!pioa diverao., e. exc•••o
ao. iiMIte. tixada. no artico 12 do Decr.to-Lei nl 236, de 28 de
fevereiro de 1967, •••110 que .. pretendente venha ••• 1" cont••plad. co. . . autor•••
(local)

'.1 • A .ntld.d'~ d.var' ·.pr...nt.r, em campl ....nuç.a • lU'
prapa.t., a quadra CAnexa V), p.r. a. flnl d . . • lIn. .a
~, ~ • .!' '. 1. da § " da .rtlgo 16. da R.gulamento
da. Serviço. d. R.dlodl fu.lo. com • nd.çlo que Ih• .foi
d.d. pela Decreta nl ".137, d. 25 d. ou~ubra d. 1985.

(daU)

!.' .!t'

"lU a

D&CLlaaçlo
, - FR:QWolIIÇIfO

0(.) abaixa aa.I.adoC.),.dirl••nt.(.) da

'.1 _ Par• • f.lto d. prllii~hlmanto dOI It.nl 7 • 8 da Anexa
V. conlt.nt. da Item .ntarlor, • propon.nt. d.nr' .I!.
bar.r "UI programai .duc.t Ivo•••rtlat Ico., cul tur."
e Informatlvaa, com ab .. rv'ncl.
princIpia. .nuncl.!
doa na art Igo 221 da Canat I tulç'o.

'0'

___

d.claraC.) que:
a) não particlpa(.) da dir.çãa d. outra
entidade
e••cutant. da ••••0 tipo de .er~iço de radladltu.ãa na aunidpio
d.
, n. . d. outr••••pr'
(.unlclpla a que a. r.ter. a Edital)
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isol'""""'ntl. 00' o:iljm1:arrente • .

rntalh"", Il'ais ~ 50' c'b atd.taJ sod.~J

~

Nat=lldaã:!

i,~ Cl.daCI:!

D:miclUo

ui

UF Cl.dad!!

b) não está<âo) no exerclcio do .andato
eletivo
que lhe(~) asselure imunidade parlamentar, ne. exerce(.) carlo de
supervisao ou aasessora.ento na Administração Pública, do
qual
decorra foro especial.
(locaL)

(data)

(assinatura de todo. os dlrlcentes)

ANEXO

UI

IE'

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TSCNICOS

I -

!

DE

SIM·'

Ao ENTJDADE ItOSSU' OUTItA OUTO"G:A NA MESMA LDCALJD.l-

r

H~O

TIPO OESEliVlÇO

I

J

I

TRANSMISSOR PRINCIPAL
IOUOMES DOS SOCIOS INTtGfllHTES DO QUÀDftO SOCltTt:,UO DA 'flOPONEN-1
TE E PEftTENCENTIES A OUTftA CONClSSIOH.lftIA ou PERMIstIOHÁ"IA t NA
TIPO DE SERViÇO

fabricante:

1"1
1.2

MESM1c, LOCALIDADE

•

tipo e/ou modelo:

2 - TRANSMISSOR AUXILIAR
2.1

fabricante:
tipo e/ou modelo:

2.2

e.OHINOEH"TE~•

~Pl·D.IT·EEHTcoE·HUT.SI~T.~Os··HTlS

•

•

-

DO OU.D.O DE DI",OEHTlS OA '.0

DE OUTRAS eONCESSION,ÚUAI 'E"MIISIO. TIPO DE: SutVlÇO

HÁAIAS NA NUM. LOCALIOAQI..

3 - SISTEMA IRRADIANTE
3.1 -fabricante: '

- tipo

3.2

e/ou modelo:

10 EOUI....ENTOS

UTlUZ.DOS: T••NS"'SSO. '.IHCIP1I.

•
(local

T....S..ISIO•.•UXILlllI
SISTEN. I••AQIlllTl

( data)

)

(repres entan te legal )

Ir"""1.:1."111

UTIWIGf:JlO

DUTIHADO AO s[~VIÇO HOT!CtOSO. DIAfl'AMENTE. EM

.lL.ÇÃO

II AO (1~?~1~~1I D~G~~~~~~::ÇI~·1

---

o

abaixa allinado. repr,nentant. l.g~l da
dec larl que, lO, o"!'"!'ro.me t •
a elevar o oap i tal locial da ent idaidé,: 'dIÍ forme a cobrir.ol valQ.rea do capital mrnimo exigido ~elo'" EêHtar.l ...·n t •
I~,
etc, do. quais participa, na medida em· que a mes-

"1.1
I

IUtI'L1I1U.)

I~ TEMPO

DECLARACAO

I

%1
,. E Si fI

1~~U20

DE APRESENTAÇÃO P.OJUO Dl APftOVAÇAO DE LOCA.S.

IF:·,,;zo

, .... ENTOADA EM FUNCIONA..EHTO EM DEFINITIVO DA ESTAÇÃO

(!It ..... 'NO: ... nu)

I

I

com a. outorgai.

,

.

,. (data} .

(looa1)

.
J

•

{representante legal)

,,[SU

t Ma,l:'''.: 14 NIIII )
REGIllES CEOClAAFICAS DO D.AtS

I

"'*Para as fins do disposto nestas condições. entende-se COitO rompo
de Prosrarnação Diária de emissora de r3diodlfusão o período
de
tempo Je tunSllissão ininterrupto. cOllpreondido entra 3 entrada

"G-

no Ar da es caça0, coincidente coa o iníc.io de sua progrumaç5.o h!

A',[XO v~

til A.DMINIST"ADORES

UT1WIGPllJ

IIO'E"cENTu.L pl TlNPO Dl PNDOU".ÇÃo D'AN"r*NUlNENTI: A TEN.S1
.UTO.EI E INTE•• NUU N.CION.,So
UlClC;"CI.I &.IGU ItOS 'JlOD"""'''' o. "ÜJlC''' -o~JL": 11;"'''. OI 50" b' ",ú"el.

~IV

----,---,
m. venha a ser contemplada

-__ Df_
H_

Nl>turaUdac1II
Cl.<'llCh

.

UF

rcneÍUo
CLdado

lJF

.

bitu3Leo témlllo d3S tr3llsmissães no peTíodo. colnciden te
o enceTramellto deU3 "uma prograJlação.

I

L'CAL

J

I

CO"

.

~--l._

(UI'''IUIIU''U l.tUL)

(UH.)

~
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PROPOSTA N' 1 - RÁDIO FM PIRENÓPOLIS LTDA, apresentada em 09

Min,,,,,;'.. h' \"l~ \\~tIlh"",,\~"'"

fevereiro de 1d90, pro~oeo1izada sOb ~ n t

'de

2910~,

000078/90;

I'.. ut·,."'..... nU 9648/89
Ol~

Mini:\tro,

cnc.:Mlliuhe-so

o

proBente

(,.·,lclll Jo

s.-.

PROPOSTA N' l-RÁDIO SERRA DOS PIRENEUS LTDA. ap~esén'taéla en.

Chefe Jo G..,hiucl:c- du

proce.so ~ Divi.=io do

do> DOIJ[L.
8'-.JMi I jn, 15.

du

de fevereiro de 1990. ,protocolIzada

lWdiodir~

PROPOSTA N' 3 - KRITERION ~ RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÕES LTDA.
~
presentada em 12 de fevereiro de 1990. protoco11

dezembrodu J')8C).

zada sob o n' 19109.000087/90.

~

"~M'.~5Or
ÁI'C."d

o, n'

19109.000084/90 õ

l'IDlO DE AlCAlIIAIlA IlUJIlA
Clu-ft.' ,,,.

sob

12

,k' ["pmJi'·flt.I./GM

Nesta data, apensei ao presente processo

as

referidas prOpo8tas, que passaram a fazer parte integrante do

me~

mo até a ocasião da outorga.
IC - tENTEI.

E, para constar, lavrei o

MD - SEM

termo, que

'd~~

Tendo e", vista o cUsposto no Cap!tulo UI
do Manual ela orientaçio Jurídica, aprovado pala Instruçic In tema n9 4981, ela 02 ela outubro ela 1981, encllDlinhe-se o prese!!.
te processo à Diretoria !lagional do tI:IlTEI. el'l ("-oiânia
qua, fari apensaçio das propostas pertinentes e efetuari estu'

-.

presen~e

vai por miM assinadG.

PROCESSO n9 29000.009648/89

ZULEICA GOMES PIRES
Função de Assessoramento Superior

-rit·hy-: LI' ~~.

MC/DENTEL -

DR/GNA

SEçXO DE RADIODIFUsXO
SETOR DE ENGENHARIA
PROCESSO N9 Z9000.009648/89-38

~/1!!J/}!.~=:t~M

Senhor Chefe da'seção.

I

Analisando as propostas apresentadas, dia!!.
te do que dispõe o titulo III do presente Edital.
informamos
que oa equipamentos indicados pelas proponentes Rádio FM p1ren~
polis I.tda. e Xriterion - Radiodifusic • Comunicações Ltda. no
anexo IV de seua respectivos processos, atende.. ãs Condições do
E~ tal e os aquipauntos indicados pala proponente Rádio Serra
dos Pirineus Ltda. nio atende is COndições do Edital.

i22~.i1:::::iiof.

611175DTEL B2

I

~:::2113~~·t:L

l:'rl~t AEE:n'
~:~úFCS'TAS

I

BR.

i:-!':r:.l, \;?

c:;

2~.('1

15::/3?"'r;~ :::i~
1~.~:.9·~.

r::

A

Goiânia. 12 de fevereiro de 1990.

'!'/C::O"

611175il':'Et

3R

b.?2119.J::L

~~

",
"

MC/DEII'l'ZL

SEÇI0 DE IlADIODIrudo
SETOR DE ENGEllIlAUA

PROCESSO H9 2'000.00'648/19-31

SlInhoJ: Chefe da seçic,

T E R MO D E

PROCESSO N'

A P E

NS

Aç ~ O

19000.009648/89-38
AS propoetas entregues nesta Diretoria Reg19

na! -foram numeradas da seguinte maneira, observada,a data de
sentação :

_Os" .-quipaaentos indicados pela
proponente
RADIO SEàJA DO' PI~ I.TDA~ ... atendiJSento ao of!cio n9 214/
~A4 de 12.02.1990, atende i. COndições do Edital.

apr~

Goiânia, 20 de fevereiro de 1990.
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MC/DENTEL
DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM GOIÂNIA
SEÇÃO DE RADIODIFUSÃO

"

SETOR JURIDICO

--"1

r-

.! "'. i13/14
_ _...-.1I
~-_.

PROCESSO N' : 29000.009648/89-38

I,~':~'lí~

,li

~ '.!':':

'i.:""

•••• ,·c':i.· ... ;~ ·'I~ dt~:C'rlj!· ~:~ : .•••

\r~

I
,Ir, ••

~

JUNTOS: 29109.000078/90 ; 29109.000084/90; 29109.000087/90
ASSUNTO : 152/89 - FM

i~

.-) ._...... _-,

o:.

.J

,_:~Ll;l,.

ii.'

t

.',.

'>1"

:

~. ,"

.', ..

o ";

PARECER SRAD N' 021/90 - DR/GNA
i'
I":'.

EMENTA

convocação

d~ 1nt~resaados

~"""I

18 . . .

~p

_1

'•. ' • .1""

.....

'-0·: •.

na execução e

nora em rrequêneia modulada, na

.'.l·:.!···

I

exploração do serviço de radiodifusão s~

~.5

a ~ 1.!

cidade

-i

de Pirenópolis, Estado de Goiás.
19

j."

••.• ,'

!
:,',

OlIGI"AL ILIGfVIL

Acorrerem ao chamamento do Edital acima ind!
cado as seauintes entidade :

IKPlIss10 AUTOlIZADA APOS CO"SULTA 1 C1KAlA DOS DEPUTADOS

:'-~,~l.~"n"'·' r·:"Ob;.I·~I·ítl» 'Ie. ··t;IIt\l d!'JmicIlio
(ê.o(~
·~'oo,:~.""r:.: "I!le l~ol:ldn. rm conJ1.1n:..:un<:ntc
d12t.:nhll(m)

A - RÁDIO FM PIRENÓPOLIS LTDA;

~yit( ,'Ii' ~,"r
Íf.d· Co Ci?ILO.

B _ RÁDIO SERRA DOS PIRENEUS LTDA;

C - KRITERION - RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇi5ES

í7JJ"'

~--,

i. ~::L==-::=.J

LTDA.

A proponente
RÁDIO FM PIRENÓPOLIS LTDA'
•
instruiu sua proposta com os selulntes. docum.~

0L.-_
EI
El
WL.- _
0_l_ _

Requerimento dlr181do ao Ministro

da.

atos con!5titutivos e eventuais alterações com as reI

02 a 08

pectivas comprovações de arquivamento ou
na repartição competente;,

02/04

art. 14 do R5R;

[;J'--__--'

"

Comunlca_

ções;

realstrõ

d;:\ ent1dade,

quant10

j.ó('.1nt"uto I'H"'obntôrJo cio at.uAI e,J"m1cÍl to do(s) adm!
~Sjlrt.:-~tlortf~S), quanclo

for

o

caso.

tos;

[;]"-0-1--

Requerimento 41rillidD ao Ministro,
ções;
...
,

~as", ~omunica-

atos const1tut1vos e eventua1s alterações com as res
Q:..::.03::....;a::...;:0;.:7...J1 pectivas co'!!provações de arquivamento ou
rellistrõ
~
, na repart1çao compe~entei

cláusulas exigidas pelas alineas !' ~ e ~ do § l i do

~

c"láusulas exillidas pelas alineas !..
,

certidão de Quitação de Tributos Federais,
for o caso;

quando

W'-----'

certidão de Quitação de Tributos Federais,
for o caSOi

quando

relação Anual de Informações Socials (RAIS).

quando

[;]1.-__

relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
for o caso;

quando

for o casai
D~claração

firmada pelos admini!tradores de que:

O...ll.05~/~0::.:6~...J art. 14 <lo RSR-;

[ ; ] " '_ _°>1.9
" -_

b) nenhum sócio integra o quadro societÁrio de outra
executante do mesmo tipo de serviço de radiodifulÃo
no município onde se predente 1n!talar a est,çào, nem'
de outras empresas de radlod1tusao. em munlclpios di
versos, em excesllIo aos limites fixados no artlaa l~
do Decreto-lei 1"'1 1 236, de 28 de fevereiro de 1957 t ca
50 a pretendente venha a ser contemplada com a autor
~;

comprovantes de que a ent~d.de possul os recursos
nanceiros exigidos para o empreendlmentOi

-

§ .1' do

Declaração fir~ada pelos administradores de que: a)
não pOSSUi a entidade autorizaç~o para
explorar o
mesmo tipo de ~,~ylçp~ .po M~nlcip10 oQde se pretende
1n.talar a &staçao.e que,~nao excede~a 04.+~m1tes r1
xados no artillo 1'2 do ,Debr'eto-hi n' 236. df' 28- de
fevereiro de 196,7, cuS', venha a )"'~ contelllpla<la com
& OU.toraa.i
b) nenhum sócl0 intellráo quadro societário de outra
executante do mesmo tipo de aer-vlço de radioc:i1fu.ão,
no município onde ae.,pre!lent", in!t!-l~r a:ut,ção, nem
de outras empras.. 4e ra<liodlfusao. em municipios di
versos, em axc..s., ao. l1.. i tu fixados no artiao l~
do Decreto-lei n' 236, de ,28 de fevereiro de 1967. ca
ao • pretendente venha a •• 1" contemplada com a autor,

la;'

r!'

minuta de alteração contratual ou estatutária
para
a elevação do capital social, 'a ser aumentado
de
mais o valor pravlsto para o novo serViço,
quando

ror o caso:

la e.=. do

a)

nao possui a entidade autarizaç~o para
explorar o
mesmo tipo de serviço, no ml;;!I"Iiclpio ol)de se pretende
ln$talar a estaçao e que. nao excedera os limites ri
xados no artiio 12 do Decreto-lei n l 236. d.. 28 de
fevereiro de 1967. caso venha a ser contemplada com
a outoraai .

[ ; )..._.:.2.:.1__

.~aclal

A proponeqte RÁDIO SERRA DOS PIRINEUS LTDA
instruiu s~& propost,\.com os se,lIuintes
documenff

\\

tos:

de ':":'tI)l!.::t.1

[;]1.......:2:::2:.-._

-

cOllprovantu de que a entid~C1e pos.ul os recursos f!
nancei~os exillidos para o empreendimento;
Minuta de alteração contratual ou estatutária
para
a elevaçÃo do capital social, a ler aumentado
de
••1. o valor previsto para o.novo serviço,
quando
tor O ca.Oi
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,. :"'jVlJ

--_._.,

]. _,9..8_ .J
_ •• -. -

'''1

.-i

11

.1P
,-, •

.

.'",:

"":1 ".

:'

I

:".'Õ

'·'.t •. ;

"·I~~:.

,10/12/13 :1
' 20 / 21 . •

,,

I

...

:2;V24/?7

L

. ,.

'i J2

ORIGINAL ILEGtV!L

.; "':.',111":'"

J

••

-'--,

'.:

.. !

"

: ..•.

:. :·.·.:L.: ....: ... :

••••••• 0·

I .••.

'. ~"!

1

l"

.

.'

..'.

::.,

".'

:::

.:

.,':

.:~'

;' '",' ·U.: :'.,

IMPREsslo AUTORIZADA APOS CONSULTA I CIHARA DOS DEPUTADOS

IMP1!SslO AUT01IZADA APOS CO'SULTA 1 ClK&RA DOS DIPUTADOS

nçcurnf"'ntos PIOObhl()rloS no !'.t'.Jal dcmicilio

(does)
l.:f1nJunt.:uncnte
~leter.ho.{r.)
m:1 i:-, clt- 1, 11';'. d('l C::tp i 1;'\ l .~llC i:ll ela f~n t idadc! I qU:Lnc1o./
socio(~} 1ue 1so1al1n

\")\l

for o caso.

@]

Documenlo peobntóeio do atual domicilio do{s) admi
ni~trador(es), quando ror o caso.

8_8_/2_9_ _

An~xo

_ _ _- l

V

A proponente

KRIT!RION - RADIODIFUSÃO! CpJUN!
instruiu .ua propo.ta co. o•••aulnt..
doc
n-

CACÕ!S LTDA
tos:

JI ....,

~01/02

GJ

EJ

04 a 07

05(06

w.. -----'

R.querlmento dlr1aldo aI) Mlnistro
ções;

d..

Comunlea-

atos constitutivos e eventuais alterações com .a rea
realstrõ

pectlvas comprovações de arquivamento ou

na repartição competente:

GJ:---EC--I
815/15

P9cum~nl08 probatórIos do ntual domicílio
(doIS)
50:10(5) 'lU" lso]kda ou C""Jun1..amente
t1et~r:hatrr.)
~~:."nd~,,;~ do capl t.~l 1I0cl,,1 da entidad., quando

DocumpnlO prnbntórlo do Ilt.ual <!OllllcÍl lo dO(8)
nj"lrador(~s), quando Cor o co.o.
admi

Anexo V

- _.- -- ... .... _
.--.....6_...
- -- - . .. ... -. . "'--

,'< ""'"""
tIj:-'
.
C'~

-- ,

.... "' .rlmtOPo&.xI L'tDo\ -

--....

..,...... ""YM..~

lur.

""
""

2 e S. do f I' do

certidão de QuitaçÃo de Tributos Federal.,
Cor o caso;

quando

......
1*10 •

relação Anual de Inrormaçõ.. Soclais (RAIS),

quando

f.u.t'AIIJ.•

~"

I:=:

':'::f..:..- "='"
~.:::- =:;-

• • • • • • • • -... - • • - I

.••

50

•

I

-

I

50

I

-

I

2!!!1
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minuta de alteraçÃo contratual ou .statutária
a elevação do capital .social, •••r aumentado
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comprovantu d. que a .nt~dad. poasul o. r.cur.o. C1:,
nancelro. exl.ido. para o .mpe.endlmentl);

mal. o valor pr.vl.to para o novo ••rvlço,
ror o c••o:

=-

a)

nãl) possul a entldad. autorlzaçio para
explorar o
mesmo tipo de setviço. no ~lclPl0 o~d••• pretende
Instalar a eataçao e qu•• nao exced.ra o. 11..1t .. ri
xados no art1ao 12 do D.cr.to-Iel n l 236. de 28 de
revereiro de 1967, c ••o venha a ••r contemplada com
a autoraa;
b) nenhum aócio int.ara o quadro .ocl.tárl0 de outra
executante do mesmo. tipo de ••rviçol de rac11cdltu.ão,
no municipio onde .e predente ln!talar a eatação. nell
d. outr
mpr
d. radlodlruaao, •• lIIWIlciplo. di
verso.,
xc
o
1111i tu rixado. no art1ao 11
do Decr.to-l.l n l 2315, d. 28 d. r.v.... lro d. :967, ca
80 a pr.t.nd.nte venna a
cont••plada COm a autor

~
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Informamoa que a RÁDIO FM PIR!NÓPOLIS LTDA.:-

HC - DElCTEL
PROCESSO NI 29000.009648/89-38

apresentou a dooumentação em ordem e aa demaia foram notificadaa
a complementar falhas instrutóriaa nos procesaoa.

ANEXOS: 29109.ססOO78/90, 29109.ססOO84/90, 29109.oooo87/9D.

Ante O expoato. conclulmoa que aa aeluintes
entidades estÃo aptas à outorla objeto do Edital nl 122/89 :

'.o,' ."
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Senhor SecrctÁrio-Geral,

ASSUIITO:

'a - Rádio FM Pirenópolis Ltda
'I) - Rádio: Serra dos Pirineua Ltda

,&

Trata o prelente proc...o do Edital .0 152/89,para auto!
dI) serviço de radiodifusÃo sonora ea freqüência lIOdulada, na cid,!

de de Pirenópolil, Estado de Goiás.

c - Kriterion ~ Ràdiodifuaio e" Comunicações
Ltda.

ESTUDO

No prazo estipulado acorrer.. ao chaudo as

SINTÉTICO:

À consideraçÃo do Sr. Diretor Re&ionaL,

seguintes

t

entidade i:

a) RÁDIO FH PIREHÓPOLIS LTOA,

Goiânia. 20 de fevereiro de 'HI90:

b) RÁDIO SERRA DOS PIllEHE1lS LTDA,

c) KRIT!lION - llADIOllIfUSÃO E COMUNICAÇÕES LTDA.

~

O prac...o loi .l<Uin&do pola Diretoria R.CionAl

'vJ1--

ZULEI~PlRES

FunçÃo de Ae.e••oramento Superior

tal.

El1caminho o pr..enta proce..o (Edital
nl
152/89) e seu. apenso. à'Divisão de Radiodifusão. para pro.aegu!
mento.

/~
/ Goiania.

Ante o expo.to, está o proce,uo e. condições do ser sul!

COJfCWSÃO:

aetido

20 de fevereiro de 1990.

1"'; ."i, 'lI!
f:. lV("
,,:.j,/J
.,.

.;'0,

"

','.

do

DENTEL •• Goiêia (Parecer SllAD n l 021/90 e pela DivisÃo de Radiod!
fusÃo deite Departuento Inf'oru.çÃo !AD nl 083/90) constatando-se I
que as entidades supraaencionadas atender.. ao. pressupostos do !d!

à superil)r

cl)nsideraçÃo do Exall Sr. Ministro de Estado

das

COIIUnicações, a quo abe a des.isão.

8rasÍlia,

1?!

de

vI

~

de 1990

ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA

MC - DENUL
PROCESSO NI 29000.009648/89-38
~.2JMi!OCI.IID!liEti!NT!!!E:!:L

AIIEXOS: 29109.ססoo78/90, 29109.ססoo84/90 e 29109.ססoo87/90
EDITAL nl 152/89
SE!lVIÇO: Freqüência Modulada

CIDADE: Pirenopolh

~

..

ESTADO: GoiÁI

~r

ApÓS o ex... dOI Jupracita.dol procel,ol, ratifico o
cer 51lAD nl ,021/9O (íll. 28/37), lucorindo o o.cui_nto do a"unto
petente decisão do Titular desta Pasta.

BrasIlia,~e ~

Sq~ ~\"

I

-

GENT~L

-

D~/GN~

DlSTRlDUrçXc

iJ

Par!

à

CO!

EDITAL N' 152/90

-

de 1990

.P~"-C

.p' RDSANGELA ~TE

--

't~

INroRIIAÇÃO llAD . ' 083/90

_

""'~~!!s:t-,..

ENTIDADE PROPONENTE : RÁDIO FM PIRENÓPOLIS LTDA

Advocada-FAS

a1Dt";~~

SERVI~O : FREnU!NCIA MODULADA

li . _.. ~.... SILVA
OI

JurÍd

OI

CIJ)An" •

PTR1:NÓPOT.T"

ESTADO : GOIÁS
DE ACORDO.

À CO~lideàa.çãO do Di etor...aeral deite Depare_ento.
Brasilia,
e

,i)

li '~AoIIh.'I\Í/I~r/rI
Diretor da DiYisÃo do aadiod ( ...&0

:
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EXCELENT1SSIMO SENHOR MIKISTRO DE ESTADO DAS COMUKICAÇOES~
RADIO !'M PIREMOPOLnf LTDA •• deV'idulint'e conditulda
na for... da l.qhlaçio . . viqor. cOfÂ • .;s. 'lia' cidade da 'l'ir.ng .
poli.-GO. tendo toaado conh.ci. .nto. atravi. do Diário 'Ofi-'
cial da União d. 14.12.89. do Edital nO 152/19 •. ,..ndàdo·publi
c&r por e ••• Mini.tério, convidando OI inter•••ádol ãexecução
d•••rviço de r.diodifu.io .onor•• cc. ••.••quint•• caract~.
riatic.. ,
S.rviço
Local
C.n.l
Cla•••
H. d. funcion...nto
Capit.l ..int.o

FREQD!IICIA MODULADA;
Pir.nópoli.-GO;
239 (95.7 HHzl;

"8·,

Ilillit.do;
200 (duz.nto.1 MVK.

- O prazo de duração da Socied.d. é p~~
ind.t.rminado, podendo esta .er diuo~"a
qualqu.r época p.lo con.entim.nto de oócios que representem a
~. .ioria do capital social, observando-s., quando da sUa diss~
luçio. os pr.c.itos da legislaçio e.pecifica.
cLAUSULA V - O capital social-é -<le NCz. 30.1100,00 ·-(trinta
mil cruzados novos), representado por 30.000
(trinta mil) cotas de NCz$ 1,00 (hum cruzado novol cada uma.
ficando assim distribuído entre os cotistas:
VALOR NCz$
C O TIS TAS
60:' ~
l.ELZIR PEREIIIA BARBOSA.......
. ' 18.000
18.000,00
2.LUIZ OTAVIO COSTA ••••••••••• <::.~ & i l l
12.000,00
TOTAL.......................
30.000
30.000,00
cLAUSULA

IV

- A subscrição e integralização do capital s2
eial dar-se-á em moeda corrente nacional, da
seguinte forma:

CLAUSULA

v.... mui r ••peito.....nt•• ã pre.ença d. V.Exa. diz.r que d••~
j. ex.cutar o ref.rido •• rvi,Ç9 • • que,. ••. .c<llÇr....t-. d••d. já.
• •tend.r a toda. a. exiqincia. ~ l~. for... f.ita. P.O~ .e•••
Mini.tério. d.clarando. na oportuni~d•• que nio p.rti~~pa d.·
nenhum outro edital para ex.cuçi~ d•.••rviço d. radiodifusão.

VI

a) - 50\ (cinq~enta por cento I do capital 50
cial, ou seja, NCz$ 15.000,00equinze mil
cruzado. novos), no ato da assinatura da
presente instrumento; e,
bl - os restantes NCz$ 15.000,00 (quinze mil
cruzados novos), que integralizarão o c~
pital social, po prazo de lBO(cento e oi
tenta) dias, a contar da data da public~
çio, no DOU, de ato do Poder público COE
cedente que atribua ã Sociedade
conce~
sio ou permissão de serviços de radiodi
fusão.

N. T.rmo.
P. D.f.rimento

pir.nõpoli.-GO, 12 d. jan.Iro d. 1990

IcemI~fA
~á1k'
sóci.-Ger.nt.

~

End. p/correspondincia:
SRTV/Sul - Id. P.lácio do Rádio 11 - ./632
Bra.ili.-DF - 70330
A/C Dr. Mano.l Mora•• Gu.d••
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CLAUSULA

VII

- A responsabilidade dos sócios, nos termos do
art. 20 !u!!as do Decreto nO 3.708, de la
de janeiro de 1919, ê limitada à importância total do cap~tal
social.

RADIO FM PIRENOPOLIS
CONTRATO SOCIAL
E~ZIR
PEREIRA BARBOSA, bra.il.ir•• casad.. COmerciante, r~
sidente e domiciliada na Rua 24 d. Outubro. 18 -Pirenõpoli.GOl identid.de nO 154.982-SSP/GO e CPF nO 112.834.321-53; e
LUIZ OTAVIO COSTA, brasileiro, c.sado, Advoqado, re.idente e

~mic~liado na Av. Juscelino Kubitschek, 30 - Pir.nópolis-~
identidade nO 45.481-0AB/RJ e CPF nO
sente

454.626.747-9~

instr~~entQ~particul~rd.Contrato

Social,

pelo

pr~

constituem

uma Sociedade por Cotas de Respon.abilidade Limit~da, vis.E
do explorar serviços de radiodifusão, entidade ~sta. que se
regerá pela legislação em vigor, sob .. cláusulas e condições
seguintes:
- A Entidade qirari sob a d.nom1naçAo .OC1a~Qe
RADIO FM PIRENOPOLIS LTDA. e terá cOMo.princ!.
paI objetivo a execução de serviços de ;;diodifusÃo sonora,
de sons e imagens (TV) e d. Televisão por Assinatura (TVA),
seus serviços afins ou correlatos, tais como serviço especial
de música funcional, repetição ou retransmissio de sons, ou
sinais de sons e imagens de radiodifusão, sempre com final!
dades eãucativas, culturais' e informativas, cívicas e patri2
ticas, bem como exploraçio de concessio ou permissio, nesta
ou ou eo·outras,localidade. do território nacional, tudo de
acordo com a legislaçãp especifica em v1gor.

CLAUSULA

CLAUSULA'~II

- A sedBida 'Entidade seri na Rua Sizenando Gg
m.s, 151 - pirenõpoli.-GO. podendo inst.lar,_
ma.nter e "ex'ti:nquir sucursais, filiais e aqinci.s em qUAisquer
outras localidades, após prévia autorizaç~o dos Poder•• P~
blicos Concedentes.
CLAUSULA

III

VIII-A. cotas repr.sentativas do capital>~àl
são incaucionáveis a estrangeiros ou pe~
soas juridicas e inalienáveis a estrangeiros, dependendo qual
quer alteração contratual, bem como qualquer tran5ferencia de
cotas de prévia Autorização do Ministério das Comunicações.

CLAUSULA

- O Foro da Sociedade será o da Comarca de P!
renópolis-GO, eleito para conhefer e dec!
dir em ?rimeira instância as questões judiciais que lhe f2
rem propostas com fundamanto neste Contrato Social.

- As cotas em que se divide o caçital social são
nominativas e indivisíveis e para cada uma d~
las a Sociedade reconhece apenas um único proprietário.

CLAUSULA

IX

C~USULA

X

- A propriedade da Empresa é privativa

de bras!
leiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administr~
çio e orientação intelectual.
S lv - t vedada a participação de pessoa juridica no capital social da e~?resa, exc~
to a de partido político e de socied~
des cUJo capital perten~a exclusiva e
nominalmente a brasileiros.

S 20 - A participação referida no ?aráqrafo a~
terior só se efetuará atr~~ss ce cap~
tal sem direito a voto e não ?oàerá e~
ceder a 30\ (trinta por cento) do capi
tal social.

- Os administradores da Entidade serãj brasilei
rOB natos ou naturalizados há ~ais de lO(cez)
anos, provada eSSA condição, e a inv~stidura nos cargos so~e~
te poderá ocorrer após haverem sido aprovacos pel~ ~íni5t~rio

CLÂUSULA

XI

das Comunicações.
CLÂUSULA

XII

- O quadro de funcionários da Entídade será :c!.
mado preferentemente de brasileiros, ou con~
tituido, ao menos, de 2/3(dois terços) de trabalhadores naciE

n.is.
CLAUSULA

XIII - Para os cargos de redatores, locutores e encarregados das instalações elétricas, some~

Outubro de 1993
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- A Entidade será administrada por Ulll '~~
de seus cotista., 80b & denominaçio ~u~.
~ouber, quando indicados, eleitos e demissiveis por deliberA
ção de sócios que r@presentem a maioria do capital locial, 0à
s!rvado o dispo.to na Cláusula XI de.te in.tr~~ent~ ao. quai~
compete, in ~ ou cada um de E.!!!: ll, o uso da denomin,!
çia social ft a representação ativa ou passiva, judicial ou e~
trajudicial da Sociedade, a eles cabendo, quando na represer.
taçio legal, as atribuições e 05 poderes que a lei confere aos
dirigentes de Sociedades por Cotas de Responsabilidade Lim1t!
da, a fim de garantir o funcionamento da Empresa.
XIV

cLÁUSULA
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- O instrumento de alteração contratual será
assinado, necessariamente, por sócios que
representem a maioria do capital social, e havendo sócio d!
vergente ou ausente, constari do instrumento de alteraçio e~
sa circunstância, para efeito de arquivamento no órqio públi
co competente e. r~ssalva dos direitos dos inter~ssados.

cLAUSULA

XXII

XXIII

- O exercicio'social coincidirá com o ano ci
vil, ao fim do qual será levantado o balan
ça geral da Sociedade, como de lei, sendo que os lucros ou
prejuizos serão repartidos ou suportadoa pelos cotistas
na

proporção de suas cotas.
CL~USULA

XV

- Fica indicado para gerir e administrar a Ent!

dade, no cargo de Sócio-Gerente, o cotista
ELZIR PEREIRA BARBOSA, eximido de prestar caução de qualquer
espécie em garantia de sua gestão.
CLAUS~LA.

XVI

- O Sócio-Gerente, depois de ouvido o Poder Pg
blico Concedente, poderá, em nome da Socied~
de, nomear procuradores para a prática de atos de gerência,
gestÃo administrativa e orientação intelectual, mediante in~
trumento público ou particular que defina os resp~ctivos pod~
rea, cujos mandatos, com prazo de duração dete:minaão, serÃo
outorgados exclusivamente a brasileiros natos

ou

- As cotas sio livremente transferíveis entre
os cotistas, desde que haja prévia autori~~
cão do Ministério das Comunicações.

XVII

- Os sócios poderÃo ceder ou transferir pa~
te ou a totalidade de suas cotas a estranhos, m~diante o consentimento de sócios que representem mais
da metade do capital social e obtida prévia autorização do P2
der Pú~lico Concedente.

CLAUSULA

CLÁUSULA

XXIV

CLAUSULA

XXV

A Sociedade, por todos os seus cot.istas" se
obriga a cumprir rigorosau.er.te as- leis, reg!:

lamentos, normas e recomendações que lhe
Poderes Públicos Concedentes.

fore~

~eitas

pelos

~aturaliz~

ãos há mais de 10 (dez) anos, provada essa condição.
CLAuSULA

- A distribuição dos lucros será sempre sust~
da quando 'le.rificar-se a. necessidade de atell
der a despesas i~adi~veis ou·que implique~ o fu~cionamento
das estações.

CLÂUSULA

O inicia dás a~ividades da Sociedade será a
partir da ~ata do respectivo :eqistro deste
instrumento no órgão competente.'

CLAUSULA

XXVI

CLAu~ULA.

XXVII

pecam de

e~ercer

CLAUSULA

XXVIII

Os sócios cotistas cecla=a=. q~e ~áo estáo
incursQs em crimes previstos e~ lei que iE
a ~tividade-merca~til •.

XVIII

XIX

- No caso de morte de sócio, t~rã o cõnju9~-~~
pirstite ou O)lerdeiro a facu~dade. de . optar

-

GS~p~50&

nio previstos no

~=ese~te con~r~

t~ social'serio resolvidcs ãe

aco~êo co~

os disposi~vQ. leçais que'regulam o funcio~~~c~~o ãas Soci~
dades por Cotas de Responsabilidade L~mitaé~,. ?e;ce qu~is
Entidade se regerá e pela ~egislação que disci?lir.a a exec~
ção dos serviços de ~a~~oditu.~q.

entre:
a) - a sua participação na sociedade, o que oco~
rerá desde que, para tanto, obtenha a aprov~
oio de sócios que repr~sentem a maioria do
capital.socia~·e a prévia-autorização-dos P2
déres Públicos Concedentes: ou,
b) - o recébimento do capital e demais haveres
do sócio falecido, mediante a cessio das c2
da Cláusula
tas, de acordo com os termos
por
motivo
XVII deste instrumento, caso,
qualquer, não possa inqre~5ar na Sociedade:.

CLAuSUL.n.

E, assim, por estarem justos e contratados, de
comum acordo mandaram datilografar o .presente instrumento e~
04 (quatro) vias de i9ua1 teor e fQrm~ no anverso de 07 (seta)
folhas, o qual lido-e achado conforme, assinam juntamente com
as testemunhas presenciais abaixo, para que produza oa efe!

tos legais.

xx

- Ocorrendo a hipótese prevista na letra "b" da
cláusula anterior, ãs êota."e 08 haveres de
sócio falecido serão pagos ao cônjuge 5~pitstlte ou 'ao f.erde!
ro, em 12 (doze) prestacões iguais, '~ensai5 e
sucessivas
acrescidas de juros de 12\ (doze' pô~ cento) ao ano.

USO DA

DE~OMI~AÇ~O

SOCIAL

RADIO FM PIRENOPOLIS LTDA

~'?~~
ELIZIR PEREIRA BARBOS~~
Sócio-Gerente

cLAUsUT~

- Excetuada a hipqtese de .su~essão hereãitá:i~.
não será permitida a transferência da conce~
sio ou p~~issão, antes de decorrido a prazo previsto ,roo art.
91 co Deçreto nO 52.795/63, com a redação que lhe foi ãaca p~
lo Decreto nO 91.637, ce 25 de outubro de 1965, publicaão no
XXI

TESTE~::;:;:!lAS

lI_ _

:

.....::=%--b~!:!l:IJmI:L

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

........

_

~

Pirenópoli. - GO

PERIODO

05 ano.

~

LUIZ OTAVIO COSTA

I!NDERECO. Av. Ju.calino Kubit.chak, 30
~
Pirenópo1i. - GO

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

PERtODO

..s=:....::-_-:::.::.=-:--=

05 ano•

,.

AHE XO I

DECLARACAo

111 7 . . - - . . , _

_

a2
-

I

a.e

1111

07

•..-

_ .r-IOI_ l
_ _' - . n '

."_1

M •• __
"

_

'c.

'.10
- . . _

•

.5

--.
111'1

,.~_

~

11'2 • __•• -.ur--

.

11

n

.'3

outorqaJ e,
bl - Nenhum .ócio·inteqra o'quadro .ociatiri~de
outra Entidada axac~anta do me.mo tipo da
.erviço da rad10/11fuúo, no municipio de Pi·
renópo1i.-GO, n. . da outras empr.... de r~
diodifu.io. a. aunicipio•.divarllo., .. exc.~
.0 ao. 1iaita•.fixado. no .art. 12 do Dec;.to
'lai nO 236, da 28.02.67, .almo qua a prete~
denta vanha a .ar cont. .plada coa a·outorqa.

'.11

,.10

..-.c..w. _ ..........aJ.

a.;;nçow DE JWl%ClDIftdo - . .

.10

1111
!a:7
'.'S

A abaixo a••inada, Sócia-Gerente da RAoIO FM PIR!
HOPOLIS LTDA., coa .adoi na cidada de Piréilópoli.-GO, DECLARA que.
aI - Hio po••ui a Entidade autorizaçio para exp1~
rar o ma.mo tipo da .arviço no municipio da
Pirenópoli.-GO e qua não excederá o. 1imit••
fixados no art. 12 do Decreto-lai nO 236, d.
28.02.67, ca.o venha a .er contemplada com a

aclllTO-UOI

"J)Il _ _ •

%IIII4DI

Piranópoli.-GO. 12 da janeiro da 1990

~~lti~I~f,.

Sócia"Garanta ~ k -

REPIJBLlCA

FEDERATIVA DO BRASIL

C.tIO·'" 00 1." OHelO oa Nola!..

H.~H.lro CIvil •

~tOt ••IO.

N-:'cl_o . . .nd.'''.nt... C .....

LIVRO N.· ~12"

106

: falHAIS'

RAoIO FM PIRENOPOLIS LTDA

C E Fi

t I OÃ O

Quadro Diretivo

TERMO ".!,,206. f'
; 1151.:.
~

Edital nO 152/89

nUClr-rlfo io C.rlmlo • •eu carlo, (oaata ~IU~ IN't..t~ o:m.:,..Juis

c E RT IF ICo
LOP~.·

kE:iATO

o Diriqente de "Rádio FM Pirenopo1i. Ltda' i o .aquinte .ócio coti.ta:
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de aos 30-03-46, filha de Zorosimo Pereira Barbosa a de'
Alice Nunes Bamdeira, c~merciante, reisdente
Rua 24 de
Outubro n g 18 em Pirenópolis-Go., não está sendo processsda por este ofIcio Criminal, nada te~do sido encontra~
do, em andamento, com relaçeo à referida pessoa, O referido é verdade e dou fé.
Pirenópolis, 05 de Fevereiro de 1990.
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PAULO HENRIQUE PDMP~O DE PINA, Escriv80
do Crime Substituto, da Comarca de Pire
nópolis, Estado de Goiás, na forma da 7
lei, etc.,
CERTIFICA, a requerimento verbll de púL
te interessada, que rcveodo os processos criminais exi~
tentas em Cartório, verificou que ELZIR PEREIRA BARBOSA,
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dou fi. I
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Alexandre

~nZ:S2a

DIl.lOr IltÍlicnal da OElÓTEL
'm I:oi/lnio

ANEXO

/

II

"A Ageaf. pagar a Tua )udld.d.··.

A abaixo a•• inada, S6cia-Geren~e da RADIO FK PIEl_
NÓPOLIS LTDA., com ••de na cidad.de Pir~nópoli.-GO, DECL!
RA que:

a) - Não participa da direção de outra
Entidade
executante do ,mesmo tipo de, serviço de radi2
difusão no município de Pirenópolis-GO, nem
de outras empresas de radioBifusão, em muni
cípios diversos, em excesso aos limites fix~
dos no art. 12 do Decreto-lei nO 236, de 28
de fevereiro de 1967, CASO a proponente venha a ser contemplada.com a ou~~rgal .e,

..

'.

b) - Não está no exercício de mandato eletivo que
lhe assegure imunidade parlamentar, nem exeE
ce cargo de supervisão ou assessoramento na
Administração'públi~a,:do qual decorra foro
JUSlICA
El.EnonA..

....1....• '''''1''.11...

[~';~.~~~~
_

ElllR PEREIRA BARBOSA
VQ1'OU SEGUNOO TURNO lqBq

espec~al.

Pirenópolis-GO, 12 de janeiro de 1990

I~

~à

.A
A N E X O

Iilfuoo. 4nho!4 .

ÚI

DEMONSTRAÇAó DE RECURSOS TECNICOS
1 - TRANSMISSOR PRINCIPAL

1.1 -

F~bricante:

LYS ELETRONIC LTDA.
1.2 - Tipo e/ou modelo:
FM 1000 M/E
2 - TRANSMISSOR AUXILIAR
2.1 - Fabricante:
LYS ELETRONIC LTDA.
2.2 - Tipo e/ou modelo:
FM 1000 M/E
3 - SISTEMA IRRADIANTE
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ta.!' Sod.ltl

d:>

ELZIR PEREIRA BARBOSA

.

",

,-

ti'

PirenóPo
GO liaGO

so

LUIZ OTAVIO COSTA

COMPROVANTE DE DEPOSITO BANCARIa

úr:Cldaci.'

60 lto Par

-

Edital nO 152/89

Nal:uraUdada -D:nI.dlio

~O Riõ--de
Janeiro

.irenópoia

GO

813 IAIIElIIIDUI
j(iJ" u n .....

P.SSUI .UTRA ouT.~aA HA IIES"A-LOCALllIA-'1 s-,-or

•• ?

•

I

I

H40

TIPO DE SERVIÇO

"

~ IIO"'tI aos SÓCIOS 'Hua.ANTES DO lIUAD••
TE r. PUTEHCEHTES A OUT.A COHCUS'OH":.'A
MlSJJ:' LOCAt.lDADIE

I

I

X

SOCII11:.'O DA P.DPOHEH-I
OU PtRlIlS;IOHÁjj'A, NATIPO DElE.V'ÇO
. •

-

Nenhum sócio inteqra o quadro societário· de outras
conces.ionária/permis.ionária

\1
A 11 I: X OIV

O dirigente não integra o quadro diretivo de outraa
conceaaioniria/permiaaionária
_ A abaixo aaainada, repreaentante legal da RADIO rH
PIRENOPOLIS LTDA., coa'aede na cidade de p1renópolia-GO, DECLARA que ae coaproaete a elevar o capital accial da Entidade, de forae a cobrir o valor do capital mínimo exigido pelo
Edital nO 152/89, do qual participa, caao venha a aer con
teaplada coa a outorqa, confo~ ••tabelece a Letra -b·
da
Cliuaula VI doa aeu. atoa conatitutivoa.

~ EO\JtPAUEHTOS UT'UZA.OS: TRANS'OSSOR

,RINCIPAL

NAOOIllL

X·

AUXILIA"

HIClONAL

IX

ES11WlQfIIO

IRAAOI.u«TE

N~

X

ESTIWI:lElRO

~ANSIIISSOR

-

liSTE"''''

ESTII&NaElllO

piren6polia-GO, 12 de janeiro de 1990
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ELZIR PEREIRA BARBOSA

,-

-

.

N~turalidadl ~etÚo

.

Clc.'1lCh

L
uY:

lF Cldade

lto Par!
Pirenópoao:;o
~ lia

p;I!J p~zo
~

I ;

PROJUO

DI APROVAÇÃO .1 LOCAIS.

-;-

'AftA ENTftADA EIL fUNCIONAMENTO EU DEF'INITlvO DA

.,A_IlllO· :tA tllSl1. I

... r :'

ih'Te

Reç-íno Eccnêr:üéa l.~tZ1du<')l

ESTAÇÃO

--.1

I

lO I S Es

24

·"Parn ('I!" fin~ "do di~J'I0~t(\ n('~t:l$ l.:nndi éllC'$. cntC'n(IC' .. sc como 'IcDl;'lc
de Pr('l~T:II:I;It;ã(\ Diãri:r tt(,~: ~l1)it'sorõl de" ::ldintli (mirlO (\ pC'ríoc.lo
11('
tempo de rran.~~j:::~ão. illJn.~~r:t1:!to .. (,"~'r.t!~r:cndido entre :1. e~~;;'Id".
:Ir eJ:l C:;otilÇ'i.10. I.:OI0""I1.1"nt(" ,-"em U llllC)C" til" :::Url rtrOp,r,lnt3\.lo h..:,!
hilual c o térmíno d:l~ tr:U1:l;mi:C";l('~ Ih' pC'ríodC'l. coincitlc'ntt" C'C'!rr:

I1Q

I
l?irenópolis-GO,.
I LOCAL I

I

I.....__0_6_ _ I'I
-"I SIS

PRAZO .1 APRUENUÇÃO

,I

I

21922

Quinta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1993

PROCURACllo

PROGRAMACXO
A abaixo assinada, Dirig.nt. da RllDIO !'K PI1lEIlO1'OLIS
LTDA., com ••d. na cidad. d. Pir.nópoli.-GO, DECLARA que.

pelo pr•••nte in.trumento particular d. procuração,
ELZIR PEREIRA BARBOSA, bra.ileira, ca.ada, Co~rciante, res!
de~te • domiciliada na Rua 24 d. OUtubro, n9 18 - Piren6poli.GO, identidade n9 154.982-SSP/GO e CPF n9 112.834.321-53,
na
qualidade de Sócia-Ger.nte da RllDIO !'K PIRBNOPOLIS LTDA., co.
sede na Rua Sizenando Go.... , n9 151 - Pirenópolia-GO, nClUlia e
con.titui seu baatante procurador . . no. . da Sociedad.,
JOst
EDNALDO TENORIO NASCIMENTO, bra.ileiro, aolteiro,
E.tudante,
residente e domiciliado na QSE 17, ca.a 03 - Taguatinga Sul-D~
identidade n9 670.461-SSP/DF e CPF n9 226.814.261-20, par~ju~
to ao Ministério da. Comunicaçãe., Diretoriaa Regionai. do ~
tel e onde nece.sário for, repr••entar OI int.r..... da outo~
gante em' assuntos relacionadol co. a protocolizaçÃo e
acomp~
nhamanto do proceaao, até deci.io final, decorrente da propo~
ta de concorrência ao Edital nQ 152/89 - 11M para Pirenópoli.GO, podendo, no de.empenho de.te lIlIU\dato, tudo requerer, prat!

Con.id.rando o int.r.... nacional. a. finalidad.a
aducativa• • culturai. do• •erviço. de radiodifu.io, a entid~
d. compromete-a. a elaborar •• UI programas informativos, educa
cionai. e ao vivo, 'bam como a publicidade comercial e o ••rvi
ço noticio.o, de forma a contribuir para o de.envolvimento da
Nação, atravi. do aperfeiçoam-nto integral do homea bra.ileir~
observando, entre outro., OI .eguintes critério.:
a) Preferincia a tema., autores e intérpretes nacionai., a fia de inc.ntivar a criatividade do homem
brasileiro e o desenvolviMento das empresas produ
tora. nacionais, com a conleqdente ampliação dõ
mercado de trabalho ligado a todaa a. atividad••
artiatica••

b) Re.peito à. diferenciaçõe. regionaia da cultura
bra.ileira, procurando relacioná-la em seu pr~
prio contexto.
c) Manutençio de elevado .entido ético,
co • patriótico( .,

car e assinar, efetuar pag_ntol, pa••ar recibo., dar e

moral, civ!

r.c!,

ber quitaçio, enfim, praticar todo. pa atoa que .e torn_
n.!
cessirioa ao fi.l cumprimento do pre.ente mandato,
podendo,
ainda, substabelecer .sta a outra., .. for Q c ••o, com ou sem.

d) Fidedignidad. da fonte de informação do fato an
tes da emi••ão da notícia e ob.ervância, na publI
cidad., de norma. ética. indi.pen.áv.i. i prot~
çio do público e do consumidor.

reservas de iguai. podere•• ---~----~-----------------------

A progr~çio da Emis.ora deverá atender a. estipul~
çõe. do Regulasento doa Serviço. de Radiodifusio, assia COmo
do. artigo. 11 e 16, SS lQ e 2Q do Decreto-lei nQ 236, de 28
de fevereiro de 1967. Portaria. MEC/MC nQ 308, de 13.10.79. e
nQ 568, de 21.10.80.

Bra.ilia-DF, 15

d~

jan.iro de 199 O

. ~.,
'.
.
Uh

Quanto ã publicidade comercial, a Entidade obriga-se.

d

,

~~

~1I
~
ld/tÊ1rRPi~IJ~~
sócia-Gere~~

a - a dilui-la ao longo de .ua programação.
b - a limitá-la a um máximo de 25'(vinte e cinco por
centol de sua proqrll!ll&ção diária, e,

IJIL

c - a conservar em ••UI arquivos por prazo de 60(1••

senta) diaa, devidamente autenticado. pelo rei
programação irradiÃ

-

ponsável, OI texto. de toda

... I ..... !.

da.

Quanto aO .erviço noticio.o, a Emi••ora compromate-.e a deatinar, no minimo, 5' (cinco por cento) dO,horário
de
.ua programação diária para a tran.mi••ão de,.erviço nOi±ato.a
Quanto i programação educaclonal, a Esil.ora compr 2
mete-Ie a destinar gratuitamente à. autoridade.,ou a quem IU.S
vez•• fizer, para a irradiaçÃO de .euI programai educacionais,
05 (cinco) hora• •emanai., a••ia di.tribuida••

O

~

""'. ~9109 .000078/90 , nesta Ul!"torill, com os ~'ocun::ntos que instnlOlll

!!l:it.,\1I'\~i, Ik::õl,i,l·dlt.:i, U pl'\x:.....::::;.)\lU.. : ..i.".'(;Fbe\.l

'a

, ,',; _C'," ".,

RÁDIO·11M PIRENÓPOLIS LTDA

1',"°', ,,,::_1',,,,,, """,iço 00 ra<liwifus.'io

- 30 (trinta) minuto. de .egunda a .exta-feira no ho
rário que lhea aprouver, dentro do período de fun
cionamento da Emi••ora, a,
- 75 (setenta a cincol minuto. na.
ao• •ábado. e ao. domingo••
Quanto i programação ao vivo - o que
Podere. Público. Concedente••

.:.s

~ ..:'·O".!o

;:,1\'::,\ n'-illL89

=ra. "'" FWUtNCIA MOPYLADA
, li pmpost::. c"'t:pre~rw:le ,L'I- • tolhas

mesma. condiçõe.
dispuserem

o.

Desta forma, Senhor Mini.tro, promete a RADIO FM PIRBNOPOLIS LTDA., ca.o venha a .er a a.colhida para a execução
do serviço de radiodifu.ão d. que trata o pre.ente edital, a
produzir uma programação diniaica e moderna em
radiodifu.ão,
onde a nota dominante .ará • finalidade educativa e cultural
do .erviço.
Decllll'O que presenciei 11 inatalraçio do preaonta

procCIIllO o nert.... reparo
Pirenópoli.-GO, 12 de janeiro de 1990
j

4, LZ'iít
iir~NJ 4ht&"1c1

~

PEREIRA BARBO~
Sócia-Gerente

temo a r_r.
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EXCELEN'l'tSSIMO SENHOR MINIS'l'1lO DE ESTADO DJ.s COMUNICAÇ'ÕI!:S

A Sociedade denominada !lADIO SERRA DOS PIRE
NEUS L'l'DA. con.tituída na forma da Lai COll •• d• •m Pir.nãpol1••
-É..ta~ Goiie. tendo tomado conh.cimento do Edital n9 l52/~9.
atravi. do Diário Oficial da União d. 14/12/89, no qu81
••••
Mini.tirio comunica ~.tarã r.cebendo pro~~t.. para
exa~
çio e .xploração do •• rviço d. radiod1fueáo .onora com a. cara,!;
terí.tic.. que .a .aquem.

Goiântl.

1 - S.rviço. Freql!ência Modulada
? - Local
Piranópo11. - Goiã.
3 - Canal
239 (95.7 MIIz)

4 - Cl.... • B

vem, por seu Gerente Geral que a esta subscreva, dizer a v.

Ex~

que de.aja executar o s.rviço • que .e caapromete de.de já a ~
tendar a toda. a. exigência. d. ordem técnico-jurídica que lhe
••jam feita. por •••• Mini.terio.
N•• te. Termo.
P.de Deferimento
Pirenngoli•• 12 de fevereiro de 1.990.
~ .::JCSllomenl Q l'cnico
DRID;NHL/GN':\

theie C:13 !;o;,:,

clt!

•
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C~USULA

R1t.DIO SERRA DOS PIJlENEtIS 'LTDA
.INACIO lE OLIVEIRA LOBO, bru1l,,1ro, casAdo,
agropecuari.ta, rediente e, dolll1c:Uiado i !lqll,BenjU!i. Çonatanl;
n9 15, Centro - Piren~poli.-G01ás, C.P.F. n9020.l6l.091-49, C~
teira de Ident1dade n9 109.522, exped1da pelo Serv1ço de Ident!
ficaçio e Crim1nali.tica-Goiis e ALT~R MENDONÇA,
bruileiro,
de.quitado, Serventuário da Just1ça, re81denta e domiciliado. ' i
Rua Benjlllll1m Con.tant n9 17., Centro - P1renópol1.-Goiú, C.P. F.
n9 004.455.251-34, Carte1ra de Ident1dade n9 9~.940 2~ via, e~
dida pel~ Secretaria de Sequrança pública-Go, te. entre .i ju.to
e comb1nado a con.tituição de UlII& sociedade por cotas de respo~
.abUidade limitada, de acordo coa o Decreto Federal n9
3.708,
de 10 de janeiro de 1.9+9, a qual sari regida pel.. cond1çõ.. s.!
quint...
CLAuSULA PRIMEIRA
A Sociedade_girari'.ob a den""'1nação soc1&1
de__RAD1.0~~ PIRENEUl?-k-TQ!,..l!a 'l!1al fari" uso o .ócio Geren
ta Geral, em coo:!unto ou isolad....nte, abuxo' nomeado, ficando~
entretanto, vedado O emprego do no. . da SOCiedade ell
negÓc10s
e.tranhos ao. objetivo• •ociai. tai. colllcu fiança, endÕeeo, abo
nos, avai., hipotecas, penhor•• , etc., . . :favor Pe.SOal ou
d;
terceiro., .ob pena de nulidade do ato •• relaçio i 'Sociedade.
Rua

§ PRIMEIRO. O inic10 da. at1vidade. da .ociedade s. dari tio

lo
lo seja concessioniria ou permissionária para exec;
ção dos .erv1ços de radiodifusão, por
prerrogativa
do Poder Conced.nte, ou seja, 31/12/91.

§ SEGOllDO

A Socie~ade reger-se-ã por este contra~f pela
Le1
das soc1edades por cotas e pelas legi.lações e Re~
lamento. e.pecíficos da radiodifusio e terá finalida
de educativa, cultural, informativa e comercial, e;
ta última .e. prejuizo da. dema1 ••

§ TERCEIRO. A Soc1.dad. as.ume o compromis.o d. submeter-se

ao.
prece1to. e.tabelecido. na. concençõe.
1nternadi~
nata e regulamento. anexo., aprovados pelo Con9resso
Nacional, be.. como a tod.. di.po.içõe. cont1das
em
Lei8, Decreto., Re~lamento., Portaria., Instruções
ou NOX1llaa que existam ou venham. a exilltir,

refere!!,

te. ou apllcáve1. ao s.rviço de radiodifusão e a não
promover qualquer alteração e.tatutária ou transf~
rinela d. cota. representativa. do Capital

Banj...i. Constant s/n~'

s ... a prév1a autorização

Social,

do poder Concedente.

CLJIUSULA SEXTA

A Sociedade .eri adlll1nistrata e representada
pelo .ócio Gerente Geral INAcIO ~LIIIEIRA LOBO. e.. jubo ou f2
ra dele.

f PRIMEIROi A representaçio da Soc1edade nu .uas relações
co.
terceiro., ell juizo ou fora dele, be. ce-o qualquer
Repartição Pública Federal, Estadual ou
Munic1pal,
compote ao Gerente Geral que poderá agir em conjunto
COII outro .~cio ou isolad....nte.
§ SEGUNDO.

Q!JINTA

A RADIO SERRA DOS'PIRENEUS LTDA, terá por f!
nalidade a exploraçio de serv1ços de rad10difu.ão, cOmpre.ndendo
a tran.mi••ão "'dti'I6n. (radiodifusão sooora) e a transm1s.ão
de
sons e iaaqen. (tel.vi.ão) e o prazo de duração ••rá,por
tempo
indeterminado.

§ PRIMEIRO: A Sociedade teri seu foro e .ede na c1dade de Piren~

polis, E.tado de Goiás, i
Centro.
CLAUSULA SEGUNDA

Outubro de 1993

Seria obrigatoriamente a.sinados pelo Gerente Geral.
a - b"'re:ratório &nUlll d.. at1vidades da-SOciedade;
os balanços e a. c~tas ~ucros e Perdas •.

O Cap1tal social será de NCz$
~,OO
(trinta mil cruzado. novo.) div1dido em 30.000 (trinta mil)
c2
ta. de NCZ$ 1,00 (hUII cruzado novo) cada u.... as.1.. d1str1buido
entre oa .ócios:
INJ\CIO DE OLIVEIRA LOBO, cod 15.000 ( qu1nze
mU) cotas, no valortotál'<!i' NCZ$ 15.0'00,00' (quinze IIU' cruz~
do. novo.),
ALTAMIR MENDONÇA, coa 15.000 (qu1nze m1l)
tis, no valor total de NCz$ 15.000,00 (qu1nz. mil cruzado.

vo.l.

§ TERCEIRO. Serão aeeinado. pelo Gerente Geral.

a - Alienação ou Gravação de Onus real ou os bens da
Soc1edade;

§ ONICO: O Cap1tal seri 1ntegra11zado em mo.da corrente do

b - O aceite, a emi•• ão, saques e endosso de cheques

em 31/05/90.

cambiais e de outros títulos de crédito;
c - Obrigações que venham .. onerar a Soc1edade.

C~USULA

CLAUSULA TERCEIRA
Cumpre ao Gerente Geral fazer executar este
Contrato, ali deliberações da. reuniõe.; ali Lei., Decreto. e Requ
lamento. referente. i RAdiodifu.ão na Prática do. ato. necessár!
o. ao funcion....nto reqular da Soci.dade, podendo 1nclusive.
a - contrair obrigaçQ,,;. b - adquirir, al1enar 11l1Óveis ou
~
vei., c - constituir R.nhor-' de. qualquer natureza; d - dar
bens
móveis ou ~ve1. em ~li.~açio fiduciária de sar~M·1a.

A Sociedade , mediante prévia aprovação
P~
der Concedente, poderá de.ignar gerente ou con.titu1r procurador o
coa podere. para pritica.ode ato. de gerência ou
adJiinllltraçãa;
de.de que ante. obtenha autorização do kC-IENTEL.
§ 09100: A Sociedade poderá abrir filiai., escritórios,

sucur

sai. ou agências em todo territ~rio nacional sempre que,
ass1m lhe convier, b•••••1a concordar ao. serviços de
Radiodifusio Sonora e de Sons e Imagen. (TV).

SIlTIMA

AlI cota. repr••entativas do cap1tal
soc1al
sio inalienivei. e 1ncaucionÃve1. a .strangeiro. ou a pessoa. j~
ridi"as.
§ PRIMEIRO. Nenhullla alteraçio

contratual poderã ser realizada,
.... a prlvia autorização da M1ni.tério da. Comun1c~

çõe••
§ SEGWDO

CLJlUSULA QUARTA

pai.

Seu. admini.tradore. deverão .er .empre brasileiro.
nato. ou naturalizado. hi ma1. de 10 (d.z) ano.
e
a .ua inve.tidura no. cargo. .omente poderi ocorrer
depo1. de tere. .1do aprovado pelo M1ni.tir10 da. C~
municaçõe••

CLJlUSULA OITAVA
De lucro. ou prejuIzo. apurador no. balanço.
anuais encerrado. em 31 de 'dezellbro de cada ano, .erão dividido.

Outubro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

ou suportados pelos s6oios, de conformidade
cotas de cada ua.

CCII

as

Quinta-feira 14 21925

respectivas

t O9ICO. Os s66i08 poderão retirar mensalmente para suas

de.p'!
sas particulare., a titulo de pró-labore, as importinc!
as que forem de comum acordo e.tabelecidas, dentro das
possibilidades da Sociedade que s.rão levadas ã débito
da conta d. de.pe.as gerai• • não poderão
ultrapas.ar
os lillite. permitidos em Lei.

cr..(USVLA NONA

Ocorrendo o falecimento de algum dos .ócio.,
se houver. acordo e não havendo impedimento legal, o. herd.iros
poderão entrar para a Sociedade, mediante a. providéncias legais
cabiveis, não hav.ndo acordo ou exi.tindo impedimento legal
os
haveres do falecido .erão pagos ao. legitimo. herdeiros, no pr!
zo máximo de l~ (doze) me•••• Tomando-se por ba.e o
património
liquido da Sociedade.

CLAUSULA DeCIMA

A Soci.dade se di.solverá nos caso.

previ~

tos .. Lei.

CLAuSULA DeCIMA PRIMEIRA

Para dirimir quahquer 'ailvidu que não

po::

.Ul .er resolvidas lIIIIigavelmente, fica de.de já eleito o foro da
sede do

estabelecim~to.

CL1.USULA l:eCIMA SEGWDA

o. caso. omi.so. no pr•••nte COntrato, .apl!:
car-.e-i a legislação vigente.
'I!: as.ill, justO e combinado ..sinam o prese~
te instrumento, na pre.ença de dliu testemti:\1lu, lavrando-se e!:.
te em quatro viu'de igual teor e forma, para o. devido. fins.

RTO~IO

Ofício
t flfl

11. f. .;l••,

pirenópoli., 12 de fevereiro de 1.990.

T•• t.iciu

r - - . . . ;...,/
'1,

:.:-f;.'l"/ ~utl;~'~ - - - - ' t

~mfc16-A(a~~~
OLIVÊIRALBõ

IrU Õ ltolis

GOlAS

r--!.:=;;~~~:;,;",.,

DE

Gerente Geral

~,
( ).

1-~jtJalÇK

C.~RroRIO 00

'lJ!. oFfero

I't:llNANllO PmlPIIlJ DI 'IIU
TITULAR

21926
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b) nenhum sócio integra o quadro societário
de outra executante do mesmo tipo de seE
viço de radiodifusão, no municlpio dê P!
o~

renôpolis, Estado de Goiãs, nem de

tras empresas de radiodifusão, em munic!
pios diversos, em excesso aos limites fi
xados no artigo 12 do DEcreto-Lei n9 236
de ~A de fevereiro de 1.967, caso a
tendente venha a ser contemplada com

pr~

a

outorga ..

Pirenópo1is. 17. de fevereiro de 1.990.

'-f'

;kG---" .k(....:=~C
IRAtDBo
INACIO DE OLI
Gerente Geral

~

CARTOIlIO DO

of1ero

PIIlII1JlIIO POlII'IIl DI PINA
T1TULAIl

PtlmlOPDLrs

REPÚBLICA

I

-

-~..i-

•

DO

FEDERATIVA

COMARCA D_.!l__ ~~:lJr61'OL~ __•

~

;

r.,·,; ;~~

....... ,. -"

ir'

fie

i

...t
,

BRASil

_

MUNIC[PIO O E PIrt::m6pOLIS
E S T A O O OJL.Q.@..ê.

_

CERTIDAo

f

i!i··~,':
.:

.-

GOW

. ' ..

.

O.rlr/ic.

!

a pedido verbal de po"e in_.ldo. Que revendo em

l1lIlI

poder om cartório. o. Uvro. de Rogiatro de Instrumento de Protello; neI.. verifiQuei Que nio con.tam at6 e plllHllte dita titulo. prote.tados em nome d~

IN~CIO DE OLIVZlRA LOBO, brasileiro, casado, agrop.cuaris~a,'
reBident~ o dQRicili8d2-à

Rua Benjamin

~t8Dt.D215.

nesta •

cidade.
O referido 6 verdade e dou f6.
-=1'.:::I.:::R3:e.1"":6"'r..:.:-L=I:.:S'--

~~!:~!1.!!~s:!Q

O abaixo assinado, dirigente 1eqa1me~te
bi1itado da RÂDIO SERRA DOS PIRENEUS LTD~, declara que:

de

JANEIRO

Q

Substituta.

e

que não excederá os limites fixados

no

artigo 12 do Decreto-Lei n9 236, de
de fevereiro de 1.967", caso venha a
contemplada com a outorga;

28
ser

de19~

\QW.i ~~~c.
O!leSa1
\

h~

a) não possui a entidade autorização
para
explorar o mesmo tipo de serviço no muni

clpio de Pirenópo!;s, Estado de Goiás

• 29

Taxa Judiciária

a pagar.

"••J.:rSíllO DO zg. OFlCIO
PlIIIIWIIlO POMPIlJ DI PlNA
TITUL..N'

PIIl-..us

00lÜ
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',I-.

,~:'

!.~

~M1J,

_.fy,

-'ib-t

·\·~i:::,)

7&1-t

ESTADO DE COlAs
JUSTiÇA ILEITDPlAL

:.~"":.

PODER JUOICIÁRIO

.1: IrR T' I D

ESTADO oi COIÁS
PODER 1I.!IllCIÁRIO

r: o
JO~O a~iOs ~N!~ Escrtvne'
Eleitoral C~ 26~ Zon~ ào'

COMARCADE ?I:':EN~?OLIS-GC.

Plranópollc-Go, nn fDrm~
<I" loi, otc •••
CEaTIF!~~, a requori~onte varb~l da .o:tc'
intoressada, quo revendo os ~sscn~m:ntos d~ Cnrtório Elaito_

:=AiJ!1' !E!3!"'(3 ~O!'~?~':- :o::: -;'I!\h. Es~:':,'~: ~::
~~:=~ S~bs~i~~~~. =~ =~-1~~~ 1; ?~:3n;~~_
!:'s. ~~t.,à: él: 4~~is. :'l~ ~~:" ...ê. 61'S :'Z~. ::'7':.

:-01 d, 262 ZO~l1 da Pir"nó.oHs, vorirtcbh-so <;::~ oCa) Sr.(a);

IN1CIO DB OLIVBTIll LOBO
á 'dIoi t* (a) insc:tita'
noeb Zona sob o iiQ 79.CJ!l8.ao..66
' , tondo vohdo nas'
oloiçõs:; da 15/11 • 1Tn2l119
conformo 'c'onllto a su:, fOIhn "de
~ot~~o, ar~uivnda nns:pnstns d~ 16.:soçno.
,
NADf!. HAIS, orl1 tudo qUll.'l ~o podo cortU'tc~r
:::1 :""::00 do quo foi vorbalrn:1ntO' requorldo. estando _"uluJ cOII'a
Ju.t1 c á Kll1torll1.
.
.'
.. , ' . .
•
DADA E PASSADA'nestA cidnde do Pircnopoltc

Estce~ ão Gciás, ~os ~elas do %âs
t:5o ano do

do

-J'~'~n ••~'r~n~

___

] 990

Dá

::3..'=!'!IFIC/l,' 's r'g.,uar imnt:i:I va:nal di: nA!'te I
ir;~(!ress~áa. "'M !"'l"'!ndo .:Js n:oeeS!!liOS c:,j-inp.is exls~e~-'~!
e!t' :~!",:;Í:,: j . v-srit'icou .. na INACIC aE C'LIVE:]~ br~!5i _

leiro, casBdo, Fazendeiro, residente e domiciliado nest8 cÁ
dada, .
nÃo 9!'tg sGnt;io- n:ooC9.5Saõo. ~Or 'este ,J~!~i~ c:- i"li~~;". "':1ê~
t.osnà:. Sl.a:- anc.x'::"9õC, 3:t 1nêamGntc;-~~rr r'31a;io ~ re!e:-ide nGssoa. C rdfG:"1do i ve!d~de e dJU r&.

~Ót

P iranópoli s,

". J4,01J.

... z. •••

.

- -::':-".

1975

~~

"'~!r;.,
~"'::::,/

ESTADO ot GOIÃS
JUSTIÇA ELEITORAL

PODER JUDICIÁRIO

C E' R ':' I D " O

JO~O ~ARLOS Z~NI, Escrtv~o'

Eloitornl dn 2é~ ~on~ ~~ '
Plronópolis-Go, n~ torm~
da loi, otc ...
CEaTIFI~, a requorimento varbnI da parta'
interassada, quo revondo os assontomontoc do C~rtér~o Eleitorll1 :h 26:1. Zonn do Pirenóllolls, vorifici>u-se "U'] oCa) Sr.(-);

ALUMIIl M!:NDOIIÇl
á 0101 tor (a) lnscU to'
ncsb' ZO:1l1 sob o Na • 79.631_710..31
, tOlldo vetcdo nas
olaiçõas do l'i/ll • 17/12180
conrormo CO:1sto " sua rolho õo
vot"Ç:1o", :ll"~uivodn nos: pastns d~ 18.._ acç:1o" ••t"ndo "',ltu
co. a Ju.t1CI!l 8111t!li!l\-l!t.:!S, ora tu"o qu:l.'lto podo cer.ttf'1c~r
em fnca do quo foi varbalmente roquerido.

• • •• • • ••

is

,..;=-~>L.-=

_

Dãi'lo In ODe.
T71l' •••• xu, ••••
Lobo 41 "ndonoa.-

Flhode:
Nu:ido .~s: ••
ede: DI. 'De

~'::::~":e::e:·i=;l;ô·rh·U;~·..!·"-!·!.-_Sn1;I.La.s1a,dtl1j1 Ee1;ado • duta
PJ.reac$pol1e-Go. reeploti.ygen1;., ••••• '

N.\Uraisde

DADA E PASSADA'nosto cidado do Pironópolis
?stnSD de Golas, no. __29
dtn. do mô. do ~j~l!l~n.~l~r~o~
___
do oao do 1~_...:9z;90~_ _

!hí Fé,
P irenópol1s,

Antonio di Sou.a LÕbo,
DI. lIa.r1a !a1;1e1ja L&bo.
Foi declarante O pr6prio JI&1,A\'Ólm.temol:

Elestanunh.s:

•

4' conatnt.e do temo .........
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CARTA

SEN~ÉNCA

DE

="

CARTA t~~ smn~r':NCA- passada a réquerin!ento
do Sr. AI..TAHIR
~~Y.;NDONCA~-.:'.-.- •.-.-.-.extraÍda dos autos de Desquite Amig~vel de
-nQ 65/1974, em que são requerentes Al>1'Ar,:rn

.

MENDONCA E

NORMA SIQUEIRA MENDONÇA, ,para -

titulo e conservação de seus direitos.

§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§=§"
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_. -

Cort6rio

NACIM EiJAs TIIaME

I1

-"""'!

:2

1~5

:;:...cAllTA
DE' 5EN'CENCA ..
l;..!\.1l'tLPj:~ll.NTI::NCA - pa.1sada a requerimento do Sr; N,1'AIolIn •

~EMDntlçA&-·-·':'·-·"·':·-·-·-·-·-·-·-'-·-·-·-·r·-·-·-·-·-.-.- ..conformidade co~ o art~lo o1toce~tps e noventa (890) ~ do~

de

Có<lico da: Proc~sso Civii e, seu parácraro primeiro(§ 1 11 ), extr

I' a dos autos doa Dosquite A!llir;ável. nÚllltlro·. 65/1974, em que são
I. requerentes ALl'AMIR I'.ENDONÇA o IiOIlMA SIQUEIRA HENDCriÇA .-.-.J

t6dós'senhOrQs'bbselllhQ~gadOreS,Juize. e mais pessoasrda Ju;
iça etc. Eu,Walf:idO .Cam~osAM~ia, ~uiz de D!reit~ da li V~ra
ioste l'~rmo e Comarca de Goiania, Capital' do Estado de Goi~s,
«-~toJlnta da iai, etc'. rACa S@ii:R. à todos a lIulllll o cOMe-e1ment
esta 'haja da partBncoJ;, que, 'pelo .JuIzo· de .Direito da 1& Vara
ó' (fo.1Mtia, processaralÍ-se o. autos de Desquite Ami~vel em"'
,ue sijó rDquerent'es o Sr. ALl'AMIR MENDONÇA e NORMA SIQUEIllA IENDÓl1ÇA,' tendo da s~lltença proterida pel.o j(' Júiz da Direito
a ..:11 Vara', Dr. W~trido' Campos. Maia, o seu- prone!pio pela' a.l!

~~

i

~: ·~~~~ieBüIrite:.~.~i-.4.~.-.-.-.-.~.-.~.-.-:-.-.-

.~~.. '!~t.-~;.-.t···
~ . .:.
:
. • b-·ArlSas

'#.'

...-.•.-:-.-

,

,

da Republi~a;' n ll 6~- Ano de ~974,::~l:t2
I, io· da Fam!lia e Sucessões- Comarca de -ooiari!a- Capital do Est
. o 'de Goiás- K....CiJa Js.Ltas l'hoJné- SerVentuário Vit.d!cin- JU!zo.J .'il Vara de 'FlllIt!l1a- O Escrivão "o.cilll ,~illS l'hOlllé- Aut,,~ de14 . Dasquih Amig~vel- 'Alt'8lllir Mendonça-e Norma Siqueira Mendonça
15 ~ oq uerentes, Drl 4e Prom0..t0ra de Justiça- D1strib~ida- AIITUAÇÃ
rs . os priineiros dias do mês de março de mil novecentos e setenta
t7

I

~

•

.

.

.

,

e quatro, nesta cidede de Goiania, e. meu Cartorio, autuo

nIpat~ção e dooumentos,

i

·a~.

quo' se sesuem, d~ que' faço este t;rmoo-

~ _u, \'a) "aoi, EU';'s l'hom~- Illoriiãb de l"&IIIÚia e 'Sucessõés,: su
1

bscr~1 •• -.-.-.-.-.-.-·-~~·~~~·-~~~~·-~-.-·-·-·-·-·-·-·-.-.-.

P:'!j T I ç Ã O • BlaIII Sr. nr.· .1úb de Dire1"to da 11 Vara du -Farnhia e Su.çessõol- ILTAM:tR MEND~ÇA, s81'ventuúio da Justiç
.4 e Fazendeiro l e HOJ!MÁ SIQUBIRA MEIlDONÇA, do-lar, braSileiro.;
2

3

: dico,.:b;':-;1leirol,. oasad"lIl-mar~dó'.·i1im:liõio;'
~d.iite. e. do:
1
i.cil~~o. nesta Capital, apresentu-sa. paSloe1mente, e ostas' llustz:ado JU!zo, via desta, .pet1ç~., dat~lograt~da e devidame
g' ~ ..... as.inad~, por. ·lIIIt>.o. e instruidll oom a certidao de casame~t
10 e91t zada hã mo.t~ de'doieanos(arts 1.lZO e 1~121 do C.P.C. ~i
U ente), lIediante'a qUál expressam o seu mutuo consentillUlntll.
li -e desquitare.., ré<!uerendo, dessute, ha~!I V. /!;x& 'de JÍomolOga..-1
13
.a~ordo, apÓs as fo1'lllaIldades lelláis, tórnocendo-, aOs reque':
14 'cintes, aO. !inal, as nece..ár.ta. eertidõd ~ara: 11 averbaçã.o .e
15 .0nsequantlJs transcriçõe; lesai" t: pari. os GteHos do art.
~ .121 do ~. ~.~. e .eus.respectivos;íácisoll; os raquerentos11 declaru, lIlI perfeitos I' colSpiet; icordo,' ~ :;.eiu1iItel lll)-Os·
li desquitandos' poliisú.·o secúint. . tuholl 10) RALF ANl'tlNIO,SI=
UEIRA DI(ME~DOOÇA- aa.c14l0:: no 'dia OZ de ~;tellÍbro ele 1~7~ .. _
20 tanto. , ,lSqnor. iJaplÍbere •• ZG) - 'l:AllA:DrA SIQtmIRA' f.:?/iDOIiÇA, /lasc.!. •
21 ~~ ~ 21 de dezc:llh~o d. 1973, 'tubÍm menor.-i:n~~.~~t.·
.,
22 to). ~O) -1J"!l3 ~o ,"63f..- 11l)UMA J'AZZtlDl - de?ollliz\:i.<!.i}!tl '.

r••

dei

ele SebasUao .(,;OffiGS da Silva, Urras de Apt~nio Costa e Ciro.,.
J..
~
•
Vital Zacuin~ ~ ~ujas divisas'de de1imitaçoeil .certas e precis s
c;onstam das respectivas esm:ituras' trllnslllt1';:~1 dé doJri!ni~ epOsse e que se acham deyid~ment~ trÀnscrita no Recis~ro Imob!
liúio da Circ'unscrição de Piresnópolis, sJb nlls 20.122 e - '.
20.175; tivro 3-Z, ~ que estimam em oem mU cruzeiros (CrI :.
100.000,00) <l<>cs u e 5 juntos ••• 2.II)- UM l'ERllEIfo- urbano, ~om. h.Ym mil (1000) mltros' quadrados, remanescente de área supe.rio
sito 'na cidade de Piresnópol1s, na Vila Andizeiro, confrontaa
O-Sll com a Rua Senador 'Loutenço Dias pela trento·o pelo fund
. ,l~do esquerdo com' SebASUão' B~'lI1dão e pêlo 1 alio .direito, com
~campo de futebol o ~avido pgr compra teita,a Jo~quim M~ndonç
Primo ~ sua espOSa, e que eStimim em cinco lIil cruzeiros(Cr$ .
5.00D,OO) doa. n ll '5-A- Juiit;) •. ~~) UM Tm.EFOllE de pretix~ .4a~8, instalado n'a casa descrita no ~tem. seguinte, ile nO 4
.. qlie estima; em ,dez -mil cruzeir.Os (Cr$ 10.00.0,00).' uO),-UMA'.CA-.
~ . rosidancial-, .sitoa nesta' cidade " ~ Rua zlI. nii 334, Setor :Central, constru!da no lote 48, qU3dra 7'1, 're'cei:tt9lllente re=
. onstru!da~ contendo. duas (Z) salas, três ("3) quartos, cosinha
'banheiro, ai,pGndre,' lÚ'ea interna e UIIl barracão construido no
undo, totolmente 1Il0biliada, com jogos de sala, copa, dorlllit~=
10 d~ casal e dois outros 'de solteiro,-ge1adeira, televisgo,~
. -etc. e que estimam em cento e q~inze,mil.cruzeiros. Cr$ _
.15.000,00) doc~ nll 6. 5Q) CEM (100) cabeças de gado vacum, de
icriar, de me~tiçagem no101'ado, de a~ acima que estimam e~ Cr
cem mil cruze1r06(Crl 100.000,00). D ! VI DAS -8) ;!.'9"
do l3raisl' SI A, Agência de Goianéda !~m~~~_~~f"'i'''i' a, q~tia de Cr" .59.000,00. b) :.\0 BANCO:,SiSlIIEIR ·DE._. .).. -::
"'OS, por sua ~ênc1a da eidp.~~ .de. P~r(!~opolis, fin/1l1c1nmont?
agro- pacuário. Cr$ 15.000,00' c)- Ao Bunco do Estado da Goia,
Agência dosta Capital (mQ~r!z), financiamento acro~pecuários.
fdocs ns. 9:'10.11..1Z) ,remanescen~esCr$ Z6.000,00· - Crt~·
lOO.OOQ,oo • 311)_ PARTILHA-.Os requerentes ,ora desquitandos,'
convencionam que a partilha seja .feita pela seguinte maneirar
a) Os' imóveis constantes dos Itens primeiro (ll1).e segundo~(ar
fazenda e' 'ter~ano' urb&ho dtuado no Munic!pio dG Pirenópo11s .
a 'na pr'te ~banà'desta e oJ.e'!-.••t.one me~~ion;do no Item. terce~'
(30h lIe pretixcl·;6~.-88 deil~a.,CaPital, e que es~:maraJI ell :C,!1
to e quinze
cruzeiros. (Cr$ 115.000,00), ficarao pertenC8!l
~ ao desquitando·'N..TÀMIR MENDoNÇA. b-).:A casa r.eddencial,-:;1
. uada nest./l. Capital ;. ~ fiveni;[a , digo, rua Z4 nll 334 centro:-·
de$crita'no' {te. 1IU81'to'(4A) e que est~~~am em cento e'lI~
it III.U crllZeiros': (CrI 115.ooo,00>,.ticará p'ertencendo à desqui
anda NOllMA SIQUEW·tm:IDONÇA.-· c) -o' gado ivacUlll, constante ~de
eIS (100) reses dascri1lo no item quinto(5 0 ) ,,·que os d&.sqU1t'Sli
os ~stim~...lIII· Cllll .U cruzeiros CrI 100,000,00) ~ pass~ão a
ertencer ao. d"esq'uitandO' jltamir Mendonça. ,Has" em compensaçãô

i

I

mil'

I

~i. ssa.,

ass.UII. :r.~~~" o. de~qui.t·and~ ~tailli~ Henilon ç. a~' 011 déb~.tl
ue o casal.t. . para com os,Bancos Brasil, Brasileir de Des~
os do Estad~ de'Ooi~., contor,!!e o d1scr1~1n'ado" nas létras "a"
l ' "b!'. e"c~." qu!' totalizalll eia eM .úl 'crti:!el~'os (C~tI lOO;OO~; ,

-I

'!.it~·1)O JIUD!c!piO d. ~ir,eMPoi~.; COIIl a ú-;a;ci~ duzentos ii'quatro (204) alqueires, sendo Cllll (100) ãl.que1r~s havidos por
25 dOl<çiío de Dario l:eOOonça e' sua 'espos': AI13 Lóbo Mendonça e cea
11' 'lo e quatr.o (1011) alqueLru, por· oompra feÚa aos masmos, COIII.
urrai., rala dAlUA, div.r.o. '1'4'1:oi tc~hado. a ara.'Ile farpado,

U

setenta'. d~is(7Z) alqueir..: .. terras de cultnra de sellun
. , J." ~ a clã..e • o restante e. CUPOI 'de· criar, confrontando-sê, na
iiiúl'
t~taiidad'"
~ ,.:.~rr~lo~Pa101, do da.:A:Llr.u·,: terr~ d.·,,#
• "

0tI

I

_,

_I'

~~),.

O DBlllI'4tando Tarãl? se ~brig~ a uma mens~idade de h~
ii_cruzeito. (crI 1.000,00) a seus dois filhos, Ral~ Antônio
Siqqa!ra .de. Mendonça e -Jilná!na.·' SiqUe1r~ Mendonça, na ràzão :cilÍ

I'

14
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quinhentos cruzeiros(Crl 5Dq,001 .a cada' UIlI,.isso porque êles
ricaraO' iob ~a'f:uarda' I 'resPo,ºsábUidade da desGuitandll: art'l
•
I
:1:.121 nll 111 do~C.P.C.). inda. o d.e.qll1te.nr:lo, Altamir l!endonç
se obriga a QNa mensalid~dl'd~,hum mil eruzeiros.CrGí.OOO,OÕ}
. como pensão allmelit:!cla (art .. i.l21·inciso ..IV \io C•.F.c.• ):.à--:"'~sq'lÚt'l/1c1a Norma S11t..J,r~ 1I.ndon9a~ ~e' serão. ~.eP.9d~lldçs,•.
~.n:i~mGnt!", .no Banco ~ 'Istado êse 0ó1~s, ii:nc1a .desta:iap.!
tal, ,ou ~ outro es.~abele~1JIento dlcréduo' 9uO V.~ BxII;. de~~m.
na!;. A desguitanda penllVR. A aIIsinu IfOl1l>!J psw:m~ 'Ilio· hOUV

I

~

. .-

.....

C9ntz:ato ante-nu1lcial,. I .. por. ~~er_: cOlll!ll:et6 o acordIJ enU.
s~t.~andaru ctaUi-olIraràr 'e.tá·petição COIS as respectivas de::.
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larações, que·a.alh.., na·toraa da lei. Kest~a t;rmoa PP.~tn
ir:le~to.Goiúnio, 111' de março di~97Ji. án) Aito,ljl1r Momlonç~--:"
lorma S. Mondonça- Koraa Siqu.ira Mendôri9~~'-'-'-'-'-'-'~~~';~;
C·
Arau do; 1lep&b1:tca- certidão .d. c;"àain.D,
0-' ~clho' Pere1r11 de Alarcão, 'Ot1cl~ "do Resiatro lh",u da'-'
h"Íra ZOnadà cidade d.·An~.Po1f~,. T~Fao. e ColMl'ca·do llles'i.O
•• ,
11'
•. r
•
..'
'.
noa.t Est...do de Goj,U, na. ror.. da lei, ..te. KariaLe1te :0,. :1ttoqcou1't"-sub-aricial~ C.rtU~c" ,. a reqUeriaento ilerbál d~
Pessoa interessada, que ~s nl.; 180 do livro cie Reeistro "de- .
Casulentos nll 52 B'; 'sob '1\11 989i de
cqnlta'o ~ssento cJ)
<:àsaJllento de. ALT.ulm HElIDarç. e KOflHA DI SIQUEmA, :contra.fdo
'érwe ·.MM ••··Julz competente a·u testemunhu constantes ao _.
j;prm~ o CONTRAEHTI 'nuéido' ea, P1ren&po'l1s, Goiás aol 2"3' da -'
do 1936, protiasão Sarvant~iÇJ JU8tiÇ~, ost~o Civ11 8)!
8iro d';micUiado e re.i<lente a' Goiânia' Goi~s 1'Uho de Dàrio
..
',.
' .
Hen~~ça e. A na Lobo de. Mendonr;t• ..1' CONTRAElln, :nascida. qellta·
cidad... ao••.9 .dll .etll!lbro·dli 1~, protissão .~0!Dest1ca, .,tado
éfvi,i 'I~lteira dOlliciliada e ·-r.lidenie nêlta chi.ide tilha de-~Bêri.ditP.~~:d~,A~adiá~iq~e1ra a~~a N~~i.~p'randão de Si~.Ilé1~
. . '-';'"t-"ô. "1"doCUllaPtOI
a que se retere o art. 18
a-F.~rBlll apres_.....
'<:'

Goi:m..,

.mRr .

• W/l. IDO'.; c:AMPOS
MAU·
:ruia de DU:ii.tc -da li 'Vera de 1'U1Ú1à,
Suc...õel e Aaailt;ncia oTudiciÚ'ia••.

•

&1'4_,

REPÚBLICA'

da

t

~oro I a IV do ddigo C1v1,l • .A,CCIITRAENTB passou J1 adotar o
omo '" NOn.'~Â :lIQUEmA I'.1'.JIDOflÇA ....- OflSl>fN AÇlms - CasDJlIonto cele
Irado no din 12 do julho di 1969•. O rererido é vordade e dou
4
é. ,cartório
Rag1s~ro Civil d. AnápolU, 18 de révoreiro'.da
5 97U••) ~ec~no ~r'ira d• .ll~c:o:~~:~~~.~.-.-.-.-.-.-.-.~.~-

1

I
-3

'da

I

TBiJMO

7.

DE
.

RAIIrICAqO ,'.'PIS
"

f'

DESQUITE

AMroSV!'.L ...... ~ •

A'

• Aos:pri~oiros d~ao dO.M.p de março do:milAhovoce~tos e seton~
• ' quatr~ ..~~II:..o3-197l&),· n.lta. ci~ade a. Go1~io., Capital do·Est.
10 a de Go"1d; no Gab1llet.. do MIl. Juiz de Direito: da 1" Vara da'';'
11 FMlÚla; suceSlláils e'Asll'1l1t.néia Judic.l.:ria,. Dl'. \~AtFRmo CAH
li I:0S HAIk, que
se a!=h';~ presen~•. ,. comigo elcrevepto', do-;
13 seu ctU'go, adio.nto nOll\lIada e que Olt. silbscrcyo cor.:pareceram14 .~r.T.WIR HENDIXU'A e 'NOI1ê~A S:t9TlEIRA !1m:pOIICA~ mni-ido • mulher,o
15 pe~o, !\lesllos toi lUtO. qÜ. .. de livre ", !spont~ea vontado, III
inhalll ratit!car coma de ra1;o ratWcado: tê, o.pedido de dc·s.
17 .t!ite 8JI:;;ánl de sel1 c,asal, te.l.to .~~. COllum acordo e cons·tan.te
"11' a ·pe.tiçaQ uO"fis 2, 3,4 .. 5, que tic. ,1'azendo .parte integra0.::
~. ~este: t~rllO~ 'que :a··rorerida. p.tição. e'há assinado por aJDb~s
!li
eDl!o sido apr.. ~ta~a: a· ... te JuizO 8!D' data. de hoj., quando o
ti 'ido. separadalllentÍt' é . em con4unto; que, .au1II, ratItio'lndo o se
zz Pl)(l1dO, ·requ.rli~·ao·<MM.iuiz da D1i'e1to· p~a ti homologação -:-%3. ~?,'~7a:do!. ;t~ c~iíl6., ~~~It. da petiçà!l de nl 2, 3,.4 e 5, jar
~
::td<!~~~s. !~~J.t?~d~_di!eito •. De como assim disseram ,_

d

l'

~!iii;-:eit':~;'rmo~,qll. lido e a'éh:;.do conforme, vai ...,
,. .,.dev:idail.nte..a~I~~o. iti,(a) Kaca Eths'T!t"mó- Escrivão, qu
.'rt maiit!e:li -:1.at'~?t:rÍlf~ e., &as.1.n,?. aa) Wat~Hdo"Cam!K\s Uaia-Alt~
U JÚ1' HlIOdonça l, '!f?~tj. ~.1,91!;,,~r~ ~and~nça,-.·-.-.-._._.-·,_._~_
.. _
S· E fi ,.. E 11 ç A - . "Vistol , etc.' B%alllinl1do's' eates autos de _
U
.a<;uit." por•• ~t!lO COlllentU09-to, ea' que' sÃo' r~qUehnte8 ,Alt _
iIO :aÚ'.~end.onç&. Konaa Siql!-ei,ra.Hendon~, ;1&. qualit1cados nána inicial, tl.v.ri1'icado quJ tora cumprid.. todu as dilposi
iSea legais, 'hei por ba hoJio10car,•.coao homoloso, o acSrdo :
ôonatante.'da.patiCão ·de.tlir·. ?,' 3,:4 e 5, dll\'iduzente ratitié
do aa ns, 26, pa••ando a .1l1~r· "Iinai. o i.u nOllle d. ~solt
ra. lfoS termos da lil1, averbe-.e elta no "CartóriQ do' R.siltro
iVll da Comarca de .An:pol1l, d~lte "bdo•.CUltu como d'~ lei.
p'~ I~ Recistre-Ie. Goiânia, 7.«(e
cie 1974.:.) Wall'rido _
· .. ··""'ai...... .ruikd. Direito .d~ lI.. Vara·de ráarÜ': , 8uce·..õ.e

FEDERATIVA

DO

"

BRASIL

COMARCA O E I'IRIDiÓPOLIS
MUNICIPIO O E PIRm'lÓPOLIS
ES T A OO D_E!L\!G~OÚMESe..-

_

CERTIDAo
tJ.pH#.....
poder em

ca~.

pedido VIlbIl de pena in~ que cewndo em meu

oa UvIoa da Reg!Ilnl da Inmlmen1D da PtoMto. neM verifi-

quei que nIo consta'n lt6 e

~. data tltuloa

pro1Ntadoe em nome

d~

A~Ak~a ~~RÇA, brs.I1eIro, de.quitado, Sarv.ntu*rl0 da Ju

tlça. CIC n;004.455.251-34, reald.nta e domicillldo à Rue Ben
jlUll1n

COll8tsnt, n;17. neeta cidad••

O reIerido • verdade

e dou

fé.

29

Plro:NÓPOLIS

de J AIlEIliO

da111~

Substituta.
'rexa JudIcIúia
a pecer.

CAUOBIO DO Z!- OfiCIO

;"'25-

a:

.

~

~

lZ
-'

ESTADO DE COlAS
PODER JUDICIÁRIO

COMAIlCADE PI:lEN(\POLIS-GC.

::A::lTÓ?IO DO ~IY.l:

.uço

:-A--

,

~~·f~~1:1~1

•.. -.-~~~-.~~-~-.~.-.-.-.-.~.-~:.~.-.-~
traná1tou .regú1.armente
ju1e;
•

A~ãilll&.;j;l'arilerU

.

O.

~§n'~ti?SJ C~Ti?'. .
u,

8lI\

~,Sllll contestação·'-d. esp'cie
~

AS

':to.. ci~ 111 odcio derUÚ11a
~a.r a a sublcrll\'o. "

I:UIIa•• -.-.-·.-.-.-.~.-.-.-.~":
il IXIOIDAll POR LB1õ. •••••• ~ ....
. _ .•.• '. . ;'.'laóri",io~;do Ca.rt~

8~ca..õ".;qu.·a ~and.i:.:d~th:og~

?AtHr :!E?r:i: ~':J'E 'Do~~~r DE: PINA, LS:::'~V~~ do
CrimG Suhs~i:~~:. d~ C'm8rc~ da Plr~n5no-f
li.!., E;9't~d, às (z,iás. ne. f:):-"'e 06. l~i. s't:. •

CERTIFICA,
1n~Qressad~. -u. rG~end·o

8 r8nuerlmanto VGrbal ãa n~rte t
OI n~Oe.ssOs erl~in~is .7.1s~~n-~s

em C3r~:ír~:, verificou "11& ALTAKVl MENDONÇA, br..l1eiro, cl.
.eda, razand.lrc, re.ldanta e do.lciliado neate cidada,

Outubro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

nio tlsts ~and~ nrOCGlfUldO 'DO!" este ~O!'ic10 Cr 1!"inul. n~é2 t
'tenáo sido eneon':raé:. '2~ :!nêamBn'tO. ~on: rela-:oio à ret"e:oi.
âa neSBoa. C rofe:o ld~ é VG:,'5~Ó8 e d :n.: ré.
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1.2 - Tipo e/ou mod.lo: ~RP'~ 3000 A
1.3 - N9 de Homoloqação: 0533/84
2 - TRANSMISSOR AUXILIAR
2.1 - Fabricant.: TELAVO - Indú.tria e Comérico d. Equipamell
to. para Tel!comunicaçõe. Ltda.
2.2 - Tipo e/ou Modelo: DRF - 3000 A
3 - SISTEMJl IRRADIANTE
3.1 - Facribante: MAPRA - Indú.tria • Comercio de
Ltda
3.2 - Tipo e/ou modelo: FMB-4

Mtena.

Pirenópoli•• 12 de fev.reiro d. 1.990 •
• '.

""".~~·~.·acll.·::="'lN"
. ...

".~.,I --·2:5~9::'::' 'r' .-t.="J';"~I~'···

:.. . r

"t •.

?I.C_'=- .. _ _ ...._

I
".~7"'-!
TOTAL f:M CHIOlJf:S

RlÍdio S.rr. doa Piran.ua Ltda

TOU.. f'.t Ql'1"JII'IO

l"

l~.uuu,uu

TOT"'LDf.~ITAOO

I' ~ DII

a.,

:~ 000'm0-1
13.000.0II1MID ~"'IAO_Ill(ll).&COfoIf •••~'''O:'''I·

-

-.a.........

CABTOBIO DO 'J!l. oFICIO
o abaixo aaainado, diriqente da RADIO SERRA
DOS PIRENEUS LTDA, declara qUll:
aI nio participa da direção de outra enti
dade executante. do ma.mo tipo.de serviço
d. radiodifu.ão no municIpio de Pir.nóp~
li., n.m de outra. empre.a. de radiodif~
são, em município. diverao., em excesso
ao. limite. fixado. no artiqo 12 do D~
cr.to-Lei 236, de 2~ de f.vereiro
d.
1.967, me.mo que a proponente venha
a
ser contemplada coa a outorga;
bl não •• ti no ex.rcIcio do mandato eletivo
que lhe ..aequr. imunidade parlamentar,
nell1 exerce cargo de supervisÃo. ou asse
s.oramento da Admini.tração PUblica, do
qual decorra foro eapecial.
pirenópoli., 12 de fevereiro d. 1.990.

.~~ ,;iL-::"4t:

fl~' y..~i"
ele

Jr1ifACIO DE OLIVEIRA LOBO
Gerente Geral
: (,)

~,)Ji);Lç,:':

c'M.er'GYC,·~."

CABTOBIO DO 7J. oFIerO

PEI\.~lIIIlO

PONPIlU DI PINA
'1'ITULAR

~

oow

Os abaixo assinados" sócios leqalmente reI
pon.áveis pela mIO SERRA DOS PI REIlEUS LTDA, com .ede na cid~
de de Pirenópol1s, Estado de Goiás. DECLARAM que:
Considerando o int.r•••• nacional • a fin~
lidade educativa e cultural do. serviços de radiodifusão a Emi~
sera compromete-se a elaborar seus programas informativos, ed~
cacionais e ao vivo, bem como a publicidade comercial e o servi
ço noticioso, de forma a contribuir para o d.senvolvimento
da
Nação, atraves do aperfeiçoamento inteqral do homem brasileiro,
observando entrtr outros, os seguintes critérios:
a - preferência a temas, autores e intêrpr~
tes nacionai., a fim d. inc.ntivar
a
criatividade do homem brasileiro e o d~
senvolvimanto daa empr••a.
produtora•
nacionais, com a consequente ampliação
do mercado de trabalho liqado a
todas
a. atividad•• areI.tica.:

b - respeito i. dif.renciaçóe. regionais da
cultura brasileira, procurando relaci~
nA-las em seu próprio contexto;

PElINA.WO POIolPllU DI PI/ü
TlTULAII

PIa_LIa

DEI«)NSTRAÇlIo

rz

RECURSOS

OOW

T!QlICOS

RtoIO SERRA DOS PIR!NEUS LTDA'
1 - TRANSMISSOR PRINCIPAL
1.1 - Fabricante: TELAVO - Indú.tria e Co.rcio de Equipame!!.
to. par~:X:.l!com;;,,'"""iCaçóa.Ltda.

c - manut.nção de elevado ••ntido
moral, cívico e patriótico; e

ético,

d - fidediqnidade da fonte de informação do
fato antes da emissão da notIcia e
o~
servâncla, na publicidade, de normas !
ticaa indi.p.n.iv.i. ã proteção do
p~
blico e do con.umidor.
A proqramação da emissora deverá atender ás
estipulaçõe. do Requlamanto dos Servicos de Radiodifusão, as.im
como dos artiqo. II e 16, §!> 19 e '-9 do Decreto-Lei n9 236, de
2q de fevereiro de 1.967; Portaria-~C n9 55, de '-5 de
jan.iro
d. 1.974, modificada pela Portaria-MC n9 5'/°', de 02 de março
de 1.982 e Portaria Interministerial n9 568, de '-1 de
outubro

21932
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de la9AO e artiçro 16, letras "d", "e" e "fH elo

91.837, de 2S de outubro de

Outubro de 1993

nQ

Decr~t:o

.... •

1.9~S.
I

-

,

A Entidade ooriqa-se:

a - a limitá-la a um máximo de 25t (vinte e
cinco por cento) da programaçÃo diária,

SIM

de 60 (sessenta) dias, devidamente
a~
tenticados pelo responsável, os textos
de toda a prooramação irradiada, di.cri
minado. por dia, hora e minutos,
para
serem consultados pelo Orgio Fiscaliz~
dor, quando necessário.

Quanto ao SERVIÇO MOTICIOSO, a Emissora CO!!!
promete-s. a destinar no mínimo 51 (cinco por cento) do horário
de sua programação diária para a tr~smissio de serviço notici2
so.

:~~ÔCIOS co..
...t:::lflCI1IIll

NAIS OE l!Io/,)oq CAPlTAl(f..:ATURAIS
SE t~E~E$SARtO USA" O VERSO

I

ra compromete-se a d •• tinar !ratuitamente, às autoridades ou
quem suo vezes fizer, para a i":radiação -da seus programas
cacionais assi. distribuldoe.

a
ed~

eO"'O."1

~ ...so

('J

ou

~

- NU.C" " .. aos P...." ..

YU"

i,~

ALTAHIR MENDONÇA
INkIO IE OLIVEIRA LOBo

I
I

21

tJ..:.UHICIPIO DO

EDITAL
I~AT

DOM.

I
I,

JIlEGlÃO*OO
EDITAL
NAT

O SIM
OI SIM

,

I

DOM

SIM
SII!
I

I

I
:~A E",IDAUE

PCSSUi O<ITIIII OUTOllGA lIA "UMA UlCALIOA-

s ...

NÃO

I DE'

'rn ' ,-

-

a,,"'~! ÓÕS ;6d,oi 'HfM""H1lt DO QUAOIIO SOCIETÁRIO DA PIIOPOOEH! r~~TUe!Nn§ A Olli"h COHGO"ON~IIIA OU PER"'SSlONÁIIIA, NA

f

I

lTIFO DE SERVIÇO

I

X

,

!

Emiss2.

I ti.! ~

I

í

Quanto i PRJGRAHACÃO EDUCACIONAL, a

SI!'!

,i
;

b - a conservar em seus arquivos, por prazo

DOM

!

DONICILIAOO~)

e

NAT

I

INACIO IE OLIVEIRA LOBO

Quanto ã PUBLICIDADE COMERCIAL

..'-

-- ,
:
~GliOA~
EDITAL ~....

!lDAD"'N'sTRAcar.:~s 'NATV"A'$ ou OO&IICILIAOOS 1
I!MUH(C'P:~
. ""(lHe"," I c..::: C.O""(,III'" ':I CIo~O· .UtlCA ,unes "'olHA" ',U::!l.
I
[DITAL
! Na lI'f:SlCA I
~:. I OO ..~

•

TII'O DE SERViÇO

~Bê4~IlMPI

':iHI'iA
:

i

I

---

_...

-

-

-_."

_ 30 (trinta) minutos da segunda a
sextafeira, no horário que lhes aprouver, da!l
tro do período de funcionamento da Emiu2.
ral e
- 7S (setenta e cinco) minutos, nas
condições aos sábados e domingos.

mesmas

,Q!IE---:-:------:-:--::------"---.,..,..----r-rI
! • rgUJPANE"roS UTILIZADOS: T"AN$MISSOA 'RINC1JlAL
NAaONIL
:

S'STeMA

disp~

Quanto ã proGRAMAÇÃO AD VIVO, o que

:\'Ü:PEftCEHrUAL pE

,

Desta forma, Senhor Ministro, promete a

RA

dcnica de radiodifusio, onde • nota"llollinante será a

"':l> .. LA.

,li

Dl P:)OG..",1AÇÃO DIÃRIÁ""1C'FtEFEAENTE A TE'"

~~

50
'':'i' .. :'U

'~"!>I... ':'''''' I

I(Ú~I"'= ,,! 10% 1:1 .. .;s:c~

!,_

~=-=~~-=~~~~~~~~=-r------.I
AO

TOTAl.

IU:Il:.iIlClA

PRAZO

ftnalid!""

DA FROGR;'M",ÇÃO
t.'tf;A;.
",,'''MO!~ I

~PRESEkTAÇÃO

DE

1 ..... 1 .. 0

PROJETO

DE

APROVAÇAO DE LOCAla.

11 "I;U:, I

serviço~'

piran6polis,

l~

de favereiro,da 1.990.

:* "

I

*~I

i,",
1.

";

U'':'.lC

!I .• •

.'

,'1',:':

t;.4bti<~t.~~
O I I
O

.':':':.:';'

~NAC~O

Gerente Geral

NIQONAL
H'CIQH.U.

: TEMPO DESTINADO AO SERViÇO .. OT1CIOSO, DIARiAUENTE, EM RELAÇão

DIO SERRA DOS PIRINEUS LTIlA, cuo seja a escolhida para a exec~
çio do serviço de radiodifusio,proposu, no Edital nQ 152/89, a
produzir uma programaçio de alto, nivel,' 6ine_ e ..od~rna, ~
de educal:iva e cultural do

r~NFO

, AUTC"ES E IHTERPRE'!'ES NACIONAIS.
•
lu.~iN':I" I,t;,c:. NOS ....0.. 11&.. &:10 OI .. ';s..:&

ser. . os poderes PUblicos concedantes.

AUXILIA"

UUtAOIANT€

TIIIAHSUISSOlt

1,. •••• ,

:"'.t::-.il:'1 L;~·.·,(;I .... l

'1 .• 1:.1

~.::~~~

. :

:.1.11·
•

1..',

lí .... ~'·.l\.
.. <.

i. '•. ::.: Ilil
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I OATA I

éf~4'~~4"
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... ,.

.

.,_ ...,.- ..

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Oficio
Do :

n'

c2 i lf

GNA4

Em 12 d.. rt"v.. r .. i ro d.. 1990

Diretor da Diretoria Regiona do DENTEL ..m Goiânia
t3 n t 618 -' S~tor· Of'stl'

Endereço: Rua

Ao : Sr .. Gerente Geral da Rádio Serra dos Pirineus Ltda

,_._ .

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

--

Assunto

: Solicitação (faz)

Comunicamos que a proposta apresentada por
~ssa ~ntidade

visando a r.xecução ~ ~xploração do serviço de

diodifusão sonora em frr.quência

modulada, na cidade de

ra

Plren2

polis, Estado de Goiás, e encontra-se incompleta devendo ser
prps~ntado

o seguinte

~

documr.n~o:

a - Os equipamp.h":tos transmissores, - ,prlnc!

pal e auXIliar não estão homologadas·
para o serviço em questão.

Assim sendo, no prazo·dt" 5 (cinco) dias
contados do

r~ceblmento

deste, deverá

v.s•.

remeter a esta Dir!

toria P.~gional, acima mftncionada, suprindo a falha indicada.

í.. _.__._ ....__ ... _._.,_ ....
.~--.....,...-------~_.~

_.

__. --

O nÃo atendimento ao solicitado, no

prazo

previsto, implicará a desclassiticação dessa entidade.
Atenciosamente,

I

NO"lDOOllTI.OT~"OSr, Inácio de Oliveira LÔbo
Gerente Geral da Rádio Serra dos Pirineys Ltda
:ND«UÇO Alameda dos Buritis 231 - Centro
Cl' 74.000
CIOOOl GOiârri'lf--

i

VOLO. OlClO..OO

S

NAT\n'ltzA DO oaollT'D

~

DECLA .. Aelo IUM"... A DE cOHnúDol•....,..,.,..,..+_.-:~*:J.;f-b'y'+-~~~.,p.~-

i

DATA DO IIIIIITIIO (OU 1 ... lsIO)

E
~

~~.

~I

'\

CA~~'

!~J.. d.De ~1JA, ~3<- ~
~ ~ 3 "59
'- ~ 3 lo li -

q~o---o. !r9o

"R - ~/9

;';R~!í1

01·;

: m'it.illl""lZ i
,":.~

..:.::=:::.-

_
CARllIIo DA
UNIDADE DE PEITINO

lN:-:T,\I1Ili\ciil1
l\mil a ,I:tL:l, o P["C".:C:E::;C qUll r-~c:('beu

111.1

a

BAmo

'ou ,,,,,,,...hCIO ;00 "'1.&1 C•• -+.~7---'~..~"1"t~~-~

REFERE ESTE "AR"

O

r..••; _~,.,,~,

"7~~--.,..F_--_"1~

N':'MIRO DO ftllJITIID (OU DO YALI)I

UNIDADE DI 'OITAeEM

.29109.000084/90 • :"\esL::l IJiNLortn. r::om oc t!'Zl.l'Jr-ntoc que instruem

I

I

UINATUftA

DO &MflMeADO

SEIlIlA ral PIRINEUS ~

1\ pc'Opost...

(;,,1:.'1".

~r;,'TI~H"'CC:nct~

13 de fevereiro de 1.990.

RCfir>. Pi r.1 ' __ o..

~lnro que p"'!le!lCip.i " inst",rnr;ão

_.K'V~ Radiodifusão

do presente ....... W~I~t

Encaminhe-se

i:Ailc..b~G()~

~

proccoso e.ncrtun reparo tema

_3_0_ _folhas

(portlldor ," p",paotn)

.

lÍ .... _'§:~_~-2

.oc~ICNA".J:?-! ..Q-LI

····G-~~Gl-;...
,.....,
••• _-;

I - - - -...-...
I.
~~. :, -_.

1

1

.o.

00

I

I
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINIITRO DE EITADO ORa CDMUNICAÇÕES

RADIO SERRA DOS PIRENEUS LTDA

KRITERION - Radiodifu.lo.

1 --TIWlSMISSOR PRINCIPAL:
1.1 - FAbricant.: SNE - Socie~ade Nacional de Tletrônica LTDA
1.2 - Tipo ./ou Mod.lo: BTF - 5000
1.3 - n9 Homologação DENTEL: 0~0?/R3
2 -

TIWlSMISSOR AUXILIAR:
2.1 - Fabricant.: SNE - Soci.dad. Nacional de El.trônica LTDA
2.2 - Tipo ./ou Mod.lol BTF - 5000

COMunica~~.s

LTDR,

devidaMente constitulda na forMa di legisllçlo eM vigar r COM
sede na Av. das Furnas, Quadra 01, Lot. 08, Setor Araguaía
na cidade de Rparecida de Goiânia, Estada d. Gaiis, ~Rnd~
tOMado conheciMento, atrav.s do Diirio Oficial da Uniio d.
1~/12/B9,

da

Edital

n.

152,

Ma.dado publicar

par

••••

Hinist.rio, convidando os interessldos a execuçlo d. serviço
da
radiodifusio
sonora eM
Fr.qU.nci~
Modulada,
eM
Pirenbpoli~-GO,
onde
existe,
ccnforMa
con~ta,
a
possibilid~da da instal~çio de UMa eMissora co~ as seguintes
clractarlsticasl

3 - SISTEMA IRRADI1oIIT!::

SRrviçol Fr.qU'ncia "adulada

3.1 - Fabricante: MAPRA - Indúatria e Comercio de Antenas
LTDA
3.2 - Tipo e/ou Mod.lo. FMB-2

Local : Pir.nOpoli.-UD
Fr.qU'ncia' 95.7 MHz
Canal

Pirenépolia, 12 de fevereiro de 1.990.

• 239

Capital MiniMo' 200 MVR

~
....

o

Hor~rio

d. funcionaM.nto' IliMitado

I
Ger.n te Geral

;

0.0

~_.,

·Z~"~ffi=
D .tio
b
LOBO
! ~ J-...., •....=1t-

ls

y.~,
por .~ua repre.antaçlo legal, que a este
subscreve, dizer a V.Exa. que deseja executar a referido
serviço _. desde já 5. COMprOMete a CUMprir- toda. a
exigtncias que lhe fore~ fRitas, por ••se Hinisttrio.

.

Declara,
condi~ãRs

na

oportunidade,

qu...

que

desta .dita1 • a .1a• •• SUbM.t• •

conhece

as

abriga,
da

caso venha ser cDnteMplada COM a Dutarga para execuçlo
serviço, a observar o ••guinte'

a) Obediél'cia tis leis, norMas, regulaMIt~e
recoMe-ndllções eM vigor ou que venhaM a vígel' ,
referentes ao serviço de radiodi'us~o.
b) Gue
reservar'
parte de
destinada'especialMente, a:
DlsnIBUIçJ

\r"

EDITAL N9:

sua

progra"'aç~o

1 - PrograMas educacíonais destinados aos
v~rios
grilus de instrução de nosso
pÍlblico.

. •' ,j-;"

11 - PrograMas
educativos,
ilrt.'istíco,
culturais e infor~iltiYos co~preendendo
not'il: ias
e
reportagens,
confor..,e
discriMinado no ite.., PROGRRHRÇAO

152/89

ENTIDADE PROPONENTE: ltRITERICll - RADIODIP'Uslo E CO-

111 - Progra..,as
ao. vivo"
confor~e
regulaMentação da ..,atéri~.

a

MQNICAÇllES LTDA.

IV - PrograMas
nac~onal

produção

e

de prOMoção de
cultura
regional e de estiMulo á

~ndependente.

SERVICO: FREQU!NCIA MODULADA

N. TerMOS
CIDADE. PIRENOPOLIS

P. DeferiMento

ESTADO. GOIAs

Aparecida de

Goi~nía-GO.

I.ú.cu.<

02 de fevereiro de 1990

Ii.... a ~ ~~
ELIAN ROSA DOS SANTOS
Sbcia-Gerente

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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p~O"D~lo

ANEXO I

DECLARRÇii~

d.

Soclais.

.V.ft~O.1

Pol1~icos~

Quinta-feira 14 21935
Cul~ur.1.~

•• u.

s.rvt~O.

Ll~_r*rio..

E.por~iva.

_ .ins _ correlato••

1II
- eoft.~1~u14. par p••za de duraçla iftd.t.~
~~ ••do • • sac1.dade pode .er dissolvida
qu.lguer ~ ••po p.lo coft•• ft~l ••ft~o das sbeios. observando-s
quando de sua di.solu~la os p"ee.l~a. d. L.i esp.el~ica.

CLÁOSULR

rep"esen1.an1..

A

óa

~adiodifuslo

KRIiERIDN -

~)

o

~~s~o

possui

n~o

tipo de serviço no

e
I

Co~ufticaç&es

LRgal

LiDA, declara que.

entidade autorização para

de

~unicipio

CLÁ~~ULA

explora~

PIRENOPOLIS
(Munic1pio

__
a

que

e

~ll

- O eapl\al soclal ~o~al~.~ suq.~~~~o·;1

IV

co~r~n~a

in~.gr.liz.do.

da Pai..

n•• ~. ata •••

• de NCzS 53.000.00

cruznda.

<.

"o.~.'~.g.

ciftqu.n~a

novo.) dividlda eM 53.000 (clnqu.ftta e
Mil)
co~a.
de MCz. 1.00 (hUM cruzado noyo)..
di~~ribuldD .n~r. os .6cla. da •• gula~. ~arMal

•

~r.

t~.

~ic

____________ GOlAS
se

~efnre

n) - ao
.bcia DSUIIUlO _ELLD lm«IlEB .JUIItrmr
26.500 (~l.te ,• • •i . Mll • qulfth.ft~as) eot.
,d. NCza 1.00, (~M cruzada ftavo). na ~alà
~otal
de Neza 26.500,00 (vlft~• • sel. ~11
quinh.n~Q. cruzadQ. navas>,

o Edital)

tes fiKadQs no artigo 12 do
ro de 1967, caso

v.nh~

a

b) nenhUM

Decreto-L~i

s.~

n. 236, de 2B de feverei-

CQnt.~pl.da COM

sb~iQ

a outorgaJ

tra .Hecu~a~te do MeSMO tipo d. 5.rviço d. radiodifusio, na Munic1pio de
PIREHOPOLIB
GOlAS
, n~~ de ou( ..ufticip,i!>;: qu." se r~fere o Edital)

tras eMpr.sas d. radiodifusio p RM Municlpios divers05, eM excesso
aos liMites .

no

fixado~

bl - • •6cla ELIRN RDSR DOS SANTOS, 26.500 (vtft~
• ~.t. Mil e quiftheftt•• ) co~a. d. NCzS l,~
(hUM c~uz.do novo). no Y.lo~ ~Q~.l d. NCz
26.500,00 (vlnt. e .el. Rll • qulnheft~Q·

integra o quadro societário de ou-

Art. 12 do Decreto-Lei n. 236, de 2B de
que

a

preten~enha a ser

c~uzadQ.

novo.),

Ct.ÁUSUt.R

- A r ••pofts.bl1idad. d. cada sOcio na'
ob~igaça..
aSSUMida. p.la
sociedade
liMitoada 1\a "or... da' L.i. • •_-vi. da di.past.a no art... 2.
~ • •1••• do D.cr.~o
n. 3.708. d. 10 de Jafteiro, d. 1919 r
1Mpa~~~nc1u ~Q~al da c.pi~al social.

.1:~j,

CLÁUSUl.A

VI

- ft .act.dad• • • dMi.is~rada pOP UM d. s.u~
s6cias
CQ~i.~.s
o S6cla-aer.ft~.
CQ.p.~.
Q
usa d. d.aa_i~aç.a .octal
•
l
repr.~en~.çAQ .~iY • • pa••iva da sociedade •• ~ulzo ou
.or:

ao

qua1

dele.

/1;.aA A .... o.

Vil
- o. ad.~ni.~r.da~. . da soci.dade s.r ••
bra.il.iros "a~os ou n.~uraliz.do. h;
..al. d. 10 (d•• > ano. _ .ua 1fty•• ~ldur. no cargo .oM.n~,
po4.ra ocorrer depois d. aprovados pelO "iftist.ric da,
Ca"unica~!I•••

Cl.ÁUSULR

..v. .~"'"

~LIAN· ROSA DOS SANTOS
Stleta - Gerente

KltlTERlDN ItflOIOOlFUBAO E CO~ÕEB
CONTRATO SOCIAL

L~\ I

."J

~::/

P.lo
pr.s.n~.
·ins~ruM.n~o
p.r~icul.
OSIolRLOO ItABELLO atENDES .JUNIOIt. br.sil.ir
s.p.rado JudiciaIM.n~.. advogada,
dOMic
li.da na Cid.d. d. Br.sili.-DF, onde t
".sid.nci. na HIDS 710,
Bloco "A". casa 2
'As. Sul, po"t.dor d. C*dul. de Iden~idade
481.916, expedida p.l. SSP-OF, e
insc"i
no c.das~ro d. Pe••o •• Flsic.s do Hiniat.r
d. Fazenda .ob a n.
179.173.521-53 e EL11
ROSA DOS SRNTOS.
b" •• il.i".,
.ol~eir
eMpre•• ri.,
dOMicili.da
na
cid.d.
I
Apa"ecid. de Goi.ni.-DO, oftde ~.M "e.id*nc'
na Av. da. Furn.s, Quad"a 01, Lo~e OS. set.
R"aguaia, Rpa"ecid. de Goi'ni.-GO, portadol
da C*dula de Iden~id.de n.
1.501.510. exp.
dida pelo SSP-GO,
e insc"i~. no C.d.s~ro (
Pesso•• Fisica. do Kinis~.rio da Fazenda s,
o n. 263.109.451-49. ~inhaM e ~*M entre,
Justo • contr.~ado, consti~ui", caMa de ~a1
cons~itueM,
UMa soci.d.d. por cota.,
(
r ••pansabilid.d. liMi~.d.. que .e rege,
pelo Dec"e~o na.
3.70S, de 10 de j.neir~ c
1919, e
deM.is disposiç&.s leg.is que
lt
~oreM aplic.v*is • • ,. e.peciaIMente,
pele
cl*usulas
•
condiç6.s
que,
M6~ua

••••

~.cip~Qc.".n~

CLÁUSULA

-

É

ou~arg."

canst.it.ulda p

KRITERIDM -

sob

• denOMinação fi

R.dladl~u.50.

eOMunicaç~a

f'CT"Q

11
- A socieaade t •• par objeto ~~~euçS
d05 ••rviçD5 de ~adiDdi~u.IÕ .Qno~. ou d
iMagens.
eM qualquer localidade da t.rrit6rio nacio
nal. Mediante eonc.ss50 ou p.~Mi••50 do Gov*rno F.deT~~
podendo ainda execu~.r ou p~.s~.~ ••rviços de organizacAo

CLÁUSULA
won5 •

VIII

caberCo .o"•• ~. a
de 10 (dez) aftos.

Cl.Á~SULR

IX

- R respa••abilldade e a ort.ft~a~lo inte
lectual e ad~ifti.~r.~iv. d. soci.dad
b~a.ileiro. ft.~o. ou na~uralizado. h~ ~.i

- Flea

el.lt. para o cargo d.
S6ciaa ca~l.~a ELJAM RQSA OD8 SRNTOa,
cauçAo d. qualquer ••ptu:i. ,.'f

G.reft~e

que

s.~* exiMida d. pr.s~ar
9a~an~i. d • •ua g•• tla.

~oci.d.d. p.gar~. S6ct.-G.~.n~. UM~
M.ft • • l.
n&a podendo. o S.L
ao liMite M.xi.a perMitida
p.lw
1.gisla~5a
da IMpO.~O de R.ftda para d.bl~o d.
con~~
....O.sp.,•• O.r.i.·...

CLÁUSULA
v~lo~

X

- A

ta~al

.Kc.d.~

r.~n.raç.o

XI
- É .Mpr
~e V.d.~·~~lfi~Jç5a aa
d•• o.t•• çla sac1a1 d.-~dad.~~qu~~
qu.r ••gÔC1D ••~~.WbD ao. seu. 1.~.r••••• sociais. •
•• p.ci..l....". ... ••qu•• , .~i.. e.d~.a. QU autora qua1qu.r
~arMa
de g.ra.~i., s~ p••• de re.poft.abilidade civil e
c"lMi.al do .ócia ca~i.ta que o ~lzer.
CLftUSULR

XII
- R .ociedade • coa.~i~uid. eMclu.iv.~eft~.
de br•• 11.1~Q• • • ~D. ou ft.~r.11z.da. h.
•• 1. d. 10 (d•• > anos d. ~ar••• que o c.pi~.l .oc1a1. na sua
~a~alid.d•• p.~~.ftc••• . . . .
a p••soa• • lsic•• bra.ileiras.

CLftuSULft

r.

_ aceitaMI

~oci.d.d. por cotas.
de ~ ••pons.bilid.d. liMi~.da. cc
• sede ·jurldicos na Cid.cte d. Aparecida da Goiõinia-GO
RSt.. ~a Av.
das Fu~nas. Quadra 01, Late 08, Setor Araguaia
podendD abrir ou ~.~h.~ ~ili.i.. sucursals _ ••crit.br10s E
qualquer part.. do t..rri~6rio nacional, por dellberaçlo da
• bcios • aprovaçlo do Poder P6bl1eo Coftcedente.

LTDR

Ct.ÁUSUt.R

XIII
- D qua_"a de ~u.cta••"ia. d. sociedade •
.or•• dQ p~e~.r ••c1.1M•• t.. de bra.ileira••
__aos. •••• co••~l~uldo d. 2/3 (dois ~_rço.) d.
~.ab.1hadQr•• nacl0.ais.

eWÁuSULft
DU r

ao

CLftUSULft

XIV

- P~r. as cargos.de lacu~Dr••• r.d.~Dr• • •
.~ca.regada.
da. ln.talaçOe. .l.~ri~a••
bra.il.lros.

~a.en~• •er5a ad.l~ld~

- A sociedade. par seus s6c~a.. ob~iga-•• a
CUMprtr ~igoro••_•• ~e •• lei •• r.gula".ft~~
• •••• d•• do Poder P6b1ico Coftc.d.ft~••
Yig.n~•• ou qu. v •• ha_ • vig.r. r.~.r•• ~• • • radiodi~uslo.

CLÁUSULA
~as

e

XV

i • •~ruça..
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X~1
- A.
cota. ~~~•••atat1va. do
c_pita1
social .10 1n.ti.nAve1. _ lftcaucloft*vets,
ou indlr.t••• ft~. a ••~r •• G.1ros ou p • • soa. Jurld1c•••

CLRUSULA
d1r.~a

CLRUllULA

..r

XVIt

- H.~hu.. .l~.r.ç.a caft~r.~u.l pode..
~ ..alizada - ....
p~~·Yia
.ut.o~iz.~.o·. do
d•• Co..unic.~&•••

Mini.t.~io

X~lll
- A. cota• • • 0 no..in.tiv... iadivi.iv.t •
•• r.laçlo • sociedade. que para c.~. U~a
dela. recowhec • •pena. UR 6fticO propri.~.rio.

CLAUSULA

CLÁUSULA

XIX

.~~rn~h..

PObltco

-

Ccnc.d.n~.

CLÁUSULA

A. cota. do capital social nlo pod.~lo
••r
cedida. ou ~r.n.~.rid.. a p • • • Q.~
.." pr.vio COft••ft~iM.~~a da Podep
_ do. .Ocias.

saci.~.d.

•

XX

r.

."0 civi1. cbi1'lci4i.l'fo co.. O .no·., .111c..1.
ou seJa. d• . ~. d. J.n.irQ~. 31 d.
d.~• • • que ••
levada a ••• i~Q Q
• p••• ivo·d •. soci.dad ••

Q

d.z~Mbro de cada afta.
b .. l.nço g.~.l do .tivo

CLÁUSUl.A

,'O...

XXI

P~.Juizo.

USO DA DENO"INAÇÃo SOCIAL
KRITERIDN R.dlodl~u••o • Co-unlcaça•• LTDft

- Do ~...
.".1'~.~i& :\~duH
dos.
..~ •• d. qualquer p.r~1cip.Ç~D.
e . P~ovl.lo p.~. D lRpO.~O sobre a

.cu.ul.d~

R.lld••

Ikzu-

li,""", ih, -1.eu/'!!I
ELtl\M R08R 008 8FlNTD8
S6cia-G.r•• t..

do ....rcicio ••~. ob~igatort."•• ~. absorvida pela. lUC~D.. pela.
r •• erVa. d. luc~os e p.la ~ ••••va l.gal •. n•••• a~d.~~

cLÁusUl.R

XXII

O

p~.Jutzo

XXIII - Do luc~o liquido dO ....rcicto. 5Z <ciaco
par C•• ~D) •• ~IQ aplicada.. .ft~e. d.
qu.. lqu.~ outra d . .ti••çlo. •• co".t.it.ui~.o d. u. "Fulldo d.
R••• rv.".. que nla .Meed.,.. d. 20% (Yi.~. par c."t.a) QO
c.pit.. l .oci.l.
CLÁUSULA

CLÁUSULA XXIV
- O FUlldo d. R• • • ~va 1'..~. po~ ~in.. lidad•
•••• gu~.~ a tll~.g~idad. do capit.. l .ocia1
•
~QMOn~.
u~~liz.dD
.u. . .~Q d.ste •
CQMp.ft•• ~.a d. p,..Julz0.

pod... ...

CLÁUSULA

p...

CERTIDÃO DE CASAMENTO

XXV

- O sa1da que .M~.~i... .p6.. ab ••""*ftc1.
do d1.po.~a na. clAusula. aft~.rtor.sr
~...
dl.~.ibuldo ao_ sbetas..
.a p.apa.~lo d. sua. cota ••
podendo .s~.... .ntr.~aft~o
d.lib •••• par ua•• iMtdade. que
.e~ • •antido. ao toda ou ~. p •• ~.. • • co.~. de "Luc.as . .
Suspenso" ou .......".do pa1'a a au...at.o de capital.

C.laTIPICO '... _ _ lo 1400 . . . . . _ _

~

_

-,". PI. Virqlnl0 Flatll'Ol -

CLÁUSULA
pr •••nte

X~I

- D

inicio

Qcarr.r~

ins~~u..

ent.o.

d...
_a

..tivid..d.. d. .oci.dad.
.d.~.
da ••• tftatou..
do

XX~II

_-=:.-_-==--_-=__--'=-_"'-_ _" ••_
-

-

-." - . _ .. Vinil (3» _,

n 111 nOYlCllliõ••••tlnt. I ••t. • _ _ Dsvalda Rabtllp !!IndtI Ju!1l1' -

- R aoci.dad. 1110 1'.... ~ili.l. Qbl'ig.-• • •
es~ab.l.c.-la
eM ~ada. .s 1acalidad••
ca.~."plad. cc. OU~D.g. para0 ••rviço
d.
radlodl~u.lo. lago
apOs a publicaçao do ... spectivo ato no
Di.~io D~icial d. Ullilo.

"'_ _
o

CLÁUSULA XXVIII
pa~a

aw quais

CLÁUSULR

~or

- Qu.lqu•• açlo ~und.d. n••t . cQntr.~Q ••~.
propa.~a ftO Foro d •• ta COMapca..
que .ica
e1e1:t.o y
d ••de J~y a qualquer ou~pa que t.enha Ou venha a ~er
direit.a. por- Mais P!iy~l.gtada que po.sa •• r_
XXIX

... J,

I

- R:~ Sçctadad..
nece.sidade.

ob••rvados o. crit.rios d.
ou eonv.ni.r.ci~
.:.....-';'... pod• .,.. t..,.a1ulf'a....p-.e ... aut.ro t.ipo Jur 1dico d.
~_~~.u.u•• adequado. _x8Cuçlo da s.rviço r.diQ41~u.aQ.

t.t..P....

_ft.

- O. C••OS 1110 p~~. ftO P'r••
JlII.~ru••• ~D
•• rlo ••• olvldo.de.~ca~
que regula. o ~uacio.a . . . ~o da. sociedad•• por
cot...
d. ~ . .po.....ilid.d. li..it.a...
p.lo. qu.is
a
• oci•••d. •• ~.g.~.. • p.l. legi.la~lo que di.cipli.. a
• x.cu~'o dos ••1'v~~0. d. 1'.d~od~fu••o.

CLftU1lUl.ft

XXXI

di.po.i~i"c.

•••

i_.

E. • ••
Por •• achar.. Just.o. • CQftt..a~.4a..
1••• a p •••••, . . . 04 (qu.~rG) vi•• d. igual t.oP
~or.a.
d.t.~log~.~.d • • • D • • v.rso d.
05 (c~.co) ~Qlha... o
~~.11d. •
achado co.~a.,.. . . . .
JUft~& . . .~
co. .~
~.~~.~.n.. que • tuda ••• ~.~~r... para que •• produz..
o~
;-:";~t.ij~ legal••

=

i...

,vIM {OZ}

.tI..

/'
_1~van~!!L~A!4l14e~j~!IJ!:=-ir:t::n.~'Ii:':::c~:?'-::----:-"""",::-/_~."
_ . _ IviilY Ar.ija Rãijl11i kíííílíí·- .l !M - Pai. . Baia -

.110 ; . . . _

_ ..

.

03 dt IItliln di 1.957 -

.....,_-lP~Rp\G,~RI~bllI,ll!lo~I!wIdMII!IIL:.--·
...:..
_
" . Do.
-!R!!1t~auM~.p.ll1.J.f~d~1.~-=----_:_-------.
Do _
_
Rubllhlg - 601. _ ..

. . ...

•..no: -'.

_~~USU~R XX~S

.

cmatWltg tlp tll'lQ-

- O• •ócio. coti.t•• d.cl.~a" que nlo .s~lo
incur~D.
• .. c~i .... previst.a. e" ~.t qu.
o. iMpeça.. d • •xarce. . . at.ividade "."cantil.

CLÁUSULA

...

.

o~

!JI di fmrtil'll di 1
frl!!Cll!jp~1Mlda

a -.

u. -

"11111. A1iIIda - ..

_IR- Pá

~Cõiíiliiií~~~íli!:lliííii~..::-~~:_::r:::-r.:=~~=lUíri.~ CllIIItã • 'YII'bíêiõ di
CêiO
.JEIU~'~
dll
Ç'Hl~p!
lJIliiI;a
~.
de ~1II1D
J.980 P'lII-III:~'iiijft1
ÃQttiL ~:A
'bala Vií",u ~ CIIIljuII!'íinlno 'fOI
• u... o iiõií
a... A"'9_ da t

ltlirJ. -

~.

:
AtA,??? . . . o.,...
..................
o_, ...... .....
~

._.-.

~

_

.. 1'' !Otto!lO
:.._
.. ." .
v

. . .0Ia.........
(lf1<1OI

Oll

. ".. . .

....lOlII....}._
.. ..
aIr_U

...

1f..l1

~=~.A.~
= __.. ==:;:11~C::dl.·_"!'~'ft..~:,.a.b""
'~'../=.'''''A.
o.~'
I
.....-:._ J!.il: , -', ~__~:.....':-~_....;-'..:.;._...;,.-.__._;~:.;:::;'. ,....;.;."'.\:Jo.;,..",_A..:,.'_'_.
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não

b)

qu. lhe

decorr~

e5ti

no

i~unidad.

assegure

supervisJo
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exer'c1cio

p3rlaMen~ar,

do ,."andato

eletlvo

exerce

nêM

cargo dg

do

ou assessoraMento na RdMinistração Pública r

tora

qu~l

Qsp.ci~l.

Apare~ida

de Gaia.ia-BO. U2 de fevereiro de 1990

I~

11",0-

J:!> ~.."

ROSA DOS SANTIlS
SpCl.i - G~l"l!'nt.e

E~IAN

ANEXO IV
DEHONSTRACAD DE RECURSOS TÉCNICOS
1 -

IiBUS~LSSQi !iL~CL!BL

~YS

1.1 - fabricante'

2 -

ELECTRONIC

~TDA.

IiBUSHlSSQ~ BU~LLlBi

~YS ELECTRONII: LTDA.

2':-1 - +'abrii:;inti!'

2.2 - tipo e/ou Modelo' FM - 1.000/E
3 -

SlSIE~B LiiBOlB~IE

3.1 - fabricante 'TEE~

-' TE~E-ELETRONlI:A LTDA.

3.2 - ~ipo e/ou Modelo '8ECP - 2 ~
KRITERION - Radiodifusão e CoMunicações LTDA
Apar.cida de

60i~nia-GO.

Ib-o-u-

(t.....

02 de fevereiro de 1990

.4 ~...
ELIAN ROSA DOS SANTOS
Sócia - Gerent.e
PROGRAHAÇAO
PRINCípIOS BÁSICOS

ELllN Rosa

o~s

finalidad_

educativa

seus prograMas inforMativos, educacionais _ ao vivo, beM
COMO a publicidade COMercial e o serviço notitioso r de forM~
a contribuir pari o desenvolviMento integral do hOMeM
br.sileiro observando entre outros, 05 seguintes crit.rios:

CDl6;;Z~82o/621

a)

HOMf

VOTOU SEGUNDO TURNO 1989
ANEXO 11
E C

A R A Ç-R

~

b)

re.p_ito
's diferenciações
regionais
da
cultura brasileira procurando relacion.-las e~
~.u prbprio contextos,

c)

Manutençlo
c1vico,

o
d)

abaixo

A

KRITERION -

Radiodi~usio

execut.nte

do MeSMO tipo

a)

de
~~s

não participa

PIRENOPOLIS
<Municipio a que se
de radiodifusão, eM

dirigente

e COMunicaçDes

d~

~TDA,

declara

- da

~UR'

oU~ra

entidade

serviço de radiodifusio no

~unic1pia

re~ere

da

direção d&

60lAS
o Edital~

~uniclpiQ$

, neM de outras RMpre

outorgil;:

d. _l.vado

~entido

atico,

Moral

MeSMO que a proponente venha

~

541r cOMte""plii1da

co~

ô3:

~

~idedignid~de da ~onte de in~orMaçio do ~ato
da eMi5510 da nQtlci~ • Ob5.~yancia, na
publicidade, de norMas .ticas indispensáveis à
proteçio do pOblico e do conSUMidor.

aftt.~

A
p?og?aMaçio
da
KRITERIDN Radiodifusio e COMunicaçDe. LTOA,
atend_rá
taMb.M,
às
estipulaçDe. do RegulaMento dos Serviços d_ R~diodifusão,
dos a?tigos 11 _ 16, • 10. e 20. do D.creto-~ei n. 236 de 28
de fever.iro de 1967, Porta?ias MC n. 55, d_ 25 de j8neiro
de 1974 e n. 52 de 24 de M.rço d_ 1982 e Portari8
Inte?Ministerial n. 568, de 21 de outubro de 19BO.

diversos, eM excesso aos liMi-

t@s fiMado5 no artigo 12 do Decreto-Lei n. 236, da 28 de fevere1ro dR 1967,

Pr."ertncia fi t .... as r ilutQr.~. int4!rpretes
nacionais a fiM de incentivar a criatividade
hOMI"''' brasileiro e o d&senvolvilltRnto das
.Mpr.5~~
produtoras
nacion~is,
COM
a
con•• quent. ~Mplia~io do M.rc~do ligado a
todls as atividad•• art1stieas;

do

EU AN ROSA DOS SANTOS

o

e

radiodi~usio, a KRITERIOM - Radiodifusio _ COMunicaçDes ~TOA
ab.ixo .ub~crita ~e COMproMete, pela pr.~.nt.r a elaborar

.oDOfUnOf(-------:==========:
~~:~;~:AL

o int.~.s~. nacional e a
cultural
dos
serviços
de

Con~id.r.ndo

SANT"~

Rparecida de Goi'nia-60. 02 de

(k:w,

~evereiro

ROSA DOS SANTOS
Sbcia - Gennte

E~IAN

de 1990

~O'>'" tI-t. ~...

21938
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\---------+--1---------+--\
I CIDADE IUFI CIDADE \UF,

-AOMINISTADOUS

Senhor Hinistra.

\.....-------...."'--.-.---------.-----.-_. \"--..._. \--1'·-----·-,--\

I

I

\ ELIAN ROSA 00!l SANTO!l
,

1 1

\

I

VIlDRlA DA,DAIAPAllECIDAIGOI
ICONQUISTAI
IDE GDIANIA I
1
\,
1 I

I

I

I

I
I
I

1
I
I

I
,--

\
1

I

I

1

I

1

1 \

I

1

I I
\ I
'I

I

I
I
\

I
1
\

I 1
I I
1--1--------1--1

í-i--------------------------------------j--jNiirüiiiLiõÃõÊj-iÊsíDENC I A

\

1---------+--1---------+--1
IUfl CIDADE IUfl

1SOC 105 QUE ISOLAOAl'lENTE OU CONJUNTAMENTEI:I:
\OETENHAM MAIS DE 50 X DO CIWITAL SOCHILI 1 CIDROE

1-·--·--·----·------··--·--·--·---·---···-1-·'·-----·--1-·I···--·~--\-·1

I

\ ELIAN ROSA DOS SANTOS
\

1 I

I

I

I

I

\
\

1
I

I
I

'I
I I

150UITORIA DfllUAIAPARECIDAIOOI
1 \ CONQUISTA I IDE GDIANIA \

I
I

I

I
I

1 I

\ OSl.lfILDD RADELI.D IIEIIDES JUNlllR
1

\

\50 \ AlISTERllAlI \
\ 1 HOLANOA\

I

I

j-3-ii-EiiriõÃõi-;õiiiüi-õüTiii-õürõiÕR-~ii-riiiii-T-iiiiõ-í-Ti;õ-õÊ-sEivii:õi
MES"" LOCIILIDRllE ?

,------1------1----------------\

1
1" I
1-------------------------------------1------1------1--

1I

\

,-~-iiõi1Éi-õõ8sõciõilNrÉGiiíiiirEi-õõ-Qüiiõiõ-sõCiErÃiiiõí---------------i
1
DA 'RDPllNENTE E 'ERTENCENTEI A OUTRA COHCE!810NA-1 T1'D DE SERUIÇOI
\
RIA OU 'ElIlIl!IIOllllllIR, IIR MEIIIR 1.0CAl.IIlRllE
I
\

Missão

\

IiEII PREJUOICROCt

I

1

1

--,-------\I

\

I,---

d.

KRIT~RION

Sabefl\Qs da gl':ltlde%'t. e da f'eosponqubilldada
confiada,
casa venhaMOS ser

que

e$colhido~ po~

-

nos $.r1l
V.Exa.

~1;;\

05

A fíHação do hOMeM ~ terra; a tran~Mis5~O de
conheciMentos b~5ic05;
o incent.ilJo ao oti""i!il'll:o e
ao
patr iatisMo; o respeito às autol' idade15 r o:.s leis e às
instituiçõe5 - todas estas são apena5 algUMas das Muit~5
facetas do poliedro de responsabilidade9 que ~guardaM as aue
pretendeM
Se
entregar
á ex.cuçâo dos
90rv1ço5 - de
radiodi~~s~o ~onor~
eM FreqUênc~. Modulada na cid~d9 de
Pil"enópolíg-GO.

Estafl'los l:on5ciente5 dest.a responsabilidade e,
através

da

KRITER10N -

preparados para
dever c1vico.

R~diodifu~io

Co~unic~çõ.s

•

o CUMpriMenta deste que

Julga~os

LTQA,

ser

UM

Por fiM, Senhor l1inis'tro a fidelid;ade ti UM
ideal e ti con5c1~nci~ da fin~liddd. ~oc~.l d~ eMp~es~ sa~~Or
COMO são hoje O~ parAMotro5 qUlf norteiirio as atividades do!;
que co~põeM a KR11ERlüN - Radiodifusão e Co~unic.çõe5 LTDA,
si honrados COM a outorga par~ a ~xploração dos serviços de
radiodifu!ião sonora eM Fr~qUêncla Modulada na cidade Qe
Piren6polis-GO p COMO esperaMOS.

,.------------.----------------------------.-.----.--\_·_-------------1
\
\

\
1

fund~dorQ~

1

\8RASILIA IDf\
1
11

1I
\\
\ I
\ \
1 I
1 I
I 1
1-----------------------------------\--\------.--\--1---------1--1
I

O~

N6s,

Radiodiruslo • COMunicações LTDR estaMOS certo~ d. que a
instalação 11.. UMa estação de radiod1fusão f'epre!i"ntará IJf'I'
/'I\iilrCO histórico no dC'!$t!nvolvi/l\ttnto não s6 da
ci.dade de
Piren6polis-GO .. ",as de toda a reglão.

Rparecida de

(;oi.~niH-GO.

I

g~

02 d':! +''1''Jereif'o de 1990

tM

R<:»o.

~<.P,

ELIAN ROSR DOS SANTOS

Sbcia-Gerente
RNEXO V

-"

~.
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1
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. 1
I

PARA

CORRESPONDENCJ:A

1----------------------------------------------------1----------------1
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\
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_ Co~unicaça __

Rad~od~~u~.o
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",.,:".1' ~·~~ ....:ic;., \,k-: ra11\")oHl\I:';;" ::n\l\ll~:1
;" •• ,lrJ !, li '.

,:-;.• I';::';·~

.

1 n ..... -*-S.11J~?.

t'm.

voc_"P'._.OI_ •
IaL_H.C._._
'-A.W-._

....----

CARTÓRIO SOUZA·

rr~inc1a Moduladi.
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.~

"

laL -

•

-lL..

n.:~·t'-C:.LI·.

H.

c:. _ . ""oIl.lI~~

POIlII IJI)ICIÂIIO

COMAICA DI ~MI.CIJA DI 00lANu.

l:"Iii:'h, 12 de fev..reiro de 1991

Re~r· p!

PROTESTOS

vlClllft 3 PAlItA SOUZA. 0/1<»1 ..
Cadodo" _
.. e - .. A___
.. 0 _ _ .. 0 - .. _
..... _

CJlr:fia.

C e r t i dão
111 11mo.
.. _ _

caRTlflCA • . . - _

Declaro que P'""S,"'lC1p.1

~.

::L

inst<1urac;ão do ;

Cartel'-' .. LI..... , ..... A-. ...... , . . ti ........... . - . . t.Io .....ÚI_ _

__
c..-..

li-

~AOO_/

processo e nemt.m reparo temo a fazer.

NOMa •

ILt~lI

ICIA -

_.

.2".109."1_

CP,·CGC.Q

7"

I!STAOO CIV1L_ SOI.1'I1....

PRO'I5SAO _ DO !AI.

•~

I!NOI!QÇO

- ~V.1lAS
/

_.-.es.L7.••_

I

.... C"~I'"'-,~."'"
__ ._~...ALL-a-:..

...._ I.'

•

~

e _. o _

.... coUllu.-co.

• ...-

...
.

,"-:,~

SERVIÇO POILlCO F.EOEftAL

Ofltlo

n9 224/90 - GNU

Em

Do. Dir..tor da Dir..toria Regional do IlENTEL
En_:

13/0:>/90
CllIl

Goiânia

Rua 13 n9 61f.l - Setor oe.te

Ao: KP.ITEP.ICt/ - RADIODIFUslIo E COMUNIO.ÇÕES LTDA
A~~.

SOlicitaçÃo

(~az)

COmunicamo. qu.. a proposta apr....ntada
por ....a en t1dade v1.ando a execução .. ..xploração <'!o .erviço de
rad1odifu.ão eonora .. m Frequência Modulada, na cidad.. de Pirenó
~lis, E.tado de CoiSa, foi analisada por ..sta Dir..tor1a Reg1~
nal e ..ncontra-.. incompl..ta dev..ndo ...r apre.entado. o. s.gu1~
te~ docu. .ntoss

-

Q comprovante de que a ..ntidade

po.!
sui o. recurso. financeiro.
..xigi
do. para o elllpreendimento...ediant..
a aprenntação de depó.ito bancário
de 50\ (cinquenta por cento) do C!
pital minlmo ..xi91do;

Q ~ocUlll.nto 'relativo ..., Sr.
RAIlEtLO l1I!MlES JWl:OR.

.r

=

Ltda

~I~~~~!rnii;;r~~:""::==:::"'=~="'=';;=--;

I

~1~ffi~~~===a--*1!~~
gI6=-:::~**~~~F-r";"-::~i-'~~f.11
li

Ilkc;-.~;---....,~~;I!~~l!:!~S1.!l~~~~5iii.fi-t-"Tu:;--r~p~-1
OEVOLVEII 100 IIlMETENTE COM IoISINATUIIA DO ftECElEDOII

OSWALDO

CCIIIprDVando

.ua nacionalidade de braaileiro;

" 01 i relativo 1 Garente.
.....,/ 1. c - <:ertidÕe. doe Cart6rio.
Di,!
tribuidore. eiVei., Criminai. e de
'rot..to. de Titulo., do. locai. de
rs.idfncia , no. último. 5 (cinco )

.1

ano••
A•• i. s.ndo, no prazo de 05 (cinco) di
V. Sa. remeter a e.t-;

n. contado do recebimento deat.. , deverá

Diretoria Regional, a doCUlllentação mencionada ••uprindo a.
fa
lha. indicada..
o não ntcndlmcnto no sollclt~do,
no
prazo previsto, implicará a descla••ificação de••a entidade.

At.nci;::~te,

I

ALEXANDIiE

'

:J"tVJ}HI 'Jt4~l

MfIJ~1Jj rl"iOUZA'

,ODU IUDlCIU.fl·

COIWICADI. APAREm DI aoWiu
ESCRIVANtA

no

c:R!MZ ~l.~FliSAB

c!R1'1BIQ sur;pw.

#I

."FA!

.:'1/"

TA!I9IA 1MB 1'Z,O . . ., f.Hnri respond.ndo J'a1a r.nattia ,. §n~ • das F!.
zeJldu Nblich, ....... ~ de Apar.l
c1da da Go1Wa, ~ Ü ~Ús. na tI
fo~ 4a lei, ~,###,.#."" ••••••••••
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C!a'l'lP'ICA, • ,...,mUl'lW i'I,1:Jal d. par
te interessada que mandO ne.te c.rt*,JA;, li'l1:"OlI e ~;
me1s assentammtoll vft.itiquri
indiciado:
processado ou condenado .. ~~~g"imento nana1 a
pargo deste Odcie Cr11ll1nal, E.4~ 5jf!1lI!AtmC. com rel..ção a FoI TAli ROSA oos 'A,,",II
Natural d. VI_

Ih.bd.1leJ..ac~nto

Eu. onal4c. 3<abeUo "DlaL JIIDior. llr... iJ.~iro. Sop...sdo judic~al
Mnu, A4YOa40, ~bela.!lÇO a pr. .anu procuraçao.ao Sr; bidio Jo... da
al1ft, ....1l.1ro. <:_o_'ta1roj' d••pachallte. re"*d.nta Il& c1dada de Apar.o1da
.. f1b1âD1a. ~ 1'11& J,,~ l I a u!Dedo,
a t a . n,
1 i i.1
CIi 1
2t,057; CP7 092-.136,191-

.,9 a 'MÃ.

"'-U-"í:;;k

""","1&.

TORIA DA COIIQUISTA -BA.C.I• • t 1';5QI.,IO.NAC. T.Ml1~1.
63.Fllho d. ~orO ANTONIO DOS ~AHTO' ~ p~ ANA ROSA OE
JESUS.RES.AV. da. 1'unt. . qd. 01 1.•• 0' 1I.... r ARAGUAIA
APARECIDA DE GOIlIlIA.

o REFERIDO t

I

. JOIIIOR

V:il!lAtlE 'I IX1J F~.

Bullcaa etatuadas

4.~4f

4 inst..lação

ia

Comarca (1986).
Aparecid!!. de

~Of~n1l!..l2-/~

I
!

\

/19~

~

: ..

_t. -

/-

TAI(I,IA ;'kIA ;.lELQ RIOS
Escrivã rnrvllilI \feri.

M,IlJ 1:.."

"elJJentlen,.,. •• 10 I!sr dt
Crl",_ • (te. F.,-. JI~ •.. ,,'"
DOr 'ntt n- ~ 1511"-

, . . . JutIcl*te

C-... tio A"- tio GeitoIa

S.lo~ •••••• ~~z~- 30,00

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

Custas••••• Nczt- ~O.OO
Total •••••• ~~ztp ,OJOO
Tabela Oficial 19. itrns 104 e 105

c..u.

r _ J. $ _ DI*ilIuWor Juolclal
cio T_ • C_a do At>ancida tio Goillnla.
&I.... do Goi& na _

do Loi.

C E R T I DÃO 11'
CKRTI'ICA q••••_
..... ta"ftMe •

........

Pelo

pl'e.ent. in~t."uMttntl.) p~l"ti,:ulin'

de

SRNTOS, bra511~ir~, soltRlra,
re51dente e~ Apareclda de Goi~nia-GQ, na Av.
quadra 1, Lote 08, setor Ar~g~aia, portada~a da
Cédula de Identidade n. 1.501.510 expedlda pel, SSP-bD inscrit.a '\0 CPF ·n..
'2.63.109.451-49,
Sbcia-Gt!rente
d.
KRlTERION - Radiodifusio e COMunicações LTOR, 'Jevl.d'''''lte

procuração,

e~ores~ria_
~as Furnas,

ELIRN ROSA DOS

con!tltulda
na forMa d~ lQgislaçio eM vigor, COM
·~de
nesta ~idade, nOMei_ e ~on5titui seu b~s~a~te ~roc~r;dor
OSURLDD
RASELLO
MENDES JUNIOR.
brasuel1'o,
~epnado
judicialMente, ~dvo9ado, portador da c~dul~.de ldent1~ade ,n.
481 916 exoedida pela SSP-DF.
e lnscrlto =~
CPF n.
179: 173.521-53. re"ident.. e dOMl.dliado eM Bras'll::'a-OF. n'~
HIGC3 710 Bloco A Casa 21,
a queM conf'e,.~ 0'.5 to'ti1."S üMplos_ gerais
poder.~,
p.Nl rtlpresl!ntâ-l~ ):nto al,:m
Orga~:t':i
públicQ~
M'xiM. Ministário das Co~un~caço.s, Dentel e onde
ueee5sário
-For
,a fiM de pr.otocoliz4lr
(.IrOuo~til
de
concorrência ao" Edit.al n. 152/89 - FH Classe "\3" ,_para a
cid de de Pirano
. -O
u ' c.do tiO Diar10 O~~l. da
Unílo
. . " podendo dar e receber Qui a!;'iO, allSlnat"
dOCUMent.c:s
~ "tlJda f'l\ai5 iHiH:ess-:trio para Q cutl'lOf'ítltent.o ~.~5te
',\al\l'17:l+~l:I,
!:lod":;!'ldo,
ainda, ~ub'3t.alecl!r esta a outreM, ':01'1\ ou
seM r9SQrV3S de iguais poderes.

~ ...

'"""

Gal~nia,

_4o C_'"

4eeM ........~ .,. .• "......

~

H _•• qaal

Cad6rtee . . .

110M.

SLUII 110" DOa lI.toIITOS

CPP.cc;c.c1

263.10,.1051-10,

PIIOnSUO

SNPuaWA

EIIOI!.K<;O

A". OAS FVIIIIAS QllI 1 1.•• 0

NA D A M A J I, • 1ft

......_

I

~

Q4Mo ..

DADA K PAUAOA_

.. Geiú, _. 13

A PWIMRA VIA mA Sll.ADA COM

NC4~ TAXA JUIlICIAIlA

~

02 de fevereiro de 1990

UTAOO DE 10lAs
COIIUCAIIICMIIII&

o

C
C

~

&li

~~'It...'::....

, _ ......... _ . . - ...... _

Atoanc* .. GolI-. _

C

O

ápa.t. ApU"oc1e1. eI.

~ €.~

C
C
O

o

C. . . .I

.. CarterteIlttoriftilioo....... _ . ü I L K••

~

ILu
la

~

Dl.WiII.....

"11&..
ee.1Ml.íafi. 6'",*_ ptoca. . . - _ ... aicl....

aTADO CIVIL SOLTJ:IJIA

.:c

I!:;

C...-n..

1110/90

.....c d _ ... _ _•

• ••1...... LiYIN. PkMI t: M.- ,..... • • e.t6rt.

NADACO"nA•• a.
4_ _ A..._

'*-

'01111 .tU.. CIÚte

MI:TD'''A

-o 'ORO

Outubro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Quinta-feira 14 21941

,.
OPÇ10 OI nT'U:"

t"~1

'O'AH...

I'--

~n••\IIIC.""'.".

~o<_r._f_~_í?l-t..;.·_~

~ ~

APOIO

ii

,r

I'~

~_b_---=~::::.::::.::.:.:...=_.~=::::~'___ ___J:

f

~r

o<

r..,.·.,,"""'."',."'.----....
..
:JD.Ool

.~

~... CAI~~

KiUTEWIO~

W.diodlfuslo e

~omunlc.c;ões

LTUA

~~UC.: N~: 2910Y.OOOO~1/90
t:ditol 1~2/~9

t :.MO.

f/tt p.r.
"_

"

.···te 224/ a O-GNA4 1e

.'<1'

13

"i ren6po I i s-GO
• • • • •_ _•

."".~,

"._"

_ _ ,,_.

"!,,_~H.

de

'feYet'elr~ de <1990R :e'!\ir"?n'l'.~:: '=l.i .;;.:':.!.·J'.!n_ .. ~'i
· ... ,.l .•. ·~~ ~,H
:,:d_~ .::~
~
152/89
: ... ~·.J:!lê!!c!,'3
··I:dul:.:~a; "3
EI3~ ..:
"~
PirenóDoJ.is-{)\),
:::1 .. ·- "'!'.~i1\";!1 .-Jnt<;:- -: I.,~ :'::'O'5t~
~ 111.1 1 '1o,"I,",,:l7,::,.3
~~9··:~

15

:rQ~~~~O~

~~?~lnta5

~ ~e~~i~iQ

~nt~a~u@

-

t!;,'~T,,4!~~~i~

~~~3tiv~

di3

;~

~~ll~it~MO$

~0

~~.C:.

~n~~ar

~~~~rS~9 Ftnanç:ir~s.

~-~ Ccr3~~'!:D~QS
" '" ';.·S..
!Js~Júldo

. ~;n~~~

ler~r,~

co!~ea~o-"~S

::;<i:ndo

":'

~

03

que

i

~er~i!~Q '.e ~~~ l~~ntc
I:)-;;t-ellc :"'?n("',:::;
,"1 I'::!"

r~cicnaliJa~.

~:ast Qir3

Con5tlt~lC~O Feddr~i.

c;e aoreS9nt.:a

;':'-1

:,

a ~:te11'3 disDDSiç~o ~este d9D~r~~~~n~:~

KRITERIDN -

R~diodifusão

!k..

e

(0/ __

Co~unicaçõQs

l'1"Je.f:1

t,

LTOR

.~<S'.::.

A

Elia" Rosa dos Santos
':)~cit:a

-

G~H'et\t.e

KRITERION
•
COMun~c.ç~._

R.d~od~~u_.o

EDITAL

!-1:..da

161~t_~~~~!tFC:~~:~:~~~~~j
~·:~~~..::::-~~r·~-:- _~ .....•.
O

'r'niJ~

t

'm~""" =:::~:;~:!L.~·'

, ,..._....

#

fmda:/,. rlfm It.

/3,,,.ilie.

'152/S9'

roj., O~_...rl... _._. ~~~~3t?_ .._.,.
.,-.--'-

DEMONSTRAÇAO

DE

RECURSOS

F'INANCE'IROS

l; ' . .
:
- - - - - - " , . _.... .1 -

~_.

.dr

t9,.7~

:,i-:;~*....i...:,;·:~:

~F~~!=·:~~.';~-~_ ..~ ~_~' __

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

21942· Quinta-feira 14
COMISSRO OE CIENCIA E

TECONO~OGIA!

-

Outubro de 1993

sobre as for.alidades e critérios para a apreciaçlo dDS atos
de outorga de permisslo de serviço de radiodifuslo, em
seu
a~-li. 2a , II, "D"
determina que deve constar "a
informaçlo

COMUNICACRO E INFORMATICA

das razOes que levaram a escolha da vencedora"
~N5AGEM

Na 167,

DE

quando

hou-

ver mais de uma pretendente em igualdade de condições.

1'90

"Sub~ete à apreciaçlo do Congrasso Nacional o ato que outorga
per~isslo à RAOIO FM
PIRENOPO~IS
~TOA., para explorar
serviço de
radiodifuslo sonora e~
freqü!ncia ~odulada na cidade de PIRENOPO~IS, Estado de GOlAS".

Assim sendD, Dpina~os preliminarmente no sentido de que a Co~isslD oficie ao 6rglo competente do
Poder
complemente a
Executivo soliéitando a informaçlo referida
documentaçlo das tr!s proponentes quanto aos itens: art. 2 2 ,

e

11, "d", 3; Hei.; IIfn; ltg"; "h"; "1"; "mil; "n" e "p".

Origem: PODER EXECUTIVO
Quanto ao art. 2g , 11; "d"

Relator: Oeputada IRMA PASSONI

informamos

que o

nome dos s6ci05 com suas ações correspondentes encontram-se
nos contratos sociais das proponentes, o que a nosso ver satisfaz o item supra mencionado.

I - RELATOR Ia
Oe conformidade COM o art. 49, inciso XII, c~
binado COM o S la do art. 223, da Constituiçlo Federal, o E~
celentlssimo Senhor Presidente da República submete à apreciaçlo do Congresso Nacional acompanhado da Exposiçlo de MOtivos do Senhor Ministro de Estado das COMunicaç~es, o ato
que outorga perMisslo à RAOIO FM PIRENOPO~IS ~TOA., para explorar, pala prazo de 10 (dez) anos,se. direito de exclusividade, serviço da radiodifusla sonora, e. freqüancia ~odul~
da na cidade de PIRENOPO~IS, Estado de GOlAS, constante da
Portaria na 047, de 22 de fevereiro de 1990, publicada
no
Oi'rio Oficial da Uni lo do dia 23 de fevereiro de 1990.

Aguardamos assim,

a complementação da

do-

cu~entaçlo.

Sala da Comisslo;

em~

de

de 1990.

,..,..";"0

~~

oeputada~A~~ASSONI
COMISSAO DE CI!NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INFORMATICA
CONVITE

Na Exposiçla de Motivos, o Senhor

Ministro

esclarece que:
"Subaatido o assunto ao exame dos órglos
co.petentes deste Ministério, as
conclusões
fora. no sentido de que, sob os aspectos técnico e Jur1dico, as entidades
proponentes
satisfizera. às exiglncias do Edital e aos re
quisitos da legislaçlo espacifica de radiodi=
fudo.

Coa o objetivo de obter aelhores inforaaçàes
sobre o processo da Mensaeea 167/90 que "subaete ã apreciaçãc
do Coneresso Nacional o ato que outorea ~eraissão ã Radio FM
Pirenopolis LTDA para explorar, pelo prazo de 10 anos sea direito a exclusividade, serviço de radiodifusão sonora ea freCl.uincia aodulada, na cidade de, Pirenopolls, Estado de Goiás",
convido os senhores DORISMAR LEITE, assessor jurídico da ci..~a de Vereadores de Pirenopolis, TACIANO BRAh~AO, assessor
jurídico da Prefeitura Municipal de PirenopoliS e PAULO SERGIO RESENDE DE ALMEIDA GALEAO, coordenador da Radio Jornal
Meia Ponte de Pirenopolis para que-lsejaa ouvidos pelo Deputado Koyu Iha e por aia, relatora da Mensaeea 167/90, dia 12 de
junho próxi~, às IS horas no plenário da Coaissão.

Atendendo ao disposto no S 3a do artigo
223
da_ConstituiçlJ Federal, a .atéria foi enviada aD CDngresso
Nacional para a devida apraciaçlD, viStD que D atD de DutDrga so~enta produzir' afeitos ~egais após deliberaçlo do Congrnso Nacional.
, No momento, deva a Clmara dos Oeputados
lisar e prDnunciar-se sobra o atD'em apreço.

ana-

NOS terMOS do art. 32, lI, "h" dD Regimento
Intarno, a esta CDMisslo compate opinar sobre os aspactos ci
antI ficas e tecnológicos que informam as proposições submetidas ao seu exa.e, be. coa0 de sua oportunidade e di.ensiona.anto.
11 - VOTO DO

Atenciosa~~

De~~ASSONI
Brasília, 6 de junho de 1991.

RE~ATOR

ND prazo estabelecido pela lei acorreram tr!s
antidades: RAOIO FM PIRENOPO~IS ~TÕA,
RAoIO SERRA DOS PIRINNEUS ~TÓA:, e
KRITERION - RAOIODIFUS~O E COMUNICAÇOES ~TOA, com
v1stas à implantaçlo de u.a estaçlo de radiodifuslô' sonora
ea freqüancia .odulada na cidade de PIRENOPO~IS, Estado
de
GoUs.
As tras proponentes CUMpriram às
do Edital e a outorga recaiu sobre a RÂDIO FM
LTOA.
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Im atenção ao te1ecraaa 40 Jl'Pll'adO AD'on10
BrUo, 'r.a14m'. 41 Ooa1..ão 4. C1ênc1a • f'CIlQ10&ia, CODU.D!
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4. optD&r .obr. O a • .unto, 41 ••• que

aoa a u1.tiDCia n.ata ci4ad. aa f1Na
Ltda • n.c•••1t. .o. di . .1.

1CDO~

bAio:n: lir.llóPoU. -

d.talhl' aobrl a m.... I

.eu'

CO!

pon'Atla.
Sobra o a ••"

...unto" IIlc. .1IIhaao., a •• tEa.

I' 23/04/90 o odeio n' 50/90, <te qual
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es.,6l10

'l>M

secl'e~~~~CiPal

OI' .uA1cipal.

i'or e:1fo rlÚV:l.

/
Oh:;,

da Coletoria.

COMlSSAD DE CIEMeIA E TECNOLOGIA,

t

COMUNICAl;IlD E IlIFDRM.CnCA

RU.

IITADO DI CIOt4a

P~IIA MIIlIfCI'AL DE

.. J !: C L A .l\ A

C XC

I'IIUOPOU.
..

Jecllro Para O~ jev1~o8 rins, ~~. n~6 existe ~es
~A ci~.~e r.en~~~~ ~~a :e~~=ir.Q~a R~. S1~er.ar.10

Go:es.

E. atençlo 's InforaaçDes prestadas pela RADID EM
PIRENDPDLIS LTDA., atrav's de sua s6cla-gerente, ea 11 e 22 de
..lo deste, visando atender as exlgtnclas contidas n. Resoluçlo
na Dl/fO da Coalsslo de Cltocla e Tecnologia, Coaunlcaçlo e Infora'tlca, cu~re-nos dizer que as aes.as ainda se encontraa Incoapletas. Senlo veJa..s:
IR) Ea relaçlo ao It.. , da letra ·d·, da referida
REsoluçlo, o exigido • a cartldlo da qultaçlo de tributos de cada acionista ou cotista, enquanto pessoa flslca.
2 R) Ea relaçlo 's InforaaçDes sollcltades '5 letras
-g-, -h-, -1-, •••• -n-,
p-, continu.. pendentes.
vez que nenhua docuaento foi apresentado.

.•.. ·r-.

·0· •.

Requer...s .el. ueavez que e Coalsslo oficie ao 6rglo coapoentes do Poder Executivo, para que ele ate~de a esta. 50llcltaçDes o que possibilitar' coa que poss.... dar prossegul..nto a an'llse e devida dellberaçlo da outorga pleiteada.
Contlnu...s aguardando a coapleaentaçlo da docuaentaçlo.
Sala das CoalssDe.,..

l (;

de AbrU de 1991

~~

t

DepUta~ 'PASSOHI

IITAOQ OI 00lU
~I

COHISSAO DE cIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INFORMATICA

,1tUmU1tA MUNlCPAL Of

CONVITE
• • OJ,·.......

çlo

Jeo1anao. a 'lIO. JOII.a iatOI' o ••ar, '110 ..
odereço. aJla1zo "laclou.&.. , Dão COllatu . . . "a1",,"
".ta Colotoria aa.a1clpa1, atl o.ta Cata.

Co. o objetivo de obter .elhores infor.ações
sobre o processo da Mensal'. 167/90. que "sub..te ã apreciação
do Conlresso Nacional o ato que outorla peraissão i Radio FM
Pirenopolis LTDA para explorar, pelo prazo de 10 ano~ se. direito a exclusividade, serviço de radiodifusão sonora e. fre-
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quênc:ia .odulada. na c:idade de Pirenopolis. Estado de Goiás".
c:onvido os senhores DORISNAI LEITE. assessor jurídic:o da ci.
..ra de Vereadores de Pirenopolis. TACiANO BRANDAO. assessor
jurídic:o da Prefeitura Munic:ipal de Pirenopolis e PAULO' SERGIO RESENDE DE ALMEIDA GALEAo. c:oordenador da Radio Jornal
Meia Ponte de Pirenopolis para que's.j. . ouvidos pelo Deputa.
do Koyu Iha e por .i•• relatora da Mensa••• 167/90. dia 12 de
junho próxi.o. is 15 horas nO plenário'da'Co.issão.

·0· •

Outubro de 1993

11 - Quanto i . latra•••••

-f·,

-9-, -h-, -1-, -•• ,

-n·p·z
sio .tapas con.id.rada. v.ncida., cUllprida. d.
acordo COll a l.gi.laçio d. radiodifu.io .11 vi
gor • a• •xigincia. do Edital d. co~corrincia~
cuja propo.ta i •• tudada pela lI.iional • r.e.
tudada pela S.cr.taria Nacional d. CClJIunica:
çõe., para ••r julgada apta.

Atenc:iosa~
~

111 -

D~PASSONI

Junta-.. ao pr•••nt. Declaraçio d. que trata o
S 59 do art. 220 • art. 221 da Con.tituiçio F~
deral.
Pirenõpoli.-GO. 22/Maio/1990

....d
~ {trjBo ~SA~O$
EL R PEREIRA
Sócia-Gerente

A

coMISSAO DI: CI!IlCIA li TECIlOLOGIA; COMUNlCAÇlO E
IIlFOiiMATICA

COMISS.O DE CIENCIA E TECNOLOCIA, COMUNICAC.O E INrORMATICA

cAMÃRA DOS Dl:PUTADOS
BIlASUIA/DF
liLZIII PEllElllA IAIlJIOSA, bradl.ira, caaada, Co_rc!
ante, residente • doJD1clliada na !lua 24 de OUtubro 11 - Pir.1>ÕI'!!.
lis-GO, identidade n9 l54.ge2-SsP/GO. CPF n9 l12.e34.32l-53,na
qual1dade de .õcia-ger.nte da dolO FH PIRE!IOPOLIS LTDA., pIei!:!.
ante da perm•• ão outorgada através da Portaria Me n9 047/90 p!!.
pl1cada no DOU de 23.02.90, FH para Piren6pol1.-GO, obj.to da.!!.ll.
.age.. n9 167 DOU de 06.03.90, DECLAIlA QUE:
" A SOci.dade • seus coti.ta. não infringe. o di!
po.to no perãgrafo 59 do artigo 220 da Con.tituição Federal".

!lef.: !!In!!q!! nII 167 di! D!lO
EJlI .tençlo IS inrorlll&Ç!les prestadas pell RAllIO rM PlREN:lPOLIS LT~ •• I~avfs de sua s6c:iI4rent.., .. 11 e 22 de ..io deste, visando
atender as ex1gercils contidls ,.. Resoluçlo nII 01190 ele ca.1sslo de ClIneia
e Tecnologia. CCIu1ic:açlo • Info"",,Uc:a. c:uopre-nos dizer que IS __5 ainele se anc:antr.. i~letas. 5enIo vej8lOOl:

19) Elo relaçlo 10 itea :3 ele letra "d", ele referida Ilesoluçlo, o exigido , a c:ertidlo de q..,itlÇlo de tributos de c:ada acionista ou
cotista, enquanto pessoa físiC:I.
2ll) EJlI relaçlo b infonnaç!les sol1c:1tadas b letras "e",
"h", "I". "1ft", "n", "o" e "p", contl,..,.., pendentes, vez CIJe nertun
~to foi apresentado.
Requereoos . .is UM fez que a ColIússlo ofic:il 10 6rglIo CQI1letenta do Poder Executivo, pera que ele Itende a estas solicitaç!les
o que possibil1tari c:ao que pos58lllOS dar pros~1Nnto I ""l1sa e deviele
dl!11beraç1o ele outorga Plei~ada.

·r, ";",

III PEIlElllA IlAJIBOSA

SÓCia_rente

~~

Conti.....m aguardando I c:aq:ll-.entaçlo ele ~t.!
çlo.

A
COMI"AO DE ClbcIA E TECJCOLOGIA, COMUItICAÇAO E INPOIUlATICA
cAKAllA DOS DEPUTADOS

BIlAS%LIA (DFI
COMISS.O DE CIENeIA E TECNOLOCIA, COMUNICAC.O E INrORMATICA
Ilef., Men••oe. 167/90

dolO FH PIRENOPOLIS LTDA., pl.it.ant. i perlli••ão
outorgada atravi. da Portaria Me/GI nO 047/90, publicada no
DOU d. 23.02.90, por ••u r.pr•••ntant. l.gal, abaixo a••ina
do, ve• •ui r ••peito.....nt. ã pr•••nça d. V.Exa•• para apr;
••ntar ••clar.cÍllanto. .obr. .xiiincia. fOrllulada. por •••;
Col.nda COIli••io, a .abar,
I - OUanto ao it•• 3 da l.tra "d",
Deixa d. apr•••ntar r.f.rida C.rtidio,
t.ndo
. . vi.ta a. condições do Edital - It. . 2.5.1,
jã que •• trata d. Iociadad. nio
.x.cutant.,
ainda, d•••rviço. d. radiodifu.io, con.titui
da ••pecific....nt. para concorr.r ao Edital n;
152/19 - FH p/Pir.n6poli.-GO.

!lef.: !!Ilns!q!l! nII 167 di! D!lO

Elo Itençlo as inforlllÇllas prestadas pela IWlIO rM PIREN3POLIS L~ •• Itravfs de sua s6c:i...gerent". . . 11 e 22 de .io deste, visando
.tender .s exigenc:ias conUeles ,.. llesoluçlo nII 01190 ele ca.isslo de Cienei•
e Tecnologil, ColUtIcaçlo e Info"",,UCI, CUlPre-nos dizer que as.- ' 5 linda se enc:a'ItrM i~letls. 5enIo vejallos:

19) Em relaçlo ao itea :3 da letra "d", da referida llesoluçlo, o ,exigido' a certldlo de q..,itaçlo de tributos de cada acionista ou
cotista, enquanto pessoa flsiC:l.
~) Elo

relaçJo b 1nfoIllllçlles sol1citadas b letras "e".

"P, "O", "h", "1",' ".", "fiM, "o" e "p., conti...... pendentes, vez
doo.Mnto foi aprnentlldo.

CJJe nenl"'M..Ift
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RequeretllOS lIIIIis UIIII fez [JJe a COllIissUo oficie ao ór[JJe ele atenda a estas solicitaç!les
o -q.Je possibilitar' COII1 q.Jl! po558ll'OS dar pros~~to a análise e devida
deliberaç!o da outorga pIeiteada.

QUo conpetente do Poder f;xec:utivo, para

GIA COMDHICACAO B mPOtlMA'l'ICA VG Dl eatO'lIAO H!:NSAGEM 119167/90 - RiDIO " ' PIR!NOPOLIS L'1'DA
~IS DE'rJou11!!8 DEVEM SE. '08'l'ID08 JtllftO RCR!'l'AJIU Dl

COMISSAO
Contirunos aguardando a COII'Plementaçllo da doc:unent,!
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CC»(

SENHORA DBUZurrz MPoCZDO AVItLAlt DO VALLI: 11

~'l'BHCIOSAM!1ft'Z

DEPlJ'l'ADO MTOlUO BUftO - pauDZ1ll'3

çllo.

Sala da Com.lssllo.emC;í de

i",Jw

de 1990.

/~:',,/~-

=.. . . .

DIDO' 00 1l[!U~N!I-'UENCHIIICIITOOIIl'IATClIlIO

; ; ;• AN'l'OHIO JSlU'l"l'O

Deputada IlItil PASS!IiII

Mil.. • " . ,

.........

1---

1690&

17&.'

• cI!NCIA I: 'l'BC!lOLOGIA, CCKlHIoeJo • DPORM1'l'ICA

....M/UT.M

0

fT;/lé'cGR

aradUa-DI"., 31 da :J_iro da UU

tM

COMISSÃO De CIkNCIA E TECNOLOGI~. COMUNICACÃO E ~MÁT~

OficiO ft9.-oS6/'1'
I- RELATóRrD

PrezadO lenhor,

De ord_ do Senhor praaidanu, Deputado AIl'.I'ONID
DO eilda 'daa doC~nta . . . .!
nalada. no foraulir.l.o _ anexo~ exigida. paIo lIelator, Ui obe""
dibc.l.a i ..aoluçio n9 01/'0, deata cCll.l.a.io, ... 0 que a xan.a
V- 89 167/90, do .eu Úlure..., aio ..ri ew:.et.l.da i apreciaçio de.ta Orgia 'l'icnico.
ftIT'fO, aol1cito a aáxUoA urgincia

Solicito ,o,enc. .inh.-.nto da doCu.anta;io i Secretiria da comia.io da Cilncia e '1'acnol09ia, ,~.I.caçio e Jnforaática, fone (061) 311.690', Ct.ara daa Deputadoa"Abaxo I~,
.ala " ClP 70.160, ara.l1ia-DF.

Em clJmprinHmto ãQ que dispj;c o art. ";9, inCIso X~l. corobln~~o co~ o § 1Q do.~rt. 223.ciB CO~5tltUIÇi~ Fe;:;;'E'rê\'l'o E'1",ti:o Sr.' Pr~sidE:r.t~ 'dE RE'Ptlbl ic'Et,' sIJbrilE~'tFIJ à cor~ i f':'r..a..ç:iCi
ele,. CongF F.'3Sr. Nac I anal. "roco.r, ~antH:ldo da E:,po~ I ç:ão dE"
Hoti:,os do c.ltão Sr. Mlnist.ro d,E Estar.D di\!:. COniIJnICl:.t;ÔE.s. o
r.to qlJ€ olJtorsa -perrr.i t.são i\ o'R'ADrO FM P'IRENOPOLIS LTO~".·, 1-J~~,r""1
tr:·:plorilr r,.~10 prazo dE 10' (df:~) anos,· 5€m a.rEl/to de c-:~c:'.!
: I v í d-.-c:~,

SEI" V i

ç:o

de I'"aci: oC: i.·r~.J~g_o

50nor_ EI\l

,f"rE,GlJ.Ênc I r. llIOdtJ-,

~a~a,
nR ~idadE C~ PirEnóPolis, Estado dE Gojá~, co~stantc
c~. Portarl~ nQ ~47 G~ 22 de fEv~rElro ÓE j990, publicad~ no

OlarlO Oficial d~ Uniio do dia 23 de fevereiro de 1990_
,scl.rJ!c~

que:

Na

E>:poslçilo

de l10t ivos, o

Senho'"

~

Mlnlstl"o

f-bs' oriios co~p~t~nte5'd~ste Hiriistrrio conclulr.m no ~entido de qu~, sob os .SP~Ct05 técnico e jur(dico, as entld.dRS pro~on~ntes s~ti5fiz~raM ~s R>tigincias do
~~~i~!.~ aos reqúisitos d. l~gjslação t5PEC(~rca dE radíadi-

Cordia1aanu,

UILA

c..e-

AtEnd~ndo ao disPosto no j 32 do _I"_ 223
~ã
Federal, l\ nli\téri~ .foi enviada ao CongrES~o Nc\~ devida apreciãçio, visto qUE o ato dE outo~~a
soment.. prociU2i,rá rff:ltos legais ilPÓS dei iberal;ão do Cc~
gresso N;ac ionl\l',\'

Const ibJc;io

CUDOIO ADORIlO

cional

secretária Subatituta

IW. Sra.
Dra.ELZIR PEREIRA BARBOSA
MO., Sõcia-Gerente da Rádio FM Piranópolia Ltda
SRTV/Sul -!d. palácio do Rádio 11 - 51 632
70.330 - BRAS!LIA/DF

'.-;,;

Nos·terl»05 do arti»o 32, -h- do RE9Jmento ~
cabE .. ES'Ca Comissão cOMPttr op in_r sobr~ o~ a'5P€ctos
cientificos e tecnologlcos qUE informam a~ proposIções subn\~t i das
ao 5€U exaMe bEM como dt çua oportunidadr e dimensiona",€nto_
ttrno,

L-- . . . . .--h~
-. ..... . ,- -._,......................
._.....-................
+ECT
Itf:Cl80
DE
TELEGR.M.

FORMUL~RIO

~,.. &CI:"~

(fttl'"U .u,'.....

DE TELES"'''.

lur&lMt.t'....... r......

_, "

...._ '...... _ , ...n ..

_

....." •." .......- t e nu_ _

II- VC'TO DO RELATOR
No prazo C'5t~belC'cido p«:lo Editilt do eHtinto
l".inil3tério das ComlJnica(;õrs, com vistas à 1I1lpl.nt~çio dt:' uma
~staç:ão dt "'~dlodjfus~o sonora" ~m fr~quincía modulada na CidadE ce Pir~nópoli§, Estado de Goiás, acorrer~m trÊs entld~-

A .U I'IlUIICHlOO NLO .MErEIITI

,..

SRTVIsul Ed. paJjeio do Radl0 I I
1&1_
"T~"

- R4DIO FM PIRENóPOLIS LTDA
- RÁOIO SERRA 005 PIRINEUS LTDA., E
- KRITERION - R~DIOOIFUSÃO E COMUNICACõES LiDA

~I-

, ELZIR PEREIRA BARBOSA

BRASILIA

No Mo~«nto, deY~ .. Cimara dos Deputa~os anal i sar.c pronIJné'llI.r-sf: sobre o ato t:I1 apreç:ci, lcYando t'rr. c.on• R«501uç:~a N9 1 d~ 28 dr março de 19ge, da COMISsão ~c Ciência ~ Tecnologia, Comunlcaç:5o e InforMáti~ã_

siclcr'a~ão

"N8TD

_

c.....c:

para

__'

.ala 632

1"'6330

I;:···..
~.!!'· . .
~.-

' l i t""OI',,!.~~.

SOLICITO SUAS tlRlZN'l'ES PltOVIDEIICIAI SD'l'IDO APRBnN'1'AJI
AC'AO OOE FAL'l'A PAn am: POSlWIOIS mIC%AJt DISCSSAO J!'l' VOTACAO PELA COMISSAO IZ CDKCIA • 'l'B0l0L0-

Editül
LTDf.._

CO

·~f,;A$
três proponentes Cl.Jmpr ira'll ilS
~ ~ putorga recaiu sobr~ a RADID FH

c}.: j ge-nc í ar,;

PIRENOPOLIS

LDe acor~o cem a resoluçio nQ i de 27 de re?rço
1990 da Comissio ~e Ciincla E TEcnolo91~. Comunica~~o ~
em ~eu artigo 2Q. lI, -o- quando hOUVEr m~i~ de
lJnlã
pretendentE em Igualdade te condições, deve const'!:'"
jnforma~ão
da~ r~zõss GUE lev.raM a e5colh~ da
vEnc~cof~-_
úpioal":".o.s, PI'"EViLUini\nllf?nt~~ no se-nt ido dI: que ct Comissão afie ii"I!>S€
r.O órgão competente do podtr E":ecIJt ivo .501 :citando a ,
Info~ma~ão re.qUEridR c co~plEm~ntando a documcntaç:ão das~
trios proponentes qlJ-anto a.os itensl Art 22, 11, -d-, 3; -e-;
-r-; -9-: -h-: -l-j - .. -; -n-: e -P-_
de

In~or;,~tlc~~

·Em

22 de Maio

d~

i990 a Sócia-Gerente da Rá-

010
FM Piren6polis, Senhora Elzir Pereira Barbosa oficiou ~
Com~Esio dE Ci~nc~a e Tecnologia, Comunica~go € Infor~áti~B.

21948
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re$~onder ~s questões lEvünt ..das pelo

Em

5

de junho

cl-a.bOY'M"nQS

o segundo

p~rE'c:.EJ"

inar rEiterando a nec€5sidade das in'or~~çies p€~ld~s.
Até r.oje nia as obtiVtMOS. A cOMissão de Ciência e Tecnolo&tn, Comunic~çio e Inform~tica oficiou ~ Cãmara Hunicipül ó€
Pirend~olis para se obtEr m~iores informaçõe~ sobre a entiça~t
sobre a qua~ recaiu a outorga. O Vcre~dor PEdro Araújo
da Silv~r Presidente da CâM"ra Munici~.l de PirEnópoli~,
respondeu eM 22 de abril de 1990:
~ue

•• t •• os

1.~o••

lbilítado.

Estiveram presentes os seguinte. Deputados: Irma Passoni •
Lourival Freitas, Pinheiro Landim, Angelo Magalhães, Arolde de Olive1.r., Eraldo Trinda.de, Domingo. Juvenil, 1:11.e1 ilodrique.,

Pitrecl:.l'

prelj~

in~or •••o.

,

de

Sala da Comis.ia, 28 de outubro de 1992

sobre o •••unto. de vez ~U. Ignor ••os a existincia
ne~ta cidade da flr.a Radlo FH Plrcnípoll~ - Ltda c necc~.I
ta.as de aal. det.lhRs sobrR a aes•• e .eus coaponentes.·
Mas. posteriorMentE o a~sunta ·R.dio FM Pirrnópol1s· ~c~bou 5endo discutida na 'plenário d. CâM.r~ Municipal de Plrenópolls. No dia 31 de Naio de 1991, o VEr~ador
Ar~úJo

da

~ilva.

res inforaado pelos sócios .aJoritários' o nQ 18 da rua 24
de outubro inexLste « o nÚMero 3. da Avenida Juscelino Kubistchck é ocupado por outro Morador, confor.e atesta .'docUMentação e. anexo,
C- Os requerente. reafir.a. eM toda dOcUMent.çi~
~prcsentada. a pcrManincia nos ralsos endcre,os dOMiciliares
por cinco anos~ entretanto. toda docuaentacão pessoal aprc-'
sentada.
inclusive a de dOMicilio eleitoral. é de fora da
cidade.
'
0- Nio houve divulga,io na cidade sobre o processo
dR licit~cão. fatp este laM~"tado p~la cOMunid~dt qU~ hi
muito .~ MantéM na exptct~tiYa de u•• rádio própria.
Os fatbs apresentados caracter i za", fal ~ i dadr i deo"lógica dos proPonrntes e desrespeito & COMunidade de Pírenópolls. Motivo pclo qual. ilustre relatora. gostaríamos dr
requerer UMa attn~io tS~tcial dessa COMissio no ~entido 'de
rejeitar a concessão para serviço de radiodifusão para .'
~ir.a ·FH Pirenópoll~ Ltda·.
A Cim~ra Municipal dr Pir ..nópol,is i\n~":ou
seu ofício trÊs documento5:

~~.
~

Cartório Eleitoral de Flr~nó
polis de,lã~~ndo qUE o SEnho~ otávio Cesta e ~ Senhord E12ir
PerE'lr~ Bttrbo!iôl não são el .. itores ,na Cidkldfn
,"
2- Declara~io da Col~tori~ Municipal sob~~ O~
dois endereços indicados. Rua ~4 de Outubr.o n2 1S, Nio e~i5
te.( t~ata-5e do domicílio de Elzir P~r~:ra B~rbosa ), ~ Ay.
Sízenando Jaime NQ 151 também não e>:iste. trata-se da loca.lizaçio d~ 5~de da Entidad~ )
3- Certidão da ColEtoria Municipal _te$tando
que o íli\Óvel situado ~ Av. Jusce-lino Kubistchek NQ 30, pertence ~o espólio de Miguel Machadü da Trindade. ~ i hOJ~ habitado por 5ua viúva.
Certid~o

i-

do

Al~M de tudo ísso. que j~ .eria M~is ~ue 5~
'icíente para negar a outorga. a e~ta ·entidade f~ntft~~~· dt
proprietários id~~. há ainda Mais. Na m~s.a dnta em que assinou a proposta da ·FH Pir~nópolis LTDA-, o Sr. Otávio Costa asstnoy outra propost~ para a ·Rádio Bern~rd~n~e LTOA·,
para o Municlpio dE Paõrr Bernardo, no Est~do dt Goiá~. A
mcnsag~.
qu~
concedeu. outor~a a esta rádio foi aprov~da
aqui nesta COMissão. O Sr. Otávio Costa ttM. port~nto, o dom
da ubiqüidade ••• conseguindo qUQ seu corpo ocupe dois ~5p.

ços

di~rYCntr~ ~o

MeSMO tEmpo.

Heu Yoto. portanto, é contr~rio à outor~a ~
·FH Pírenópol is LTOA· R tambiM para qu~ esta CONissio encaMinhe ao Ministério Público denuncia contr~ os r€~rrído§
senhorts por falsidade ideológica.
Sala da Comissio. 92 d~~90.So de 1992.

,L·

DEPUTA A iRHA PASSONI
RELATORA.

-:JjL._

PARECER

DA COMISSJlo

A Comissão de Ciência e Tecnoloqia, Comunicação e Informática. em reunião ordinária realizada hoj., aprovou, contra os votos
dos Deputados Luiz Moreira, Angelo Magalhães, Laprovita Vieira, Matheus Ien••n, Roberto Valadio, Marcelino Romano e José Elias, o parecer contrãrio da Relatora i Mensagem n9 167/90. O Deputado Luiz M~
reira apresentou voto, em separado, favorável.

~/~

~~

Deputad

escreve diretaMente a esta relator.:

•••• Apó. dl~cu~.ão e. plenário c dlligincia~ dc.t. Casa, infor.a.as que'
A- A fira. ~Rf.rid. acl.a •• p~e.entou-••• 0 edital
co. endereço inexistante e. Pi~enópoli.,
B- São Inexl~tent~. ta.bi. o. endere~o. dOMicilia-

Hag&hús

Araújo, Laprovita Vieira, Roberto Valadio. Seto Manaur, MArcelino R~
mano, João Fauatino, Koyu Ih., Paulo Silva, Paulo aernardo, Lu!: Moreira, Matheus Iena.~, JQ.é Elia., Ribeiro Tavare., Valdenor Guedes,
Ariosto Holanda, Francisco Silva, Waltar Nory, Roberto· Freire, Céur·
Bandeira, Luéiano Pizzat~, João Almeida, Marcelo Barbieiri, Fláv~o
Arns, Florestan Fernandes, Sandra Starling e Aldir Cab~al.

opinar

Pedro

Outubro de 1993

Deputada

.I~.PA~SON~

Rela~or~ .

voro

t; ...

S.,.....,.::..o -.........
J

L{J;~

i?:b~:'UJ'

U 5 I I. F I.C A C,R O

D. conrorf!lid~d.: cem o. ar~~ :49," in"c~so,X.l~, ~co~bi: ~
nado com o § 1Q do .rt~ 223, da Cen8tituiçi~ re~.ral"
Exc.~an
cí~s~mo 5ennor Presioenta ea Ropúolica, sucmeta acravés Qa
~8nsagem nQ 167, de 1990, à aprlciaçio do Congrlsso Nac~onal acompanhado di Exposiçio de Motivos do Senhor ~inistro di Estado das Comunicaçlols, o ato qua outorga permiasio à RADIO Fn PIRENOPOLIS LTü~
para axplorar pala prazo di 10 (daz) anos, SBm dirai to ,de exclusi·vidad., serviço rie radiodifusio sonora,
fraqUlricià modulaaa, na
cidada d"a P"IRENOPOLIS, Eatado di Goiáà, conàtant.· da Portaria nl1
047, de 22 de fevereiro d. 1990, publicada no Diirio Oficial da
Unl10 do 23.02.90.
.
. .
E:. t~=mitüção ~a~tc C===, ~~ C=mi~s~= :s C~§~ci~ 2
T.cnologi~, Comuni~açl~ ~ I~rcrmitica, ta~. pa~.c.r contririo
aprovaçlo do seu ato da outorga pala aminlnte Díputad~
pÀssàNI, como Ralatora, com fundamento I. falta di lnfcrmaçO •• complamentarla, solicitada. am obedilncia i Reao~uçlo nQ 01, da 27.~3.9~

em

IRMA

da supradita Comiaalo.
Hi di ai conaiderar, preliminarm.nta, qUI a parmisalo outorgada i RADIO F" PlRENOPOLI5, ~oLa Portaria. nO. 047 • do 23.
de r.varaire di 1990, antacadl 01 .reitol da Ra.oluçlo ng t, data_o
da do 27 do, março do 1990, doato Comia.lo do Ci'ncia o Tocnologia,·
Co.unicaçlo a lnformitic., razlo pala qua~, dantr. tod~. os procl~.
loa tra~itadol na. ta Ca •• , coM • ~e ••• finalidade a formalizado.
nDa pr.caitoa regula.antara. exigidoa palo Poder Exacutivo marecara. parecer favorával n.ata Comiaalo, nlo .ando justo ~o pra.ant.
proco..o, talhar a ~ntid.da vancodora, . RADIO FPl PIRE.NOPOLI5 LTOA.•
do diraitci qua lha j paculiar. D•• ta, for~., a • • xig'~ciaa . rli~~5,
coa ba •• na r.r.rida Korma, .~~r.?olDu a ,1'9i.~.çIQ ~i9~nt~ à:ip~
ca da outorga, nlo cominando aSli_ a~ lua rial obaarvl~cia.
Apoaar diato, ontondo quo a RADID
PlRENOPOL15
LTDA. atandeu ai axig'ncia. rorsuladaa, pai. na corra.pond'ncia di
rigida • esta Comia alo Im 22 di maio di 1990, a Sntldada comentou
todoa OI Itena qUI foram objeto da qua.tionamanto pala Ralatora,
cometando, apenas, um equivoco IM ralaçlo ao qUlsito do itam 3, da

F"

úlltra IId".

Como nao condiçeu do odita! para hab.ilitaçlo da li:.
citaçia i dispensada a clrtidlo da quitaçio da tributos para as a~
tidaaes que não B~c8jam ainoa Im oparação, eXlcutando ssrviço OH
radiodifuslc, 8nt~ndeu • Proponlnta que, também, para a casa doa
sócios coti~tas, o procedimento saria o mlsmo, razAo pela qual, na
informação oirigida à Comiaalo, apresentou .ssa alsgaçio.
Entratanto Is.a circunatlncia lati superada a as certidõea encontram-sI
anexadas ao preslnte paracer.
~ p18ua!val a justificativa, poia
a RlsoluçAo nS1
01/90, i bastanta genérica, poia trata.de outorga., como tambim,
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8~r.ng.

oa casol di ranovlçlo I, port~ntD podaria .nsej.r a int.r~

~:.i~io

qUI

'Corr'~

C~~

= ~::~:n:nt~.

QUinto aOI d.~.i. itlna, no mau entender a Propone~
t. manif ••tou-I• • d.qu.d.~.nt., poil 01 qUI.tionamentos levantados
nlo diz.~ r •• peito a Entidade I eiM la Podlr Concedentl. Além
Mli. alo Qua.tionamlntol dl.nacal.áriol I muito dalas constam

do
do

proc •• ao Im podlr di Comi ••lo, ma. qUI irai comentá-los.
O item "I" da R•• oluçlo 01/90, qUI lolicita os lt es _
tudol ticnicoI apr •••ntado. pll •• Intidad•• I SUl IVIliaçlo

pelas

divers •• instAne! •• da Sacretaria NacIonal da C.omunicaç15ls", const. do proca •• o, nlo como " •• tudo", poil til nlo , Ixigido
portanto nlo podaria axi.tir, ma• • IM • "Oamanatraçlo di Rlcursos Té~
nico.", co~o i Ixigida pala Idital • aprl'lntada por todos os pro-
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trada. no ex-OENTEL, .tu.lmantl, Secrlt.ria Nacional Je Comunica·
çõas do Ministirio da. Comunicaçõ.s.
Qu.nto a divulgaçlo do adital, não p.~c.u. aa inform~ça•• oa sua nlo .xiatlncia visto qu., obrigatoriamente, ~ publicado no Diária Orici.l da Unilo, o qual, o do preslnt. proces~~
fora public.d~ no do di. 14.12.89, conforma inatruçio ã folha
de.te. Para qua t.nha~ • maia ampla divulqaçio p05s!vel, sempre
'~i pr!!~1! "n lVIini!ltirio r18S r.nmllnicaçÕ8s. .. 8m !lI tratando de.edital
p.ra concaa.la da outorga p.r. axploraçlo d. !.rviço d. radiodirualo, .1i. da public.çlo obrig.tória, • publicaçlo tambim, em jornal da maior circul.çlo no corra.pondanta
Est_do, como também,
orleio. i Praf.itur. a Camara Municipal local, noticiando o ev.nt~
~j.

viatQ,

~ parti(;ipa~ãQ d~ ~

,Ct~)cancarrentes

da

referida

ponanta ••

Edital. I

a. lten. "'" • "O". qua ai r.fera a "l.v.n~am.n~c
da cap.cidadl Iconemlca da cidadl pratlndanta M 8 "estudos d. viabilidade .cone~iea da impl.~taçlo d• • ~iaaor.a di radlodiruaio sonora • da lon • • im.g.na nlo pr.vi.t •• no Pl.no Bá.ica ~I Distribuiçlo da C.naia correspondlnt.", alo dlscabidos • nada tem B ver
co. a Propon.nte, que •• habilitou ao adital abarto p.lo Podar Co~
cad.nt•• Ali. da maia, quanto lO it.m "9". 11• • • r.fara • canal
nlo prlvi.to no Pl.~o Bi.ico • no ca.o pr •••nta. tr.t.· •• da c.n.l
Ixi.tlntl no Pl.no 9i.ieo, t.nto que foi ablrto o .dital. Fal.r .~
capacid.dl leonemica da cidadl prltandan~. , total~ln~a inócuo,
• nlo prl.tará •••• l.van,~~m.nto qualquer nova •• el.rlcim.nto, vi~
to qUI aa o can.l axi.ta no Pl.no Bi.ico i porqul o município ~is.
paI da condiçlo par. tar u~a I~i.aor. da Radiodifuslo. ~ bom qUI
$a aaclar.ça qUR esta i o :niec canal at~ antlo p:avi3t=, =, p=~
tanto, com viabilidade aeone~ica garantida. Exigir lavantam.nto da
c.p.cid.d. Icon&mica d. cid~d. pr.tendanta, som.nta s.ria razoávll
na hipótesa d. pretanslo da implanteçlo da uma sBQunda amissüra na
~'.In. cidada.
Quanto ao itam Ilh ll , ~par.c8res • BS~UOOS ~es.nvol
vida. pala Secret.ria Naclonal da Co.unicaçOa. am ralaçlo .a propo.ta• •pr •• antada.", j.~.i. dav.ri • •ar .xigido da qualqu.r daa
proponantl •• Cab., .a foa •• o c•• o, solicitar à Sacr.taria N.cio~a! ~~ Co~~~!~~Ç~9~. ~~tr~t~nto, co~~ ~ ~!OC~'!~ rln _rlttal é remetido, integralmentl, para •• t. Co.i •• ,o, ba.t. uma leiture maia
atanta para localizi.loa.

Qutrô •• im, lobrl .nder.ço. da Soci.d.da
dOI Cotiata. corr ••pondlntla, I indicaçlo dos sau. endareçol
guardam,
apan •• , mara prlocup.çlo co. local qUI prlt.nda ocup.r ou eimplesmant., COlnO refarlnci., para rlcabimanto dI eorr •• pondlncias, visto qua OI coneorrlnta. nlo i.obiliz'ri.~ recurao. fin.ncairos, sem
qua • licitaçlo •• tiv •••• dlfinida. Som.nta após • daci!io do edital i qUI o concorranta vlncador .pra.ant. o MProj.to di Equip.me~
toa • Loc.i. da Inatalaçlo da Emiaaor.", .1 sill c·om indic.çlo pr ....
cia. do ••túdio • do .i.ta•• irradiante (torre da tr.na.ia.or •• )
da Inli ••ora •
tin.l~.nt., n•• "Condiçaa. da Edit.l p.ra
E••cuçlo
a 'ExplQraçlo do Serviço da Radiodifu.lo", nlo exigI • "Ic•••id.de
do "domicIlio alaitoral". Exiga lill qUI o. cotist •• tanha• • sua
aituaçlo Ilaitor.l regularizada. Tamb'm, como já d.monstrai .m outro. Proc ••• oa rllatados, •• d.cl.raçO •• d. po11ticos ocupando c.~
goa, .ntidade. ou~rca, t'~ r ••lc. cont.atávai., poi. a4 .laiç~a.
municipai. da 19B8, ~udar.s, am alguna município. o. quadros 10çai., d.l oa qUI er •• opoaiçlo vir~rall Gov.rno, • vicI~vars ••
00 axpo.to, .cho qua a Assas!orla qua analisou astl
proc.sso podaria •• datar m.i • • cur.d.~.nt. nos ítana levantadoe,
poia Mio trouxa n.huma tipiflc.çlo d. crim. pratic.do pllol cotista. I, portanto, sou f.vorival i aprovaçlo d. outorga, por s.r lagitimo o .to do Podlr Executivo.

a it.~ "1". qua .olicita "in~orm.çio sobra a axis.
tlncia da pr.vi.lo di novo. can.i. p.ra • localidad.", dev.ria ser
~ ~•• S.(;nt~t:i.c. ~ da CQrnuojcaqíu do n.W _a llJ::Q.llOIl.Sll.te
que nada tam a v.r co~ o tlMa. O. qualquar for~a,
ra.posta do
Orgia pr6prio, nada .era.cantaria qua pud•••• auxiliar n. apreciaçlo d••ta outorga, poil nenhu.a vinculaçlo ta. co. I.ta.
Apasar
di.to •• el.raço qu., da fato, ati o ~o.anto, nlo eonata n. Sacre.
taria N.cional da COMunicaça•• previ.lo p.r. inclu.lo da novo canal para a localidada.
Vali .cr•• cant.r qUI qu.lquar intaraa.ado
poda .pr•••nt.r "a.tudo d. vi.bilidad. ticnic." propondo. cri.çio
da UM novo c.nal para Piranópolil, embora a. qua auxiliaria
.sa.
inror.açlo n. apraci.çlo d.ata outorga? as n.d., poia a axistlnei.
da canal no Pl.no Bi.ico, nada ta. a v.r co. a outorga.
O ita~ "~", ma paraca m.ia .dequado para .missor.
d. tal.vialo. Contudo, creia que. leitura da progr.maçlo aprea.~
t.d. n. propo.t. d. Propon.nt• • • co~poaiçio .cionária da Entida.
d., tr.dUZ.M cl.r.~ant. a.t • •olicit.çlo.

o lta. "n", nlo dava .er conaidarado, poia n. r.vi.
lãe d. Raaoluçlo 01/90, .la foi·daaconaldlrado •• aua total elsln_
ci ••

Sal. d•• Saa.a.a, em 06 d. outubro de 1992.

D.putado~~~~
SUBS!DIO ANEXADO PELO AUTOR
DO VOTO EM SEPARADO

PARECER N~ 9·A, DE 1990
PAIlECER DO IlELATOR, DEP. NtLSOtl JOBIM, A CONSULT~. FEITA
PE.LA MESA A COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE 1lEDAÇAo A JU:SPEITD DA APIlEClAçAo, PELA cAMARA DOf. DEPUTADO< DOS ATOS DE OUTORGA OU RENOVAÇAo DE CONCEssAo, PE~
MIssAo E AU1'ORIZAÇAO PARA O SERVIÇO DE RADIODnusÁo S9
NORA E DL SONS E IMAGENS.
I - CONS\ll.TA PEITA PELA lESA A COMISSAo DE COtlSTITUIÇAo E JUSTIÇA
E DE REDAçAo.

o ita.

"o", dilpana. comantário., visto Que jamaia
• Proponlnte po~aria informar a. razea. da aua própria .scolha.
a i 1., do .rt. 34, db c6digo Br •• ilairo d. ral.comunic.ça •• , L.i
nD 4117/62, d.fin., ••plictt.Mant. qu., a outorga, i pr.rrogativ.
do Pod.r Conc.d.nt••
Quanto ao itlm "p", nlo sand~ e Entidade executante
do I.rviço da radiodifualo , nlo podaria al. t.r inrraçO.. regi!-

IndU., U

c,.o/ :U"

Iore ••

nu.

/u
kallot 'r'II"lIt••

t.nllo a Itollra •••1rlU....... Vou. Ese.Une". PI_
....u....., .. à .ln"a e
l ....."o •• U. CI... lo t;;.1I1.0 .onlulu
... la.l0•••• eH • 1Jlt
uclD '0
eo•• U'uc1o.al.

'ta,.
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111 ••• Con.Utuicio.

u

11.

oI

2.

."e;

'0

'0 cilldo .n.· 2U •• ubel.c.:

"A .io renov.clo •• conc...io ou " ...h.
aio '.penderi 'e .pravacia '., IlO .lni.~, doh
~uintol 410 Con.r•••o .acional t • • YDtlÇIC ftO-l
••1."

tio .nundl..nto d. Mosa, ,•• ui.incia. lIe ouorulI CI"!.
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tório 4,. concelsãD ou 1':0 Ttno\'I'Ó1'10 t. peJ'ai$sio. l1ua1 tTat!
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.) ••us.rca •• cooce..I •• , ...U.i. e .utoun.io;
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don"o
zt.! periillio l.u ialeial positivo), '.noia ti.
lo fdto. na fora. '.' autor•• !! ,... iull>. Coa0 aslio dc pro
c"."" • lÍnico loterpr.ucãi> ",••• '.U,..r. viãvtl i ••• lIu;
• •.,....io !!2 m.ndo .'c"ca . . . . . . . .,ãcS. . . . nDO: co~
mili. ,,"lIail>.
A li.iea ..... cllIIJIre•••lc •• t ..to.. reforc' pe
11 rolo.bU14••• 11"•• 11 .nc."•• Coa .feit•••• nOI •• DUto;
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Sor cllllJlJ..i
po
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.Unucio ..... Gr.lo Tlc.i'o
I c."'.ri'. 110 art. 32. lU. "c".
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f
'0

C.IH!

to. ,.rI•• •• Udt. . . . .
c....tlnei. 11'" 1101
••• Saeato JnurlIo • • •bre
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i~~~

DepuUtlo ,AIS DE AXDMIlE
I
".11'",u •• Cb..o d•• DefluU'O'
11 - PAIlECEIl 00 IlELATOIl

.

PAIlECEIl 119 9-A. DE 1990

Sr. Proa1d.nt...

-

Su. Deputado•
Ha cot'lalçlo at relator n='IUldo pela Iltll,

tuJClo • Co,,1sslc de Conslitulçlc

t

~,..

SUDI1.!

..1USt1'1, passe. relatlr I

eo~

sulta conn."u do Ortclo ÇP.01263./e9,

Y.~IO.

D..... cl>lI.i'''.c&'', po'ar•••• i •• ntr.ir.. ...
• "lntU coneluoõ•• :
I ••• tia... , o ate '0 a.. ,,,uvo 'evari ..r .....i
laldo, 'r.vi....t., ~.!.-~~.5_.... c..,.t.nt....ue ,rof.ririol!!!.~!.!! propl>ndo o r..p.cUvo proj.to lIe d.creto h,;.I.tI~1>
concJ .. indo pelã,"'- '.
'
-".
.) .proVlcio '0 ato po.iUvo 11• •utor•••u •• nn!
v.ção;
b) "jei'lo 'c ato positho •• autor•• :
c) r.'elclo '0 ato positiyo •• r ••ov.~i...

JJ •••••i'ót
H
"." • "b". tI.U.er ....
se-á •• fol'lll c..noci.a] (art. 47'" CoIlItStDiclo). pelo ,r!
c. . . . .ilIbõUc•• c••IS'.r..'o." .P"""'o • ,roj.to... .'tiver I •• 10ril ItapJes .~ yotos "'.i.":
111

no CISO di 11{nta

"CU, •

votlção será prl0 pr,2

!r.au1rf I MrSI da Cllft.r. aD~ Drput.c:os sotrr c :r,Eceolee!\t: , 1-ft lootaoo efr telaçlc I apreelaçlo dC!. alc'" cc (~rc:,"
tIvc .Unert,! 2 eutergl e rrnovaçlc o, c:e"ces51c.. Ptr.I'sl~ r 'H"
to,lzaçlr. ~n;. ~fI .. lço Ce raa1001{uslo SCl'\Cfk t ar son! t l~aQerl~.
{1t'trU':C'aJrlr ... tt', t[lnS1,JHa I If.I"!.a S:-:"Tr .. aooçl;:.. 0,nlc l do prD~ecbrnto prevIste no § 2' tio Art .22) lU Co r .stHu1Çlc '
Federal plra tec,s 1$ hIPóteses de IPrecJlçl, Ofs~e5 at05 Ot e.r:~
t1vo, ou seja:

Sr If Ou o.e nreeslar1a • votlçlo nOll'1nal pau tOOI51
.s h1ptte!t~ f • • 1r"C'. Ir o QU[ltult: Or rrje1çlo Q".... l1f1c.ao ar 7/~
tllftbt.. Ir apUca a tO"I. 1'115.

c.no ftDain.1 • • •prov•• io lia proj.to '.pandrri lIl> votc paI;.
tiyO d• •lioria 1I".Ufic.d••• 'oh ituiDtol '01 . . .bro••• C••
U:
cOlltririo. o .to ... reDov.cio .erá "IlU'o ••0cuia1l.".
'c·se . . .tirio i .... Caaio.io ,.ra relli,ir o proj.tc'. .~.
creto J•• hhtivo li'" reflito. pcsicio v.nc.'ora:

!!.:.

'0

IV - ••• 'J.nirio, qu.n'o o proj.tl> fr.,ro.
YICio &te Ttl'lo""cio (lt{ft... UaU), Tesolver 1"ej~iti.l0.,.. 1"0"

~

C....UtuIS..

t!!!!!!

• Cnnllllul.lo ..e " ..... seu •• lo n, "Pliclt••
t ar 'u'S CDIIS'Ir.."
• Jn

r.gr. erral PI'I I' arUbr,.çe•• eI. C•••
."'~J.t 1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1993

A.L A7. Slho IIIOOIIClo conltltuclonll
cont rh lo, l i ftllbrrlCe.. Ir
cla.
por
CI.I • Oe IUI, Coal.,811 •• rlo tO"OI'
•• Sorla Obl votOI. or••• nt. I •• 1.rJI Iblol!!
ti lIe "UI votOI.

CQIIlD 05 neOltit'r.1o!- Of' itln'OVIÇlc.'r b.r.do~ ptlo (.,~utlyo.OI. I\ns.

neglth,ol Cfe ."tora' nltl cheg.rlo lO ,.,lIlrnto, POltO Qu' u.'
ell' conIU~&es. nee.II.,11), Que lntegrl" Dito CO'POlto, nlo "
.Irlfitou.
._ •• nl:r«.I'tlçlo 'Pol1l1vl de Dutoro' ou ftnOlflÇlo
• • negatS". Ge renovlçlo do Executivo 110 n.cIII.,lIa p.r. IUI
IPf.tllÇlo pele LIQls11lUvo. nlo .,ndo. ell, no lot."to. IVO·
ciente par. c ,flUo Jur1dlto prett'naldo Ce outorga, renovlçlo
ou nlo renovI,lo 00 .erviço .
A11's. o \ )0 do art. 223 corraDor., clar ••ente •
,.~~ ..ege's•• Qulnao dJ.pCe, Jn verbJI:

Aaotou, portlllto • I Conltltulclo O QUO r"", CIe .II!!
rJ. IIIID!rl

.rtear .ISs ulI dOI prllentll ) patl a «'tllbtraçlo
de .u.J~uer •• tfr1•• I_JDSnGO. no .nl."t.o, I prllln,. de .. tld.
••1. _ dos .tfllbro, di elsl QUlndo de dUa d.llber.çlo.
ElenC'ou • •Jnd•• Q.... oru....peeJaJ
dJv" ••s
••th J as I por ,.e.plo:

1"'.

-

.o.'o~.çlo

p,-

r'çrato!o Intu 10res.
Pe-Ja

JJnouaorll'· Ctssr Plr'orl'o,'

dtl1btrICa,·
Oc: ate,

de' Cengrf'!oH' oper. eolf'.o conOSçlo 5uspt"slv. di ef1:'c1l
do ElIlecutiva.

port.nto. 'fllb'5 IS .anJfestaçlo .. do ElIl'CUtJvD e
cU. Legi51atJyo '510 ne-cess4tJ.'5, _as nlo suficientes. J501'0 ...
.ente, paTI e.plor_çlo do serv1co.

11 Questlo

Este é, re-s trU""f'N I: , li obJrte aa conSL!lt. po~
• (of'l'15slc Oe Const1tulclo, Justlça 'e RedlClo.
O Irt. 47. d. Const1tu1Çlo federll, .nUs I'XltIlJ ..
n.ao, fi •• ultO. regr. oerll • ser obstrvada. slho
dlspo51çlo
COt',5tituciona':' ell" contr4rJo: •.,.10r1a s!."les.
ho t:as~ e~ e!p~cle. O §1 D de. .rt. 22~
dtterlr!1nl

ti oell Me511

Do DbJeto da consuJ ta

QUIl'lto I Muh li objeto di consu1 tl·outorg. e ro!
nc.açlc df tencelslc. peflrl15slo t .utarl:uçlo pua o serv1co def
rlOlcOl usle s.onor. e de sons I ill'llgens .. fei ,h dJsc1J)l1nloa

Que o "Conor~55c NBcJC:"la; apreciar. o ato no prazo ao Irt.".§§
2" e . ' • • co,.tar a" receb1l1'lrmto tia 111 e r'l$ 1 gell'l" . "aa ••• 15.
S-otr.tn'te no § 2" foi' a aeter ...ineçlo de Qucro.lll" tSP!

no 1ft. 22' e seus PIt'or.fos, In V'rb1s:
Art. 223. Coap,t,

~

O ato ae outorga Ou reno ... açlo lo.ente
produzJr' efeito! leg.h IP6s del1beraçlo Ot" CongTesso N.c 10"11, n. for •• des

, 3'

de 1eJ 010ln1cI pda. C'''lrl MunJcJ ..

plis ( .,t. 2', CIPUt>; reje1çlo de puptel do
Tribun.; de Contls pell e'ltlra HunJclpal ( art. 3',11.); aprov!
Cio ai Irl oro'nlcl CIo Dr prll Alle.bl'Jo Dlltrltll ( .. e '2);
luto) h.Clo pari 1nst.ur.c'o de' protlsso Contra o ft'tlJefentr d.
fIIepúb11c., VSte .. Prt51dente e M1"lltros C Irt. S1 1 • •, ); JulD••ento ClIf~S'S lutorJalae. ptlo Slnldo flderll ( art. 52.1,lún!
co); proctss.o e seu Julga.ento pelo Senado, dos Ministro'
dos
5Tr, do Procur.dor.Ger.1 ~I "epúblicl e do Advogldo
Geral ai
unl10 ( Irt. 52, 11 1 , único); IlIlonel.çlo do Procurldor-Cer.l CIa
fttpúbUc. Clrt. 52 1 Xl); dltl1ber.çlo lobre pr1110 de Deput.dol
e .utot1z.çlo plr. fOTIl'Clo n. culp. ( .rt. "3, 121); ellend. I
tonstitu1çlo ( 1ft. 60. S211)i Tlfjelçlo de veto (.rt.".'.'); 1proy.ç'o dlf le1$ co",p1elfttntu,s ( Irt. "~'i .Plo....Clo a. no.e!
lilo do Procuraaor Cerll di RepúblSca ( Irt. 128 1 " ' ) ; aPfov.clo
do [st.de Gt Deres. C .rt. '36, S.,); .pro.... c.o do
Estldo de
SItio ( .. L"'. Súnlco) e f1uClo CIr IUQUOUI ar Ilgunl trlblJtos C Irt. '''5. S2 D• IV, V,! e ~>.

!:.!:.
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clal, ir: verb:!:

I~

'oder flllCUttVO olJtorglr
e renov.: cenCls.ID, per.tl"o e • .!:!
torlz.çlo plrl c .e:"'I;o de rldloa1.rUllo lon,E
r. e De aens I J•• gen•• cbJtrv."o c prJncJpJo
da eompleflllnt.rldaae dos
I1st,•• s pr 1. yaoos.

-zv _ ,.

"ae.. reno'o'.çlo di concesslo ou Det lll 1s.
slc aertnaer' dt ,,:novaçlc ar,no fIl1nl r.:J.

2/5 de tongressc Hacional l
ae

púOl1co e .. tltal.

e~

votlçlo nOIll1n.l.

~

2/~

tonstltu1çlo '0 Istlbelec:'r c Quorulll" esorcl.1
D fIZ no i21ii Que tr.t. exclus1vlmente a. Outstlc d.
,..10

fl:'lOVlçlo.
A "ltlrJ. co.portl U"'I silr!e de
Que deve" ser It'lf l,ntld'$.

!!

qUl'sUh~s

"rlvJ.15.

~:

~ua1

o a~o ao ellecut1vD luJeito 1 IPre:1lçao pele CO"'ilrl$SC 7 AQuele QloJe outoro. Ou renove • explorlclo do sr,:
viço; t. tl"":J~"' •• outle QlJe nega 1 outorga Ou • ref'1ov.çlc 7
to UOJ oc. C1sposHho tonstitucionll Oca dlre
~L1r e$tl'll:'5 ~tI.l').tt Ulf ate Q;.Jr SDJlr~tr Jeo JnUQrl r se rOlfpltl.
CDIII a •• r.1h!ot.Çlc positivl ae ••bof. 05 J,.odtt'es: Atrlbo1 • C0,"'1 50UtuJç.,? Ul',. CDII'Pt't~1)cJa ao EXl!'cut1vo ~ .rt. 22). C.put>.5.. . )rJto , lIeUbtuc'c do Ioohlltlvo I 1ft. 223, S ,. J.
A Ol.:torOI Ou reno".çlo depende, port.nto, ds 5~
1::. de du.s vontlde~: • Co Executi ...o e • 00 leglslltivo.Se (I Ell!:
C'L:t1vo o",ttr9' o.... re",c .... e e legislatlvo nlo outero. ou nl'c re·
no ..... nlc se cOI'Dletoo 15 a"'I!o vont.des ntcen'IlI5 pau ., to rr Dletuae do ato JurJclco.
Srndo .n1 ..... t'l1 hIpótrsr do E.,cutSvc negar • o~
toroa, Pile h. porQuf!' , ... t.I!'I~ter tal ato .0 leghJlthc, posto seri. lnütSJ. Ul'1 vez Que ••• nUilltllçlo' lnJtJIJ-r"OftdJrJon.f'ltp

rol n.glthl.

" ..

:NO .ntlnte, D' fil.or'!I'tloclnl0 nlo te apUta •
hlP6t ••r etC' negltlva GI:' tenOvlçlo pelo "cdl:'r f.ecutJvo.
0.10
ar nlo. renov.C'o. por fOlç. do t,.to cnn"UtucJofllJ ( " . do IIt
223), tlr' Quf!' '''J Irrovldo PDJ •• sorSa dt'2/" e e. vollçato no~
laJnaJ prJo COrt.glI'SSO N.rJonll. Nr..tr r'$o. ID_.nlr • •0."
".~
vontldt. n,oat6rJ.!o d~ '.bol Di pOder,,' ter' [; "frHo ele tlnC!
l ••en&o "1 alJ"'JlJI.ftt Intrl out.orgld•.
, . -Or5t. for ••·• ~·'o ..ente se~lo DtJeto dI' Icuecllçlo
pelo le',JsJIHlto os .tos po!.JtJ ...os Clt" outorQ. ou renov.çlo. bf!'tlI

SI' • ConstituJç'o tJv~sse Ofeten,Utto eSt!'flder o
quorult eSD,cl.1 e • vutaçlo oO"'1n.l para tOÓIS U hlo6teses t
t!
r1& excepe1on.C1c esse QIJorutr. no il', O""e' De'teJI'IJn. a
IprecJ!
çlc dos ItoS dO ElIlecutJvo pelo Congresso tr.I.clonl1.
H.o le I1JO' QL:f o i'; d'o llesfr.O Irttoc:. le etJspor
Que C ",te de o... toro. Ou renov.;lo sCl'I\ente preoo.lllrlll ,rr1 tos
l!
O.~s .~6s 1 del1t:er.;lo de Ccn~re!.!.c '-adonal. n. (cr ..... de!
t,aT~
Gllfos .,..ter1cres", lltlçort.rl1 Q:J!' o Q,Jorulf especi.l e e votlçlo
no:o-Jo.1 deva 5t e.te"'laer I oueloue: a~:ecJlçlc..
t.~sollJt.",entt'
(j Que o refer1Ct pH4çufo COoU" f I
Cf!ltrIt'1n!,
• .,terlaf!'!
Cle. reiterlcr:. O;i Obetllfnclil .c f1xadt no~ par';rafos
r: tio so"'e,..tt

l~to.

'lo

lor.s1"". 5:. Pres1C1e"'l!fo, Cu"ntc.
ot·Jetc aa • co~
sult. proprll","ote clt. f ar H' .rlrll"lT Dut o QUCJu'"
t!lopec~.1
e 11 vot.çlo no"'Sna1. dul': e.C'eç~!'! cc"~t1tuc1onI1S. SOfllf:"'tt·
sr

l;.licI"

'fi'

relaçl~

• hIr6tesr Clt nrgéth" de re"lC'''I,tc..

D que • ConlU tulclo .....r. sr.

~,,"llenU,

lO

•• Sglr o QuorUll I.peclll , • "otlçao ftOIISnll. , edtar Que I -nlo
reno"ltClo· tenhl o . . . .0 trltl••nto d. IIUtorg•• AqUl'JI, I r.nov!
,lo, .11 CO. InveltJllrntol e n.gdcio JurJIlUtc) J. 'ltlbt)'C'i"o CO.
tod.s I~ cons..rQb'nc1.!o Clrs.tl ClfC'un.tlnt1 •. J' 1 outoro"
tUlr
trr 1'1"'1' co.' fnvi,tl~,ntoi fuhllOI • eencr.tllls:Jo de
neQ6C1;

Jurlcllco I pOlterlorl.
A'"lou ba. o JallloJlllol con.tHulnle lo eoJlllr
Quor"" caplcSl1 I I votaçlo, no.lnl1 p.r. I naa r'ftovIC'lo, f.ce
conleQlencllS, no c•• pa ju:tlcUco '. Ico"e.t'eo, COllQJ.t·...nte
Ver 1110 d'Quells. Qut POI'I'" decarrr, d' neglt1vI ele outorgl
lerviço.

o
••

11!
do
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51 9utlUo,
...Içlo.

Enfrentaril. lIabOtl nlo contiCSa nl conSoul t.

outro QuUllo QU' ntllo pl.n.rl0 '01 IUI.Uldl p.lo O.p. Vltgll0'510 C1r Senna 11 1nterpretada Coa0 .,..tJo fi; ora'la"ptl0 •• 1nl!!
tr O.p. [gldl0 ror.. l .. Li.I.

01z, Sr. 'r•• ld.nt., COlI o "ou!nt,:
• teor di CorilUtulçl•• d. R.Vl ••ntu
lnt.!
no, flz-sr IIlst', • IPfl'cJIÇlo, •• todos e'sol. del'l' Itos
cfo
EJ'ecutivo pelo pJln'r10 di CIII, Ou .er. lealltiv.l
reconhecer
POCII conclus1vo • COJJll1sl0 CoaoRtente?

°

ln.lIo 1 do 12' do .rt. 58, di cr
pO$Slbll!
tou Que o RegllnlPnto Interno cU.p.n••••• Cfl coapatlne!,1I ao pJ,n~
tio, CSlscusslo t '1ot.çlo de projetol clt leI.
O ftl'gJIlt'nto Interno dJlpOs lobre o te"'. no Itu
Ir.tigo 2., 1nc1so 11 Que plSIO • Jer: •••••••••••••••
Observe-sI, d.lde logo, Que o te•• nlo se CO~
tlll'l
nenhu.~ d.s exceçees • regra 11I• • prec!açlo
conclus! ....
pells [01ll1S5b~s.

O-A09" con'.l!!Ú""_'#' COI!.t..;1o ~ pl.no. quinto
I autor;a I Mgltl'l. ,~.' ·o~t;;;-O' d••• P1Df.;lo ciD •• rvSGo. O 'I!
n.~lo .onn....l. d..... CS.e110tl nl hlpót..... lnt..potlçlo do
recurso "r.evJ,sto n. conlt1tuJçlo (.rt. 51, '2 t • 1) e no r.gl.'!!
to lnt.rno (.rt. 132, 12') •
T.r' alnd. podlr conclusivo. Co.ll.lo
Qu.ndo
d.cldlr 1',1. renovI;lo, clbando, tl.bt. O fecurlO lO plln',!o.
No entlnto. a juIzo d. co_iaslo nlo I'f'
CO!!
cluslvo ... eJ. decJdir. pela nlo renoyaçlo Ou Icolher.
decJslo
do Execut1 ... o pela nlo-reno"açlo, h1p6.t~ses .-. Qui I .lt.rl1 'ih'
necesiur1."l!nte '0 pJI'"',10, lndIPendent~_entlf de recurlo,' . ll.to
porque o S2G do .rt. 22' CSa ConU1tu1çlo e.lgr,. par• • "lpótese
de "lo renovaçlo, Que tal conclullo seja .pro.... CJ. por dali Qul~
tos e eltl ... ot.çlo no.ina].

,a

Poder-se-Ja lfir.ar Que nlo pOderJa ler . to!.
c1ulo. a cOlrlpettnc.11 do plen'r10 posto Que a nor.1
constJtucJ.Ç:
na1 refere .. se • "projetos de lel- li • • • tlr1. de outorga ou
r,!
navaçees n'o $10 expressaLlas pela for•• cfe leI, •• s de decretal·Vhlatho.
Sr. Presidente, h' que Soe "erl ficar Qual • s!
.'nUc. cc.nstituc!onal di expresslo -!!l-, canUdo no
referido
OJ5DcsJtivO.

Cu

Oeve-$p enleoc:ler COllO usada l!1I'
]uc: [ ... sentido Materi.l ou" ror.117

S~t'\tido

l!~tt1to

Se estrl to, IstarJa • Constau1çlo
eaclulndo
de pOCler conclusivo das COlnJSSCI!5 do Congresso os decretos
l~
ç1slltJvos. l! a5 r1!501uçOIS.

Se, ell" senUdo lato. estarl1 1nC'lu1ndo
eS!IS
legislativas .. decretos ... legislati ... os r
"!

C"'iH I'oi""!fe~tlçees

se j uçOes.
A s~çto VIll ôo CIP. 1 Co l1tulo ]V Oa
tCl'\stl
tt..!ç:: te'f:aj tem a nOlnJn.ç'o de -Processo Leghlati ... o". Se 01.
vice P!sa st;lC" 1'''' trts subseçees, I PrJeelra trata dlS 01SPOS.!
çees Cera1s, • segunda -Da E.en.o, • Con"Uluiçlo- I I últlltol
"dlS Lris-.
I n clufd05 ..... ob o tItule CIIaCo • Subleç'o
lIJ
aiS. Leis Ir .nco"trl"" dlsr:iplln.das .1"Jt•• t.çtJes
legislltivas
chersls ur.eciClI prov1sórl., lr.i aelega"I, le1s cD.~II'.rntlr.s ,
res01uçlo etc.), e.cetU,ol, evJaente.entr, I e.tnda' Constltu!
,Ie, QlJe possui sutlseçlo própria ( • ele n' 11);
O Pro'. MANOH GON;ALVES rERREIRA fILHC

flla•. 1nlf'\!Jc c lelt,a, ens1nl:

li" ConstJtuJçlo de

O~

dI' Outubro cont'/t.
UMIIl
:r.e;Ic.. a v:Il cn clr!tuJo l (l!t. 1\0'), Jf'\t1tull". -De
Processo
le~is.:~~! .. c". Ol"l.O~ r~9vl. a ehboraçlo oe atos. Que r.lo slo
nem
traterill nt .. forlt;lll',tnte leis.

Df. fale, cClOlcreendeo-se ai I ellbcraçJc
e"!'''o~!.

c:"':stltuclc ... als Ql,..'t sAc his WlUt:-1I1Irltntt, eas auf'

df'
for

rilJII,."lte de!.tls OE:'t"e:r ser c1st1ngtliCJls. p:::r sere'" _1'lire5taçO~s
"e,u'" PCClt.: CU5tlnto, Que f o de re ... islc "rrola.se, ai, t.lntlf",
I el.t.cla;lt. Of le!oolu,~f'!O Que, se por sul trlr:1tlç'~ se
asselrl!
;'\1" a JtJ! ! ponte Of se pootr 011.r que .. lo leIs!
forll'laJIIlt'ntr

'.llndo. ftlo

te. I .Itlri.· dp leI, por nlo

.cUt.,•• r'O'I'

CONCLU50[S

1 - O CongreJlo "acional apr.cl.r', nelt. ..t,t
rJI, os atos positivos dt outorga ex. ridos
pelO Poder E.tcut!
VOi

1/. DI et •• elO ~oll" h •• utho negath.... r!
no"açlo crpverlo ler conhecido .. DeJo Congr.sso "lclonlJ a l U I
.Plovlçlo recl •• a I ••10fl. de tloll ~1"\D• • • _ot.;lo ,...1..... 1;·
1/1- •• C1•• ltOn . . . . . 1..10 c_t.nU _

CO!!

cluI. p.la outorga. prla nlo-outorgl • p.l. ,.no••clo 110
•• rv!
ço, .o.entr .. trio .pr,c1.d., pelo p1.n'rl0 ". hlp6t ••e ' r lntl!
poslçlo do ... uroo do U, do .rt. 137 ~. R.gl. .nto Int.rno.
Int .. post. o rotutlO, o pl.n.rl. o ••nh. . . . . . 1I•• 1dlr.
CSI rO!
a. aegu1f"tlt:

Il nl hlpóttl' d. d••hlo •• coal..lo p.l.
Dl!
torOI ov pela nlo outorga do a,ryico, I
Y.E
taçlo ohll. . . . . . ng. . . . . . 1 - 1111l1611.. 111.0 o pedido de ...erJ(lclçlo d. votlçlo;
b) nl hIpótr.. d. d•• l.lo d• •0_1 ..10 ,ele
novl"çlo. a ,"otlçlo •• pJen'rJo de•• r' .er
ajn.l • 1 dec1sl0 '.vor••• 1 d. COIII •• lo
_ente pode Itf derrub.dl pell .IJoria
dols Qu1ntos e •• vatlçlo noainal;

COIIIO obser •• çlo final, Sr. Itr.sJdent., • de ••
I'dg1r di [oJl'lls.lo COMpetente UIl' _'rle de cautel•• p.r. a Ipr!
c1.çlo dessel Itos do E"ecutJvo, I fl. de QUe . , '11.gvre.
o,a
servlne!a do te"to constitucJon.l, .oraent. Qu.nto lO J8p.a1••12
to de .onopó110s, nu 011gopó11os, CC.O t.lIbf• • capl••• ntar1.CS!

dr dos .1st.... privldo, p~bll.p ••• t.t.l. AIU., Sr. 'ruld.!!
te, u'" e.1nentt col.gl dt.tl c.... augerJu a .ate reJater !Qui
•
Co_l ••ao co.petente, lI'. de Gutr.~ eaut_l• ." .·dO. do int.r.....a
do no' ato. decl.flçlo, por 'Icrito • for.a1, di
obs.rv'ncl1
dos dlspositl",ol conltltucJonIJ ...

Estl' f o .tu plrecer

dJrlJto ,.r••• e Sapeslol,h. ( o QU. I" dlll' ClI' ra.oJuçCel
!
C)Jlc..... , ...,tltJI .ut.ndSs, 101 •• er.tol I'QJIIIUYo,([urlo,
p.g. 1'0, .d.

I,.,).

"li

sE.
de

IV • A~ dec1sr.ls ". to.1 ••lo eo_pet..nt.~ qUI CO!!
clufre. pela nlo.. renov.çlo ler lo conhecid.s nteelllri ••ente
p!
lo pl.n'rJo, Ou .eJa, jndtp'ndent.... nt. CIIe I.curao..
ao.ante
ter-aê. eo_o aprovada. negatJva ae renoya,lo aI t.l
conclu.la
obtiver .alor Ja lIIe doll quintal, •• _ot.çlo no-Jnll.

dI'

Por tinto • I expr ....lo • ll'i" Ibrange, na
.. !
.Intlca constltuclonll .. todal I' .anSf.'t.çDel I'QI11IU"'I"
,xcetulda I e.l!ndl I const !tul çlo, QUI' IIOllul lubleçlo própr SI.
Nlo pOdtr1• • tr cr, outra 'Df.'. Sr. ptelh,.n..
te, posto II'rl1 JnCOfIpr.en.. SY.l Que I Con.UtuJçlo I' o Reglalnto
t1v••••• atr1bufdo .1 COIIJ.IOel poder trr.!n.t JYD 101.ntr
p.ra
DI projetos lIe lei la .entida .lt.r1.1 enio .a l.nt1do fOf••l.
E • vllha plf•• il: QUI. pode o .IJI. pode o arnos.
Conelul-Ir, •• sS., .st.r no poder conclusivo
da, co.1s'~e~ outra' .an1fl'stlçtJtS le;iI1.thas co.pr'tndlda'So c~
110 11'1, •• l .. ntIdo 1.to.
... ta Que O c ... o
.Iplclr h' QuI' le
rlzer
dUtlnçO.. ele.ou.nt. do próprIo t •• to conIUtu.lon.l. Qulndo '!

r!

".E.

MENSAGEM N° 562, DE 1993
(Do Poder Executivo)
Submete ã apreciação do Congresso Nacional o ato con!
tante da Portaria n9 460, de 28 de abril de 1993, que
autoriza o Governo do Estado da Bahia a executar, por
intermédio do In$tituto de Radiodifusão Educativa da
Bahia - IRDEB, pelo prazo de dez ano!, sem diTeito de

Outubro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre.
qUência modulada. com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

f!/(f05/C,/fo 'pE MOTIVOS fJl}, ~'i /'13-Me. J>E J). PE MAID
De ~q'f3 'PO Sr:.NHoll- MlfJIHf<O fiE ESTIIPo PIlS (1)M!IrJlC.1/ e.1Jt5

(AS COMISSOES DE CISNCIA E TECNOLOGIA. COIllNICAClO E
E DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO

I

INFO~TICA;

ExcI!lentiss1mo Senhor Presidente da República,

(ART. 54).

Submeto à' apreciaçã.o de Vossa Excelência. a inclusa

Senhocu M!!m~ do Conareao NIl:itlNI,

sonora em freqUencla modulada. com fins exclusivamente
2.

Os órgãos competentes de!5t,. Ministério man1:rf!!'~taram-se 50

bre o pedido de renovação da

ce

4.
Desta maneira, estabeleoeu-se que, por ocasião da
renova
ção das respectiv,ils concessões ou permissões,t seriam dadas novas oil
torias, com li conseqÜente assinatura de convenio. revogando-se
os
atos das outorgas primitivas.

5~
Esclareço qU~1 nos termos do § ?R do art. 223 da Constitui
.:;ao. g ato de renovaçQo somente produzfra ef'ei tos legais após deI!
beraçao do Conaresso Nacional, para .onde . 501ici to seja encaminhadõ
o reterido ato, acompanhado do proces"so acima mencionado ..

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASll..

_

Respei toaamente,

,",".~~~:l...o. ,.

.

TItulo IV
DA ORGNaZAçAO DOS PODERE8

Ponula n' 460. de 28 de abril de 1993.

c:.pIuIo I
DO PODER LEOISLATI\IO
_.~

N8cionaI:
...XI4'.
-- -É da-c:ompeténcie
- -Molde
- -exclusiva
- -do.....Congresso
- - ..
renovaçto de

Art.
"-'

nos' aü

3.
Considerando, no entanto, ser o lRDEB fundação v1nculade ao
Governo do E$tado da Bahia, achou-se por b~m aplinar ab caso em ques
tão o disposto no § 4' do art. 16 do ftegulamento dos SerViços de Rã
diodlfusão, alterado pelo Oecreto n ll 91.837. de 25 de outubro
1985, gUI! poss1bil!Fa adequar as outorgas conferidas aos Estados,
Terr1torios e Munictpios ao novo texto do r:1tado Regulamento.

CONSTITUIÇÃO
_

formulado pelo IRDEB.

me levou a deferir" requerimento de renovQçao.

LEGISLAÇÃO CITADA, ÁlJEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

1988

outor~a

tos do Processo Administrativo n' 29.107-000476/87. cQnsiderando-õ
devidamente instruIdo de acoreio com a legls!açào aplicável. o qu~

-

~

educativos.

na cidade dt! Salvador, Estado d.a Bahia.

0ut-

............. ....••••...... •....- ,--,................•..••...•_

Porta

ria n i 460 t de 28 dI! abril
de 1993. pela qual o Governo do Es:ã
do da. Bahitl. foi autorizado a e:<ecutar. por lntermedl0 do lNSTITUTj
DE RADIODIFUSÃO_EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. serviço de radiodifusão

Nos leImOI do ItliIO 49. inciso Xl[, combinldo com o f I" do Itligo 223, da
ConllllUiçio FederII. aubmeln 1 oprecQçIo de Vosw ExceJenciu. acompanhado de Expmiçio de
MOIÍvos do SeDhor MIJIiJIrp de EsIIdo dia Comunic:aÇlleS. o ato COllSWlIe da Portaria n" 460. de
28 dC abril de 1993. que iulOriza o Oovemo do Estado da Bahia a executar. por interm6dio do
InsIilulo dé RadiodÚiIdO Éduciliva da Bahia - IRDEB. pelo prazo de dez IJ\OI, sem direito de
exclÚlivlilllde, serViço de rIlIlodifuslo 101IO<& em Crequencia modulada. com fins exclU5ivamenre
educalivos, na cidIde de Salvador. EIlIdo da llaIúa.
BrulJla.. 2 de 81ttl!llb%o de 1993.

~
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o Ministro de Estado das ColftUnlcações. no uso
das
atribuições que lhe confere o a.rt. 28 da Lei na 8.490, de 19 de n2vembro de 1992, de a.cordo com o disposto no art. 16, § 4 V , cto Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão. aprova.do pelo Decreto n
52.795,
'
de 31 de outubro "de 1963, com a redação dada pelo Decreto n'
91.837.
de 25 de outubro de 1985. e ainda com o art. gv do Decreto n V ae.06õ,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
n' 29.107-000476/87, resolve:

'

IIpI'eCiIr OI

CClnCessio e

ceu60 de emissoras de r6dio e 1eIevislIo;

con·

I - Autorizar o

Govern~

do Estado da Bahia a

exec~

tal"'. por 1ntermedio do Instituto de Radiodifusão Educativa c1a. Bahia -

IRDEB. pelo prazo de la (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser
vir;o de radiodifusão sonora em treqUência modula.da. com' fiAs exc1.usl
varnente educa.tivos, na cidade de Salvador. Estado da Bahia.

11 - As obI'igações decorrentes desta autorização ob!
decerão às cláusulas estabelecidas em convênio a ser firmado entre a
União, através do Ministério das Comunicações, e o Governo do Estado
da Bahia. por intermédio do Instituto de Rad1odifusão Educativa da
Bahia - IRDEB. dentro de 60 (sessenta) dias, contados da publicação
da deliberação do Congresso Nacional, sob pena de nulidade do ato de
autorizaçio.

rrr - A autoriz.a.r;ão, ora deferida, reger-se-lÍ pera
Código Brasileiro de T~lecomunic4çõe8, leis subseqUentes e .!!eus reg.!:!
lamentos.
IV - Este ato somente produzirá etel tes legais a.pós
deliberaçÃo do Congresso Nacional, nos termos do § 31 do art .. 223 da
Constituição.

21954 Quinta-feira 14
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Fica revogada a Portaria Me nlt 617 I de 07

julho de 1977, publicada no Diário Oricial de 11 subseqUente. que

de

LEGISLAÇÃO CITADA, A'tJEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

o~

torgou permissão ao Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia

IRDES.
VI - Esta Portaria entra em vigor na data

de

Outubro de 1993

CONSTITUIÇÃO

sua

pUblicação.

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASTI..
1988

Avia0 n° 1.918 - SUPARJe. Civil.
Brufli..

2

de . .

_m

TItulo IV

DA ORCWIIlAçAO DOS PODERES

de 1993.

Senhor Primeiro SectetMio.

Capitulo I
DO PODER LEOISLATIVO

_.....

Encaminho a ..... Sectewia a MeIl5ll&em do Excelentls.oimo Senhor PrWdenle da
Repóblica. acompanhida de Exp<>slçlo de Molivos' do Senhor Ministro de Estado das
Comunicaçoes. na qual submete l apreciaçio do ConJTC$lO Nacional o ato COll5tanlJ> da Poruria n°
460. de 28 de abril de 1993.
Atencloaamenle.

HENRIQUE

EDU~

AR. 49. É da compeléncill exclusiva do Congresso 1'Wc:ionaI;

- -~-- -~~~;c~~'";~60-de~
casão de emissoras de r6dio e televisão;

FERREIRA HARGREAVES
MiniJlro de
Chefe da c..a Civil da
PrWdl:ilcia da RepóbIica
I

-

A Sua Excel!ncia o Senhor
Deputado wn.sON CAMPOS
Primeiro SecretMio da C1mara doa Deputadoa

BRASÚJA-DF

MENSAGEM N° 563, DE 1993
(Do Poder Executivo)
Submete ã apreciação do Congresso Nacional o ato con!

tante da Portaria n9 1.009, de 3 de agosto de 1993,que
autoriza a Prefeitura Murlicipal de Campinas a executar,
pelo prazo de dez anos, seJl direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqUênc.ia modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cam-

,

pinas, Estado de SÃo Paulo.

(ÃS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA ~ DE REDAÇÃO
(ART. 54)

J:?XPOSlcÀ O DE

Mor'

Vos

tJ~ )J..1f IH-Me

])f

)~ De.. AG'OSTf1 DE. .{Cf't3 »0 seNt-Iofl... MINISTf!lJ
1'~ F~T!1DO j)fl5 C0f\'1UN/ CA 'T Õ l:5
Excelent;s5Imo. Senhor Pre!lldente da Rep~bl ica,

NOI tennoI do artigo 49. inciJo xn. combinado com o § 1° do artigo 223. da
COlIIIituiçlo Federal. submeto l apreciaçIo de VOIIU Excel!ncias, acompanhado de Exposlçlo de
MolivOl do Senhor MlniJlro de Estado dai ComUllicaçllel, O aro COllStanle da Portaria n° 1.009. de
3 de lI\lIlO de 1993. que lUlOriU & Prefeilllt& MIIIlÔCÍp&1 de CampInu & executar. pelo pratO de
dez _
.IeIII dUelro de exchllividade, xrvIço de rMloditudo sonora em freqoeoca modulada.
com flns exc1lllivamenle educaliVOl, na cidade de Campinas. Estado de SIo Paulo.

EnctJmlnho d VOSSd ExaJ;ncld d Inclusa Portaria n Q 1009 de
3 deAgosto de 1993, pela qUdl dutorl::!!1 ~ Prefeitura '.iunls,pal
de Cdmp I nd§ d execut:dr 5erv i ço de rdd I od, fIJ'5dO sonora em freqUenc I d
tIlodu I dda
com f i ns e xc I us I vdmente educdt: I VOl!li. na c I da de de CdIfl:ll nas,
Estado

2

de _tlIni:o:o

910br
..-

de 1993.

Pau I o.

De acordo com o §

tubro de 1963, e alterado pelo Oecreto .. n!l 91.837, d~ 25 de gutubro
de 1985, as outorgas oi Estados. Terr I tor i os e Mun I c I P i os !!erao de f~

I"'idas mediante atos d. autorízaçao pelo Presidente dd ~ep~bl ica ou
pelo Mínl!ltro de Estado das ComuniC!çOe5, conforme comoetencia
d~
fínlda no Citado Regulamento, e !}er!o formalizadas rnedídnte
con ... .!
n I o ce I ebrado entre a Uo I ao e o orgao j nt~r~ssddo.

3.

BIUl1ia,

d~ .s~o

4. 2 do art. '6 do' Regu I o:1mento do!õ Ser v I
ç~s de RddIOd,fu~ão, aprovado pelo Decreto n 12 52.795,. de 31 de
o~

2

Cabe-!7Ie

I

nformar que os !letores competentes deste Mi n i $'t;
i nstru ~

r I o man j festaram-se sobe e o ped! do, ach"n~o-o regu I armen1:e
do, conforme a teqlslaçao esp@.cifica em v,sor.

4.
OutrO$Slm, esclareço '1U8,."05 termos do § 3!l,.do art.
223
da Constituição, O ~to de dutorlzaçao somente produzira ef~itos I!
gais apos delrberaçao do Congresso NaCional, para onde soliCito '5:"

DIÁRIO DO CONGRESSO 'NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1993

MOIÍvoa do Sen1Ior Ministto de Eslado du Comunicaçl5es, o 1IO COIl5WIte da Portaria n° 1.130. de
27 de qoolO de 1993. que ouUJrp l FundaçJo Univenidade Estadual de Marinp permissJo para
exeoutll' oerviço de radlodifuIlIo 00lIlft em !teqtIeDcIa modulada. com f1llS exclusivamente
edUClliVOl. Dl cidade de Marinp. Eslado do PlIrW.

"ji~;[~:·:l·
~!'_ NAPOLEÃO

N i n i atro . . a. Es"tado d.. C

, , - ..'

..

1009. do3

_

un i C:IIIÇO• •

do aqo.to

do .93.

LEGISLAçÃO CITADA, ~XADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANEN'IES

o

Ministro di Estado d•• Co.un i c.çá.... no uso das
atr I
bu i çoes que I he confere o art. 28 d.. L. i n Q 8.490, d. 19 d. novembrõ
d. 1992, de ~cordo COM_O disposto no art. I~ § 42, do Regulamento dz
Serv í ços de Rad í od í fus.o, aprov«do pe I o Decreto n 2 52.795, de 31
de
outubro de 1963, d J terado pe Io Decreto n lZ 91.337, de 25 de outubro de
Q
1985, e tendo em v i ata o que consta do Processo n
29100.000187/91.

CONSTITUIÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

re50 I ve:

I - Fica a Prefeitur~ Municipal de Campinas autoriza
da d exer.utar, pelo prazo d! 10 (dez) dn05, sem direIto de excluSlvl
ddd~, ser ... j ço de rad i od i fusao sonora em freqU;nc i a modu I ada, com fins
exe I U51 vamente educat I vos, no:1 c i dade de Cdlnp I nas, Estado de 5;0 Pau
lo.
.
II - A autoriz.aç~o, oro" deferida. reger-se-~ pelo C~di
90 Bras; Jell'"Q de Telecomun,caçoes, leIS 5ubseqUentes e seus
Regu(ã'
mentos.
_
1I1 - Este ato smnente produ: i rá efe I tos lega j s
ap05

v-

_._._

..................................._._._

..

'I'IIIIID IV

dei rbera9aQ do Congresso NaCional, nos termos do § J2 do art:. 223 da
Constltulçao.
_..
. ' V - As obro i gações decorrentes desta autor I zação obede
cero!!o as c I ausu I a! estabe I ec i da, em cnnvên i o oS ser cc Iebrado entre ã
Un I 0:-0 ~ por i ntermed i o do Mi n I st.r i o das Comun i caç;es. e a Proe fe j tura
Mun I '? I pa! de Camp ~ na., gent:ro d. 60 (sessenta) d í as, contados
da
publ Icaçao da d~llb!raçao do Congresso Nacional, !Sob pena de nul idade
do ato de dutor I :açao.
caça0.
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~I

_.

DO PODER LEOIS!ATIVO

....-

Esta Portar i a en:tra ent v i gor na data de sua pub I i.

Art.

Amo n" 1.9:19 • SUPARIC. CiviL

BruIlia,

2

de sa_m de

.'0

É da ccmpetencia exdusiYe do Congresso NKionII.

- -U-:-~r:.;-.;~"";~Io-de~·

1993.

ca&iQ ele

Senhor Primeiro Secreúrlo.

emIucns

-

Encaminho I e.ua ~llril I MeJlSl3Cm do Excclenl1uimo Senhor Presidente da
Repdblica. lComplllhada de Exposiçlo de MoIiVOl do Senhor Ministro de Estado das
ComuDÍCaçlles, Dl qualsubmele l apreciaçlo do Congresoo Nacional o 110 constJnte da Poruria nO
1.009. de 3 de lcosro de 1993.
Atenci05llDellle.

de r6dio e 1eJeviIIo;

......

HENRIQUI!
EDur41FERREIRA
HARORSAVES
Ministto de
Chefe da Cua Civil da
A Sua Ex<:eJ.!ncIa o Sen1Ior

Presi' da Rep1lblica

Deputado WILSON CAMPOS

Primeiro Secrel*io da CJmua dot DepIIIldoI
BRASILIA-pF.

MENSAGEM N° 579, DE 1993
(Do Poder Executivo)
Submete ã apreciação do Congresso Nacional o ato con~
unte da Portaria n9 1.130, de 27 de agosto de 1993,
que outorga ã Fundação Universidade Estadual de Mari!!.
gá permissão para executar serviço. de radiodifusão s~
nora em freqUência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

EX.P05fCÃo PF- MorrI/oS rJ~1.:'1 fq3-Mc H 1-1 Pé
AGOSTO DE)113 1'0 Se.tJl-fofl- M(IJ,STRO D~ fSTlt
Do DAS C-oMtJ"tc~7Ó~S
.-

(ÃS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E I~
FORMKtICA; E DE CONSTITUIÇJl:O E JUSTIÇA E DE REDAÇM
(ART. 54).

Exce I ent í S5 i mo Senhor Pres i dente da R~p~b I i ca,

SenIlorea Membrol do ConJteSlO NICiolIaL

NOI _

do

artiao 49. ilICiJo xn. combinado com o f 1° do artigo 223.

da

Çollllituiçlo Pedera1, submeto llpleCÍlÇlO de Vouu Excel!nciu, lCompanhado de Exposiçlo de

Encaminho d Vossa Excel;ncia o Proces5o Administrativo
nº 29.105-:000725/89, de foterçsse da Fundação Universidade Estadual
~.r i "9., objeto de .. perm i 55110 para executa~ ~erv i ço
de r'dd I odi
fU3dO sonora 4!m freQUencla m9dulada, com fins w;xcluslvamente
ed~
cativos, na Cidade de Maringt1, Estado do Parana.

de
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Oç acordo com o art. 13 do Regu I amento dos

Radiodl

fUSdO,

aprovado

p~lo

Decreto

0

2 52.795.

de

Ser.., I ços
31

de

bro de 1963. com d_redaçao dagd pelo Decreto n 2 91.837. de 25

de
autu

ge

outubro de 1985, nao dep!ndera de ed í ta I a .. outorga paro1 eXeClJçdO
de servIço de rddíodífusao por peS50.H5 jUC1dica5 de direito pvbll
co j'nterno e por entidades d. adlnin'straçao indireta, ínstitulda5
pe 125 Governos Estadua I 5 fi! Mun i c i pd i 5, nem a outorga para a exe
cuçao do serVIço, com fins exclusivamente educatívoSe
-

3.

. Cumpre ressc1 I tar que o peg í do ençontra-se
dev I ddmente
InstrUIdo de acordo co". a leglslaçao apl iCdvel, demonstcando
p05
5Ulr a entidade as qual ifícaçoell exigidas .. para a execuçao do se!:
VIÇO, o que me levou d outor9a~ a permlssao, nos termos
da inctu
501 porta~ia.
-

.. Esc 1areço que, qe acordo com o § 3~ do art. 223 dd í'o,:,!.
titulçao, .. o ato de outorga somente prodUZira efeItos legaiS apos
dei Iberaçao do Congret'lso Nacional, para onde §ollCtto seJd encaml
nhado o refer i do ato, acompanhado do processo ac IlJIa l1Ienc I onado. -

EXMO SR

IBSEN PINHEIRO
cAHMA DOS DEl'Il'IN:lOS

DEPU~ADO

Kl E'RE:SIDm'II! DA

Nos termo. do artigo 113, do Regimento lnterno,solicito aVo••• Excelencia, a fineza de enca.inhar a presente
"Indicaçio à Co.i••io de Trabalho de Administraçio e Serviço
Público, para •• tudo • •s possibilidad•• de elaboraçio de PrQ
posiçio, disciplinando e regularizando oa servidores públicos
civis, enquadrados no artigo 93 da Lei 8.112, de 1990, e que
estejam pr.stando serviços à câmara doa Deputados.

4.

R@sp«itosal'llente,

viu \(Li VI'/

Outubro de 1993

J Q S

t

I

r

I

c

AC

Ao

Sob. ótica: • 'rodo• •ão iguais perant.e a Lei, sediatinção de qu.lqu~ n.tur••• , •••• (artigo S!,caput, da CcnA
tituiçiol, • que .pr••• nta~. a presente Indicação, perante a
!grégia Coad ••io •

...---"

o mOWl.nt-o é deveres oport\lno, pois, este.

HUGO NAPOLEÃO
Mínilli:ro d. Est...do da. COllunic.. ç~e.

~ou

"'0

Cru~a

egulll'.

aprovaçio
Lei B.112 qu~ inBtituiu o Regimp Jurídico
'Onico doI' S~rvidore8 Públicos Civis, para, depois, IInlllliser
~ .provaT - he poucos dias - .. Resoluçio nl 21. que diSpÕe

MINISTÉRIO DAS COIlllNIi:AÇ~ES

li.

sobre o Plano de Carreira, e, coincidentemente. o artigo 10
21, como, o artigo 10, dll Lei 8.112. dptermj.
na que o ingresso na Carreira, fBr-se-.á atravé!l de concurso
ptÍblico. portanto, a pre5ente Indicaçiio, trata-se, antes de
Itlll:ls nada, de servidores públicos civis devidamente concur!lt!
1301.1 e, assim fumdo, o procedimento l!I ser l!Idotado pela Comissio s~ré, a be.. da verdade, devic:3amente constitucional. Ade"lIllS, nBdB li contestar quanto l5!l diferenças salarais, diente
da." isonomia salarial conforme preceitua o pariiqrllfo primeiro
da Rpsolução n l

" - ..01.130 ,do 27do

Aqolto

do .93

O Mitllm d. Estade daa Ca.unlcaçõel. no uso das atrlbu.!.

_

çoes que lhe con:f'ere o art. 28 da Lei nl 8.490: de 19 de novembro

de

1992. de acordo com o disposto no art. 14. a11nea. "d n , do Decreto-Le1
n ll 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou
a
Lei n ll 4.117. de 21 de agosto de 1962, e tendo em vista o que consta
do Processo n Q 29.105-000725/89. resolve:

I - Outorgar permissão à Fundação tkúwrsidadll: Estadual

•

de Mar1nga para executar pelo prazo de lO (dez}"a.no5

sem direito

de

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,

~~~a~i~s exclusivamente educativos, na cidade de Mar1ngá,

Estado

II - A permi 2 sào ora outorgada reger--se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicaçoes, leis subseqüentes e seus regulamentos.

IIl - Este ato somp.nte produzirá efe1 tos legais após de

_

~~~:~~~~~ç~~.congressoNacional. nos ter-mos do § 3 11 do art~ 223

di

IV - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua

~Ubli

cação.

do artigo tE, da Carta MllIgna.

do
Diante das razões expendidas, é que sugl!rimos li Co
';i8.ão, a eleboraçio de Proposição parlll regularizar -dt!" umll
vez por todll!l -, os servidores enquadrllldoa no artigo 9~,
da
Le-i nS! 8.112, e que estejalll prestando serviço!! a esta Cimar&
do!! Deputados. na condiçio de requisitados.

HUGO NAPO~O
co, ou

Avioo n" 1.984 - SOPARJC. Civil.
BruIlia,

9 de ...tm<bro de

1993.

Senhor Primeiro St=tjrio,

Encaminho a _ Se=laria a McnIqem do Excelenlissimo Sonho<' Pre&denle da
~pI1bllca. acompanhada de ExpotlçSo de Mol1_ do Senhor Mini$lro de Estado du
Comunicaçõel, na qual submele llpll!CÚlÇlO do Conan:uo NlCiona1 o alO colUlanle da Portaria n°
1.130. de 27 de aplCID de 1993.
A~osamenlll,

HENRIQUE EDU~fERRElRA HARGREAVES
MiniItro de &ladII Cbefe da Casa Civil da
Pre&d!ncla da República

A Sua Excelencia o SenhOl'
Deputado WILSON CAMPOS
Primeqo SecteWio da C1mara doi Depu!adol

Or8, Se' ausente de IIe-U orgia de origem, M ~tro,cin
lustro, e~t~ c01l\prOVadllmente caract~rizado que

lIo~é 1lle!IID ,...

o servidor está forlll do contexto do serviço originiirio, restando-lhe manter-se no orgão onde, enfaticalllente-, presta se!:
viços.

o assunto, por certo, até Jnesmo por um princípio

dE

igualdade jurídica, ilrlpÕe-ae uma regulBri%.8çe.o. Fat.o meis gr.!,

ve, ainda, se levarm08 em conta, o fato de que esses !!ervid.Q
res, estando fora de- !leu!!: orgios de origem de-ixam de pi!lrtici
par do Plmno de Carreira do orgio originário, ficando estaci
onado em BUli re-fere--ncil!l aalarial e patente desvantagem no 0l:
9ão que serve, do qual nio partici~, tam'bém, do Plano d~ CllI.!:
re-ira e, .Uitll8 vez.es nio é visto com.o servidor ..

Port.nto, nada aai. justo

BRAS!LIA-Df.

que~

do a.paro legllll da

t'bnBtituiçio, do 8JnpllrO do Regime Jurídico Ónico, e do aJnp'!'
110 da ieonoll'ia Balarial, facultar ao servidor a participlllçio

INDICAÇÃO N° 159-A, DE 1993
(Do Sr. Said Ferreira)
Sugere a manifestação da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público acerca dos servidores públicos enquadrados no artigo 93 da Lei n9
8.112. de 11 de dezembro de 1990, prestando servi
ços ã Câmara dos Deputados; tendo parecer da Comi~
são de Trabalho. de Administração e Serviço Públi
co pela rejeição.

, enquadramento na Resoluçio n f 30 e 21 de_ta Ca'lI.

a

Mecanismos para a perfeita Bdequaçâo do novo servi

dor ao srrvico que não lhp é novo, está devidamente detalhlldo no artigo 56 dlll ResoluçdO n f 3:>. Portllnto, necessitemos
apenas e'l!tenOer tel Oireito, afinal, "todos aão igueis peran
te a lei ......
Ao luz doIS fatos teJnolS a certezll que encontrlllremos
apoio em n08110s pares para ti elaboraçio e i ..ediatA regulari

zaçio dlll si tUllçio em tela.
Silla da. Sessões, em

17

de Jriow'l'rbro

)(--: :I...-(INDICAC~O

N9 159, DE 1992, A QUE SE REFERE O PARECER)

Deputado

SAIO

I'JnlREIIlA

d~

1992
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v - não

lEGISLAçÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMÀNEN1ES

ser~o ~ccita~

. , can5ultll.
MPllcacio de Ir;:

CONSTITUIÇÃO

b) consulta
Poder. de seU5

obJetl-

Comissio "obre ~tDS dr qualqurr
autoridades.

Org~o5 E'

..........

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

~uc

Conlissio $obrl:' Inlcrprrtn,iv r

1\

~

proposicirs

.

~

1988
gz ••

1.112. de

11

de da.ellbro da UPO.

DI.~.õbre o r.gl.. jurldlco doe
lervldore. ~llco. clvl. d. Qnllo
d.. .ut.rqul.. • d.. fund.çe.. pdbll~
c. . fadaral••

·c.píIuIoW

o.a. ADMINISTRAÇÃO l'ÍJIIlJCA
Tl'1'\1LO II
Do Provl_nto. Vacinei., Ilaaoçlo.

Iladl.trlbulçlo • Subatltulçlo

&çóo'
l)". ~ f'úb/k".

Orio

Art. 39. A União. os Estados. o Oistnto~aI-:;:-Municlpt05 institwAo. no imbtto de sua comp('tincil. regime JUI1dK:o

CAPIT11LO I
Do Provl. .nto

=:=':='::::'=-~60

AIei_.'._"'-'do~60
_lo
ele """"me.- por1I _
ele otrlbuiç6a

f"

direto.

~",:~~'=::..~
~
~~ indMdUII

r" ~ .. nIlureu: cu.,

Sl!çAo II

12" Ap5c. . . . _ _
... 7'.
W. 'Il VI. ..... IX. XI. XII. 'II:V. XVI. XVI. xw. XIX. xx. XXI, XXII
o~no

Da 1I0. . .çlo

•xxx.

Art. 10. A no..açlo par. o.rgo de carreira ou c.rgo bol.do de provl_nto .fetlvo depande da pr'vu bab111t.çlo •• cOncur.o
plIbllco da prov•• ou da prov... Utuloa. obedecidoa • ord.. da
Cl•••lflcaçlo • o pr.zo da .ua validada.
P.rlgrafo l1nlco. Da de.ai. raqul.lto. par. o lngr. . .c . o
de.~volvl . .nto do ••rvldor n. carr.lr•• aedl.nt. proaoçlo. ..canalo
a .ca.oo. a.rlo ••tobalacldo. pai. 1.1 que flx.r •• dir.trlz.. do
.l.t... da c.rr.lr. n. odalnl.tr.çlo pdbllc. f.der.l • oeu. r.aqul.-

RESOLOÇAO N' 17. DE J 989
ApIr1t4 O R.1JItMMO Imomo
lá tlfTIIIf. dos DeputltkJs.

- -.-

RESOLUCIIO NR

- : ---

~

10 .

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

DE 1991

Alttra dispos.itlvoSo do
MlE'nto Inte:rno.

113. JHdicl\l;ão é

Art.

da

qu~l

I

dfnclft,

.1E'5t~D.

-

~

J\

RI."II f-

proposi-cio

TIT11LO U1.·

alravi~

o Ocpul"dol

-

a

*u,~r~

Do. Direitoa • V.nt:ag.na

a outro PodEr. adoçlo dE

rE~tlz.ç.o

de

ou o rnvlo dE'

sua Iniciativa

,rovl-

~to adMinistrativo ou
~roJEto 50brc •••tiria

de
dE

txcluLiy~,

11 - SUDtrr ..

M~nJ'r~t.~io

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

dE' U•• ou Mal. CoYi.~ndo ..

~Iss~cs
acerta de dct~rMin~do a •• unto.
~labor~ç~o d~ projclD sobre ~atiri. de

inlcl~tlva

dll Cil'llllor ...
S S2. H~ hJpót~~r do inciso J li; Jndjca'U~ ~r
rá objeto dE rrqYEriM~nto Escrito. drsp~ch.do pele
Prrsldcntr e publicado no DI'rlo do CCngrr5so Nacional.

S

aaçio

2Q. Na hlpótt&t do lnelso l I . serio obser-

vadas as sEguintes nor •• sl
lidas

do

Do arUtuanto par. . .rvir '. OUtro

- .5 IndicNic5 rec.ebidl\s pE'l. H,·So. srrio
eM ~úMYla. ,~nd~da$ ~ ~ublic~çio no Diário

Congresso

N~cional

r

~nca.;nh~d~s

clqlo Ou btldada

às COMíS5Dt5

Co.pttEnt.:~,

11 - 05 parecerc" rtfcrcntcn • indic .. ,no ~e
rSo proftridoç no prazo de vintE SESSÕES, prorrosni.vcl .. critério da Prccldcncill dI!; COld&siol

111 - SE li; COMissio ~UE tiVEr de opinar $Dbr~
Indlc.,io concluir pelo oferEciMento de proJeto.
"E'iu)r' tstE os tr~Jlitr5 rr:giatent1l.ls dt.s proposições congincrc5:

:r

art• .,. O ••rvldor podari .01' ...dldo par. tal' ...arclcl0 ••
outro élrtlo 011 entidade dele Podare. da Vnilo. doa Zatadoa. ou do
Dl.trlt:o p.deral • doa IlUnlclpl.... n. . .equlntaa blp6ta.e.:
.
.:r - ..ra exarclcio de e.rvo •• co.I••lo ~ tWlçlO de con-

flanva.

Previ._ ••

11 _ •• Oa....
1.10 ••paclflc...
• 1. . . . blp6_ cio lnel'" 1 da.ta art190. o On... d. ra.u-

nu. . . .ri . . élrtlo ou "Udade ....a1..... ri..

,

.:ao.

• '0.

A

041."0

~.r_1

..dlanta

,
Portari. pu!>Uc.". no 01'-

d. Ofioial da Unilo•

IV - se hEnhUMa

r. tal sEnildo. o 'rEs,dentr da C'.ar ••• ao chr••r o procrs.o
à H~~a, d~t~r.'n~r' O arquivaMEnto d~ IndlcaçMo.
cientificando-sE o Autor par~ ~ur rstc. se ~uISEr.
ofEr~,. projeto próprio l consldEr~,~o dM Ca~~r
tOMI~5io G~Jn.r

Jladlante .lItorbaqlo .xpr. . . . do ....eidenta da IlapllIIUoa. . . .rvidor do Podar bOoC\ltlvo "podar' tal' .x.releio ~ outro
4h'910 da Adainl.trllQlo Podar.l, direta que nlo tanha quadro próprio
. . ....-1. para ti. detanllnado • • prazo cart:o.

............................................................ , ... ,.
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APOIO TtCIlICO-AOIlIIlISTRATlYO.

AI'iatlnei. locial, I.Od. e
Cria a Carreira Bopeeialiata e.
Atividadea de Apoio Leqia1ativo
" dA outr. . providanciao.

Faço .aber que a CAmara dOI Deputado. aprovou e
proJlUl 90 • .equinte Re.oluçio I

Mdieina;

Auditoria,
Oivulqaçio e rslaçêl.a pCiblic.. ,

eu

Geltlo
de
r.curaoa
hWlWlnol,
. .teriail,
patriAoni.il,
financeirol,
orçamentArio.,
da
inforJL\6tiea
•
organizaçio a _todol;
d••• paço flalc~; Inltalaçõea, equipamento., ocupaçlo a aabientaçio

· PolIcia e .equrança.

CAP1'l'ULO
Da. CarrQira

Art ~ 1" !: eriada, na ClJIara do. Deputado"
•
Carreira Bapeeialiota e. Atividade. d" Apoio Lelli.lativo, int"lIrada
de cargo. ~ provÚlento efetivo. de funç6e. coai•• foDada., cujo.
ocupante. terAo .eu. deveres, direito. • vantaqen. definidos ••
••tatuto pr6prio.

ParAgrafo 11nico. li Carreira, o. car90' _ cOIll••io •
o. carCJO' i.alados de provi_nto efetivo co~ o QuAdro ct.
pel.oal da C&aara dOI Deputado...
Art. 20 A Carrsira de que trata o artiqo anterior,
dividida . . Hiveia e orllanbada por Area. de I.peeialiaaçio, de
acordo C~ o. art.. 31 • 411 cOllpreende doi. Grupos á Atividad••
ao. quaia .erio alocado. o. carqo. de B.peciali.ta . . Atividade. de
Apoio Laqialativo.

PerAqrafo Cinico. A podçio do. ocupante. do. carqoa
efetivoI na Carreira ••r' deterainada, •• funçlo do tewpo d.
••rviço e do n1vel de •• colaridade, pelo de•• nYolv~nto decoX'rente
do ex.releio d. tarefa. ..calonada. ea g'rau de eOllplaxidade •
ratribuiçio er•• cant.. na. Ar.a. da E.pecialisaçlo referid.. no
art. 17 da Reaoluçio na 30, de 13 de noveJlbro de 1990.

Art. 30 Os Grupo. de Atividade. aio

dividi~

I I - Grupo

da

~io

...

Reqiatro taquiqrAfico de debate••

APOIO TtClllCO-llIlIIIIlISTRATlYO.
Aaaiatlncia aocia!, .al1de e _icina,
Auditoria;

Oivulqaçio e rslaç6a. p4blica.,

huunoa,
. .teriai.,
da inforJl6tica e

• lnatalaç6a., aqui_ntoa, ocupaçio e ubientaçio
d. eapaço fi.icOI

T6cnico-~niatrativo-

Art. 40 O Grupo de Apoio T6cnico-LaqiBlativo (GTL)
•• '.9\linta. 6.ra.. relacionada- diret...nte coa •
con.ecuçio do. objetIvo. in.tltuclonal. da Ciliar. do. Deputado,.

co~reend.

- Oocu.entaçlo, paaqui.a e

Documantaçlo, pelquil• • infor.açlo;
:Elaboraçlo legll1ativa;

·
Ge.tlo
da
racurlol
patria:>niai., financeirol, orç...nt'rtol,
orqani.açlo e .atodoa,

I - Grupo de Apoio T6cnico-Leqialativo - GTL;
GTA.

N1VBL III
APOIO Tl!CNICO-LEGISLATlYO.

info~çio;

Policia. a.qurança.

1l1VJlL

Doc~nt.çio,

2 - I!:laboraçlio laqialativa;

11

APOIO TllCIlICO-LlGISLATlVO.

pelquila • inforJlllçio;

Ilaboraçio leqialativa.

- Relliatro taquiqrifico da debate••
APOIO TtCIIICO-AOHIIlIS'l'IlATlVO.
Art. 50 O Grupo da Apoio T6cnico-~niatrativo
(GTA) conatitui o conjunto daa .equintea Area. cujas atividade.
vi... .. .uprir a In.tltuiçio do. _i08 neca•• iria. ..o d•••JlPenbo
ela.
funç6e. J

.u..

- Aaai.tlncia .ocial,

. .Cide.

·
(;eatlo
da
recur.oa
patri~niai.,
financeiro., orç. . .ntirio.,
organiaaqlo _ Jl6todoa;

2 - Auditoria;
3 - Oivulqaçio • relaç6aa p4blicaa;

4
_teri.i.,patr~nl.1.,

Asaiatlncia aocial, 1a.6da • .-dicina;
Oivul!laçlio e relaç6a. p4blicaa;

_icina;

(;e.tlo
d.
recur.o'
huaanOI,
financeiro., orç_ntirlo" de inforaltiea

a orqaniaaçio e -'todoa,

hUllllno.,
. .teria i.,
d. infor-'tica e

• Inatalaç6aa, aquip. . .ntoa, ocupaçlo • aJlbientaçio

de •• paço fI.ico, a.rviçoa gerai. e tra~.port.;

• Policia e .equrança.

5
Inatalaç6a., aqui_ntoa, ocupaçlio
a.bientaçlo d8 ••paço f1.1co, transporte e ••rviçol 9arail;

e

, - Policia e .equrança
Art. , . OS nivei. da dlvtai.o bolatc. da Carreira,
abrangendo o. r ••pectivo. Grupoa d. atividade. • 'r••' de
••peciallzaçlo, .10 OI • • quint.l.

1l1VJlL

I

APOIO TtcIlICO-LIlGISLATlVO.

APOIO TtCIlICO-AOIIIIIISTIlATlVO
1l1VJlL

IV

APOla ftcIllCO-LIlGlILATlVO.
Ooc_ntaçlo, paaqui.a e inforuçlo;
Ilaboraçio leqialativa,
b9i.tro taquiqrUico da debat...

Aoaiatlneia aceia!, aalide e -.dicina,
• In.talaç6a., aqui_nto., ocupaçlo • aJlbientaçlo
da eapaço f1aico, tran.porta e ••rviçoa quai.,
• Pol!cia e aaqurança.
Art. 70 Os padr6a. da Carreira
di.tribuido. paIo. lIiveia, na to~ do llnexo I.

•

oa

l'La

alo
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Art. 8. A lotaçlio d.. Carreir.. corre.pond.r'· ..o
nfiaero de cargos efetivos existentes na data desta R.soluçAo e ••rA
\flxada, conforme aa ireaa de espgcialização _ncionad.a no art~ 6R,
ob••rvado o dispo. to no. art.. 63 .. 67 d.. R...oluçio n. 30, d. 1990.

Par'grafo
dnico.
M
funçõ..
cOJli..ionadu
gerenciail alo vinculada. aa nece••idadea da .struttara organic. da
Ca..ra do. Deputado••
.

Art. 90 H.. pr~ira etapa de iJoplentaçlo do Plano,
de que trata o art. 56 da Resol\1ç!o na 30, de 1990, serio
ob••rvadas aIS seguintes pr...criçõe., eM relação ao Hiv.l 11:

Quinta-feira 14 21959

Art. 17. A runçl.o COMi•• ionada '1"cnica lera a.vLdlt

ao ••rvldor que as.u. . os
••••i.t'nei••

encargo. de consultoria,

aa••seora._nto

I - tranapo8içAo e inclusão imediata do. servidor••
coa oa correspondente. cargos efetivo. para a nova aituaçio no
: a : ;:~rlo do primeiro PL do Nível, não ultrapassando ao Padrio

coai.. ionodo. de
Par'grafo dnico.
As
funçi5e.
conaultoria, ••••••or.mento e al.istlneia .io correlaeionada. ••
cOJlPetlnci.. da. unidade. adainiatrativ.. e lia atribuiçõ.. do
Riv.l, Ar... ou Eapeci..liaaçlo.

11 - reposicionamento,
••quint. distribuiçlo I

Art. 18. t: ved..da a d.Biqnaçlo d. s.rvidor p..r ..
exercer, conco1litante_nte maia de uu funçi.o coai•• ionad••

no mea., PL,

obaervadlll

a

• ) no Padrio da na 30, oa servidor•• que atenderem Ao
••colaridade de terceiro qrau Ou A habilitaçi.o leg.l~

b)
no
padrio
de
ntt.ro
posiciona40. no Pa4rlo d. n_ro 24 qu••

28,

oa

••rvidor••

1 - cClIIprovar.1l formaçio t'cnica ••pecializada d.
nIval _dia, d••de que po••uo maia de cinco ano. d. tesapo da
••rviço p6blico federal; ou

2 - po•• ulr.. comprovadamente . . ia de dez anDa de
t.1Ipo d• • •rviço p6blico f.d.ra1 ou ••col.rid..d. d. 2 0 grau.

Art. 19. Durante o e.tigio probat6rio, nenhua
••rvldor poderA .er d••ign.do para funçlo coai••ioneda, ...110 ....
car'ter d• •ubstituiçlo; excetuada a de b •••• or IAgialativo e a de
M •••• ar da Orçamento e Piacalizaç.lo Pinanceirlt, nos terMOS do
4ispo.to no art. 4" da Lei na 7.588, d. 12 de jan.iro d. 1987.
Art. 20. O Programa Peraanente de Treinamento e
oe••nvolviMnto, a que .e refere o Art. 47 da R.soluçAo nlil: 30, d.
1990, ••tobel.c.rll a fo""",çlio .. nivel d• • •peciali...çlio exigida
para o ace••o l. funçõe••

Art. 10. O 1ngre••o na Carreira dar-•• -i, na fOrM
do artigo 28 da lle.o1uçlo nO 30, de 1990, para posicionDMnto no
priaeiro Padrlo do primeiro PL do Hivel corre.pondente.

CAPíTULO III
~

Da. Vantagens de Natureza E.pecial
11. Para inqr•••o na CarreIra aeri exigida
fOrJllllçlio bAsic. . . .pecifica fixada n.. Re.o1uçlo que di.pu.er .obr.
cada Grupo ou Are. d. Elpecializaçio, ob••rvado o diaposto no art.
31 4 .. R••oluçlo nO 30, d. 1990.
Art.

Par6grafo l1nico. A R••oluçio d. que trata ••te
artigo di.pori .obre o. crit6rio. de su4ança d. Area d.
E.peci..U ...çlo.

Art. 21.
Eapeciali.açlo 6 o conjunto 4. conh.ci_ntoa adicionai. adquirido. pelo .ervidor a.trav's d. treinamento e
trabalho na CAraara dos Deputados ou de lua iniciativa, reconhecidos
:u r~:~ido. para o ex.rcleio de atividade. de determinado HIv.l

s: 18 O reconhecimento • "d._ia requisito. d.
bela Cc.) a corr••pondlnai. co. oa diverlol Nlvei. e
da Carreira, leria e.tabelecido. no prograaa Per-.n.nte de
Treina_nto e De.envolvimento;

Ar...

~~peciali.açio,

CAPíTULO II

Du Funçõe. Colli..10nad...

Art. 12. As funções co.iaaion..dll8 de direçlo,
chefia, conaultoria, assesaoramento e assiatência .io privativaa de
aervidor•• da Carreira, • os niveis retributivoa, na forma prevista
no art. 62, 5 lO, da Lei nO 8.112, de 11 de de.eJllbro de 1990, .10
eatabelecidos no Anexo 11 de_ta Reaoluçl.o.
P..rllgrafo
6nico.
M
atribuições
d....
funções
.comi••ionada. de direçlo, chefia, con.ultoria, .all8l1aOrAIMJnto e
.asiat.ncia ••rio fixada• •a reaoluçlo, ressalvado o di.posto no
art. 278 d.. 1I••0luçio n. 17, de 1989.
Art. 13. A funçlo cOJlio.ion..d. . .eri pree.nchida
_diante designaçio por Ace••o, oba.rvado. OI dIspositivos de.ta
R.aoluçAo, de.da que o .ervidora
I - obt.nh.. ..v..li..çlio curricular •
co_tiv.l co. a funçlo ....r .xercide;

funcional

11 - ..pr•••nt. c.pacUoçlo ou ••paciali.açlo
indiapenaiv.l ..o ex.rclcio d.. funçlo;

IIZ - e.teja posicionado . . IUval, PL, Are. ou
Zapeeiali.alilo corralacionadoa &. eecala de .funçaa. ou pollua
diplo. . de conclu.lo d. curlo d. nivel .uperior.
Art.
14. Silo regulaito. d. ..colaridad. para
provi_nto d. funçlio coai••ion..da, al6. do di.po.to no art. 20
de.t. ".oluçAo a
.
I - FunçAo COJtias.1onada d. Direçio, Consultoria

S 2. O Adicion..l d. X.peciaH.açlo .er' concedido .0
••rvidor que ..tingir o d6ciBlO Padrlo .. partir 40 .egundo PL do
• .1v.l • cOllpletltr cc. aproveitamento todo. o. ciclos do treina_nto
e obtiver avaliaçio funcional e. grau .uficiente estabelecido no
r.gulamento própr1o.
S 3" O Adicional de X.peciali."çlo .er' concedido . .
perc.ntu..l de 10\ (de. por c.nto) .obr. o valor do 61ti., Padrlo do
Ilhel •• que .ativ.r loc..Uudo o ••rvidor.

Art. 22. OUolificaçlo 6 o conjunto de conheci. .ntoa
adquirido. atr...... d....peri'nci.. profia.ional ••pecific.. n. C....r ..
do. Deputado. que habUitaa o ••rvidor ..o ....rcicio d. atividad••
. .i . COMplexa. na Carreira.
Art. 23. Ser' concedido o Adicion..1 d. OUalificaçlo
ao ••rvidor qu., apó. 25 (vint. e cinco) "no. d• • •rviço p6blico,
ou 15 (quin••) ..noa na C_r.. dos Deput..dos, ..tingir o álti.,
~:~:~on~~o:l;~aoNf,};'ld ;v.cada Mivel, b6Jl co~ ao. que e.tiver. .

S la O Adicion..l d. OU..lificaçio s.rA conc.dido no
perc.ntual d. 10\ (d•• por c.nto) .obr. o valor do 61tilOO Padrlo 40
JUvel •• que ••tiver localizado o .arvidor.
S 2. O reconheciMnto de qu.Uficaçlo, bo. ca.o ..
corre.pondlncia COla • coapl.xidad. de atividad• • • • •re. exercida.
pelo .ervidor, ••rlo eatabelecido. no Progr.... de Tretin&JMtnto e
De•• nvolviMnto.

• Aa •••• or...nto - MSa diploaa ou certificado da conclualo de cur.o

d. nlv.l auperior ou habilitaçio l.qal equivalente, correlacionadoa
•

Art. 24. Elo cuo d. "bilidad., o ••rvidor fari
ju. ao. adicionai. • ••• gurado. no H!vel,' incidindo o c61culo .obr.
o dlti.., P..drlio do 61 tiao PL do Hiv..l ..nt..rior.

..) Hiv.1 n.vado - RE. c.rtific"do d. conclu.lo
de
curso
d.
20
Gr..u
ou
habilitaçlo leg..l
..quival.nt.,
corr.lacionadas li 'r... d• •opeci..lizaçlo;

Parlqrafo 'Canico.
Pica a ••aqurada ao .ervidor
ocupant. do 6ltiJOO PL do Hiv.l qu... obtiv.r IOObilidad.,
1ndependente.-nt. do P.drio ocupado, a percepçlo e vantag•• de que
trata e.te artigo.

li ' r.... d•••peci..1i.açlo;

Msi.Unci••

11

J'unçlo

Coai••ion..d..

d.

Ch.fia

b) Hiv.l Ilédio - IlÍIa c.rtificado de conclu.lo
d. cur.o de la Gr..u ou habilitaçlo 1.q..l eguival.nt••

t6cnica••

Art. 25. Os adicionai. d. qua trat. . o ..rt. 2.5 d..
R••o1uçlo n" 30, da 1990, .ofr.rlo o. d••conto• • •tabelecido• • •
lei, nl.o .ervindo, entretanto, d. h••• de cAlculo para quai.quer
outr..
vantagens
e
••rio
incorporado.
ao.
provento.
da
..po••nt..dori...

Art. 16. A l'unçio Comi•• ionada Gerencial ••rA devida
ao .ervidor que a •• UIIa ancaryoI d. direçAa, supervi.lo, coordenaçio
ou ch.fi...

Art. 26. oa percentuai. referJ.doa no art. 25,
S
20, de R••oluçlio n" 30, d. 1990, incidirlo .obr. o valor do P..drlo
do IIlv.l ocupado pelo .ervidor, .. partir do ingre..o na Carr.ir...

Art. 15. As funçi5e. coai. .ionada. alo q.nnci..la •

lO

21960

Quinta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1993

--------------

Art. 27. Obeel.cielo o eliepo.to no ut. 13 eI.at.
1l••o1ut;lo, • a ••egurado ao ••rvidor polician.do 110 HIv.1 IV o
acr'.cJ..o d. remuneraç:lo corr••pondente ao PC-07, _ decorr'nc!. do
ex.releio efetivo
d.
taref..
d.
conlultor1a,
lupervi.io,
pl.n.j. . .nto ou in.trutori•••plic.nelo-•• o art. 62. S 2 0• eI. Lai
nO 8.112. eI. 11 \I' eI••'lIbro eI. 1990.
P.r6grafo 6nico. Ilxclu....- •• elo eli.po.to n••t • •rtiqo
~~.;::;;~or.. no exercleio de funçlo cOJllli •• lonoda ou d. cargo ••

S 1- Conaider. .-.e periodo. corrido., para o.
ef.lto. de.t. artigo, aquel.. contado. d. data a d.ta, __
qualqu.r ele<luçlo na. r ••peetiv.- cont.ga•.
S "2- Ser. reatabelecida a contão-- do int.r.tleio
co. o. efeitoa dela decorrent•• , • partir da data •• que •• tenha
v.rificado o .f••t ....nto do •• rvidor na hip6t... do
inci.o 11
d •• te
artigo,
quando, no prlMiro caao,
ficar apurada a
lmprocedancia da penalidade aplicada, coa a conaeqU.nte declaraçio
ele .ua nulidade., no ••qundo, • pena aplicada nio for maia grave
do que a advertência.

Art. 28. f devida aos aervidor•• da C&mara dOI
Deputado., lujeitol 8; jornada de trabalho de quarenta hor••
a.unatl, o aux11io-allmentaçlo a qUê se refere o art. 22 da Lei nD
8.460. eI. 17 eI•••t.JIlbro eI. 1992.

S 3* O cOaputo de cada interaticio começara.. no.
\p.ao. de int.rrupçlo ocorrida no. terwo. do ·c.put deste artigo, a
partir do dia IR de abril ou 1R de outubro aubaeqUent. l
reas.unqlo, desprezado o per10d0 anterior.

C1lPíTULO IV

Art. 37. A Proqr••• io, a Elevaçio e a Hobilidade
••rio efetivadas -.diante portaria .inqular ou col.ti~a do DlretorGeral e seus efeitos financ.iro. vigorario, re.pectivamente, a
p.rtir da publicaçlo.

00 Desenvolvimento Funcional
~r-•• -A porl

Art.

29.

O desenvolvimento

funcional

nll. Carreira

lO

Art. 38. ser' declarado s •• efeito o ato que houver
concedido o dea.nvolvI.nto indevid....nt., SeJI que, salvo il1cito
.dm1niatrativo, dia.o decorra qualquer Onu. para o beneficiAria.

I - Progr8sllo;

Art.

11 - Elevação;

39.

ser' considerado, para todo. oa efeIto.,

-co.:) a. t:-ive••e obtido progre.sio. .levac;io ou »obilidade que lhe
caiba, o .ervidor que .e apoa.nt.r ou falecer ••JI. hAver .ido

UI - Hobilidade;

expedido o correspendente ato.

IV - Acellao.
Art .. 30. Progre••ão , o avanço do aervidor, a ceda
do.. me•• a, contado. da data do axerclcio, para
o Padrio
aub••qUent. do melJlO Nivel e PL e ocorrer' sempre nA Ar.a de
r.:apeeializaçlo
••
que
o
.ervidor
••tiver
localilado.
independentemente daa outraa formal de de.envolvirnento~

D•• Diapo.iç6e. Flnai• • Tr.n.lt6ri'.

S l- - Mio ocorrer' Progreaalo a., no per10d0
aquiaitivo do direito, o ••rvidor nlo obtiver evaliaçlo funcional
.atilfatória, nOI t.~. d. regulamento próprio;

Art. 40. A reauneraçio _n•• l do ••rvidor da Claara
elo. Deput.do. t.ra cc.o lillJ.t. a6xiao o. valor.. perc.biclo. COIlO
re.>n.r.çlo no ".110 per1D<1o • • • • •p6cl• • • qualqu.r titulo, por
Daput.cIo Fecler.l.

S 20 - P.rderA o elireito li progr•••lo r.f.r.nt. '0
per10d0 .qui.itivo O ••rvielor qu••
.ofr.r

vencu.ento. ;

II

.u.pen.lo

afa.t.r.....

do

eliaciplin.r
••rviço,

elevielUlltnt.

coa

perda

d.

UI - tiver afutamento em que o taaPo ele ••rviço
•• ja contado apena. para apo••ntadoria, exc.tuada a licença para
tratamento de .aOde;
IV - .ofr.r pri.io decorrente d. <i.cialio judicial.

S 3D A perde do direito l progre••60 ocorrerA meBmo

que a au.penalo tenha aido convertida e. IlUlta.

Art. 31. Mio concorrerA A elevac;lo do que trata o
art. 39 ela R...oluçlo nO 30. ele 1990. o ••rvielor impedido ele
participar eI. progr.aalo.
Art. 32. Após a illplantaçlo do Plano eI. Carreira, o.
••rvidor.1 policionado. no prirneiro PL do Hlv.l a6 concorreria l
II.vac;ao ae po•• ulr•• a eacoleridade exigida par. o Nível.

,

Art. 33. 86 pocIer6 concorrer li IIObilidad", o ouvidor
po.icionaelo no 111tilllO Padrlo do 61 tilllO PL elo Nível. eleodo que
cwaprldo o inter.tlclo de S(cinco) anos, no N1vel.

Par6.grafo tinico. Na hip6te.e ele Mobilidode. o
a.rvidor .era. pc. ieionado, S8J1pre quel" po•• ivel, .JD padrio de
vencimento
imediatamente superior ao vencimento
até então
percebielo.
Art. 34. O servidor- afastado para o exercício d.
aandato .letivo ou r.quisitado para outro 6rgio p6blico nlo
concorrerA ao d....nvolvi_nto funcional, ainda que optante pela
remuneraçlo do cargo .fetivo.
I

I
ano. no PL.

Art. 35. O int.r.tido para elQvaçlio li de

.2

(doi.)

Art. 36. O inter.ticio ••rI cOllputaelo 010 pedoclo.
corrido., con.ic1erando-•• int.rrollpido no. ..guinte. ca.o. t
I - ata.t...nto co. perda de vencl. .nto;
II - .u.penalo di.ciplin.r ou pr.v.ntiva;
UI - .f••t ...nto e", que o t.1Zpo de .erviço .eja
contado apena. para apoa.ntadoria, excetuada • licença para
trat. . .nto de aa\1d.;
~IV - pri.lo elecorr.nt. d. elecl.lo juelici.!.

CAPíTULO

V

Art. 41. A r.laçAo de valor.. .ntr. a" aaior •
Mnor reJlUneraçio dos a.rvidores obedec.r' aa a.quint•• noraa.1

a

I - o valor do . .lor vencs.-nto bA.ico nlo poderA
••r .uperior a vinte v•••• o _nor venct-nto Waico.
11 - • • 0 . . da. vantaqens percebida. pelo ••rvidor
nlo poder' exceder a du.. vez.. o valor do -aior venci. .nto bA.ico
peraitido co*» teto no. t.raoa do incl.o anterior, excluidost

a)
b)
c)
d)
.)
f)

.al6rio-funis;
eli6ria.;
ajuda de custo e. razio d. audanc;a d. do.icllio;
ind.ni.açio de tran.port.;
adicional ou gratificaçl.o de teço de ••rviço;
gratificaçio ou aelicional natalino.;
q)
.bono pecuni6rio, auxilio ou adicional de
nataliclael• • ele fun.ral;
.
h) aelicional ela féria.;
i)
.eliciona!
pela
pr••t.çlo
ele
.erviço.
.xtraordin6rio.;
1) adicional noturno;
1) gratificaçio previ.ta no .rt. 62 ela Lei nO 8.112.
de 11 eI. elezellbro d. 199 OI
Ja) vàntag.n. incorpor4vei8 das parcelas de quintoa.
Art. 42. nenhua .ervidor receber"-, a titulo de
v.nci_nto, import.&ncia inferior ao BalAria a1niatJ.

Art. 43. A 118•• baixar6 r.gul....nto ele.tinaelo •
••tabalecer regras co.uns a08 concur.o. ptabllco. para ingresso na
Carreira.

Art. 44. o. int.9unt.. eI. C.rr.lr. cuaprirlo
horlrio ele tr.balho de 40 (qu.renta) hora. • ....n.i.. coa int.gral
eI.elic.çlo .0 eI'.'lIp8nho eI.. .tribuiç6e. que lh.. ..jaa iner.nt•••
r.••• lv.elo. o. c ••o•••pacificaelo••• 1.gl.l.çlo própri••

P.r6gr.fo 6nico. A Me•• eI. C_r. pocI.r6 ••tabelec.r.
jornada diver.a da . .ncionad. ne.te .rtigo, tendo em viata a
paturesa e .a peculia-ridade. da. atribuiç6e. e tarefas cometidas
ao. ..rviclore••
Art. 45. Fie. . o• •ervldor•• inativo. diapen.aelo. eI.
apre••ntaçlo do docuaento cOllprobat6rio de .acolarldade a que ••
r.f.r. o .rt. 56 de Re.oluçio nO 30. eI. 1990.

a

Art.
U.
ve<l.ela a
lotaçlio ele .ervielore.
int.gr.nt.. de Carreira . . órglo. cuj.. ativielaaa. nio guarel...
corr.1.çlo coa .u. ir.a de •• peei.li.açio.

Parlqrafo 4n1co. A lotaçio •• d••acordo co. o
di.po8to no artigo ~rta a .uapenslo da perc.pçAo do adicional de
.apeciallzaçio do ••rvidor enquanto durar.

Outubro de 1993
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Art. 47. O. .ervidore. do Quadro da Pe. .cal da
C....
dOI Deputilldol ••tlo obrigado. a coaparecer e • ~raanec::.r _
••rviço durante "I lea.ões extraordlnAri.. da C....r. dOI Deputado.
• a •••••oe. do Congre••o Hacional.
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Art. 55. Da atuai. cargo. do Grupo-Direçlio e
b.e••or. . .nto Superiore.
e a. l'unçõaa Gratificada. fie. .
transforaados •• Punçõe. Co.I•• ionada., ap1icando-.e-Ihe. a tabela
de reauneraçio con.tante do Anexo 11, a.segurada a contage. do
tellpO no , <ercIcio do earqo ou funçAo para os efeito. do art. 62, S
2", da IA. nO 8.112, da 1990.

Art. 48. &. nenhuaa hipóte•• o ••rvidor incluldo na

Carreira poder' perceber vencl1Mtnto inferior ao pago n& lituac;lo
anterior; no cala de cOlllpatibiliaaçl.o, • diferença •• r' paga •
titulo de vantA'lea pe.aoal, nOll'linal. .nte identificada, a ••r
ablorvld. na pri. .ira progr•••io verificada.
Par6.9rafo 4n1co. A vantag•• pea.oal a que •• refere
••te artigo incorpora-a.. aOI veneiJDentol, inclusive para efeito de
apo••ntadoria, e ••ri inclulda na baa. de c'1cu10 de adicionai...
gratit1caç6e. .. contribuiçõe. previdencilria. incidindo .obre ela
OI reajuste••• lariail.

par'grafo 11nlcoa Exclue~-.e da transfor-açlo d. qua
trata aat. arti90 oa cargoa a. comi••Ao d.e racrut. . .nto AJaPlo do.
Gabinete. de Membro. da Mesa, Suplente., Liderança. e Bloco.
Partid4rio., Gabinete. Admini.trativo., A8sa••or•• das Comis.õe.
T6cnica. A, quando o titular deixar de optar por integrar a
C~rr.ira, oa de Aaae•• or Legialativo e Asse••or da Orçaaento e
FilSc~lizBc;io FinanceirA.
Art. 56a Ma tran.po.lçlo referida no arta 51,
obedecar-••- ' • corr.laçAo ••tabelacida no Anexo lI, procedendo-••
A apostila do. r ••pectivo. titulo••

Art. 49. Na illlplantaçio d. Carreira, fica di.pena.da
a eapecificidade de fonoaçio previna no art. ll.

P.r.tllrafo
6nlcoa
M
Funçõe.
Gratificadaa
corr••pondente.... Encarraqedoriaa ficam extinta. a partir da data
de viglnda de.ta Ile.olu~lio.

S 1" A inclu.lio a que .e refere o inciao I do art.
5' da Ra.olUílO n. 30, de 1990, far-••-6 na Ar•• a que corr••ponder
o cargo atua . .nta ocupado.

Art. 57 ~ Os cargos isolado. de que trata o art. 6Q
da R••oluçAo nlt 30, de 1990, .erAo objeto de R&Boluçio.

S 2" ~ara efeito do dispo.to no perigrafo anterior,
a correl.çlio la atribuiç6e. do atual 6rglio de lotaçlio .eri
anali••da e aplicada quando nec•••Ario.
Art. 50. Para fina do di.po.to no n- 1 da alIne. -belo inciao 11 do art. 9-, con.lder. .- •• cc., t6enico•••peeialit:adoe
de nivel l16diOf
I - o. ocupante. da Categoria Funcional de Agente de
Serviço. Legislativo..
a) ir.a de .apeeialhaçlio de serviço. para.cUco••
Auxillar de Inferaag••, '1'6cnico de Ge.ao, 'l'6cnlco de Laborat6rlo,
b) lirea da
Marceneiro e Pedreiro;

Serviço.

da

Arquitetura

e

Art. 58. A Ca..ra do. oeput..do. . .nt.r' na Ar•• d.
recur.o. huu.noa Centro de Foru.çio, Train_nto e Aperfeiçoal'Dltnto
do. servidora., . . ~lde adequado a ••rvir da auporte bAaico l
conaolidaçlo a.o da••nvolviBento do Plano de Carreira.

Art. 59. O parllgrafo IInico do art. 6" da Re.oluçlio
nt 30, de 1990, pa••• a vigorar coa. aeguin'ta redaçio r

·Art. '" •••••••••••••••.••••••.•.••••.•••.•••••••••••••••.••
Par'qrafo 6nico. O quadro de pe•• oal podar' contar cargo.
i.olados da provt..anto efetivo nec••airio. ao da.empenho d.
atiyidad.. específica., ob.arvando o reerutaMnto atrav.. d.
concurso p6blico a •

Ilngenharia.

c) irea de serviço. Il.peciais. Illetricista, Operador de
Ar
Condicionado,
Agente
OperacionAl de
hlacOltUnlcaçOe.
a
Illetricidada e Agente de TelecotllUnicaç6e. e Illetricidada;
d) lirea da Serviço. da Coaunicaç6e. e Inforaaç6e••
Locutor, T6cnieo de Soa, Operador ct.. soa, Fot6grafo, 'r6cnlco de
Telefonia, Tal_foniata, Agente de Tel.cOJIUnicaçOea a Eletricidade,
Aqente Operacional d. Tel.co.unicaç6e. e Illetricidade;

11 - o. ocupante. da. Categoria. I'uncionaia de Operador
d. Hiquina., Operador de Audiovi.ual, Aq.nta da Encadernaçlo e
DouraçAo • Agante da Cona.rvaçAo e ae.tauraçio;
111 - o. ocupantea da Categoria Funcional de Mal.tenta
Administrativo.
Arta
51.
Para efeito da pr~ira etapa da
lçlant.ç:io do Plano, con.idera-• • •SIlO Padrio aqua1. que, na nova
e.cal. à
PAdrõe., tenM valor igualou" nlo o havendo,
imediatamente .uperior ao do venci. .nto percebido pelo .ervidor na
aituaçlo anterior.
Par6grafo IInico. Na priAeira aplica~lio da Mobilidade
e que .a refere o arta 33, poderA aer conaiderado, para cOllple. .nto
do interltlcio o tempo dtt •• rVlço prestado l Clura doa Deputado.
de.de que comprovada •••colaridade exigida.
Art. 52. )Ia ••gunda etape de illp1&ntaçlio do Plano, e
tran.po.içio • inclu.lio do. . . .rvidor•• ocupant•• do 1I1tillO padrio
do 1I1t1llO PL do Nivel III dar-.e-i no lIivel IV, da.da que po••ua
a.colaridade de 3" grau ou h..bilitaçlio legal equivalente exigida
:::r;o~ :V~190~ atendido. o. requiaito. in.tituldo. pela Ile.oluçio

lle.olu~lo

Art. 60. Ilt-. . . . .eguint. r.daçlio ao art.
n. 30 da 1990.

41 da

Mobilidade 6 a pe. .ag_ do .arvidor para Hivel
qrau de e.colaridade uia elavado, dapoia de
o. requisito. d. poaicio.......nto no 1I1t1llO padrlio
1I1t1llO PL do lIivel e do corre.pondent. inter.ticio,

·Art.

41.

~i.to, da
p~nchido.

•

llAdiant. procediAento que .e inicia co. o cUllpriAento Ce
progr..... de treinaaanto • aperfeiço. . .nto previst:'O no Plano
Peraanente da Capacitaçio l'uncional, COlO a distr1buiçio da
. .t6ria. e •• hora.-aula indi.pan.lvel., e • aproYaçlo _
concurso int.rno, cOJIpr. .ndido da prova•••crit... f:OIIpAtlv.is
cc::. a noTa graduaçlo.·
Art a 61. Para 08 efeito. da aplicalilo do di.poato no
art. 192 da Lei n" 8.112, de 1990, o. Hlveia I, II e III ••rlo
con.tltuldo. por três conjunto. de cinco padrõea cada ma.

Art. 62 Fic. . convalidado. todo. o. ato. de Me••
relativo. • aplicaçlo ou adequaçio • Camara do. Deputados da. le1.
de r.gul....nt.çlo da iaonoaia .alaria1 prevista no 50 1- do art. 39
da con.tituiçlio Federal.

Art. 63. Ilata R•• oluçlio entra . . vigor na data de
.ua publicaçio.

Art. 64. Revog. .-.e o art. 43 da Ileloluçlo n. 30, de
1990, e d _ i . di.po.iç6e. . . contririo.

llrt. 53. Cabe. i Me.. a daaignaçio pera a. funç6e.
cOJli.aionad.. e a exped.içio do. ato. relativo. aoa Adicionai. de
Il.pecializaçlio e Qualif1caçio.

Art.
54.
A cont..g.... do int.ratlcio,
ap6.
iaplantaçlo da Carreira, cOJMIçar6 no dia 18 do aa9\1ndo
.ubleqUente :. vig'ncia de.ta Reaoluçioa

"aa

C_ra do.

ellbro da 1992

21962
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NO 3D. DE 1990

SClbre

o Plano de

Carre j ra dos servi dores
CáMar-a

ClUtras

dos

Depu1:aâDS

prov i dénci 2S.

da

e áã

CAPiTULO I
Das Disposições Prel iainzres
Ar~.

,-

~s

te~mos 00

art.

51. inc::isG iV. aa ConsTi~UlçãO
Fede:-a~.
1'icz ins"tituioc o
Plano oe carrelr~ ~s se~viOQ
res aa CáIlliS~a oos Deputàdos.

Art. 2 s O Plano de carreira
visa a p-over a Cámare OOS DeputadOs ae uma eSTrUTura de
carreIra organlzaaa com ODse-vinc::ia oos segtnntes pr-ulCip'Íos fundaJaenTéns:
I - atendimento às necessida-·
aes de oeSerl!QeF1l'lO das funções
'Ínsti-::UCI0021S oe f-o,-.a a~la

e abrangente;
I I -

nente

aoação oe SI S 'te.a penede capacItação;

111 - reeonheCi~'to 00 lllérito f~ional através de crItérios que p~oPOrCl0nell: 19ualàaoe de-oportur.ldaoes proflsslOna 'Í s
e va 1 o~ i zação oos recu~
50S -...anos.

Art.

3~
O Plano de car~eira
expressar o atel1ch-ento
às seguIntes funções:

deVe

I
assessora-ento administrativo ã Mesa.
lloeranc;as.
diretorias e dePartaMentos;
11 - assessoramen-::o juridlco
à aa-inlst~ação;

!II
ate r 1(Umento nas áreas
saúde. aSSIstência sacia'.
transpOrte. ins~alaçôes. e~l
pamenTOS. ocuPação e allOien':~
çãc oe espaço físico e serviços ge~als;
de

IV - conSultoria e assessora-enTO legislativo e orçamentário;
V - divulgação e relações públIcas;

Vi
e 1aooração ou gestãe e
controle or~men-::Zrio. financeiro. con-::aol1. de audItorIa.
operacional. ~Terial e patri8Or nal;

VII -

elabOração leolsla-::iva;

VIII - ges~áo a~inistr2tlva.
envolvenae par~e process~l.
apl icaçáo de nones e gerência
oe reoJ:-SOS hUnõanos. IDater-i~l
e patri.c,:no. Inf'ormã':lC2 e
_organ Ização e IDétodos;

IX - pesQUiS2. processalllento.
a..-.azenamento e recuperação de
doculIIentos e í nf-onaaçóes ;

X - registro taQlngráfico
de!)ates;

de
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vencimentos e vantagens de determlnadO grupo proflSSlonal
ou de atividades. organlzedo
em níveis de escolaridade e em
estágios de comolexldace e retribuição crescentes. a serem
percorrldos por seus integrantes. nos termos dos regulamentos próprios.

XI - pol;cia aasinis'tra'tiva e
JudlClár12 ae ea-petência da
casa. segurança de au1:0r-1 aai Art .
11.
Nível é a divisão
oes. servidOr-es E oe
benS
básica da carrelra correlaclopa'tri.".ials.
nada à escolaridade lndlspens8vel ao 'deSelTlDenho das atTvlCApiTULO 11
dades Que lne são lnerentes.
Do ~ de Pessoal
Art. 12. Área é o conJunto de
Art. .c a O Quad~o de Pessoa 1 atividades proflssionalS lnda eã.aara cios
Deputados co-- ter-relaCIonadas. cUJo exercípreel'lóe a ca~rei ~a. os cargos clo'conflgu r a o atendImento a
função. pOdendo subdiDe provImento efe1:1VC e os oe uma
pr-ovinento e- cO"lssáo e as Vidir-se em especialIdades.
funções comi S5 I onaaas.
Art. 13. Padrão é a pOSIção
Art. 55 Cargo públICO é a u- do Servldor na escala de venn;caoe básica 00 ouacro de cimentos da carreira.
pessozl. re..me~aoc peles cofres pÚDlicos. cuJc prcvl~~r.to ~rt. 1A. PL é o conJunto de
lnc:lvloualIZi!! ao seu OCU:::lant:e paorões no Qual o serVldor é
as a~ribUlções e ve~lmen~os POSlClonaOO e~ função da Qualificação e da capacitação Que
oe sua poslçáe na carretra.
detenha.
OU. se 1'20 in-:eg-aoc
eeca~
rei:-a. oetenalna as atríCUIArt. 15. A Câmara dos Deputaçôes e os vencl~ntos a ~
dos disporá. para execução de
faz jus.
suas funções lnstituclonalS.
Ar't. 6" O D~eend'1.illlent:o dos de carreIra estruturaOa em:
=argos oe prOVIMento efe-:lvo
I
níveis de atividades.
aar-se-á. exclus! Vill'lIeOtE:. par cujo
grau oe complexloaoe eshabi 1 .. tadOS.ea;. ccmcurso püteJa correlaClonado à escolabllCO.
rIdade. formação. capacItação
Parágrafo (:"ico. O Ouao..o de e especialIzação;
Pessoa 1 poderá cont:e!'" carg::>s
11 - funções comissionadas e
IsciadOs oe prOYlNenLC e~eL1VO
necessá,...,oS ao ceseeoenno oe cargos em comissão prlvatlvos.
atIVIdaDeS especifIcas. ocse""Art. 16. As funções comissiovandO. prioritarlamente. o renadas e os cargos em comlssào
crutamento dentre serVlocres prlvatlvos
integrarão o slste~ ca~reira_
ma de carreira por nível e
PL
Art. 75. Os cargos _ comi ssão na forma de resolução própria.
oestinan:-se ao 2ten:n:Den-:o oe
Art. 17. Os níveis de ativiatIvIdades QUe DO~ sua N!!tureza exij~ o critério aa con- dades da carreira serão integrados
pelas áreas:
fIança para seu prOYiDe~-:o.
I - assistêncla social, saúde
Art. e5. AS funções CQmlSS'Onaoc!s são priva':IV2S dos· ocu- e mediCIna do trabalho;
pantes de' cargos efetivos e
II - auditoria;
deStina_se às a;:lvlàaCJeS oe
direcão. assesso~aNento e êSIII I divulgação e re"ações
sistencla e- tOOO5 os nivels. públ
\cas;
Arl:. 9- As vantagens de· na-:uIV - documentação. peSQuisa e
reza eSPeCIal caraCTerIzam-se informação;
COI.:
reconhecimento ao mé~l TO
Ob"tlOO elII deCO~réncla dOS proV - elaboração legislativa;
cessos de esoeclallzaçáo e de
~ 1i., i cac;áo a. que se
SUbme"ta
VI - gestão de recursos humao sepvldor. bem como do grau nos. materiais. patrlmonials.
de complexldade das respectl- financeIros. orçamentárIOS. de
vaS etribUlções.
iryformética e organização •
metodos.
SEçl0 I

Da Carreira
Art. 10. Carrelre funcional é
o plano geral de etribUlçÕes.

VII - instalaç6es. eQuipamentos. ocup~ção e ambientação do
espaço flSICO. transporte e
servIços gerals;
VIII - policia e segurança:
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IX - registro taQu1gréf1CO de lores e escalas serão ftKados
decates.
em resolução.
Art. 2A. A função com1ssionaseçÃo II
da será preench1aa com observância do d1SPOStO nesta resoDos Cargos em Comi ssio
luçio e dos critértos e reaU1a
serem fixados em
Art. 18. Os cargos em comis- sites
são da Câmara dOS Deputados reso'ução:
são:
I
de provlmento privativo
de servldores d~ Câmera dOs
Deputados e:

SEÇÃO IV
Das Vantagens de
Natureza Especial

11 - de recrutamento amplo.

Art. 19. A Cãmara doS Deputados disporá. em seu Quadro
depPessoal. de cargos em com1ssão de d1reção. assessoramento e asslsténcia em escalas. QUant1tatlvos e valores
de
retribuiçâo
fixados em
reSolução.
ParágrafO único. Os cargos em
comissão de d1reção. assessoramento e assistênC1a 1ntegrantes da carreira são privatlVOS de servidores efetivos
da Câmara dos Deputados. ressalvado o disposto no art. 70.
Art. 20. São de recrutamento
amplo os cargos em comlssão
integrantes da lotação de gab1netes; de livre escolha de
seus tltulares. a serem def1nidos em resolução.
Art. '-1. Os critérios de provimento e QUalificaçio. a lotação e classificaçao dos cargos de provlmento em comissão
serão objeto de resolução.
SEÇÃO UI
Das Funções Comissionadas
Art. 22. Função comlssionada
é o conjunto de direitos. responsabilidades e atribuições
adiciona1s privativas do servidor ocupante de cargo efetivo, em caráter transitórlo e
de confiança, através de deslgnação por acesso da autorldade competente.
§ 1 A As funções comissionadas

comportarão atividades de dtreção. chefia. assessoramento
e assistência. co~relacionadas
com os níveis de carrelra.

t 2& O preenchimento de funçao comissionada para o exercício de ativ1dades de assessoramento
legislativo
e
orçamenterio. far-se-e. some~
te com os servidores de Que
trata o parágrafo único do
.rt. 28.
Art. 23. A C6mara doS Deputadisporá. em seu Quadro ae
oesso.l, de funções com1ssionadas cujos Quantitattvos. ve~os
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Art. 2S. Ficam instituidas as
seguintes vantagens de natureza especial, CUloS crlte~10S
de concessão serao deflnidos
em regulamento próprlO:

SEÇÃO 11
Do Jngr-esso

Art. 28. O ingresso na carreire fer-se-é, exclUSivamente, através de concurso público pare prOVimento de cargos
efetivos.
Parágrafo único. O ingresso
na carreIra pera exerC;ClO das
etividades de assessoramento
'egislattvo
e
orçamentarto
dar-se-á, igualmente, atraves
de concurso pÚbltco.
SEÇÃO II I
Do COncurso Púb1 i co

Art. 29. O concurso públiCO,
acessível ~Queles aue atendam
ção;
aos reQuisltos flxados em edita'. será re~lizaao em "duas
Adicional de Qua1iflca- etapas distlrnas. amDas el1miII
natórias, a prtmelra. de proção;
vas ,lJu provas e t i tu 1 os. e a
segun~a, de programas de
for111
~~ão
para o e~erciClO das aD
§ 1 As vantagens dos inc1sos ~ldades na area ou espeI e 11 são devtdaS ao SerV100r cia'tzação.
aprovado em processos ae trel. ~
.
namento -, e
aperfei çoamento Art." 3
Somente podere hav~r
específicos.
" autortza io para concurso pu"blíco Quanao convocaaos toaós
§ 2~ A vantagem do inc1So 111 os aprovaoos em processo idênserá concedida aos serv1dores tíco. ressalvada a extinção do
em" razão do. grau de comolex1- prazo de valiaaae.
dade das atributcões oa carretra. InCldindo soere o ven- Art. 31. São reQuisitos de
clmento. nos segulntes per- escolaridade para inscrição em
centuals:
concurso públiCO:
I -

AdiClona' de

Espec~liza-

curso de graduaçio de
I
22% (vinte e dois por I
terceiro grau completo e recocento) para o PL-1;
nheCido ou haoilitação legal
11
2% (dois por cento) de eQutvalente, pe~e o.Ntvel III:
acréscimo
a
cada
Pl
subséQüente.
até
o limlte 11 - segundo grau completo ou
técnl co
eQu i va lente.
máximo de 40% (Quarenta por curso
para o Nível 11:
cento) .
__I I I - - prlmeiro arau, para o
Nível I.
Parégrafo

CAPÍTULO 111

Do Processo Seletivo
SEÇÃO I
Dtspostçõe$ Gerais

único. Além de eso edttal poderá
estabelecer reQuisitos referentes ~ experiênCl~ e reglstro
profissional especiflco
para determlnada área e ou
especialização.
co'a~ldade.

Art. 32. O programa de capecitação lntegrante da segunda
Art.
26.
Entendem-se c,?mo etape
do processo seletivo
proces~o" seletivo
as
açoes será estruturado para atender
nece5sarlas ao recrutamento e aos objetivos de:
seleção. de forma competltltva, dos cand1catos maIs capa- I - afertr a aptidão e o pocitados
para
ingreSSo"
na tencial do candtdato para o
carreIra.
exerelcio daS atividades da
" área ou espectalização;
Art. 27. O processo selet,vo
para ingresso realizar-se-á de 11 - avaliar os aspectos de
acordo co~ a rotatividaoe fun- desempenhO
e
comportamento
cional, exist~nçia de vagas e funcional;
atendimento a força de trabalhO necessário ao desenv91vt- 111 - suplementar. transmimenta de determ1nada funcao.
ti,. conhecimentos, t'cniea~,·

·métodOS

e

nab i 1 ; dades

Art. 39. Elevação é a passagem do servidor de um PL para
o se~uinte. do mesmo nfvel~ no
Art.
33. Serio convocados padrao imediatamente superlo r .
para matrícula no programa de
capacitação os candldatos aprovados e classificados de § 1 8 A .1evaçio ocorrerá na
acordo
com
as vagas ofe- mesma área ou aspecialização;
recidas.
.
§ 2 8 A elevaçio com mudança
Parágrafo único. Durante o de especializaçao dependerá de
período de capacltação.
os formação proflssional e avacandldatos farão JUS a retri- liação de desempenho satisfabuição a ser estabelecida no tór1a. devendo o servldor conregulamento do curso e divul- tar. no mínlmo. ClncO anos de
ga~a no
edital, salvo opção efetivo exercício na Câmara
pelo venCimento ou remuneração dos Deputados.
do órgão ou entidade de origem. conforme disposto em le- § 3~ O interstício pare a egislação própri~.
levação é de 2 (dois) anos.

~ciflcas.
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CAPíTULO ·V

es-

Da Capacitaçio COntinuada
Art. 46. A formação e o desenvolvimento proflSSlonal dos
servidores da Câmara dos Deputados constltuem conslderaçO!s.
essenClalS para a consolldaçao
do Pleno de carreIra De que
trate esta Resolução.
Art.

.7. Para atender eo de-

senvolv1~nto dos recursos hu~nos e conseqüe"~e aume"~o da
eflct~ncla e eficácia
organi-

zacional
e funclonal, flca
criado o Programa Perw.anente
de Treinamento e Desenvolvi-.ento. a ser dtsctpllnado efll
regulelllento.

§ 4 8 Para habilitar-se e el~
vação, deverá o servidor con- Art. ~8. O desenvolvimento
cluir.
com
aproveltamento. proft~slonal dos
servidores
programa
de
treinamento ~ar-se-é na carreira. pOr niespecíflco.
vei e PL. ~rea ou especia11zação. direção. assessoramento e
Art. 35. Após a nomeacão e Art. 40. O processo de eleva- essistincla.
poSSe o funcion~rio cumprirá ção será realizadO anualmente.
estáglo probatório.
no segundo se~estre.
Art . •9. Os cursos do Prograara Permanente de Trel namento e
Art. 41. Mobilidade é a pas- Desenvolvlmento serão aomlnlsCAPÍTULO IV
segem do Serv1dor para nível trados pelo órgão central ao
Do Desenvolvimento Funcional 'med1ato. de ~rau de escolari- sistema oe recu~sos hUmanos da
dade mais elevado. após apro- ci~ra dos Deoutados e. supleArt. 36. O desenvolvimentc vação em processo de trelna- tivamente ~lnlstrados pOr en'unClonai. instõtuído no Pleno mento
e
aperfeiçoemento tidaoes exterM2S. através de
ue Carrelra. perm1te ao serv,- específlcos.
convênios e contratos. ou por
d"'''' a maxlmlzação da sua poprofissiona1s de reconheClda
t ncial1daoe e o conseqüente Art.
42.
A
mobilldade ee-peténcta.
r :onheC1mento do mér1to pele ocorrerá anualmente, na mesma
'
aomlnlstração. no exercíclO de ~rea ou especlallzação. eXlgl·, Art. se. O Ato da Mesa QUe
cargo efet1vo ou e~ comlssão. do o lnterstício de 2 (dols),regulamentar o Programa Permeou no desempenho de funções anos.
,nente De ireinamento e Desencomissionadas.'
.volvimento flxa r á. dentro ou·
§ 1~ A mo~ilidade co~ mudança tros. crltérios e procedimenArt. 37. O desenvolvimento de ~rea ou especialização so- tos sobre:
mente
poderá efetivar-se nOi
funcional na carreira- far-seinteresse da aomlnlstração e : - pré-requisitos para paré por:
desoe Que o servidor comprove tlcipaçâo nos cursos;
possuir a escolarldade e for-,
_
I - progresslo:
ma;ão
técn1c~
espec,al,zada, II - inscriçóes:
eXlgida em regulamento e con-,
11 - elevação; .
tar. pelo menos. Clnco anos de 111 - sistemá~iC2 de avaliaefetlvo exercício na Câmara çio do acomoanha~nto.. aproIII - mobilidade;
aos Deputados.
veitame~t~ e
lntegraçao nas
atIvidades de treinamento;
IV - acesso.
§ 2 8 A passagem para o Nível
dar-se-á. ex- IV
avaliação. no ambiente
Paré~rafo único. As condições IV da carre1ra
e crltérlOS de participação ne clusivamente. por mobilidaOe. de trabalho. da aplicação dos
conheCimentos adquiridos;
progressão. elevação. mooilidaoe e acesso se~ão deflnidos Art. 43. Serão' reservadas.
em regulamente. observadoS os para mobilidade funClon~l. me- V - perf i 1 e norlll2lS par21 sedispositivos desta Resolução. taoe das vagas de lotação e- .J6ção de instrutores e pa:-tiXlstentes nos padrões 1nlClalS cipantes;
Art. 38. Progressão é o avan- de cada níve 1 .
ço do servidor. a cada coze
VI - reSpOnsabilidadeS da admeses. contados da data da Art. 44. Somente concorrerão minis~ração. oos ins~rutores e
posse.
para
o
padrão aos processos de progressão. participantes;
subseQüente do mesmo nível e elevação e mobilidade os serPL.
vidores que obt1verem na ava- VII - remuneração por encarliação funcional pontuação mí- gos de curso, como instru~or:
§ 1 8 A progressáo ocorrerá na n1ma a ser estabelecida·em ato
área ou especialização em Que regulamentar.
VIII - afastamento pare estuo servidor est1ver localizado.
do no Pais ou no es~rangeiro a
Art. 45. Acesso é a ln~esti- per~icipaçio em congressos e
§ 2 A A progressão poderá ser dura do servldor em funçao co- outros eventos
relaclonados
retardada se o serviaor incor- mlssionada. de acordo com os coas
atribuições
da
rer em penalidade definida em critérios estabelecidos na Se- carreira.
eto reQulamentar e obtiver A a _ ção III do Capítulo 11.
Art. 51. A chefia imediata do
valiàçao
ae
desempenho
servidor é respOnsável. subsiinsatisfatÓrla.
Art. 34. Concluída a segunda
etapa, OS candidatos aprovados
serão nomeados segundo a class1ficação flnal e o número de
vagas.
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diariaMente. Dela execução CIO II
identi'ficação da necesProgralll8 Per_nente de Trelna- sidade de treinalJlento:
-ento e nesenvolvi-ento. atraVés de:
lU - ajustamento do servidor
•
.
ao deseq1enho de 'funç6es e aI - diagnostico de nec:essida-tividades·
dII dII treHaa-ento;
•
IV - identif'ic:aç.io • correção
11 - def1tliÇão de currfculos. de de'ficténcias no processo
.horjrios e periodOS de treina- seletivo;
.ento;
V - redefinição das atribUi111 - indicação de servidores ç6es da Ç'il>.·f,~ir~;
• ser_ sUl:JlDetldos a tr.1na_nto;
VI i dent t'f i cação dos~
IV
avaliação. em serviço. bl.-.as de relacionaMento indos resu 1 tados oot i dos
nos terpessoa 1 ;
programas de treina-.nto.
VII - aper'feiçoa-ento gerenParágra'fo único. É da respon- cial e organizacional;
sabi 11dade da che~ia illlediata
planej21ras necessIdades de VIII - reduÇão ele distorç6es
força de trabalhO de sua uni- 'funcionais;
dade administrativa. vedada a
IX - all-entaçáo de outros
alegação de necessidade
de sUbsist.-es
de recursos huserv1ço vlsando e i~ir a IlIanos.
participação dO servidOr nas
atividades. de 1:reiNllllerlto. a
Paráwafo único. O sistema a
serem realizaoas. inclusive QUe
se re'fere este artigo será
fora
do horário norml dO objeto
de pennanente avaliação
.xpediente.
e aC()IqJanhé!llllento aes t i nados ao
aper~elçoamen'to. ajus'te e adeCAPfTUlO VI
QUação a rea 1 idade t nst i tUCl 0nal te 'func1onal.
Da Aval iaçio Fureional

_s

Comlssâo
ser
cons'tituicia nos termos do regulamento próPrio. eml 'ti r parecer conc 1 us i vo nos processos
de aval ição.

.rt. 53. A avaliação funcio.,..1 far-se-Zí a nivel OD desempenno. do patencial e da conQUta do servidor no exe~cício
. . cargos e funçóes da carrelra. à viste de sua contribUlçio efetlve à rea1izacão dos
objetivos inst1tUC1Gneis.

§
til O parecer conclusivo da
Comi ssão será PUb 11 caco no BoletlM AdmInistrativo.
§ 2a
Do Darece~ da Conll ssão
de Avaliação caoerá recurso ao
Pri. .iro Secretário.

§ 1· O desempenhO serã aval,iaOO a"través oe ciaoos OOJetiYC'>S.
cadas'trals e currlculares. QUe re~litam a experlenela profissional do servidor.

Art.

55.

Ce-pete

~

art. 52. A avaliação funcional constl1:ui instrumento es. .neial à gestão aa pa1 f1:ica
... recursos hUmanos da Cimara
DeputadOS.

de Ava l i ação Func i ona 1. a

1.
"transposição e
inclusão
dos servidores QUe possuam 2
escolar 1 da de eXlgida para o
Nivel. efetuando-se a transferência para o novo posic10na...,.to de acordo COIII o segulnte
critério:
1 •1
""SIlllO
Padrão do segundô
PL do Nivel para aqueles com
-.enos de 5 (ci nco) anos de efetivo exereicio na Câmara doS
Deputados;

1 .2 . .S;IIIO Padrão dO te'"
'''o
,,m
PL do Nh'el para l!'Iql-;?;":;;
.~'-5 (cinco) anos de afe~exercic10 na Câmara dos
Deputados;

2. transposição e inclusão
CIOS servidores do último padrão do Nivel par. o IlIesmo Padrio dO ú 1 ti llIO PL. desde que
atenda~
e aois dos seguintes
requisitos:
2. 1 possuea 25 (vinte e cinco) anos de serviço públ ico;
2.2 exerçam ou tenham exerCido função·de direçio e/ou assistência intermediária como
servi dor da Câmara dos Deputados por 5 (cinco) anos.

2 .3 tenham ~ ngressaoo na CiIlIl!lra dos Deoutaaos ou na ca tegor1a
funcl0nal através de
concu~so público
ou processo
seletIVO lnterno.

Nivel III
1.
transposição e
lnclusão
dos serV100res que possuam e
escolaricaoe exiglda par~ o
Nível. efetuando-se a transferência para c novo pcslcionamento de acordo c~ os segulntes crltérlOS:

3 5 Integrará a Comissão de
1 .1
IlIesmo Padrão do segundO
Avaliação FunciO"al reoresentantei caos serv1dores eleito PL do Nivel. para aaueles com
dentre oeupante de cargo efe- Menos de 5 (c i nco) anos de eti vo.
nos
termos
do fetivo exercício na Câmara doS
regula_nto.
DeputadOs;

. §

§ 2~ O potenc1a~ será dlmensioryado à'través des resultados
OOt 1 doS· no Programa Perlll8nente
de
Treinamen1:o
e
Desenvolvi . .nto.

CAPÍTULO VII
Da

I~1 ant:ação

do

Plano de carreira

§, 3- A condU"ta será avaliada
Art. 56. A l~lantação do
a,través da observãncia 2S nor- Plano de carreira se~a conmes disclplinares.
cluida no prazo máxlmD ce 180
(cento e olten'1a) dias. ooede'*r~. 54. O slsteme de avalia- ciaas as segulntes e'tapas:
ção 'funcional. 2: ser estabelecido em regulamento. deverá
J - pri-eira etapa:
contemplar
aspectos
men:StlrilvelS
objetlVl1mente.
a) 1:ransposição
e
inclusão
pontuanoo-os posi'tlva e nega- lmedia1:a dOS servidores com os
ti vamen1:e no decorrer da vi da correspondentes cargos efe~i
i"unclonal. de forma cu.Jlativa vos para a nova situação. no
anua 1 •
fornecendo subs i di os lIIe$II1O Padrão do pr i 11M!' ro PL do
pera:
Nivel;

.

1 - desenvolvi~to do pesso., através Da progressão. ele!fação. lI'JObi 1 idade e acesso;
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II -

segunda e"tapa:

Nível II

1.2 mesmo Padrão do ú1tlmo PL
do Nivel.
par2 aqueles com
-ais de 5 (cinco) anos de e~e~ivo exereiclo na
Câmara dos
[)epu"t2doS _
Nive·l IV
transposiçãó e
inclusão
servidores ocupantes do
últl~. Padrão de Nível Superior para o Jnesmo Padrão do
Nivel
IV. desde QUe atendam a
dois dOs seguin"tes reQUlsitoS.
1.

dos

•

1_1
possuam 25 (vinte ecinco) anos de serviço públlCO;

1.2 exerçam ou tenham exe~ci
e/ou assessoramento superiores como
servidores da Câmara dOS Deputados por 10 (deZ) anos;
do cargo de di reção
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cala própria de remuneração a
a) incluir OS servidores na
ser estabelecida por resolu- Plano de carreira;
ção.
cuja
compa~ibilização
far-se-á através
de
regub) es"tabe 1ecer corre I ação dIIs
lamento.
funções COIaissionadas COlit •
t.4
tenham ingressado na ciicarreira;
wnara dos DeputadOs ou na cate- Art. 62. Ficam IMntidos os
geria
funcIonal através de atuais cargos do Grupo-Direção
e) fixar condições e critéconcurso público ou processo e Assessoramento Supe~iores e rios para aolicaçáo dos MeCaseletivo interno.
as funções do Grupo-DJr"eção e nismos De desenvolvi_nto f .....
Assistencia IntermedIárias da cional ;
Câmara dos Deputados. até a
111 - terceira etapa:
regu I alRentaçáo ao P I ano.
d) cOlllP2ltibt 11zar o Quadro tb
a) consistira na abertura de
S8cre"tariadO Parlamentar;
opção. durante 15
(quinze) Art. 63. O A'to da Mesa que
dias. para ajustamento de sl- fixar as Areas ~ Espeçialt;ae) estabelecer as atribUiç6eS
tuaçóes funcionais pecul iares; çóes da carrelra fara a dls- dos cargos _ e:a-i ssão;
tribuição dos ser~idDres. de
D) o
~.M!idor deVerj r~- acordo COla as atividades que
f) regulalll8ntar'
o Progra.
rer. atraves de processo in- esteja_ exercendo
Per.anente de Treinalllel'1to .•
fo,...do pela Chefla llRed1ata.
•
e criar o St~
• revido de sua SltuaçiO. Art. 64. COns1derae-se aten- Desenvolvi-ento
CQq)rovandO o .]Cereicio de a- didOS. para os atuais ocupan- t _ de Aval iaçio Funcional.
'tlVldaoeS. escolarIdade e for- tes de cargo' _ c:o-issiío e de
S8. Em nenhuma hi~ótej.
_ção;
.
f~o do Grupo-DAI.
05 pré- o Art.
servidor incluído no Plano
requisitos a se~ estabelecl- de
Carrei ra pOder'·· percebeI"
c) o
processo será anel tudo dos para preenc:hi-.nto da fun- vencimento
inferior ao pago na
pela COlIIissão de IlIIII)lantação. çáo COIftiSslonada _
QUe
se .ituaçio antertor.
que emlt1rá parecer conclusi- transforlllllr o respectivo cargo
vo. indicando ou não a neces- ou função.
Si dade
ao
interessado
~rt.
69. O servidor pOder'
sUbméter-se a avaliação para Art. 65. Até dots anos da permanecer na situaçio antenovo posiC1onalRento;
data de ilq:)lanta"'o do Plano rior. med;ante opção a seI"
De carreira. as designações formalizada no órgio central
d) a
transferência de Nivel para o exercicio de furçóes de pessoal, no prazo de 30
resultará na inclusão do ser- ca-i ss i onadas pOderão reca i r (trinta) dias.
vidor no Padrão lniclal do eIII servidor que MO tenha parpri.-elro PL respectivo.
ticipadO dos cursos e treinamentos eSPeCificos a
ser. .
Art. 70. Aos candidatos habiArt. 57. O enauadrallento na previstos no PrograMa Permapr1meira etapa serã considera- nente de Tr.inalllento e Desen- litados em concurso público
do a partir da cata da put)l'i- volvilll8nto.
estabelecida a 0- ~era os cargos de Assessor Lecação do ato de inclusão a ser briQatoriedade de SU2 part1ci- g1slat;vo e Assessor de Orçaexpedido pela Mesa.
paçao. com aprove i talllento. no mento e F;scal1zaçâo Flnance;prazo iÚxilllO de dois anos da re em andamento, fic~ ess,~u
rado, medl ante opçao a·" ser
Art. 58 .' Cabe ao õrgão cen- respec:t i va i nvest i dUra.
for'!'al izada em até 30 (trinta)'
tral do sistema de recursos
hullli!lnos. juntamente com a Co- Art. 66. Esta resoluçio a- dias contados da data da no~~
missão de l~lantaçio oes'igna- pl ic:a-se
aos
inativos. açio. o provimento. aoenas.·lInI
da pelo D1retor-Geral. aDotar procedendo-se ia revi são dos cargo em comi$slo na Carre;r•.
as providências necessárias ao proventos e pens6es.
tendo
cumpr,mente do disposto neste como parâMetro a nova classi- . § 1 A Os candidatos Que v;erem
f i cação dos
servidores
_
capitulo.
a ser nomeados t8moém para o
ativ'idaDe.
cargo efet,vo serão posic;onados em Nivel, Padrão e PL cóil'ipat ive'; s, pelo menos, com e
Parjgrafo únlco. Aos inati- r!tr;buiçio do cargo em com;sCAPiTULO VIII
vos. ex-oeupantes de cargos sao para o Qual se haD;liisolados de proviMento efetivo taram.
Das Disposicões Finais
de Diretor. aplica-se tambéM.
e Transitári'tas
no que couber. na i lIlP1antação.
§
2 a O disposto no art. ~~
Art. 59. A implantação do o pOsiciona-.nto estabelecido nâo se apl;ca aos candidatos
de Que trata este art;go. svPlano de Carreira 02 Cãmara no art. 56.'
je;tos. entretanto, ao tre;nados Deputados ODservar2. exArt.
67.
OS
dispositivos
menta.
especifico prev;sto ~~
clusivamente. as
diretrizes
desta resoluçáe. ressalvadas criados por esta resolução se- ed; 1;a 1 •
even"tuais disposições especi- rão. no prazo de 180 (cen"to e
ficas das resoluções previstas oi"te"'~) dias. a co~tar da
Art. 71. Para efeito de aplide sua publ i cação objeto
na$ arts. 262. incisos IV e V. data
cação da pr;meira etapa a Q~~
de:
e 278 do Regimento Interno.
se refere o art. 56 f;ca asseguradO o dir'e;to de retrataçBo
Art. 6p. Os atuais ~regos I - resol&;JÇão. para e~tabele aos
Assessores Legislatlvos'
das Tabelas Per-anente e Espe- cer r~QUisltOS. quan"t,tatlvo. Que formalizaram a opção precial da Câmara dos DeputadoS 10taçao e deno-.inaç~s _de car- vista no art. 4 A da Resoluçio
f i caIA transformaóos em cargos gos. funções e
gra"t 1 f 1cações. nA 103 de 1984. e no § 2- dO
De carreira. api , cando-se-lhes beIlI como os reseectivos valo- art. 4 l da Lei nA 7.588. de 12
o disposto no art. 56.
res ~ r:-etr!bUiçao ~ ~sc::ala de
class,11caçao e crl"terlOS re- d, janeiro de 1987.
As
atuais
f'unçóes
de
lativos a grattt'icaçáo e van- -Art. 72. Para manutenção ~.
Art. 61.
confiança do Secretariado Par- tagens;
~leno de
Carre;ra. o órg~
lamentar ficam transformadas
central do s;stema de recurs~~
em cargos em cQlllissão. c:on; es- 11 - ato da Mesa. para:
humanos estaDelecerá cronogra~

1.3 POSSuaM a
escolaridade
. exigida para o Nível e no ~i
nilllO 15 (quinze) anos de serviço públIco;

.
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Car~e'ra.

de cargos Oe (sessenta) dias do término d~
de acordo com a dis- implantação do Plano de que
ponibi 1 idade orçamentária.
treta esta re'solução.

Art. 75. Revogam-se as diSPOsiç6es em contr6rio.

Artl . 73. A lotação numérica Art. 74. Esta r.soluçio entra
sua
da Carrelra será fixada. pela em viga,.. na data. de
Mesa.
no
prazo
de
60 publicaçio.

Câmara dos Deputados. 13 de
novembro de 1990. - Deputedo
Paes de Andrade, Presidente
da Cimara dOS Deputados.

p~ovimento

f'1\'~;""1.=-R

r->I'>

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇd paBLICO

I -

~.IO

Pela indicaçlo aci.... referida, o ilu.tr. Deputado
Said Ferreira .ugere a manife.tação d••ta COllissão quanto A
possibilidade de elaboração d. uma propo.ição que venha a
di.ciplinar a .ituação do.
"servidores pllblico. civi.,
enquadrados no artigo 93 da Lei 8.112, de 1990, e que e.tejAM
pr••tando .erviço. A Claara do. Deputado.".
Formulada inicialmente ne.... termo., a .ug•• tão
torna-•• mais especHica quando de .ua ju.tiUcaçlo, onde o
nobre autor propõe •• jam facultados ao ••rvidor federal cedido
a e.ta Ca.a "a participação. o enquadramento" nas R••oluções
nS 30/90 e n" 21/92, que di.põs• •obre o Plano d. Carreira do.
.ervidore. da Claara do. DeputadO. e a criação da carreira de
E.peciali.ta
e.
Atividade.
d.
Apoio
Legi.lativo,
r ••pectivamente. o. .ervidor.. ea qu••tlo .ão o. r.gido. pela
Lei n" 8.117/90 (Regi" Jur!dico dos S.rvidore. Pdblico. Civis
da União), r.quisitado. pela C_ra a outros 6rgão., para o
exerclcio d. cargo e. colli.são ou função d. conUança, de
acordo Cal! o art. 93 daquela lei.
Duas razões bl.ica. for. . alegada. por Sua Exc.16ncia
para fundamentar a proposta, quais •• j ...., a exi.tlneia de
amparo con.titucional e legal para a medida e a n.c••• idade de
•• di.pen.ar ua tratamento ju.to • equlnill8 atai•••rvidore••
No primeiro CASO,

o

autor arqumenta que,

como os

.ervidores cedido. jl .ão concur.ado. e o ingre••o na carreira
a que .e refere a Resolução n" 21/92 tamb4im deva .e dar por
concurso público, não haveria impedimento constitucional para o
IlBncionado enquadr......nto.
Por outro lado, Sua Excelincia declara que ".e
aU8ente de .eu órgio d. origem hl quatro, cinco, ou at6 mesmo
WI lustro, este! éomprovadamente caracterizado que o ••rvidor

e.t6 fora do contexto do serviço origin6rio, restando-lhe
manter-se no órqão ond., enfaticamente, prestA serviços".

t

o relat6rio.

II - Voto DO DUTO.

A exigência d. aprovação ell concurso pllblico, de
de prova. e tltul~B. para inv••tidura 8. cargo
pdblico estA expre••a no art. 37, I, da Con.tituição Fedtral,
r •••alvada. apenas a. n.meaçõe. para cargo a. comi.são
declarado em lei de livre nomeação e .xoneraçlo.
prova.

ou

O R.giIM Juridico do. Servidor.. Pdblicoa Civis da
Unilo r.afirma ea.e ~rdenamento (art. 10), COSlO tamb6. o faa a
Re.oluçio n" 30/90, ao tratar do ingr•••o na carreira na CiSlara
do. Deputado. (art. 28).
Dif.rente..nt. da Con.tituiçlo d. 1967, que •• .eu
.art. 97, S lO, iapunha a exigincia de habilitaçlo . . concurso

pllblico para a primeira inv••tidura ell cargo ou .'"Pr.go, a
Con.tituiçio atual fala .0ll8nte .a inve.tidura. O efeito de••a
alteração consist. ell que nlo .10 mAis adaitido. mecanisJllCl.
atrav'. doa quais o ••rvidor. aprovado •• concurso para o
.x.rcicio de deterllinado cargo, venha a .er inve.tido e. outro
que nio guarde r.laçio funcional COII o primeiro, .e• •ubai••io
a novo concurso. Exclu••- •• de••e. mecani.sos apene. a. forsa.
de elevaçio funcional d.ntro do "desloc&ll8nto normal d. usa
carr.ira", COa0 bea a•• inala o ilustre con.titucionali.ta CELSO
RIBEIRO BASTOS (Coment6rio. l Con.tituiçlo Bra.ileira, 3.
volume, tOIlQ III, Saraiva, SP, 1992, p. 68). Mas c.rtaaent. não
6 e.te o caso,e. t.la, jl que, pela propo.ta, ••tari. . .endo
incorporados i carreira d. Especiali.ta e. Atividades d. Apoio
Legislativo, da ClJura do. Deputado., ••rvidor•• oriundo. de
outros 6rglo., no exercicio de carqos co.i••ionado. do quadro
de pe••oal de.ta Ca.a, que nlo int.qr. . a ref.rida carr.ira.
A par do. a.pectoa leqail, hl que .e considerar, do
ponto de Yista doutrinArio, que a ••laçlo por meio de concur.o
pdblico te. dual finalidad••• at.nder ao int.r•••• do .erviço,
a partir da aclai..lo do. candidato. mais qualificado. para o
exerclcio das atribuições e a assunção das r ••pon.abilidade.
do. carqos que •• nece••ita prover; e qarantir que todo. o.
intereasados po.... concorr.r, •• igualdade d. condiçõ•• , is
vagas aberta., de.de que at.ndaa ao pr6-requi.ito. d.finido. em
lei. Trata-Ie, poil, de UII instituto fundado no ,",rito e na
ju.tiça, ac.rtadaaente previsto no texto constitucional e na
l.qislaçlo citada.

Atrav6.
do
concurso
pdblico,
.io
af.rido.
conhecill8ntos • habilidades ••peclfica., co. vi.tas 1 ••laçio
do. 1181hore. candidato•• As.ia .endo, não .e pode pr.t.nd.r
qu., apenas pelo fato de ter sido habilitado •• concur.o para
certo cargo, venha o servidor a se~ inve.ttdo _ outro, de
proyi..nto .fetivo, coa atribuições e
respon.abilidad••
distinta., ... que para tanto tenha .ido .elecionado. Adaitir
tal pr6tica .eria descon.iderar todo. o. princlpio. que
fund...nt.. o in.tituto do concur.o pdblico, de.cumprir a.
no"..s constitucionais e interpr.tar equivocad...nte a Lei nO
8.112/90 • a. Resoluçõe. n" 30/90 e 21/92 da Cim&ra, as quais
determinam, coa bastante clar.~a. que o ingresso na carreira d.
E.peciali.ta ea Atividad..
de Apoio
Legi.lativo,
co.
inv••tidura
em
cargo
de
me...
d.nominaçlo,
far-••-6
exclusivamente por concurso pdblico, cujos requisitos ••rio
e8tabelecido. no re.pectivo edital.
'l'amb4ilt ne..e .entido t... se manif.stado o Supr8lllO
Tribunal Fed.ral, ea julgados de ações d. inconstitucionalidade
acerca da ascen.ão funcional • da tran.posição de .ervidore.
para outra. carreiras. De .ua deci.lo .obre a ADIR n" 231,
publicada no Di6rio da Justiça, d. 13 d. noveabro de 1992,
tran.creveJllCl. o .eguinte trecho. "E.tão, poi., banidas das
fo"... de inve.tidura adaitides pela Con.tituição a a.cen.lo e
a tranafertncie, que .10 formas de ingre••o em carreira diver.a
daquele para a qual o ••rvidor pdblico ingr.s.ou por çoncurlo,
• que não .io, por i ••o ....mo, ~n.itas ao .i.tema d. provimento
na carreira, ao contrArio do qu_ suced. com a prOJlOÇ'lo, . . . .
qual obviamente não hAverA carreira, ma., .1m, uma sue•••Io
asc.ndente de cargo. i.olado.".
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Al6. deste. arCJWMntoa, cabe mencionar qu_ n.m todos

os servidores de que trata a Indicação n Q 159/92, ocupantes de
cargos efetivo., .io de fato concur.ad~, elllbora regido. pela
Lei n" 8.112/90. E isto porque a lei veio uniformizar as regras
para oa servidores eatatutArioa e celetistas, doa quais um
grande n~ro foi admitido nio mediante aprovaçio em concurso,
ma. atravi. de contratos de trabalho regidos pela CLT.
Portanto, n. . .equer e.ti plenamente caracterizada a .ituação a
que alude a indicação.
No tocante l exclusio do. .ervidores dos planos de
carreira de .eu. órgio. de orige., tlUllb6. nio 6 fato que
estejam todos impedidO. de auferir a. vantagens a que fariam
:lu. se li perllAnece..... Coa0 ainda nio foi editada a lei
contendo ao diretrizes para o. planos de carreira da
Adainistraçio federal, os Orgios e entidades foram in.truido.
pela Secretaria da Administração Federal, atrav6s da Orientação
Noraltiva n Q 2/90, modificada pelo Oficio-Circular n" 2/92, no
.entido de continuarem aplicando a. norma. e.. vigor, ati a
definição do novo regulamento. E, embora não se tenha aqui um
quadro geral de t~da. a. situaçóes existentes, pode-.e afirmar
que em muito. Orgãos e entidades as prolllOções e progre••ões
aio

devid..

tamb61:1

as.im, regra geral a
órgão. de orige••

a

.ervidor••

cedidos,

não

o. metivoa

apr.s.ntados,

manifestamo-nos

contrariamente l .ugestio contida na Indicação n Q 159/92.
Sala da Comi..io, em

:J:.....

.,.-

c, j ..... 1..-_ ",-"

.
I

C

.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
em
reuniio
ordinhria
realizada
hoje,

serviço

opinou,

Estiveram presentes os senhores Deputados Paulo Paim,
pre.idente, Ad~lson Maluf, Aldo Rebelo, Augusto Carvalho,
Benedito de Figueiredo, Carlos Alberto Campista, Chico Amaral,

Edmar

Moreira,

Ernesto

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro do Meio Ambiente:

Dirijo-me
requerer o seguinte:

a

Vossa

Excelência

para

expor

e

Quando se fala :la construção de um acesso
asfaltado
llO
OCeano
Pacifico jUlJta
reivindicação
sócio-econOmica - necessário é ter-se em mente as seguintes
considerações de natureza fAtiea e ambiental:

Gradella,

COnBideracÕon Qgrai3 de ordem fAtiea e ambiental

a.....

"Refletir ante. de agir é ua preceit.o que
guiar todas as aç6ea huaana.. De fato r 08
construtores, engenheiros e industriais t~m
feito, previamente. aos seus projetos, estudos
para avaliar a solJ.dez e a nocividade de seus
empreendimentos.

Todavia, taia estudos t.4cnicos conc.me_ a
aspllctos auito lhlitados. A confiabilidade da
obra em si meuma e Bua rentabilidade
por
exemplo, dentro aa 6nica 6tica ecoD6Id.~a do
iDyestidor.
Assim, esses estudos t(!icnicoB precisam
abranger um n1imero muito maior de elementos.
Contrariamente ao que se pensa, nAo serA
suficiente apenas aprofundA-loB. Iates deyerio.

na

raiz,

na

sua l!r6pria

(OLIVEIRA,
Hell!
Alva8.
Da
responsabilidade
do
Estado
por
daaos
aablent.1.., p. 29, Rio de Janeiro, Forense,
A
uoci61oga
TAnia
Maria Tonelli Hunhoz,
ex-preSidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturaiu Renov~vei8 - lBAMA, ao analisar os impactos
da BR-364, em estudo editado nos Anais do SeminArio sobre
transporte e meio ambiente, publicado pelo GEIPOT, em 1990, p.
194 a 204, lembra' que

unanimemente, pela REJEIÇÃO da Indicação n g 159/92, noS termos
do parecer da RelatorA.

Vigilante,

Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério do Meio
Ambiente, que exija Estudo de Impaeb Ambiental e ;especti
vo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA) previamerE ao asfaltamento do restante da BR-364 ou da
construção de novo traçado rodoviário em direção ao Oce3
no Pacifico, através da BR_317.
-

1990) •

õIT'_ - PARECER DA COMISSÃO

Chico

(Do Sr. Fãbio Feldmann)

;~i~:~:fi:~~.foraaçõ..
... ,

.(.~<uU) l/JlU(f<LDeputad MAIln tílUIIA
R latora

püblico,

INDICAÇÃO N° 329, DE 1993

constituindo,

exclusão daqueles que estão fora de seus

O envio, pelo Poder Executivo, de projeto d. lei
dispondo sobre plano de carreiras do funcionalismo federal estA
sendo aguardado pelo Congre••o Nacional. Talvez seja o mo..nto
de sua discus.ão a oportunidade maia apropriada para a busca de
alternativ.. que po.... resguardar o. direitos dos servidores
requisitados, .em contudo ferir OB preceito. constitucionais
pertinentes.
Por todos
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Jabes

Ribeiro, Jair Bolsonaro, Jaques Wagner, João de oeu. Antunes,
José Cicot~,
Marcelo Luz, Maria Laura, Nilson Gibson, Pedro
Pavio, Waldomiro Fioravante R Zaire Rezende.

"Durante anos, poder-5e-ia dizer sáculos,
os espaços foram ocupados, ignorando-se os
riscos advindos do uso inadequado dos recursos
naturais.
Produzir
eapaço,
transfo:rmar
OB
recursos naturais em lucro f6.cil, deslOCAr
massas de migrantes para a abertura de novas
fronteiras
agricolas,
tem.
sido
a
tônica
principal do processo de ocupaçlo do pais. Com
a incorporação de novas 6.reas ao processo de
desenvolvimento, regiões atliJ então constituídAS
de ecossistemas preservados têm sido afetadas.
"Os
desniveil!i
sociais,
as
ruptura8
culturais e eco16gicas advindas do crescer a
qualque: custo deixaram marcas profundas na
sociedade brasileira. Durante anos convivemos
com a id~ia de "Brasil' Grande", pais de
rique~a8 incalculáveis.

Sala da Comissão, em 25 de agosto de 1993.
"Entramos, entretanto, na década de 90 tio
pobres quanto em 1970 com o agravante de, em
destruído parte de

~~::asd~i:~~::8~~tur;1~s

d~,~<-

"O processo de desenvolvimento fa..oreceu a
certos segmentos da sociedllde garantiDdo
a
esses, lucros f,s,ceis e deixando para auito: os
danos cauJJlldos no JJteio ambiente pela destruição
doa
ecossistemas.
Os
recur.os
nat.urat.
conat.itu!_ l1a bea que deve ser colocado A
dispo.içao dê todos; destruí-lo. "
ante. de
~:~~t1T:~ropriar-se in4e...ia...n~. a. UIl bea

Deputad~(MAaIA LAURA.
Relator

pela

"Garantir a apropriação de ganholS advindos
utilizaçAo
doa
recursos
naturais
e .

21970
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aoclalb::ar
oa
d.ano.
cau••doa
por
••••
apropriaçio t . . ai40 • postura do a:ata40. Nada
poderia c01lprometer o crescimento econOlÚco nem meBlQO li. prelJervllção de recursos naturais
abundantes e diapon1veil!S.

"Durante décadall o Estado vem facilitando
açõelS que pr1TJ.legl. . o lucro iIl41..,id..al, •
curto
prazo,
ae-prc.etel1do
~
eatrat6qia
coletiva li. longo prazo. Sob ellae. 6tica recuraOB
e Qspaços .ia variAveill cODaid.arado. apea.. do
ponto d. Tiata econOa1co, exclua1. . . . nta .ob o
ponto d. Tiata d. disponibilidade • p~o.
(grifos nossos - p. 195/196).
Conforme especifica o projeto de Proteçio do
Meio Ambiente e das Comunidades Indigena,s
(PMACI) ,
no
"Diagnóstico qeoambiental
sócio-econOmico" da Arell de
ingerência da BR-364, trecho Porto Vf31ho/Rio Branco, publicado
pelo IBGE e IPEA, em 1990, jA em sua introduç6o:
"A partir de setellbro de 1984, concluído o
a.falt_nto do t:recho da BR-364 ell'tra eui~ •
Porto V.lho (91.504 b), proceBRou-lSa o a.mento
a ••u.tador
do
fluxo
de
pelSIIOllS
e
de
mercadoriaB, .lter.n.o o rel.aioD_nto d••••
regiio coa outr.. do pai. • acelerado o
proc•••o de ocupação ela 'rea.

.pó.

".0 pr~iro ano
a lnauguraçio do
trecho
a.faltado,
entrar..
DO
E.tado
d.
Rond6nla, por ••ta roclovia, 153.321 peslloas
. (Secretaria de Planejamento de RondOnia), ••ndo
que a II6dla atu.1 d. aigr.nt.. •• apro:d.JI& d.
20 t i l por .... Este reflexo migratório jA 8e
faz sentir hoje no Estado do Acre, nio só na
8ua fronteira com RondOnia, através da criação
e
aD-ento do contingente populacional de
nticlBOR com Extrerntl e Vila Califórnia, como
também no lncb_nto da capital do Estado - Rio
Branco.

"Paralelamente ao incremento do fluxo
migrat6rio, o asfaltamento da BR-364 trouxe
tb1bé1ll outros problemas: o recrud••ct-nto da
aal'rla, coa· 171 ail ca.o. ofictat. detecta40.
_
1915, 1nTa.io d. gafanhoto.; oriundos do
meio-norte de Mato Grosso,
que estio .e
deslocando para Rondônia via clareira aberta na
mata parll o IHJSenta1JMtnto da e.tradll; al_ da
granel..
d. . . .t_nto.
e
d.
_elança.
de
.t.1T1dad..
local.,
proTocando
gr&llde.
d••aquJ.l!brioa UlbJ.ant:aJ.a a a6c:lo-eaon6al1coa.
"Prevê-se que com o 4sfllltamento do trecho
que liga as duas capitais .regionais, Porto
Velho e Rio Branco, esta 111tima se integrar',
também, com o Centro-Sul do pals e seria
desencadeadas mudanças profundas na organização
s6cio-econOmica do Estado do Acre".
Abordando 4
decorrentes do
fluxo
ex-presidente do IBAMA:

por

as
conseqíiências
ambientais
migrlltório
da
elltrada, aduz A

"Esse processo de ocupação, caracterizado
lado, pela continuidade da. grande.

UJI

.:xpre...

queimadas, com a imediata substituição das
matas naturais, por pastagenl5,
nuaul
e.trat'gla de apropriaçio da terra que t . . na
••peculaçio o .eu principal obj.t1yo, i.to 6,
que Yi.a n60 o
a.u uao produ'tiTo, . . . a
foraaçl.o de 'rea. de re.erv& d. Talor. De
outro, o rApido crescimento da. periferias
urbanas de Porto Velho e Rio Branco, tendo COllO
ator o miqrante constantemente "empurrado" de
Areas
rurais,
reflete
a
18portlncia
da
-ohl1idade ~.p.ci.l do. -.1grAnt:.. na produção
da força-de.-trabalho para o mercado de trabalho
regional"
(op.
cit, p.
201/202
grifos
nossos) •
No ensaio "As Políticas GOvernamentais e
DessataDento na Região AmazOnica do Bra.sil", preparado para
Banco Kundial, Dennia J. Mahar aponta dAdos importantes:

o
o

"Como
já. ocorrera no casO da e.trada
BalAm-Bras1lia,
a conclusl.o da BR-364 foi
sequida de uma onda de mi.qraçio. O fluxo
Jliqra.t6rio em direçio a Rondônia, que nos anos
60 era de cerca de 3.000 pessoa. por ano, na
d'cadA sequinte foi multiplicado por dez,
porque os eJll.f.qrantelJ, os colonos posseiros
(qrileiroR) e 08 aventureiro. amontoaVAII-Be
nessa r89'i40 pensando que obteri.am lotes de
terra f4rtil simples_nte reivindicando-os. A
composiçio da nova populaçio,' tU1béJD vinha
.ofrendo transforaaçõell: enquanto a maioria dali
colonizadores
originais
de
Rondônia
eram
oriundoB das regiões Norte e Nordeste, a maior
pa'rte do novo contingente era conBtituida de
pequenos
agricultores
"especializados,
provenientes principalmente do Pl!.ren6, mas
também de Mato GrosBo, Minas Gero.is, Espírito
Santo e São Paulo.
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"O rApido crescimento demográfico e a
colonizaçlio dellcontroladi!. de Rondõnia tiveram
efeitos deVAstadores na floresta pluvial (o
percentual desmatado da território de RondOnill,
em 1975, era 0,3\ em 1988. 23,6T.). Em algumas
6rells do Estado, a velocidade ée C:e6matamento
foi realmente 8urpreendente. A maior parte do
desJ1atamento foi provocada pela exigência de
criar novos espaços para os cultivos nas .fl.rea8
dos projetos de color.ização do governo ao longo
das
principais
estradas;
a
maioria
dos
primeiros colonos, porém, sobretud;) devido à
insuficiência de obras de infra-esLr:Jturll". de
assistência técnica e financeira, das pesquisas
no setor de marketing, continuou praticando
forraas de cultivo tradicionais e inadequadas ao
ambiente,
qUê
normalmente
implicavam
o
de81l\atamento e
a
queimada de trechos da
floresta e sua exploraçao para culti.vos anuais
ou trieno!1is, dependendo da fertilidade do 8010.
Em seguida, U1'Ill vez depauperado o terreno, ele
ara transformado em pasto e o ciclo recomeçava
com o desmatamento de novo trecho da floresta.
"Um
dos
principais
objetivaIS
do
polonoroe8te era reduzir o desmatamento das
florestas realizado para abrir espaço para
territ6rios agricolas com baixlssimo potencial,
e assim favorecer sistemas de cultivo mais
adequados baseados em produções arbóreas.

~Ó; dados disponíveis indicam que nenhuma
das atividades deuenvolvidas sob a égide do
pelano· 'leste
conseguiu
frear
o
ritmo
do
deBmat~..nento, nem modi ficar de forma apreciá.vel
08
esquemas
tradicionais
de
exploração
territvrial " .
(In: ~zõnia Adeus". p. 102-108, ed. Nova
Fronteira 1990, Rio de Janeiro).

o Diagnóstico Geoambiental e sócio-econômico do
PHACI aponta as seguintes criticas à concepção e implantação
dos projetos de colonização implantados na década de 70 (PIC
Sidney Girão, PAD Pedro Peixoto e PAD Boa Esperllnça):
"O traçado dos lotes que, em geral,! não
considerou fatores flsicos, tais como r6çUrSOlJ
hídricos e edáficos;
"sua implantação em áreas de antigos
seringais,
trans formando
ex-seringueiros
em
colonos, constitui-se num problema, uma vez que
estes tl!m dificuldades de se ada.ptarem A
agricultura;
"a
falta
de
estradas
desestimula
os
colonos
a
realizarem
plantios
visando
~
comercialização, o que faz, J'!lUitas vezes, com
que esses seringueíros voltem à extração da
borracha - porém, como a' forma dos lotes não é
cOllpatlvel com a oirea 08upada pelas estradas de
seringais,
essa
atividade
não
pode
ser
realizada plenamente;

"os colonos migrantes do Sul, pela falta
de condições de comercialização da produção
passAm, t~m, li. extrair a borracha, se.
conhecimento dessa tácnica, o que provoca
sérios danos àu seringueiras,

"a
falta
de
infra-el5trutura
de
armazenamento e as dificuldades de transporte
sio, também fatores alt8lDênte limitantes ao
del!lenvolvimento da produçã01
"a falta de assistência médica (; um dos
aspectos
mllin
dra.mAticoB
dos
projetos
de
colonização; li. mal6.ria tem sido responsAvel por
UlD elevaclo nl1mero de mortes;
"li.
insuficiãncia de esco'las
é
outro
problema s<;rio que faz, muitas vezes, com que o
colono abandone sua exploraçio e vtS. viver naa
cidades;

"todos esses problemas têm como principais
conseqiiêncillB li perda da produçAo agrlcola, o
delleatimulo li expansão dos cultivos e a evaalo
dos
colonoll1
apesar diallo,
a
colonizaçio
oficia). continuou a se expandir, ao .smo te.-po
em
que
cresce,
tambéll,
o
nl1Joero
de
assentamentos
. espontl.neos
de
pequenos
produtores. No inicio dOB anos 80,
foram
criados, no Acre, pelo INCRA, o PAI) hUJIAitA,

e.

Rio Branco, e o PAD Quixadi/S. OUitéria,
BrlLsiléia, e, pela Companhia de Colonização
Estado do Acre - COLONACRE, os Projetos
Redenç40 I e lI, em P14cido de Castro, onde
repetem os 108S1OO8 problemas".

'eJa;
do
de
s.

f importante, tambãm, ressaltar que, desde o
final da década de 70
" .•. dado o avanço doIS deBmatamentos em
AreaB de seringais e a preocupação com a
expulsão dos seringueiros de suas colocações,.
surge, especialmente no Acre, o moviment? de
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"Estes

organização

doI'> trabalhadores em sindicatos
A partir dessa organiz.aç.!o tem-se wn
movimento
que
luta
pela
permanência
do
seringueiro em suas colocações e por melhores
condições de vida.

problemas

foram

identific~dos.

de

modo geral, em todolS os projetos de colonização

rurais.

"O acesso à terra para desenvolvimento de
atividades produtivas, além de Ber WlU! das
reivindicações dos seringueiros, é, tAmbém, o
objetivo da luta de indioa e de migrantes que
afluem para o Acre, Rondônia e Sul do Amazona8.
Como uma das formas de acesso à terra, além de
compras de estabelecimentos rurais e a obtençoão
de lotes atravás do INCRA, aaau'ttle significado o
processo de ocupação de terras realizado por
posseiros". (Id. ibidem)
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existente!! na Area do PHACI I, send.o c PAD Boa
Esperança, em Sena Madeireira I
um dos que
a.p~el5enta piores condições
M •

Precisos o alerta e li. intuição de Nél:e:on
werneck Sodré, em 1980, referindo-se A colonizaçào prevista
para a Area:
"Serão mortos mais índioB, como aconteceu
ao serem exploradas as jazidas de cassiteritas;
flerão prostituídas e arrasadas mais mulheres,
como aconteceu no longo das rodovias, que
pretendiam abrir as porta!
do paraíso e
denunciam. a presença do inferno; serão mais
numerosos os exploradores, para ali levados em
condições Jtl9dievais.
Este é o caminho para a
riqueza, llaB a dos exploradores, não a dos
povoadorf'B da Amazônia" (ap. PMACI, op. cito p.

Quan1!!o ao impacto decorrente não da estrada,
. . . de seu asfalt. . .nto, aponta o diagnóstico geoambiental e
s6cio-econômico do PMACI:

57) •

"No caso da BR-364, no trecho situado
entre Cuiabá e Porto Velho, da BR-319 (9trecho
Rio Branco-Xapuri) e da AC-040, que estio
asfilltadas, • erlOeM: frota ae caainhõeB •
ônibus alterou profundAlMnte os d.sloc. . .nto.
populacionais, proTocando o .ncurtamento nos
pra,oB de entrega da. mercadori•• , modificando
a adainis.traçi.o doa ••toquea dos coM.rcioa ti
eatabelecÚMnt015 agrí.cola. e aumentando,
o
fluxo DOnet'rio gerado por uma maior quantidadll!
d. transaç6es co.,rclais.
"Com a abertura e al5faltamento destes
eixos rodoviários viabilizou.,.se uma ampla gama
de proj etOB de agropecu'rla e d. mineração
comandados pelo poder pilblico e por grandes
grupos empresariais do Sudoeste. Paralelamente
houve um deslocamento em larga escala de
parcelas da população em busca de terras e
Arear; de garimpo partindo principalmente do
Nordeste e Sul do paí.5.
"Ao longo doa eixoB rodovi!rios podemos
distinguir alguns espaços de ocupação que jA
haviam sido detectados anteriormente em trechos
da Amazônia Oriental: fazendas de pecuária
geralmente
pertencentes
a
fazendeiros
individuais, locais de grandes conflitos de
terra entr~ fazendeiros, provenientes sobretudo
do Centro-Sul, contra posseiros, seringueiros,
áreas
de
ocupação
incentivada
pela
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
- SUDAM e pelo Banco da Amazônia S/A - BASA e
dedicados à exploração de madeira, pecu'ria,
minex-ação e agricultura; Areas de ocupação
dirigida pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrâria - INCRA, dominados pelos
pequenos produtores com lotes de ocupação
antiga (seringais e castanhl1is) que estão sendo
desestruturados pelo processo de valórizaçio
das terras
decorrentes
da abertura desta
proporçoão do sudoeste amazônico para outroB
interesses econOmicos.
Tal valorização vem no
rastro das
estradas
e
da infra-estrutura
decorrente da alocação dos grandes projetos
governamentais, na região.

"Tais processos de ocupaç!o quando nlo
planejados
são
monitorados
inAdequadamente
pelas diversAB inBtlmciaB. do pedal: p'dblico,
acabando POZ:: gerar graves distorções sociais e
danos irrepar6.veis ao meio ambienteM.
Quanto A pol1ticA de colonizaçio, o diagnóstico
mostra "que o modelo que tem sito adotado pelo governo de
estabelecer projetos de colonização em áreas da antigos
seringais, trll.nsforJllllndo ex-seringueiros em colonos, cria WIl
sério problema de adaptação del5seB produtores A sua nova.
condição de lavradores".

t

importante resAaltar, ainda, quez

"O formato_dos lotes, nos projetos de
colonização,
nao
leva
em
conta
recursoa
naturais, como preaença de !gua e qualidade doIS
SOlOB;
Ma falta de estradas, de rAmais e de um
ais tema de armazenagem dificulta o escoamento
da produção;
"o desamparo dos colonos por
assistência técnica e creditlci~;

falta

de

"a precariedade dos sArviços médicos,
sendo forte a preflença de hepatite e de
malAria, responsAveis por imlmer~ mortes;
"a insuficiência de escolas e ::terosidade
do INCRA na concessão de t.ituloz aos coi.onos.

2.2

CODliderocõfll jurídicas:
"Avaliar o impacto ambiental é medida
preventiva que l5e insere nÃo s6 no planejamento
de ativida.del5 diretamente relacionadas com o
ambiente, como no planejamento global da nação,
dos estAdos e dos municipioB.
O ElA é um
procedimento administrativo de prevenção e de
monitoramento dOI5 danos ambientais".
(nULO

AFFONSO

LEME

MACHADO.

RequlatM!ntação do Estudo de Impacto Ambiental.
In: política e Meio Ambiente, ed. Mercado
Aberto, p. 70) ••
Em SUl}. clássica e conhecida obra, Direito
Ambiental Brasileiro, PAULO AFFONSO LEME MACHADO lembra, ao
analisar a8 previsões da atual Constituiç!o para o Estudo de
Impacto Ambiental, que "a nortrlll constitucional diferencia
instalação de obra e funcionamento de atividades" e enfatiza:
"para lUIba. pode ser exigido o estudo de impacto ambiental,
desde que hajll possibilidade de degradaçÃO significlltiva do
...io AJDbiente" (p. 116, 21 00., RT, Sáo Paulo, 1989).
E•• a afirmação está alicerçada no artigo 225 da
atual Constituição Federal, que dispõe incumbir ao Poder
Páblico, "para .".fl8gurAr li. efetividade do dire~to" referido no
artigo citado, "exigir, na forma da lei, "para inltalação de
obra ou de atividade potencialmente causadora de fJiqnificativa
degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto
aabiental a. que ae daJ:6 publicidade" lS 111 r IV}.

quatl:o pontos

Ri, conforme ensina PAULO AFFONSO LEME MACHADO,
8ere1l\ destacados no andamento constitucional

11

Jl8ncionado, quais 8ejAlA:
"111) o estudo de impacto ambiental deve
..er anterior l
autorizaçio da obra e/ou
autorizaçAo da atividade.
Assim, esae e.tudo
nio pode ser concomitante e nem posterior l
obra
ou
atividade.
Contudo,
a
cada
licenciamento da atividade poder-Be-A exigir um
novo estudo;
211) o eatudo de impacto ambiental deve ser
exigido pelo Poder Pl1blico.
A reqra da
Constituiçio
não
prevê
casuiaticAmente
os
flBtudos
de
iJIlpacto,
nem
e.tabelece
o
procedimento desse instituiçio jur1dico, deixa
essa tarefa parl1 ill legislação ordin6.ria)

3g )
a
norma constitucional diferencia
inatalaçáo
de
obra
e
funcionamento
de
atividade.
Para ambas pode Ber exigido o
e.tudo de impacto aJabiental, dellde que haja
possibilidade de degradação significativa do
meio a.JDbiente.
A Constituição exigiu o JÚnimo
ma.B, evidentemente não proibiu maior exigAncia.
da
legislaçio ordin"ria.
t a primeira
Constituiçào no mundo que prevA o estudo de
impacto ambiental, por que 6 ~ conquista,
pois
o
legislador
ordin6rio
(e,
via
de
conseqüência, o Poder Executivo e e Poder
JudiciArio) nÃo poderão Abrandar as exigências
constitucionais.
Acentuamos que a legislaçÃO
ordinAria validamente jA exige o ElA não 86
para- l.l. instalação, como para 8. operaçio de obra
ou atividade.
SignificativA é o contrArio de
insiqnificante,
podendo-ae entender ceDO a
agressão ambiental provAvel que pc.aa causar
dano sensível r ainda que não seja excepcional
ou excesaivo;
411) o estudo de impacto ambiental tem como
uma de suas características. a. publicidade.
A
Constituição não aboliu o segredo industrial e
comercial.
Naquilo que nAo transgredir o
segrede. {ndustrial - devidamente constatado - o
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e.tudo
de
impacto
ambiental
deverA
ser
info"",,,do ao püblico.
Dar publicidade do
etltudo
transcende
o
conceito
da
tornar
ace••ível o estudo ao pJ1blico, poia pa•• a li. .er
dever do Podar P6.blico levar o teor do •• tudo
ao conhecimento p6.blico.
Deixar o estudo l
disposiçÃO do püblico nlo é cuaprir o preceito
constitucional, pois, salvo melhor ju1ao, o
eentido
da.
expre••io
dara.
publicidade
6
publicar - ainda que em re8WDO
- o estudo d.
impacto ell 6rgão de comunicaçl.o adequado.
Entender o contrArio, levaria ao entendiaento
de que lIe dá publicidade a uma lei siçleaaente
COI1 seu dep6sito na
biblioteca. do Congre••o
Nacional" (op. cit., p. 122/120).
ora,
8e
hA
o
impacto
tfignificativo
da
conBtruçio do. estrada em si própria e se hA impacto
superveniente do 4sfalttUlento, tanto um como outro deve. 8er
objeto de estudo e avaliaçi.o prévios, a serem. consubstanciado.,
nos devidos Relat6rios de Impacto Bobre o Meio bbiente _
RIIIAII.
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~

clareza solar a necessidade de anAlise dos vArios
blpacto.,
senio eatar' o estudo respectivo nlo apenas
incoçleto, _s, sobretudo, ...1.s.40, viés, este, que f!
inadlliaaivel _
havendo Beriedade adminiatrati\ra, pior no
ZWRIKA hio de eatar oa dadoa todos, devendo a adminietraçio
p11blicA decidir a respeito do meemo - e de forma funduaentade..
Se, C01IO tem sido exaulstivamente examinado na
literatura exiatente a respeito do assunto, a con.aeqUAncia de
caela
fa..
da
con.trução
da
BR-364
apre.enta efeitos
quantitativA e qualitativamente diferenciados, tlD., ee•••
efeitoa, que eer todos considerados e Avaliados em SUAe vArias
facea, 11&0 •••do ada1•• 1...el:

a) aceitar eBtudo de impacto ambiental que nio
tenha
contemplado
aIS
vAria.
etapalS
e
aapecto8~

sao unaní.mes as opiniões de que o asfaltamento
acarreta considerAvel e significativo impacto, adicional
Aquele decorrente15 da conatruçio da estrada.
H6.,

porta.nto,

alguns

aspectoa

a

b) aceitar estudo de impacto ambiental que não
tenha feito a confrontação entre oa dados
re.ultantes do asfaltamento de parte da
estrada com 015 dados previstos para o
asfalto da estrada;

aerea

analioados:
1) as recomendações decorrentes do Estudo de
Içacto Ambiental (ElA) e respectivo RelAt6rio de Impacto
sobre o meio Ambiente (RIMA) relativos A construçio da estrada
propriamente dita, independente do seu asfalta..ento, forAII
oblSarvadAs?

c)

2) o referido ElA/RIMA fez a análiae do impacto
decorrente do proceaso de asfaltamento da estrada, ea todaa aa
lIuall fases,
fazendo, também,
a confrontaçio e ajustes
conseqüentes dos dados previstos para o impacto de todo o
a.faltamento COIQ os dados obtidos em decorrência dos fataIS
i.Japactantes verJ.ficados com o asfa.ltamento jA concluído?
3) as medidas mitigadoras de ilIpacto Ulbiental,

inclusive no que tange
populações
aut6ctones
observada.,?

a.

expansão urbllna e
sendo
rigida

vem

a.
e

proteçlo da.
aeri. . .nte

4) os 6rgãos responlláveill pela implementaçio e
fillcalização de medidas Irl.tigadoraa de illpacto dlapõe. doa
recursos humanotl e tnlltêriais necess'rios A aua tarefa,
inclusive no que tange l Autonollia funcional administrativa,
requisitos, elites indiepen.Aveis para que ae faça r ••peitar?
Menciona PAULO AFFONSO LEO KACHADO, na 3ediç60 de sua obra, Direito Ambiental Brasileiro, que, noa
:!ste.dos Unidos, por exemplo, de.de o inicio da aplieaçlo do
inlltituto de ilIpacto ambiental, a jurisprudência enfatisou que
"o prop6Bito prilÚrio da. avaliaçAo de impacto aJlbiental 6
obrigar AS agências federais a dar IItlria iIIportancia aOIl
fatores ambientai. ao tomar suaa decisões diacricion6riaa"
(Conselho de ConservaçAo do Condado de Honroe, Ine X Volpe 472 Fed, 693, 697 - 2d Ciro 1972), poia ainda, a "funçio
procedimento de Avaliação não é influenciar ali deci.õell
adllinistrativas sistematicamente a favor dali conllideraçoes
aSlbientais, em detrimento a!l vantagens econômicas e lIociais
suscetíveis de advirel1 de um projeto".
O objetivo' dar "As
aebliniatraçõea p11blicAs uma base séria de informação, de JDOdo
a poder pesar o. interesses em jogo, quando da toaada de
decieio, inclusive aqueleB do ambiente, tendo em villtA uaa
finalidade 8uperior" (p. 125/126).
Ne•• a anAlise,
importante é lmabrar qua, ao
fixar os principias gerai!! da ordem. econOllÚca, e ao allsegurar
a propriedade e o livre exercício de qlialquer atividade, a
Con!ltituiçi.o subordina ea.e agir, no artigo 170, a princípios
claros, dentre os quaiB estio a função social da propriedade e
defeBa do meio ambiente, conforme consubstanciada no artigo

225.
Quando cada falle do projeto de iJaplantaçio de
usa obra acarreta, poia, um tipo diferenciado de iJlpacto - e
. de correspondente neces8idade de levantamento de dado. - ti de

Aceitar
estudo
de
impacto
ambiental,
rltlativo à estrada ou ao seu a.faltamento
feito a . poateri.ori.,
uma vez que,
por
definição, o estudo de' impacto ambiental e
respectivo RllfA são anteriorea ao início da
obra
que
eatudu,
havendo
il1cito
adsDinistriltivo,
penal e
re.ponsabilidade
civil, se o IleSIDO for posterior l obra
propoata.

.10 h', por outro lado, de lIe falar ma direito
adquirido ao "f~to conauu.do". HA, no nosso pais, eata infeliz
tradiçioz pr~i~ taser e isplantar, depoie licenciar "frente
do fato conau.ado". 1JJl eX8lI:plo claro diato 111.0 011 proce.soa de
iJlplantaçl.o de lot. . . .nto. e asaentaaentoa populacionai••
.10 h6. direito que tle poslla aadquirir cOIl'tra
1 _ - coa'tr. 1 _ h6, iato aia, os ilícitoa adainiatrativoa
e penaia, COII a decorrente responllabilidade civil.

Tanto Hely Lope. Heirelle."
na sua obra
de Coutruir" (1) cOJOO (2) Paulo Atfonao Le_
Kachado, na obra citada, aio muito claros li este reapeito:
"Direito

( 1)

"Contra ali leia de ordea p6blica nlo

hI. direitoa adquiridoll" - ilustrando, leJlbra o
juriata a decisi.o do TJSP: "O que era ont_
perJlitido deixou de 110-10 na atualidade, por

*Jtivo.
de
hiqiene
e
s411de
pdblica,
relativa.ente la quais aio exatamente Jlaiores
a. liJaitações que ae impõe. aos direitoll dos
individuos. se a •• ia nio fosse, nlo Poderiaa aa
autoridades JlUnicipaiB ou lumit6.rias exigir,
Ca.;) frequenteJlente sucede, que se cwapram aa
novas diapo.içi5ea, ditadas pela higiene, C01l
relaçAo la conatruçOea j6 acabadaa e que por
e1ao aAo atingidn" (TJSP RT. 119/172, cp. cit,
p. 56).
(2) "O uso irregular não pode .er fonte de
direito e nio configura direito adquirido· (RT
516/59
• 526/84). Na França, acentua JoAo
L&u:rquez "O direito adl:dnistratiTO francOa do·
_io
Ulbiente
conaagra
UIl
princípio
extr8JUlllltnte
importante:
uma
autorização
adllinistrativa, ccnao \1.IDB. permisalo de construir
ou UJl ato de autorizaçio' de abertura de ua
classificado, ~ se.pre outorgado .ob reserva
doa
direitos
de
terceiros.
Bata
dltima
autoriaaçlo,
e. particular,
ni.o
cria
na
-dJ.rei'to aclquir1c!o 4e poluir-.

"O
reg~
de
tranqUilidade
püblica
enfrenta o conceito de direitoa pe••oai., que
alo projeç6e1l d. outros direitos cc.;) o de
propriedade e de inddatria e c0a6rcio, cauaados
por WIIl atividade que, 8e . . principio 6
licita, em .l!leu ex.rcicio pode .er perturbadora
de tranqllilidade, oe ruido0l' ou incomoda. A
~raaqlii1idada
p6blica ~_ ..alor o..parior •
at.l"'l4ade peaaoal, que se realiza no intere.ae
ind!'yidual Ou no intere.se de grupo de pessoa."
arre...ta o profesaor Rafael Biela.. (op. cit. p •
99/100) •
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HA, ainda, outro a.pacto relevante a rememorar,
Il Berem ali nOrlnall da ConetituiçAo atual
supervenientes l resolução 001/96 do Conselho Nacional do Meio
Allbiente, sob cuja orientação foram iniciado! oa 9t1tudoB' de
impacto ambaiental da BR-364.

que é
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(Do Sr. FAbio Feldmann)

o concernente

Propõe indicação Bugerindo ao
do Meio Ambiente que exija
Estudo
de
Impacto
Ambiental
e
respectivo relatório de Impacto l50bre
o
MeiO
Ambiente
(ElA/RIMA)

Hini8t~r;'o

Ora, ali normas constitucionaiu referentes A
nece•• idade de anAlise do impacto aignificati."o das obras
ainda não executadas são, 6bvia e nece88ariamente, de ordem

previamente
110
lusfaltamento
do
restante da BR-364 ou da conlltruçio
de novo traçado rodovis'rio em direção
ao Oceano
Pacifico,
atravós
da

pdblica.

BR-3l7.

Citando PONTES DE MIRANDA, ('mlSinll PAULO AFFONSO

LEHE MACHADO.

Senhor Presidente.
"A cada

passo se diz que aa normas de
direito p1íblico - adminiztratlvo, processual e
de orqanizaç.ão judici6.ria - sAo retroativas e
contra e148 não se podeJ'l1. invocar direitos
adquiridos.

Requeiro a Vossa ExcelAncia, com base nO art.
113, inciso I e S lQ, do Regimento Interno da Clmara dos
Deputados, que seja encaminhada ao Senhor Ministro do Meio
Ambiente a anexa Indicação de nossa autoria, 8uqerindo a

Ora, o que em verdade acontece é que taia
normas, nOI5 casos examinados, nio· precisa1i1
retroagir, nem ofender direitolS adquirido. para
que incidam desde logo. O efeito que lia lhell

realização
prévia
dê
Estudo
de
Impacto
Ambiental· e
correspondente RelatóriO de Impacto sobre o Heio Ambiente
(ElA/RIXA), previamente ao asfaltamento do traçado relltante da
BR-364 ou conntrução da BR-317, em direção ao Oceano Pacifico.

reconhece, é normal, o efeito do pre.ente, o
efeito imediato, pronto, inconfundível CODl o
efeito no passado, o efeito retroativo que é
normal" (op. cito p. 97).

Sala das Sessões, em
AlIllim, como não estA anfaltada a obra toda,
nece.sariamente tem ela que submeter-Bc aon critérioB adotados
para
anAlisar
a
aignificatividade
do
impacto
e
sua
correspondente neceBsidade de avaliaçAo daa vArillll fa.es do
8111preondi.JDento, IJ.trav~s do respectivo Estudo e Rellat6rio a que
.erA dada a nacos.Aria publicidade, em face do. critérios
clarAJMlnte fixados na constituição vigente, que a legislaçAo
ordin6.ria
nÃo
pode
miniDizar
ou
coibir,
tampouco
o
admini.trAdor pl1blico desprezar ou menosprezar.
Deve-ne, portanto, considerar que

impacto ambiental deve ser avaliado,
ostudado e cont!lUbstanciado no respectivo RIMA, englobando aB
vArias faaes do empreendimento, se forem diferenciadas e
.i.gn:l.ficat.:l...... a8 conseqüências ambientaiS de uma e outra
faae;
(4) O aBfaltamento da
BR-364 depende de
e.tudo priy:l.o de impacto ambiental e estA condicionado A
iJ1ple:aentaçáo de medidAS mitigadoras de impacto;
(3)

O

(5) A nio execução de estudo pn.,,10 de impacto
eDbiental para o asfaltamento da BR-364 gera suporte fAtico
para ilicito administrativo e pena'l, com a correspondente
responsabilidade civil;

adotada

(6) Esta mesma linha de raciocinio deve Ber
o traçado da BR-317, assim como para seu

para

aafaltamento" •
Finalmente, oportuno é lembrar, ainda,
outra das tantas lições de PAULO AFl'ONSO LEME
MACHADO.

"COJAQ na :maioxia do. pal.e. oa problemas
ambientais nAo estio resolvidos. BII.a quelltio
nio S8 in.eriu na preocupaç&o do. brasileiro.
comomodillJlK). A8 lei. chegaram. ".i:a, ainda,
.udar a Adaia.iai:raÇtlo P4b11ca para .1a.c~ni:ar
• e.zecuçio da. . . . . . . O Poder JudiciArio
poder4
ajudar
valiosamente,
mas
nlo
transforzurA por l5i 116 o ambiente, S8m o
cumprimento dali atribuições do Poder Executivo
e do Poder Legislativo" (op. cit, p. 221).

\~I1lg I'1::'

C- ç..'-

Deputado FÚIO F.ELDKAJm

t) 'R

de 1993.

LEGISlAÇÃO CITADA, ANEXADA PElA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

AI!I

(2) As normas constitucionais referentes
A
necessidade de estudo de impacto ambiental para aignificati."o
impacto efeti.."o ou potencial, incidem Dobre tOdllll as obras ou
fases de obra não realizadas, quer tenha havido estudo
Anterior ou não, desde que as faBes a construir não tenham,
Ainda, s ido executadas em sua total idade;

de

Deputado rABIo rnmwnr

lei8 e normas constitucionai. de orq,em
ptlblica incidem imediatamente ab initio, inclusive na exegese
de resoluções anteriores, que a ela se doveJll adaptar;
(1)

}O

.._.-

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

_._._..........................•.TituloW

DA ORDEM ECONôMICA E FI/"tANCElRA
Capitulo I

DOS PRINcípIOS GERAIS DA
ATMDADE ECONOMlCA

Art. 170. A ordem econômica. fundada na valorizaçilo do
trabalho humano e na livre iniciativa. tem por fim assegurar
a todos existéncia digna. conforme os ditames da justiça spcial.
observados os seguintes principios
I - soberania nacional;
II - prdpriedade privada:
11I - funçitO social da propriedade.
IV - livrt' concorrência; .
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais:
VIII - busca do pleno emprego:
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras
de capital nacional de pequeno porte.
Pilrilgrafo único. É assegurado a todos o livre exercício
de qualquer atividadt' 'económica. independentemente de autori·
zaçilo de orgáos publicos. salvo nos casos previstos em lei.

ntuIoVDI
DA ORDEM SOCIAL

..••..•.........•...........•..........

..
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CapItulo VI
DO MEIO AMBIEI'fTE

Art. 225. Todos têm direito ao melo ambiente ecologicamente equDibrado, bem de uso comum do povo e essencial
vida, impondo-se ao Poder Público e ,fi
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.
.
§ to Para assegurar a efetividade desse direito. Incumbe
ao Poder Público:
I - preservar e restaurar 05 processos ecológic05 essen·
ciais e prover o manejo ecol6gico das espécies e ecossistemas;
n - preservar a diversidade e a integridade do património
genético do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genético;

,fi sadia qualidade de

• - definir. em todas as unidades da Federação. espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos•. sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos quejustiflquem sua proteção;

W - exigir, na forma da lei, pera instalação de obra ou
atividade potencilllmente causadora ele significativa degradação
do melo ambiente. estudo prévio de impacto ambiental. a que

se dará publicidacle;
,
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substilncias que comportem risco para
a vida. a qualidade ele vida e o melo ambiente;

VI _ promover a educação ambiental em todos os níveis
ele ensino e.a conscientiUlção pública para a preservação do
melo ambiente;
W _ proteger a fauna e a flora. vedadas. na forma da
lei... pr6ticas que coloquem em risco sua função ~ic~,
provoquem a extinção de espécies ou submetam 05 animaIS
crueldade.
. § 2" Aquele que explorar recursos minerais fica ~
a recuperar o melo ambiente clegradado. ele acordoeom soluça0
técnica exigida pelo órgão público competente. na forma da
lei.

a

'3" As condutas e lItiYidades consicleradas \esiYas ao
meio ambiente sujeitarão 05 infratores. pessoas lIsicas ou juridieM. a sanções penais e administrativM, lndependentelnente da
obrigação de reparar 05 danOs causados.
§ 4° A Floresta Amaz6nica brasileira, a Mata AtJantica,
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
são patrim6nio nacional. e sua utIliz.ação far-se-6. na forma da
lei. e1entro de condições que assegurem a preservação do melo
ambiente, inclusíve qUllllto ao uso dos recursos naturais.
§ 5" São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas
pelos Estados. por ações discriminatórias; necess6rias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6" As usinas que operem com reator nuclear deveriIo
ter sua localização definida em lei fecleral. sem o que não poderão
ser instaladas.

.................. -........•........ _..
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• Gu.j.rl-MiriJI. N. Are. d. Re••rv. encontr. .-.. cinco
foraaçõe.
vegetais
di.t~nta.'
flore.t.
oabr6fil.
d.n.a
tropic.l, foraaçõe. pioneira., ••vana., flore.ta ••t.cional
.eaJ.-decidu.l tropic.l • flor••ta oabr6fila aberta tropic.l.
Sequnclo •
pUblicaçio "OS Parqu.. N.cionai. •
ae••rva.
Biol6qic•• do sr••il·, de Mari. T.r••• Jorge Pidu., public.do
pelo antiqo IIlDF, a Ile••"". Biol6qic. do Gu.pori enqloba parte
do r.fdqio do plei.toc.no (loc.l d. grande diver.id.de
biol6qic.) do Gu.porl. A obra inforaa .ind. qu., "a quase
tot.lid.d. d. lre. ela Iles.".,. con.titui-s. d. t.rras
devolut•• ••
A Ile••".,. 8iol6qic. do Gu.pori foi criada onda ant••
.Xi.ti• • Ile••rv. Flor.st.l ela. Pedra. N.gr.s (Decreto na
51.025, d. 25 de julho d. 1961), . ._ abrangendo .... ir•• lIUito
_nor. Ape.ar ela sever. recluçio ela lre. prot.qiela, • Ile••rva
Biol6qic. nio ~ebeu c. recurso. ..teri.i. •
h....no.
nec•••irio. par. .u• •fetiv. iJlplant&9io, i.to I, par. a
cc.pl.ta reqularizaçio fundiiri. d• •u•• terr•• , • elabor.çio
do .... 'Plano de - : l o ' , • o de••nyolvt.ento ela. ativielades de
fiacali••çio • de pe.qui•• ci.ntific••

De.de .ua criaçio eas. p.trilllOnio p6blico v••••ndo
pilh.do por mad.ireiro. e qril.iro. ••• pratic....nt. n.nhWll&
oposiçio
por
parta
do.
pod.r..
con.tituido..
S.qundo
informaçO.s das entidad.. ambientalistas e indigeni.ta. que
atuo n. regilo, ta. ocorrido e.porldica. CaJlP&nhas d.
fi.cali ••çlo n. irea d. ae••rv.. t fr.qu.nt., no .ntanto, que
ant.. da ch.gada do. fi. cai. do lBAKA, do In.tituto E.tadual d.
Flor••ta. do E.tado d. aondOnia - IEF/RO ou ....c do. .gent••
do Depart...nto d. Policia Feder.l, toda. a. pe••oa. d. r.gilo
ji •• i~ da operaçio.
De.d. o inicio d. 1990 te.a. d.nunciado ••t. .itu.çio
• raclamado provid6ncia. da. autoridad.. co~t.nt... E.
f.v.reiro daquela ano .nvi4JllOs t.l.x ao Il!AHA, FllIIAI, INCRA,
Tribunal d. Contas da Unilo, Hini.tlrio P6blico Fed.ral •
Aa.eabllia Legi.lativ. do E.tado d. RondOni., chamando a
.t.nçio para uma .6ri. d. d.n6ncia. .obr. d....t ....nto il.g.l e
gril.gen. d. t.rr•• d.ntro da. R•••rva Bio16gic. do Gu.pori,
levant.das pelo pr6prio In.tituto S.tadu.l d. Florestas d.
RondOni. (c6pia. anexa.).
Qu.tro ..... depois, ••• que rec.N••..,. qu.lqu.r
r.apoata da. autoridad.. contatada., dirigimo-noa ao .ntla
Secr.tirio Nacion.l do Haio Ambient., d.talhando •• den6ncia.
levantad•• e .olicitando as provid6ncia. nec.asirias (c6pia

anexa), navaMnte ••• sue•••o.
Na.t.. tlltiJoo. tr6. ano., a situaçio na Re.erv.
Bio16gic. do Guaporl .6 t _ s. agr.v.do. ViJoo., portanto,
.olicitar aVo... Exc.16nci. ..peci.l .~nho no ••ntido d.
revert.r o gr.v. proc...o de d. . . .t ....nto • de grilag_ que
.....ç. est. que con.titui, in.g.v.t-nt., 1111 do. ..ior••
patriJlOnios biol6qicos ela n.çio • d. h....nielade, • onde,
inclusiva, vive .... da. illtiu. tribo. i.ol.da. que .inda
habitaJl o Estado de RondOni••
No aguardo ela. fi,..... • t.edi.t.. det.minaçõe. d.
Vo••• Ilxee16nei., renovo prot.sto. d•••t i a • r ••peito.

FABIO !'ZLI)JIAIOI
Deputado Fed.r.l

AIIexo., os doc.... nto. cit.do.

.,~.

1I&QV5•• MKII7:O ••

, DE

u,n.

(Do Sr. Flbio Feldsannl

.0

Requer o ••vio de IlIdicaçio
I"... Ir. Hilli.tro do lleio _i.llt.
r.claaando
provid6acia.
cOlltra
irregularid.de.
ob.err.da.
A.
....rr.
aiol6gica
do
Gaaporl,
E.t.do de aolldOAia.

INDICAÇÃO N° 331, DE 1993
(Do Sr. Fábio Feldmann)
Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério do Meio
Ambiente, providências com relaçÃo a irregularidades ob
.ervadas na Re.erva Bio-lêqica do Guaporé, Estado de
dônia.
-

ROn

(PUBLIQUS-5E. ENCAMINHE-5E.)
Senhor Mini.tro,
A Re.erv. Eco16qic. do Gu.pori, criada pelo Decreto
n. 37.587, de 20 d. .etlUlbro d. 1982, coa ire. de
.proxiad_nt. 600.000 hectare., .itu.-•• na reqilo .ul do
Z.tado de RondOni., abranoendo t.rr.. do• .unicipio. d. Vilh.n.

Senhor pr.sid.nte,
Nos termo. do art. 113, inci.o I • parigrafo 1" do
Regiaento Interno d. Claar. do. Deputado., requ.iro a Vo.s.
Excelência .e:la encoinhado ao Pod.r Executivo a Indic.çio
an.xa reclaaando providência. co. relaçio a irregularidade.
con.t.tada. na Il•••rva Bio16gica do Gu.pori, no E.tado d.
Rond6nia.
Sala da. s ...õe., e. ~ 'J
d.
d. 1993.

of

Deput.do Flbio F.ldsa....

Outubro de 1993
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fecunda

obra

profun~nte
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e. favor do povo nordeatino
reverenciado pala populeçlo.

e

que

,

3olq..,. ~e a
-.i•• lo
de Da eelo
c_rativo aquela dat••e conetituiri nwu. juata ha-naq_
a eete incaneivel batalhador do bea e da juatiça.

DIlCJtI:TO Jf. 'U17 - DI: :IlI DI: llI:1'EromaO DI: 1_
CItII, _ bIade ........... a _ _ lIIII6IIea ... GuJM6

O "-IdIate da JlepdbUca, uI&Ddo da atribuIçIo que l1le amtere o artIIO 11,
111m UI, da CoDItItuIçIo. e l1li& termoa do uUID I'. aJu. .... da &.IA Do ~m (I),
de 11 de IIlembro da 11115. decnta:
An. I' .It cnada,'1IO J:atado de 1IoDdCnIa, com uma " - lMIttnIada' _ 8OO.llllO
b& (~ m11 bectazoa). aubOrdIDad& -o 1DItItuto BrulImo da ~
lDIDtO ftlNltal - JBDP, a a-rn Blo1dclca do Ouçorl.
Parla'afo 1ZJcD. .\ " - de que trIIta _
artiID. ~ lIIltre .. latitudIa 11'10' e l2'II' 8 eu Ionlltud&a 12"10' e D'U' W.Gr. utj ~ ~
tro do 8IIUIDte pe!fmetro: lnlcIa 110 ponto de CODrdInadM popiflcu
1I':IlI'2I" a e JoacItude D'I!2'sa" W.or~ JOc:I,Im.do lIIl CClIlfluIDcIa do rio a ~
com o rio SID MIcuel. (poeto 1); 101>1 o rio llIo MlIIMI, pela _ matpm uquerda,.at4 o pooto de .ClOOrdeDadaa polritlcu latitude 12"12'06" S e Iolllitude 12"07'2'l"
W.or~ (pooto 21; UllUe por uma 1lDha rete e NC& DO .....tIdo _te-laate. com lendo de 3,2t Ian, até o ponto de coordenldu IIOIl'UIcU latitude de 12"12'06" S e
lcotItude
W.or. loea1Izado na marpm da lacoa Preta. (]lO%ltO S); toma - . pala MIa marpm Ntentrlonal. até o ponto de CODrdINdaa ~
latitude 12"U'52" 8 e IonIItude 13'03''2'' W.or. locaIIIado lIA toa do IIU'&P' Prtto.
(poeto 4); 101>1 ..te. pala _ marJeDl uquerda, .té o ponto de CODrden&du po.
rráfleu laUtllde 12"12':10" S'e IonI\tude 12"51':10" W.ar~ (pelOto 5): dai UllUe com
Ulmute 215'30'12" e uma dlat&ncla de 1,5 Icm até D pelOto de CODnIoaIadu ieoP'Ocu latitude 12'13'00" li e IonIItude 12"5"4'" W,Or. (poIlto 11: daate ponto aeeue
por W!l& 1ll:lb& ma de 40 Icm a Ulmute 13!'04'OlI" aW o poIlto de ooon:\aIIa4U po.
lrifIcU laUtucIa 12':11'1'" a e IonIItude e:ra'03" W .or~ (ponto 7l: deate em um
Ulmute de 43'21'51" e uma dIal1DcIa de 28,5 Ian, ali o ponto de CODrdenadaa polI'áQCU latitude 12"17'011" li e Ioncttude Cl'3O'I2" W.or~ .ltuade Ila lIl&J'IIIIII uquel'
de do ~ Sete aau- (ponto 11: daate poIlto lOba esta Iprapl pala ma.rpm
Nquerc!a, atl o pelOto de coonSenadu pDIJ'Ulcu latitude 1~:''' • e IonI!tude
12"12'32" W.or. lilcolIDdo MIl uma dai CabecaIru, (ponto 11); leCU& por uma llJlIIa
rete e _
aom 0,40 Icm de ateado e Ulmute lIOIrif1C:o ... atl o poeto de coor·
cIIGadM pocrItlcU latitude 12':10'02"'8 e JoncItude 12"tn2" W.or. localIIado uma clu uueentn do j~pI ConIueIo. (.ponto 10); deIce o li-raPé Consuelo pela
lWl ma."IPIn dlrelte. ate o ponto de cooraellldwi ~""~rarlCllS latitude 12"38'23" S e
lonlPtude 82'U'07" W.Gr.. localizado .....ua confluél!cia com o rio Tereblto (ponto
UI; d.......te no. pela sua marpm direi.... até o ponto d.. coortlefladU PorrAll.
eu lautlllle 12'40'20" S e Ionlilude 82'12'21" W'or.• loc:a1íZado na sua confIum.cia
com o no Colondo. (ponto 121; dnce o no Colondo. pela sua marpm direita, até
o pontO dl! cool'llanadu pocrUicu latitude 12"51'52" S e lonlitude a:!'3ll'5g" W'or.•
localizado na c:ontlU6ncla com o rio l.Iauaco. (ponto 13): IOJUe por uma 1lnha NC&
e rata. com 23J5 bn de lXtensio e lZimute PDrrálico 334' até o ponto ela coorden&-.
daa pOJláflCU laUtude 12'40'28" S e Jonc!lude S2"42'311" "".Gr. loca1Iaado na mar.
&em d1mra do rio Baia RIc:a ou llIo SImio. (ponto 14): deac:a este rio. pela _
l1W'Jem direita, alé o ponto de CODrdenadu ~ latitude 12"38'14" S e 1oJI.
IIlude C2'51'06" W.or. localizado na toa de um cios HIIS afluentn de nome ~
nhac:1l1o. ,ponto 15); HIUe por uma 1lnha _
e rete. oom 15,50 Icm de atendO e
aaunute reoll'Ulco ~ até o ponto ela coordenadaa ceocráticu laUtude 12"34'1'" S
elonlitude 83'05'31" W.or. loc:alIaado lIIl marpm direita do rio Branco (ponto 1')'
. . . . por uma 1lnha - - e reta, 110 MIIt1do Iesta-oelta por lU3 Icm'de atendÔ
até o ponto de coonlenadu PDI1'lifIcu laUtude 12'34·i." a 81oa11tude 13"14'41"
W.or. lot:a1Iado DO pantanal do Bacaba1zInbo. (ponto 11); MCIII por outra 1Inha
- - a ret&, DO aentldo llOrte-suI, por ',10 Icm de utensio ali o pelOto de coordenadai IIOcrUlcu latitude 12'38'311" a e lonl\tude lI3'14'él" W.or~ \oc:alIaado lIA
~: direlte do rio G~porl, (poIlto 1.); deac:a paio rio Guaporé leI\lIt>do o 11o ;:nn:uo~ do BruIl com a BoU'IIa até o ponto 1 deata cINcrIçIO. faclwldo

M.ia aendo, auqer~. ao Kinist6rio du
Cc.unieaç/lea que, atraria da Eaçre.a aradleira de Coxnioa
e 'l'e16grafoa, providancie o lanç...nto de Da .elo
e~rativo ao ae.quieentenArio de n
iaento do Paclre
Cle8J:O,

letI._

Sala àa. Se.

13'05....

UllI/I:llIJlE1l'fO .(Do

• de 1913

Sr. JACXSOH PEREIRA)
Propõe IHDICAÇAo .uqerindo ao
Mini.tro
da.
Comunicaç6a.
o
lanç....nto de Da .elo cO_l&Orativo
ao sesquicentenirio de na.eilMnto
do Padre Cícero. a eer ·efetuado
pela Empre.a Sra.ileira de Correio.
e Tel4iqrafo••

Senhor preaidente,
Requeiro a Voaaa Excelincia, com haae no art.
inciso II e S lO do Reqimento Interno, o oha4liquio de
encaminhar ao senhor Ministro da. Comunicaç/lea a anexa
IHDICAÇAo. solicitando providOnciaa para o lanç....nto. pala
Empre.a Bruileira de Correioa e Tel16qrafo.. de UIII selo
cOlll8l1lOrativo ao ll.aquicentenlrio de n
imento do l'~clre

113,

Cleero, a transcorrer em 24. de março d.

..,.......~- 11-

19J\:

"T"" . . ""

Art. 2" ~ftdU u aU'ricIada clenUflc:u devidamente autoriudu pala
autoridade competente. tio proibldu. deotro do perlmatro que compOa a a-wa
BIo1Óf1ca cio Guaporl. quaisquer aUtIdadN de uWlaçio. peraeeutçlo. caça, apanIa
OU introduçio de eçécImN da flora • fauna, lIl_trN e 1IomútIcu. bem COIIID'
aquelu que. a qualquer UtuJo praIaDlIIdu. lmp1Ic:anm em modIfJc:açOaa do 'ItIIIo
ambleDte.

Art. 3' A admInIatraçIo da -..na Bloldl\ca, criada por ..te 1lecnto. eabe
." IJWltulo BruI1aIro de DNImoIYllnEto PIo_lei - IBDr.
.

•

Art.•· . \ . . . . BioklIIc& do OII&porl &. IUjalIa ao ftClme lÇaCIIaI do
06dIJt) ftl~. InaUtulcIo pala teI 11. 4.1'71. de 15 de _bro i:Ie 1111 e teI de
Pauna - LeI n.
(OI. de I de J&DaIro de lD5'7.

J.EGISLAClO ')'tAbA. AMEXAJ>A 'ELA COOlDENACAo
'AS COMI SSOES 'ElMAMEmS

un

Protaçlo •

An. I' lt fIzado o PI'UG de 110 (-no e oltallla) cllu. a partir de pubUcaçlo
dilate DecretO. para a alaboraçto do Plano de ......)0 da JlaMna Blo1clIlcL

RESOLUÇÃO N' 17,
DE 1989'

Art." :EIta Dacrato IllIra em YiIOr lIIl date de lUa pub1lc:ado. lftOPdu as
• d1spoaiçClas em colltl'érto e em açacIal ~reto n. 51.ll25 ('), et. 25 ela Julbo de
lNl. que criou a a-rn PIo~ riu
NiIfiL
, .... FIpeIftde -

l'rftIdeDte da 1lapl1bllcL

~ O JteeImento Interno"
C6man1 . . Deputadoa.

AnIàa Amaar7 llAbIIa.
• • •

INDICAÇÃO N° 350, DE 1993

''Io.

''''''"'''''''''''"''''''''''''Io

,~''''',

'W

' •

ntuJoJV
DAS PRPPOSIÇOES

(Do Sr. Jackson Pereira)
Sugere ao Poder Executivo. através do Ministério das

~

Com~

nicacões, o lançamento de um selo comemorativo ao sesqu!

centenário de nascimento do Padre Cícero, a ser e~ebAdo
pela Empresa Brasileira de Correios e Telé~rafos.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)
Ea 24 de março de 1994 tranacorreri o
ae.quicentenirio de naecimento do Paclre Clcero, autor de

An.113.1adIcaçIo' a JlIlIIlOIlçIoau.-dl. . o DçIadD:

I. llIIIIC a _
Podar aldoçlo di preM'P ri a ~ di 110
admlnillI'IIiwo ou di . . . . . 011 D amo de prajaD laIIn . . . . . di _ irJIc:laliwa
aduIM;
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1993

Nesse sentido, se essa programação é atentatória

à moral ou aos bons costumes, se prejudica a infância
e a adolescência. fere disposições não apenas do Cód!
go penal, como também do Estatuto da Criança e do

Ad~

lescente.

t preciso. por conseguinte, que a Televisão se-

INDICAÇÃO N° 351, DE 1993

ja impedida de espalhar a violência, a pornografia, o

(Do Sr. Itsuo Takayama)

ódio, o materialismo exorbitante.

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio dos Ministérios
da Justiça e das Comuicações, o exame da oportunidade e
conveniência de controle sobre a programação das emissoras
de televisão.

Nesta·conformidade. Sr. Presidente. na forma

do

disposto no art. 113. do Regimento Interno, sugerimosao Poder Executivo. nesta Indicação, que os Ministérios
da Justiça e das Comunicações examinem a oportunidade e

(PUBLIQUE-SE.

ENCAMIN~-SE)

conveniência. de controlar rigorosamente a programação-

Senhor Presidente,

das emissoras de televisão.

Os velculos de comunicação social, que constituem

a denominadA "M!diA; , especialmente a Televisão,

Sala das Sessões ,aos

0l\ DS I'1 ~

exe~

cem influenciA capitAl não apenas na formação da opinião

·",.K""..

pública, mas também na construção da psique de crianças
e adolescentes.
s~

De fato, é excepcional o poder da Televisão

INDICAÇÃO N° 352, DE 1993

a população em geral, principalme.nte sobre os jovens:

(00 Sr. Itsuo Takayama)

Ocorre, entretanto, que a televisão comercial
brasileira/vem proporcionando a pior formação possi u~t.re (lO

vel ã infância e ã adolescencia.
De fato, quem observar a programação das

emiss~

ras de televisão, em nosso pais, rapidamente concluirá que toda a preponderãncia, todo o enfoque é
do no sentido

I.lI·er Exe~utiu,'). ''lor intsTllél.iJ.o lio :!inis'tút"io

o exame da "ncr~unlda.le e convenlende C~l,anh. ~acional Je ~obiliz~,io ~3
r.rat~rnid.d. F•• iliar.

..·.-:;s~ar ~ocial,

dirig~

da violência gratuita, do sexo irre

ser

humana tem de pior: a agressividade, a concupiscência,

a cobiça por objetos em geral, o vIcio a cigarros

Ja

J

ra

~

r,,~liz~çio

(?ULLIQQE-SB.

e

bebidas, o desrespeito à vida e ao próximo.

~ICAMlMHB-SE}

Senhor PreSídente,
~

freãvel , da busca por prazeres e por bens materiais.
Enfim, a Televisão vem estimulando o que o

~

dramática e desumana a situação em que está

nos lares quanto nas ruas.
De fato, mesmo as crianças e adolescentes que
vem com suas famílias; com recursos financeiros
cientes, encontram-se ã mercê da influência

violência das gangues de disseminam-se por todo o Pais,

vi

sufi-

pernici~

sa dos veículos de comunicação social e da falta

Nesse sentido, não ê, absolutamente, gratuita a

r~

legada a infância e a adolescência brasileiras , tanto

amor e de sentimento religioso que imperam em

de

tantas

familias brasileiras.

como. que trucidou um adolescente. há poucas semanas,
Entretanto, muito mais trágica é a situação dos

em Brasilia.

meninos e meninas de rua que, sobrevivendo na

A influência negativa, seguramente, veio da pro-

gramação abjeta. ignóbil da Televisão.

margin~

lidade social, acabam sempre sendo aliciados para

a

prática de toda sorte de infrações e outros atos ant!
sociais.

Ora, se a Constituição Federal proíbe a censura
prêvia, não impede que haja controle sobre a
~ão

program~

das emissoras de televisão, que. em última análi-

se, configuram um serviço público que é exercido
ante concessão ou

autoriza~ão

da União.

med~

1\ recente "Chacina da Candelária", quando vários

meninos de rua foram brutalmente assassinados, demon!
trou a maneira com que a problemática do menor

sendo tratada em nosso Pais.

ve m

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1993

Agora, em face das pressões nacionais e

intern~

ciona~s, 05 ~esponsãveis por esse crime hediondo

Quinta-feira 14 21lJ77

SENHOR PRl!:SIDEN'l'E,

e~

Venho elevar à v. Excia., um pleito bastante simples

tão sendo caçados pela Polícia.

Evidentemente, isso tem de ser feito, pois a

1m

ças, em idade escolar e em formação, de um PaIs como o nosso.

punidade, que ~ncentiva a reincidência, é absolutame~

Al'1o ainda sem simUar, mas de grande importância

te inadmissível.
Entretanto, o que realmente se nos afigura

de

te brasileiro.
Alim da novidade de, dentro do próprio local, existir "a

ad2

plantayio, que poderá futuramente ser controlada pelos que del~ i-

lescentes e, conseqHentemente, o futuro próximo deste

rio desfRtar. A iria plantar, lllanter,

Pais.
Em verdade, temos a mais absoluta convicção

que a responsabilidade pelo problema é de todos
sem exceção, alcançando desde o Poder público

~

e aproveitar.

de

Anexamos a esta indicayio, ótimo trabalho confecionado pelos
bons lIlIi'1os da EMA'l'ER-RJ, comandados pelo técnico de alto gabari-

até

o

to, Dr. Elcio Marques Baptista que, com seus auxiliares, conhece
esta plantinha a fundo.

que, na verdade, todos carecemos de maior esp!
de~interessado ao

prote'1~

nós,

mais humilde integrante da comunidade.

rito de fraternidade, úe amor

para
care~

completar as necessidades de essencial vitamIna ao estudante

importância fundamental é procurar-se as raí=es de tão
grave questão, que envolve milhões de crianças e

no

seu contexto, mas de alto conteúdo para as necessidades das crian-

próxi-

Assim, os estudiosos dos Ministérios

serem acionados, poderão 8entir o

alt~

benefício que· a pequena

a

e

incrlvel frutinha poderá tra=er ao menor estudante e indiretamente ao noaso pobre e sofrido paIs, exatamente na hora importante ,

mo, de solidariedade.

na fase de crescimento do menor infante, quando tanto de vitami -

Mergulhados em nosso egoísmo absurdo, nÃo queremos sequer distribuir nosso pão aos famintos.

e

nas precisa.
Assim, pedimos aos órgãos acionados, produzir

preciso, a nosso ver, que não apenas a família

visa~

estudos

do medida legal obrigatória, da implantação, em todos os colégios

seja priorizada na hierarquização das ações governamerr

que tiveram área livre, da auantidade necessária de árvores,

tais, mas que também seja estimulado o sentimento

de

seriam cuidadas pelo próprio Colégio e todos seus alunos, devida-

fraternidade de que todos somos detentores, maS que h2

mente instruidos, corr. literatura simples e própria, na sua manu -

je encontra-se tão embotado.

tenção e proteção.

Por isso, Sr. Presidente, sugerimos aO Poder

EX~

Pelo

que seriam implantadas.

estudo ver-se-ia o número de

que

árvores

As mudas poderiam ser produzidas de for-

cutivo, nesta Indicação, que o Ministério do Bem-Estar

ma centralizada, pois é planta rústica, de fácil crescimento

Social examine a oportunidade e conveniência de reali-

controle, de poucos gastos, para sua posterior distribuição.

e

zar Campanha Nacional de Mobilização para a Fraternid!

E faço este pedido, Sr. Presidente, com ·conhecimento de cau-

de familiar, através da qual serão ~stimulados nÃo ap~

sa. Visto que, quando Prefeito de Bom Jbsus do Itabapoana{RJ),fui

nas os postulados que alicerçam a instituiçÃo

fami -

liar, mas o sentimento de fraternidade, para asststêneia aos meninos e meninas de rua, inclusive criando-se

nos procuraram. Vejo com alegria que o esforço não foi

que

perdido.T~

moa munlclpios hoje, em diversa. regiões do Brasil, que já contam

incentivos ã adoção de menores.
Sala das sessões, aos '"''' \

um dos principais introdutores da Acerola em nosso PaIs. Produzi-

·.as grande quantid de de mudas, com boa distribuição a todos

\.' ' \ \

~"1 ~

~"'~~ tli.._

com a Acerola como produto de exportação, mostrando assim que

a

idéia é factívele poderemos ajudar a quem precisa.
Sinto que estamos perdendo tempo, mas possivel de ser
rado.

recup~

Pelo tipo da planta, que tem desenvolvimento rápido, ótima

produção, com facilidade de trato, nenhuma entidade terá dific~
dades na sua introduyio. Com as determinações superiores, todo

INDICAÇÃO N° 354, DE 1993

-o esquema poderá ser bem montado,' devidamente delineado e expl!

(Do Sr. Paulo Portugal)

cado, criando uma nova faceta para cada Escola que receberá es-

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio dos Ministérios
da Saúde e da Agricultura, o exame da oportunidade e conve
niência do uso da Acerola (Cereja das Antilhas), como com:
plemento vitamínico, na merenda escolar, em todo o país,
com a obrigatoriedade de sua introduç~o (plantação e cultiv~) nas áreas livres das escolas existentes, de todos
os níveis.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

te qenef!c10.

Para aquelas que não possuem área, a produção

deri ser feita pela Prefeitura local, coma realizamos em

~

nossa

ac1ministrayio.
Também sugerimo., que esta análise conjunta, para a difu são obriqatór10 do seu cultivo e

ap~oveitamento

com fim especI-

fico, seria garantida pelo Governo, que poderia até criar

ince~

tivos para que, o noSSO empresariado, com sua força de mercado,

21978
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Em se tratando de homem de vida pública

fornecesse recursos para a idéia. Indiretamente estariam pres -

tão intenSA e de personalidade tio querida do povo cearen-

tando uma ~ubst~ncial ajuda à Nação.
Esta~os

Outubro de 1993

ã disposicão para, contando

C~~

E~mTER

a equipe da

ae, é juato que aeja homenaqeado, ainda que ainqelamente.
Por iaao, Senhor Prelidente, na forma do

(RJ), prestar aos órgãos intervenientes toda informação neces~

ria,jâ bastante detalhada pelo trabalho que estamos juntando

a

disposto no art. 113, do Reqimento Interno, com a

redação

alterada pela Relolução n9 la, de 1991, luqerimos ao Poder

esta indicação.

Executivo, nelta Indicaçio, que o Miniltério dos Transporsuq~

Ressalvamos que os custos não serão altos, os rateios

rios, Governos Municipal, Estadual e Empresários, poderão facilitar e propiciar maior interesse na difusão do plantio e aproveitamento da Cereja das Antilhas,

ati

para projetos maiores,no

tei (Departamento Nacional de Eatradal de Rodagem), examine a oportunidade e conveniéncia de que a rodovi BR-116,no
trecho dentro do Estado do Ceará, pa••• a ter a denominação de "Rodovia Governador César Cals".

futuro.

Sala das Senões,' 0<;1 - 0'3 - "'\

3

Como citei na inicial, é muito simples, deveras espantoso,
mas que poderi trazer 9ra~de. beneficios a nossa população es~
lar, aos jovens, na hora que ele precisa, eliminando uma carência que reflete depois, de modo ruim para o nosso PaIs.
Esperamos contar COM total apoio de V. Excia, no

trâmite

~\\ \:/\\~:>

da.presente sugestão.

LEC,]SLACAO ClTADA PELA COORDENACÃO
~
. DE COM] SSOE5 PERM""fY'
fES

AtenC?~e,(...,...1 /
Oep. fAULO poJrJG;.r·

RESowçAo N° J 7. DE J 989
O R~glm~nlo In/~rnD

IhAprov6
C.m.,. dos

INDICAÇÃO N° 355, DE-1993
(Do Sr.

Titulo IV
DAS PROPOSIÇOES

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Minist~.
rio dos Transportes (DNER), o exame da oportunidade'
e .conveniência de denominação da BR-116, no trecho
den~ro do Estado do ceará, de Rodovia Governador
C!
sar Cals.
(P~BLIQUE-SE.

D~pul.dos.

Mauro Sampaio)
. . . . . . . . . . . . . . . . . oo

o.slndk~s

ENCAMINHE-SE)

SENHOR PRESIDENTE,

Um dos nomes maia ilustre. nio apenas

da

polrtica cearense, mas, de resto, de todo O Pars, foi,

irr!

cusavelmente, o de César Cals.

césar

Nascido e. 30 de dezeabro de 1926,

de

Cala de Oliveira Filho, qraduou-ae na Academia M.litar
Aqulhas Neqraa, em 1946, no Inatltuto Naclonal de Enqenharia (Enqenhelto-eletricl.ta) e. 1954 e na Eacola
de Enqenharia da Univeraidade Federal do Rio de

rederal

Janeiro(E~

qenheiro Civil), també. em 1'54.
Dentre' aua. múltiplaa atividade.,

foi

profeaaor de ilqebra na Elcola Preparatória de FortaleZa ,
Diretor do Departamento de Enerqia Elétrica do Piau!,
aidente da Companhia Nordeate de EletrificaçÃo de

ArL 113. k'ldic-eio é I PfOI)OSjçio através da qual o CeIUtado:
I - auqere a cutJ:o Poder a Idoyio de frClVldência, a
reallzayào de ato làn1n1.trat1vo cu de ges~, cu o envio
de projeto sobre a matéria de 8UI 1nlc1ativa exeluslval
II - ~ a man1f••taeio de \:l1li cu mals Q:III1••ões
Aeerca de detezm1nado UlQ1to; vlsando a elaborAÇãodePE9
jeto 80bre . .téria de WciaUva da Câmara.
f 19 - Na hipótese do 1nc180 I a 1Jdicaçio 8eIi cbjeto de r~1Jrento ellCrlto, despachado pelo Pre.1dInte
e publicado no D1irlo do Qlngres~ Nac1cnll.
S 29 - Na hipSte.. do 1ncao II serão ClbMrvadu as
segu1ntea 1'I01'JnU:

1- As indicações recebidas pela Mesa serlo Iidu em súmula.
rnancIadu • publicaçio no DWio do CongreSID !f«ionM e encaminhadas .. Coi'nislões competentes.
1- Os pareceres referentes a Indicações clevtrio ser proferidos
no prazo de vinte seslÕe$, pronog6wl a critério da Presidéncil da CI>
missio.
. li - Se a Comissio que liYer de opinar sobre i\dicaçlo. conduir
pelo oferecime~ de projeto, segulri este OI trlmites regimentais das
preposições congéneres.

Pr~

Forta-

leza, Prelidente da Companhia Hidroalétrica de Boa

Eapera~

ça, Prelidente da. Centraia Elétrical do MaranhÃo,

Gover-

nador do Eltado do Ceará (1971/75), Senador da República,
Miniatro daa Minaa e Enerqia, Preaidente do Lionl club
Fortalez; reaponsável técnico pelo projeto de conatrução
da Ulina Hidroalétrica de Boa Eaperança.

oo.oo • • • • • • • • • • • • o • • • • • • o . o •

CAPfTULO 11

de

W- Se nenhuma Comfssio opinIr em la! serWdo, o Pre~re
di Cimarl. 10 chegar o processo i Mell, determinlri o Irquivamento
da indicaçlo. cíentif'lCanclo-se o lwVx pIIrl que este, se quiser, ofereçl
projeto próprio • consideraçio da Casa.
VMio mio aceitas
proposições que obje.

tivem:
.
.) consu/la a Comissão sobre Interpretaçio e IpIic.çio de lei;
b) ·consulta I Comissão sobre Ito de qualquer Poder. de seus
érgios e lutoridades;

···.. ·····4················ ·t··

.
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contratar 'outro maia jovem, com remuneração. inferior ., no c!,'\:.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 4O-A, DE 1991

ao inexorável de demi ••ão, ao menOB enlllejar' uma maior

(Da Sra. Rita Camata)

relllun~

ração indenizatória ao empregado.

Estabelece indenização compensatõria no caso de de-spedida
de empregados que contem com idade igualou superior a 50
anos; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Ju!.

li.

merecer

tl

acolhida •

dos iluatrea membros de.ta Caaa.

tiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda; e, da Comissão de Tra-

balho, de Administraçã.o e Ser"liço Público, pela

.0-

Em ae tratando de JrIedida de amplo alcance

ctal,' eaperamoa que a inlcl~tlv. venha

Sala da. Se. .õe.,·"1I- de 1lla10 de 1991

aprova-

~
\"

'-

DEPUTAIlO RITA"

AIIl\TA

ção.
(PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 40, DE 1991, A QUE SE R~
FJWiH-OS PARECERES)

LtGI SLACAo CITADA! ANEXADA PELA 'COORDENACAo
DAS COMISSOES PERMANENTES
""
Art. 19.

A indenização devida, pela rescisão

DECRETo-LEI N.Ii.452 - DE 1.· DE MAIO DE 1943

do contrato de trabalho por proll2:o indeterminado, aos empreg,!
dos que contem com idade igualou superior a 50

(c:lnqtiênta)

anos, será paga em dobro.
I 19. No. cálculos rEllativo.

indenização

i

de que trata o artigo 19 desta lei, aplicatn-ae oa

Aprove a Consolidaçlo das Lais do Trabalho
TiTuLo IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL
DETAABAlHO

critérios

estabelecidos no artigo 478 e seus pa.rágrafos, da COh.olldac.ptIuIo V

ção das Leia do 'trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452.
de

DA RESCISÃO

19 de llla10 de 1943.
Árt. 29.

Eota ld ontra 011\ v1gor

Mo
_por.....,
_ _ doUlll_do

na

471. Ahdonizoçto_poIo_do

oSa oUa pllbl1ca<;lo.

~porMOdelietWço~OUpo1MO.
......
__
'1' O"_ _ do_do_por
....., _
f - . . . """" poo1odo do

...--

i g u o ! o u ~ .

Art. 39.

ReV09 1l111- n

ao dlopo.1çõea

elIl

contr!

..

~
""'-"~--
,:11 5oo_",_por"dio,oclbJlodo

riD.

por ......

hdonizoçto'" por"" 3O'lOlnItl_
, "11' 50 _
hdonizoçto _ elo 240 t _ • . - I _ por

Sala dá& su.õea, ~ de .,1110 de 1991

.....

..-f na _

O!Pll'I'ADA RITA CAMATA

)

"

..

' .......00....-..... _

-

1IlIIIlIoOUqueWhmdftik).~

....

......
_ou
_
_ _ 12ldaal_do

..._~poII_

COlIIoQOlw

~

.

t'" P. . oo ........... _por
..·
.... ou ooMgo ...." • hdonizoçto" _polo_
_ ..
.....-do
_ _ ~doo
_do_-----

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

LU S T I F I C A ç A O
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A Constituição Federal de 1988 estabelece como direitos ,doa trabalha.dores urbanos e rurAl.,

~l'm

villem A melhoria de Bua condição aoeia1, aquele

que

dos que
tenha;

COMISsAo DE CONSTITUICAO

];- n E L A T O R I

M

JUSTIÇA

DE REDAÇM

O

corno objetivo proteger o trabalhador contra a despedida arb!
trlir1a.
A matéria deve ser tratada através de lei com
plementar porque Be trata, no caso, de indenização compensa.tlória destinada àqueles empregados que contem com-toda4e igual

o~

superior

li

50 anos 'e que venham a ser vItimas de despedida

arbitrária.
Produto de um complexo de fatores, dentre
quai. awlta

li.

os

nossa tradlçJo cultural, vigora alnda em n'Oad

sociedade um absurdo preconceito que poder1atnOs denominar
gerontológ1co, considerando não apenas os idosos, mas

de

também

a. pellsoas de meia-idade como fardos ou, no rn{nlmo, com

tre-

menda. limitações.
Nesse contexto, o brasileiro que se vê em
tuação de desemprego com idade na faixa doa cinqUenta

sianolS,

dificilmente consegue colocação, sem embargo de sua competência e experiência.
Po)';' essa Jta.zão, nest.e projeto ,preconisUClB que
a itU1en12ação devida pela reaciaão de cont.rato de traballD por
prazo indeterminado para o ê'J!'oPregado com idade igualou superior a cinqtlenta anos, ser" paga ~m dobro.
A medida, a·noaso ver, evitará que muitas

presas despeçam o trabalhador na referida faixa etária

empara

Visa o projeto em exU'.e, segundo

va oferecida pela Ilustre

justificati-

Deputada Rita Camata.

"A constituição Federal de 1988 estabelece como direitos dos trabalhadores urbanos
e
rurais. além dos que. vi!Jem a melhoria de
sua
c:ondi~o

lioeial, ...q'Uel«. 4:ue teM.

CO'1'Jll()

obj~i

vo proteger o trabalhador contra a despedida
b1trária.

~

matéria. deve ser tratada através de lei
tr~ta. no caso. ãe i.nd~
nização compensatória destinada iqueles empregados que contem com idade igualou superior a
50 ,anos e que venham a ser vitima.s de de.sped!
da arbitrária •.
,. A

complementar porque se

Produto de um complexo de fatores, dentre
o.' quais avulta: a no••a tradição cultural, vigorll: ainda em noasa sociedade um absurdo preconceito que poder!amos denominar de gerontelª9'ic6,. consideràndo não apenas o. idosoa, mas
também. as pe••oas de meia-idade como fardes ou,
no m!nimo, com tremendas 11m!taçõe••
Nesse contexto, o braSileiro que se vê em..
situação de desemprego com. idade na faixa doa
cingl1enta anos, dificilmente cons.gue colocação, sem. embargo de sua colttPetência e experii~
c1a.

21980
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Por es,p;a razÃo, neste projeto, preconizamos que a. indenização devida pela rescisão de
contrato' de traQalho por prazo indetermiMdo p!.
ra o empregado com idade iqual ou superior
a
cinqtfenta anos, aerá paga em dobro.
A medida, a nosso ver, evitará que muitas
e.mpreBas despeçam o trabalhador na referida f2S!

xa etiria para contratar outro mais jovem, com
re1nuneraçào inferior e, no caso inexorável

Em se tratando de medida de amplo alcance
social, esperamos qUI! a iniciativa venha a merecer a acolhida dos ilustres membros desta C,!

aa",
proteger o empregado. com idade igualou superior a SO anos
despedida arbitrária ou sem justa causa mediante

d~

indenizaçÃo

compensatória.

PARECER DA CDMISSAD

A Comissl1o de ConstituiÇão e Justiça e de Redaç:J:o I em reunillo ordinária realizada hOJe, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa I com emi2da, do Projeto de lei Complementar nQ, 4p191,
nos termos do pBrecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores 'Deputados:

de

demissio, ao menos ensejará uma. maior rettluner,!
çio inden1za1:ória ao empregado.

Outubro de 1993'

JD~O

Natal _

Presidente,

Roberto

Magalh§.es,

Jurandyr Paix~o e Edevaldo Alves da Silva - Vice-Presidentes,
Atila Lins, a~n~dito de Figueiredo, Ci~o Nogueira, Cleonâncio

Fonseca, José Burnett, Messias' Góis, Nelson Morro, Paes Landim, Paulo Marinho, Ton! Gel, João Rosa, José Dutra, José
Luiz Clerot, José' Thomaz Nonõ, Maur! Sérgio, Mendes Ribeiro,
Nilson Gibson, Renato Vianna, Wanda Reis, ~den' p'edroso,
Francisco Evangelista, Vital do Régo, Adylson Motta, Ibrahh'l
Abi-Ackel, Prisco Viana, André Benassi, Jutahy Júnior, Sigmaringa Seixas, Rodrigues palma,' Hélio Bicudo, José Dirceu,
José "'a~.. ia Eyamel r Robson "Tuma,' Luiz Pi'auhylino, Evaldo Gonç~lvesr Everaldo -de Oliveira,
Jesus' Jajra; Ivo 'MaInardi,
VaI ter Pereira r Moraoi largan' e Agost'i
Val1!n

A iniciativA é, em real verdade, de grande a1-

Sala da

eance social.

Encontra agasalho no i tem I do artigo

79

da

Lei Maior.

Esti a merecer, todavia, a .senda Ul anexo que
acrescenta ao texto do art1gp 19 as expressões - . . faca de de!.
pe;dida arb1:tr~ia ou sem justa ca~sa", aju.tando-~. ao

texto

cpg'lIo p!

'constitucional.
Assim, acolhida a emenda, o projeto, do

ponto

CCN'l'1'1'!!%CjIO J: J!!ft1!1A J:

IfMlalfAlf

AlJf17:.ZJ# ..

DI

lI!!ACIp

'f:C ~ ~

,de vista ,con.1:i~::ç.cional, jurldico, legal, técnica. legislativa,

regimentalidade e redação estará. em condições de tramitar nas

"A 1IIc1eJl1aaçâo ae"ida, pela R.cl.io' ae

comissSes 'que dirio sobre o mérito.

~_aD.lbo

bil:rüi. ou _
Pela admissibilidade e tramitação

do

projeto,

emenda.

COJn

con~r.to

por pnao lDaeUna1na&>. . . face ae deape41ae ar:!lIaU c ...... ao. up",adoa qua COI>taa ...

de ifU&l ou superior • 50 (c1Dqilantill

ano..

...,i pe,a..

~

d0-

bro.

JUSTIFICATIVA
A pnaanU _ d a 91••

o

~ur

o pro:!eto 00II

t:axto COIl.Utuc1011&1.

EMENDA DE! IlEDAçliO

A indenizaçio d.evida, 'pela. resciaio dQ contrato
..... aoalho p?r prazo indeterm1;1.naélo;.. em face de, despedida arbitrária. ou sem. justa causa, a<ts empregados que. contem

CXltlid!.

de iqual ou superior a 50 (c1nq~e!nta) anos, será paga em

do-

bro.
JU5TXFXCATryA

A presente emenda viaa harmonizar O projeto com

o texto constitucional.

f;a~

.;>.1

COIlIssKo DE TRABHHO. DE ADftINISTRAÇKD E S~RVIÇO POBLICO

A ComiZl&io de Trabalho, Adlllnilltraçlo

e Se!,

viço Público, prBlilJfinaJ;'mente diZltribuiu o Projeto d. L.,i COllpleJll6,!!
tar 040/91 ao relator, Oeputado ciilio de Cas'tro, Que, nlo tendo !Si
do apreciado em J)oJl'l&nto oportuno, foi .. ru rBdistribuí.do, quando
lho por inteiro
tor originário;

.Q

relatório e o parecer antes preperado8 pelo

ac.2,
rel,!"
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PROJETO DE DECRETO LEGISLP
N° 309-A, DE 1993

I. RELAT6RIO
A iniciativa da emitente Oeputada

Rita Cam!,

uva

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunic""â e Ir, onnática)
MENSAGEM N° 37/93

.ta vi •• , proteger oa trabalhadores que contém com idade
igualou
aupat'ior • cinquanta {50} IIn08, contra a d•• pedida arbitrária.
A autora da proposiçi!!io em análislI na sua fu!!.
da.antada justificativa eu.tenta que: "Produto de UM complexo da ,,,!
tor•• , dentre aa quais avulta a noaaa tradiç50 cultural, v1gorll li!!!.
da em noa.a

Quinta-feira 14 21981

AprcNa o ato que autoriza '0 GOIIem:> do Estado da Bahia a executar, por int:eJ:m!idio do Instituto de Radiodifusão Educativa da
Bahia - :mJEB, na cidade de Salvador, Es1:ado da Bahia, serviço
de r:adi.crlifusão sc:rnra em cxrla nã:lia, o:xn fins exclusivam:mte
educativos; te1rl:l parecer: da O:m1ssão de Coostituição e Justiça e de Redação, ~la cxmstiblci..a1a1idade, juridicidade e ténica legislativa.

80cilldada Ullt absurdo preconceito que poderílllllDII dano,".!.

oar d. garontQlágico, conaid.rlln~o nio apanae 08 idolS08, mas tambim.
à. p.,.o •• de lWaia-ldatfe COlnO fardos ou t no mínilllo co'" tramendaB l i

(PIOJEI() DE 0 = 0 LIDISU\TIVO W 309, DE 1993, A QUE SE REFERE

lIlIit.r;15.~".

O PAllEX:ER)

U r.I Á R I'O

"Ne •• e contexto, ô brasileiro que ea vA 11m si
tuaçlo d. d•••JllpragQ. COJll idade n~·r8ix. doa CinquBnta' anca, dificil
manta conJulgul colocaçlo, aem Imb,argo de 15ua competlncia

ti

8xperiA.!!

ilu15tre

parlBm8!!.

- Projeto inicial
11 - Na Comissão de Ciência e Tec::nologla,' Comunicação e Infor-

eia" •
A medida, !iustente ainda

11

'mática:

- parecer do relator

tar, "evitará que muita. ''''prllue despeçllft'l o trabalhador na referi
da raixa etirill para contratar outrosmaie jovens, com
reMuneraçio
inferior I, np ca;o anexer'val' de

dJl1ftiaSI!í~,

- parecer da Comissão

BO menos ensejara maior

111 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

remuneraçlo indenizatório ao Ilmprllgado ll •
A proposiçio em apreço jã recebeu parecer da
Comisllio d. Constituição

8

- parecer do relator
- parecer da C~missão

seu

J\Jstiça e de Redação, e atrevia de

relator, Iminente Deputado JOSE LUIZ ClERDT ofereceu emenda
redaçio 8 concluiu Que: ii acolhida emenda, o projeto, do ponto

de
de

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

viata conatitucional, juridica, legal, técnica legislativa, regime!!,
talidade e radação latará em eondiçlíes de tremi tal' nas Comis.!S15lils
quP di rio' sobra o ",8rito. A Comieaio Que aprovou por unanimidade o
rer.rido parecer.

t" o rollltório.
11· VOTO 00 RELATOR

Art. 1R - Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto
rs/nR , de 15 de dezembro de 1992, que autoriza o Governo do Estado da
Bahia a executar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bah.ia - IRDES, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 20 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Proj eto d. L.i Complemlntar, .!Sob anilis9 /
social

sala da Comissão, 02 de junho· de 1993.

i, eem eORlbra dlll dúvidas da lIIipr. significaçlo e de alcance
induvido.o.

Ue,", a propolliçio em Questão, s8nio

VIr, plllo luno!!

lIIinill'liz2Ir, d. rorma

"'inaçlo .xi.tento

811I

re801

Deputado

Presidente em exercicio

muito concreta e odio_a diseri

n08110 PoIs, contra os idoBo8.

~~~.

Oeetart., opino pela .provaçlo do Projlllto de
Lei Complementar nO 040/91, nos terRlOB da emenda apresentllda

pelo

Deputada IRJ!A PASSONI

Relatora

ral.t.Dr d. COnll.eio dlll Constituiçio e Justiça e de Redaçlo.
501.

d.~~.fio, b

do

fetP

do 1993.

~~
Ooputodo

e~~L-;

ETEVALDO NOGUEt'ilA

Pri.eééérz :DA
CQHlssAo DE clt.elA E

CHICO AIlARAl
RELATOR

tECNOLOGIA, COIIVNICAçAo E III,.ORMA.:rICA

I- RELA",6RIO

:U:C"

PARECi:R DA COMISSÃO

A Coai.ai.o de Tra.balho, de AdJ:liniatraçio e Serviço
Pdblico,
e~
reunilo
ordinária
realisada
hoje,
opinou,
unani_ _nte, pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Cospleaentar n lll
40/91, no. terJIQ. do parecer do Relator.
E.tiveram pre.entea os senhores Deputado. paulo Paim,
Presidente, Paulo Rocha, Vice-presidente,
Carlos Alberto
Caapiata, Chico AlIaral, Edson Menezes SilVA, Em.ato Gradell.,
Ja~.
Ribeiro, Jair Bolllonaro, .JaqueB Wagner, Jos4: Carlom
Sabóia, Marcelo Luz, Pedro PAvão, Raquel C&ndido, Waldomiro
Fioravante e Zaire Rezende.

Sala da Comissào, em IR de setembro de

1993~

De conformidade com o art. 4-9, inciso XII,
combinado com o S 11:1 do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentissimo Senhor Presidente da Rep6.blica submete à
apreciação do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de
Motivos. do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato

que autoriza o Governo do Estado da Bahia a executar, por
intermédio do Instituto de Radiodifusão Educat!,va da Bahia IRDEB, na cidade de Salvador, Estado da Bahia; serviço' de
radiodifus!o sonora em onda média, com fins exclusivamente
educativos, constante do Decreto de 15 de dezembro de 1992 f
publicado no DiArio Oficial da União de 16 de dezembro de
1~92.

Na

~

Deputado CHICO lUfAUL

Relator

Exposiç.§o

de

Motivos,

o

Senhor

.Ministro

esc larece que:

o pedido encontra-se devidamente
·instruído de acordo com a legislaçAo
específica ...
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Atendendo ao disposto no S 3" do art.

223 da

Constituição, a mat6ria foi enviada ao poder Legislativo para
a devida apreciaçào, uma vez que o ato somente produz:ir'

Art.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre

08

-.zII=.

A autorização do poder Público para

li

a

autorização

para

execuç&o

de

serviço

de

radiodifusão com fins exclusivamente educativos independo de

edital.
Na autorização em an6lise, o Governo do Estado

da Bahia criou entidade sob a forma de fundação
execução de serviço de radiodifusão, de acordo

para a
com -a

legislação em vigor.
foram.
08
ritos
processuais
Pinto
cumpridos
e
li
Funciação
Roquette
f<!lvoravelmente A llutorizaçdo em questSo.

~

de 1993

PAREC&R DA COMISSÃO

execução

de serviço de radiodifusão educativa ti regulada pelo Decreto
n" 52.795, de 31 de outubr.:. de 1963 e pelo Decreto n" 91.837,
de 25 de outubro de 1985. De acordo com estes instrulIentos
jurldicos,

de

DEPrr:t~::I;
PAS_I
Relatora

Regimento Interno.

~

em:J8

<;.1~

&Bpect~

técnicos e forma:is da matéria submetida aO exame desta
Comissão, nos termos do inciso lI, 41fnea "h", do art. 32 do

1!2

2'1 Este decreto legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
Sala da Comissão,

efeitos ap6s a deliberação do Congre85o Nacional.

11 - JlllE2

Outubro de 1993

integralme.te
JIllInife.etou-ae

Não cabe,
na
anAlise desto
prodlsso,
II
e.plicação das exigências da Resolução n Q 01, de 1990, desta
ComissÃo, por estar voltada ~ outorga de canais comerciais de

A Comissão de Cilincia e Tecnologia, Comunicação e Infon:lltti'ca, em reunião ordinAria realizada hoje, aprovou, par ummilllidad8, o
parecer favorAvel do Relator à Mensagem n Q 37/93, nos te010S do PDL
que apresenta.
Estiveram presentes os seguintes Deputados: Kaluly Netto presidente, Etevaldo Nogueira, Pinheiro Landim, Vice-presidentes,
Airton Sandoval, Aloisio Vasconcelos, Aluizio Alves, Eliel Rodrigues,
Walter Mary, Arolde de Oliveira, José Jorge, José Mendonça Bezerra,
Luiz Viana Neto, Eraldo Trindade, José Teles, Paulo Duarte, Beta
Mansur,
Edson Silva, tlio Dal1a-Vecchia, Alvaro Pereira, José Ab~io,

Koyu Iha, Paulo Silva, Irma passoni, Lourival Freitas, Tilden SantiAgo, Carlos Roberto Massa, pinga-Fogo de Oliveira, Valdenor Guedes,
Luiz Moreira, Matheus Iensen, Paulo Heslander, Fausto Rocha, SaJlir
'TannuB, Ariosto Holanda, Ivandro Cunha Lima, JoÃo AlRleidA, Pedro
lrujo, Zaire Resende, César Bandeira, Iv:Anio Guerra, Luciano Pizsatto,
Jerônimo Reis, Rubem Bento, Celso Bernardi, Cidinha. caJlPOs, P'lorestAn
Fernandes, Francisco Silva e Avenir Rosa.
~993.

Sala da Comissão, 02 de junho de

rAdio e televisão.
o ato

de

aut6rização do poder Executivo obedec'l

aos princípio& de constitucionalidade, especia.lmente no que 110

refere a06 artigos 220 a 223 da constituição Federal, e atende
formalidades legais, motivos pelos quais BOmoS por Bua
homologação, na forma do Projeto de J)ecreto Legislativo que

~s

Deputado

(?~,r~'co.
ETEVALDO NOGUEI6

'Prenidente em exercício

:1

~..-;?~~NI

ore! apresentamos.

Deputado IRMA

Sala da Comissão, em

a.b

~~

De.putaAt~1AsSO.I
Relatora

PJlO']ITO I>E DECRETO L~GISLA'l'lVO KQ

Relator

de 'YI'10-J..Ode 1993.

• !lJ: 1993

MENSAGEM N. 37, DE 1~
(Do poder Executivo)
submete à conBidet'ação do Congree:"o Nacional o ato consta!!,
tê do Decreto de 15 d@ dezembro de 1992, qu, "Autoriza o G~
verno do Estado da Bahia a executar, par intermédio do Inatituto dê Radiodifusio Educativa da Bahia - IIlDEB, na cida-

Aprova o ato que autoriza o Governo
do Estado da Bahia a executar, por
intermédio do Instituto de Radiodifusão
Educativa da Bahia - IRDEB, na cidade
de Salvador, Estado da Bahia, serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
com fins exclusivamente educativos.

de de Salvador, Eatlldo dll Bahial J!I.rviço de radiodifuBão SE

nora em onda midia, com fina exclu.e:!v4mente educativoa".
(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇAo !

INFOR-

MAnCA' E DE CONsnTUIçAo E JUSTIÇA E DE REDAÇXO (ART.54).

Senhores MembllJ!l do CongreMO ~aciOflal.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lSl

t

aprovado o ato a que se refere o

Decreto de 15 de dezembro de 1992, que autoriza o Governo do
Estado da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de
Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, pelo prazo de 10
(dez)
anos,
sem direito de exclusividade,
serviço de
radiodifusão sonora em onda média, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

Nos termos do artigo 49. inciso xn. combinado com o § l' do artiJO 223. da
Comtitoiç!o Federal. submeto 1 apreciaçio do COIlgreMO Nacional. acom~ de EJ<pooõçIo
de Motivos do Senhor Mini!tro de Estado das COI11UnicaçDea. o ato COf1SlIllte do Dcctelo de 15 de
de7.embro de 1992, que 'Autoriza o Governo do Estado da Bahia a executar. por intennEdio do
Instituto de Radiodifudo Educativa da Bahia - IRDEB. na cidade de Salvador. BIlado da BabIa,
oerviço de radiodifUJlo sonora em onda mtdia, com,flM excluslvamente edueativOl'.

BruIlia. 21

de janeiro

OIAOJ'"
c...---

de 1993.
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TAPO

/lltNI51.{;.t,--;n·

Senhor Primeiro Secretário,

{;Çc

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do ExcelentCssimo Senhor Presidente da
Repilhlica. acompanhada de Exposiçfto de MOlivos do Sonhar Ministro de Estado das
ComunicaçOCs, na qual submete à apreciaçlo do Congre.o;so Nacional o ato constante do Decreto de
15 de de7.embro de ]992.

"fi::> c"'~iJ~ICf1(/t::}

Excrlend.nJIilO Srnhor PrpsJdf'nte d. J(flpúbJlrl!.,

Atenciosamente,

SubTl"of"to ....prf'C'Jação dI!' .VOS&I< txr:e-l"nrla o ln("lu~o prOj~to
dt' drcrf'to, que conr:f'dr autoriz.açao ao Govf'rno do Estado Oa Bl1hln.
para Q\.ft' o Instituto dto RadiodifusÃo Educativa da BahJa - lRDEB, ex.!
cute aervlço de racUodJ.f'uzil) sonora elll onda mrdla, com 1"""
e'x,:h.:~l
vA.rnt--nte l::I,h.ll"lilUVOS, ha cidadr dr Salvador. Estado da Bahia.

HENRIQUE EDUAR
FERREIRA HARGREAVES
Ministro de Es do Chefe da Casa Civil da
Prcsi ncia da Repilblica

2.
Dr acordo com o art. )3 do Rll'gulamrnto dos Srrv1çoa de' RA
dlodltuaão, aprovado prlo D@creto n' !l2.795. de 3) de outubro
d;
]963, com .. redação dada ppl0 Decreto n ' 91.837, dr 25 d.e outubro d~
1985, nio d~pt'nderá dr edIta] a outorga pllr.c; ex~cul;ão de' \!;t'rvSç" C!
r .. :HO;l.lfulI:ic, .,or l=-ff:t:·êlt .1urI-::r-l<.!" d~ c!irf~·.t •. ';~'l;r": Jr,·... r:-.c f , , : :
f":-.':::"::'!'!" Cio áC~.!:-.:!to:,1 k~i:.C1 Jr.::.::-t-':. ... Jr,:n;o:,..:iCát J:.rl~'!'
taduaSz e KunH:1paSs, nem a outoraa para a rxrcuçiio do
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A Sua Excelência o Senhor

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
Secretário da Câmara dos DFputados
BRASILlA-DF.

Primei~o

Gt'l\'f'rno!: :.!.
$rrl/Jço, co:!.

1'1ns -pxclusJvamentr rducatJvos.

?A~eeçR. ...:lJr-:J
COMISSÃO O~ CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REOAÇÃO

3.
Cumpre observar qUf' a Lf'S Drlf'alda Estadual nl 65, ti" l'
df' junho de- 19rs3, cr-.1ou a rnUdade- desUn.. da a executar o Sf'rvJç;o df'

radlodifuaão, l50b a {'orma dI' fundação. v1nculada à St'crl'taria de- Eô~
cação do Z;stado, t' Coom .. dt"nomJnoGlç'ao dt'
Edur:aUva da B:.hia. .. 1RDEB.

Ear:larrço que- o pedido

04.

d. acordo com
41 do

-11.

art. 16 do

lnstJtuto df'

em::ontr~-sf'

1egislllção especIfica

I!

RndJodit"usbo

dllv1damente-

Ao apreciar a Mensagem Presidencial nl:l 37, de
1993, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Inforrn&tica elaborou a presente propoaição aprovando o ato
que autoriza o Governo do Estado da Bahia a executar, por

instruído

que, nos trrmos do par.igrnro

e1tado Rrgu)Ulrnto do!' Sf'rvJçoS d"

RacUod11"usio • •
.",,"orl!,& dar- ..r-';' mpdlantr ~IllJtDr.1%.çio do PrrsJdrntf' da JlrpÚbJJea. a
qual sl!'rá forma)Jzad.a. postprJortrlf'nte-, rm conv~n:io a Sf'f" cf"J.brac",
após prrvJa aprovaçÃo do Concrp~so NaC'JonaJ.
conformp
d1spos~ ÇkO
con.tantt' do parii,r.. fo 3' do art. 223 da ConsUtLUção Ttodf'ra).

')\~·rç,:r l:.-"

HUGO

~

intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia IRDEB, sem exclusividade, na cidade de Salvador, Bahia,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, com fins
exclusivamente educativos, por dez anos.

p ,

DO lEGO NETO

HlnJatro dI' Estado das Comun1caçõll::;

DEc;,RETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1992

Autoriz.a O Governo do
Esta90
dll
Bahia Q executar, por intermedio do
Instituto de Radiodifusão Educativa
da Bahia - IRDEB, na cidade de Sal.
vador, Estado da Bahia, serviço de
radiodifusão sonora em onda mé-dia,
com 1'1ns exclusivamente educativos.

o VICE-PRESIDENTE DA. REPÚgLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das atribuições gue lhe coo
terem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput. da Constituiçao, de acor
do com o art". 16. ~ 4 R , do Regulamento dos Serviços de Radiodi.fusão:aprovado pelo Decreto n R 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação do'Decreto n ll 91.837, de 25 de outubro de 1985, e tendo emvls
ta o que consta do Processo nl! 29.000-010079/91.
-

Estoio
atendidos
os
pressupostos
constitucionais quanto ~ competência legislativa da União
(art. 223,. da CF) e ~ atribuição exclusiva do Congresso
Nacional (art. 42, XII, da CF) para apreciar o tema, através
do Decreto Legislativo (art. 59, VI da CF). Também estA
obedecida 11 norma do art. 222 que exige a nacionalidade
brasileira para os proprietários de empresas de radiodifusão
sonora, jA que se tr<!2ta de ente de Direi to Piíblico Interno.
A

técnica

legislativa

utilizada

estA

perfeita.
Oestarte,
voto
pela
constitucionalidade,
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto de
Decreto Legislativo n2 309,

)

DECRETA:

Art. 12 Fica o Governo do Estado da Bahia, por in
termédl0 do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia- IRDEB, aü
torlzado a executar. pelo prazo de la (dez) anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, com fins
exclusivamente educa.tivos, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Parágrafo único. As obrigações decorrentes desta.
autorização obedecerão as cláusulas estabelecidas em convênio a ser
f'1rmado entre a União, por- intet'mé-dio .do Ministério das Comunicaç~s,
e o Governo do Estado da Bahia, atraves do lnst1 tuto de Radiodifusao
"Educativa d~ Bahia - IRDES!,. dentro de 60 (sessenta)' dias,
contados
da publicaçao da dE"liber~çao do Congresso Nacional, sob pena de nul!
dade do ato de autorizaçao.
•
Art. 22 A autor1zaliâo ora deferida reger-se-á p!.
lo Codigo Brasileiro de Telecomunicaçoes, leis subseqüentes e seus
regulamentos~

Art. 39 Este ato somente produzirá efeitos legai.s
art.
223 da Consti tuiçao.
de
Art. 41! Este Decreto tmtrã em vigor na data
sua publicaçâo.
de 1992; 17ll! da I!!.
Bras1lia, 15 de dezen:tbro
dependência e 104 1 da República.
após deliberação 20 Congresso Nacional, nos termos do § 31! do

Aviso n'

85

- C. Civil.
Bruma, 2l de janeiro de

1993.

~_

PARECER DA CDMIS5AD

A Comiss~o de Consti tuiçJ!l.o e Justiça e de Redaçr:l.o, em reunir:l.o ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legi~
lativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 309/93, nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Dutra
Presidente, José Thomaz NonO
e Jesus Tajra - Vice-Presidentes, José Luiz Clerot. Mendes
Ribeiro, Nilson Gibson, Roberto Rollemberg, Tarcísio Delgado, Antônio dos Santos, Tourinho Dantas, Vilmar Racha, Gerson Peres, José Maria Eymael. osvaldo Melo, Prisco Viana,
Benedi to de FigueIredo, Dércio Knop, Helvécio Caste110, Luiz
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Máximo, E:'désio Passos, José Dirceu, José Genoíno, Nelson
Trad, Benedito Domingos, João de Deus Antunes I Redi tário
Cassol, Tony Gel, Armando Viola, Chico Amaral, Valter Pereira, Everaldo de Oliveira, Armando Pinheiro, Jair 80150naro, Paulo Portugal, JD~O Faustino, Jorge Uequed e José
Burnett.

Sala dA COll\1ssAo,

em

01

Outubro de 1993

ram as exigêncills do Edital e aos requisitos di!l legislaçiio especi
fica de ri!ldiodifusão ••• ".

ç~o, li

Atendendo ao disposto no §3.! do llrt. 223 da Con15tituimatéria foi enviada ao Poder Legisli!ltivo para li devida

preciação, visto que o ato de outorga somente produzirB
legais após i!I deliberaç~o do Congresso Nacional.

e setembro de 199.5

Cumpre-nos, portanto, opina"t' sobre os

~8peCtOS

efeitoB

técnico8

e formais reli!ltivos: l, proposiç;;o em exame, nos termos do item II,
alínea h, do art. 32 do Regimento Inte"t'no •

.II ., VOTO DO RELATOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 313-A, DE 1993

No prazo estabelecido pela lei illcorre"t'am quatro empresas: R8dio Mariana Lt"Ja, Rádio AClliacll Ltdll, Rádio Merillnll Ltdll -

(Da Comíssão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática)
MENSAGEM N° 475/92
~ o ato ~ outol:ga

pennissão ã Rádio Mariana Ltda., ~
explorar serviÇO ele r;ldiodifusão scn:>ra om freql!ênc:ia lIDdulada,
na cidade ele Mariana" Estado ele Minas Gerais; tendo parecer:
<la Ccmissão ele Calstituicão e Justiça e ele Redaciio, pela
titucialaliõacle, juridicidacle e técnica legislativa.

=-

(ProJEro DE OfX:RElro IEGISLPoTIIIO
O PARl'X:ER)

m

313, DE 1993, A

=

Processo 29104.000295/89- e ITN Sistema de Comunici!lção Ltdll,

com

vistas li implantação de umi!l estação de radiodiful5io sonorll
freqüência modulada, na cidade de Marieni!l, Esti!ldo de Minas
raiD.

Ge-

em

A empresa Rádio Ml'riane Ltda - Processo 29104.000295/89
- foi desclassificada por nio cumprir as exigêncii!ls que lhe forllm
formuladas. As demais proponentes cumpriram as exigências do Edi-

SE llEFERE

tal n!! 11/89-FM e a outorga recaiu sobre a Rádio Mi!lriana Ltda.

o ato de outorgi!l obedece i!lOS princípios de constitucio-

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 - Fica aprovado o ato a que se refere a portaria n Q
125, de 13 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Mariana,
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, Bem direito de

nalidade, especialmente no que diz respeito aos i!lrtigos 220 a 223
da Constituição Federi!ll, e atende às formalidades legi!lis, motivos
pelos qUl!Iis somos pela homologl!lç;o do i!lto do Poder Executivo,

na

forma do Projeto de Decreto Legisllltivo que apresentl!lmos.

excluBividade, serviço de radiodifusão sonora em frequéncia modulada,
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais.
Art. 212 - Este decreto legislativo' entra em vigor na data de

de 1993.

~~

BUA publicação.
Sala da Comissão, 02 de junho de 1993.

~E.JvAíof
L 'l:~L'vNOGU~RÃ

-Relator

..

Deputado
Presidente em exercício

~~
.

PROJETO DE DECRETO

, DE 1993

Aprovi!l o I!Ito que outorga permissão is
Rádio Mariani!l Ltdi!l., para explorl!lr serviço de radiodifusão sonora em freq!ência moduladi!l, na cidade de Mariena, Estado de Mini!ls Gerllis.

Relator

o
COMISSAO DI!: CIt!t<;Xll I!: T~LOGIll.

L~ISLA'1'.IVO N~

CONGRESSO NACIONAL decreta:

CQ!!UNICllCAo I!: IIP"O!!!'fÁTICll

Art.

19 É

aprovado o ato a que se refere

li

Portaria

n2

125, de 13 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Mllria:I - RELllTÓRlO

na Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de rl'diodifusão sonora em. freqüêncill modulada, na cidaõe de Mariana, Estado de Minas Gerais.

De conformidl'de com o art. 49, inciso XII,

combinado

com o § IR do ~rt. 223, d~ Constituição Federal, o Excelentíssimo
Senhor Presidente dl' Repúblic~ submete lt apreciação do
NllcionaI, llcompanhado dll Exposição de Motivos

Congresso

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na dlltl!l
de sua publicaç~o.

do então Ministro

de Eetndo das ~omunicações, ~ ato cp;! outorga permissão
Rádio
Mar.i.ana Ltdl'., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) i!lnos, sem
direito de exc1.usividollde, serviço de radiodifusão

sonora

Sala da Comissão, em

de 1993.

em

".~~

freqUência moduIlldi!l, na cidllde de Marianll, Estado de Minas
Gerais, COfil!stlmte da Pártllria nS! 125, de 13 de merço de 1990, publj,
cllda no Diárió Oficilll da União de 14 de março de 1990.
Na Exposição de Motivos, o Senhor Ministro

O.2Ae

Relator

esclarece

que:

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçã.o e InformAti" Submetido o assunto 80 eXi!lme dos órgãos

cç"!Ipetentes

deste Ministério, 8S ·conclusões foram no sentido de que, sob
llspectos técnico e jurídico, es entidedes proponentes

os

satisfize-

ca, em reunião ordinária realizada hoje,
parecer favorável do Relator à Mensagem
que apresenta.

aprovou, por unanimida~e, o
n~

475/92, nos termos do PDL

Outubro de 1993
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Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Maluly Netto -

Presidente,
Etevaldo Nogueira,
Pinheiro Landim, Vice-presidentes,
Airton Sandoval, Aloisio Vasconcelos, Aluizio Alves, Eliel Rodrigues,
Walter Nory, Arolde de Oliveira, José Jorge, José Mendonça Bezerra,
Luiz Viana Neto, Eraldo Trindade, José Teles, Paulo Duarte, Beto
Mansur,
Edson Silva, tlio nalla-V~cchia, Álvaro Pereira, José Abrão,
Koyu Iha, Paulo Silva, 1.rma Passoni, Lourival Freitas, Tilden Santiago, Carlos Roberto MasGa, Pinga-Pogo de Oliveira, Valdenor Guedes,

Luiz MOr~ir?, Matheus Iensen, Paulo Heslander, Fausto Rocha, Samir
Tannus, Ariosto Holanda, lvandro Cunha Lima, João Almeida, Pedro
Irujo, Zaire R~sende, César Band~íra, Ivânio Guerra, Luciano Pizzatto,
Jerônimo Reis, Rubem Bento, Celso Bernardi, Cidinha Campos, Florestan
Fernandes, Francisco Silva e Avenir Rosa.
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á~6°d~ ~~c~~;~:· ~~~~~~f~~s :ue

/
; ' -: I

'/

//:tf '''''-

/

comprov,!

5.
Nessas condições, à vista das entidades· que se
habili tarlUrl (quadro anexo) a execução do serviço o~jeto ão ed!
tal, tenho a honra de encaminhar o assunto ã elevada considera
ção de Vossa. Excelência, encarecendo se digne de enviar ao CoE'
gresso Nacional a anexa pOl t.aria de pormissão. O ato de autor
ga Gomen te virá. a prodUZir seus efeitos legais após
deliberã
ção do Congresso Nacional,l na forma õo parágrafo terceiro, dõ
artigo 223, da Constituiçao.
Renovo a Vossa Excelência meus protes tos
do
mais profundo respeito.
/:

sala da Comissào, 02 de junho de 1993.

/?

deixou de apresentar

4.
Assim, das entidades que se apresentaram,
só
foram consideradas formalmente> hilbili tadas as empresas
RÂDID
~?oIt~A~TDA.. RÁDIO !'.ARIANA LTDA. e ITN - SISTEMA DE COMlll'lI~

{:" ~ '-/J,f'"

Portarld na

I:!.~

~~ <i
v.1 ~j<'.._)~,C,,' I" /í//

t',-_
• de

13

..

O~

m,,,

I.j~'

Deputado ETEVALDO NOGUE
Presidente em exercício

r;;:;;;;;:~
Relator

'()

que

o HItUZrntl [.>E ESTADO DAS CC~IUNICACOE5. uthltldu tl.:w atnbuH:lJe~
lhe COI'1I..t'(~m LI ,UCI<Jú LU du Uectt.'to tll.t 70.~~tl'.
de 18 dw" Ill.UO
<J~

1972.

l:!'

o <irtlQ\J 32 ,jo Heoul .. llIento d09

S~rvlcos

de R.. d1.odlt.US~O, c()a

ia

redo'l.f,.Ao dado/, pelu D~creto nlJ 88.067, de 26 de Jane1.ro de 1983. e tendo
ea Vl:5ta o qUê consta do Proces:5o Me no 29000.000971/89.
'Edltal IIQ
Oll/tlSll. resol .... ~:

1

- outorgar pcrlfl1Ssdo 01 RAOIO MARIANA

LTDA.

(Procl!tu,O

NU

29l04..000298/89l.
para explorar.
pelo prazo t.ll! 10 (deltl
anos.
!file
duel to de exclw31vldade.
!H~rV1CO d~ roldll..>di·iU!ldO 80nord ell treqo.eUC1.o1.
Iloduldda. na cld<l.d~ de NdI-lan<l.. Estado de 1'l.lncl~ G~Ioi.1::J.

MENSAGEM N° 475, DE 1992

11
Bra~llelro

(Do Poder Executivo)

pen:us~;o
or",
Telecomunlca,;:õt!:l.

- A

de

outoroad...

lel8

reQrr-t.<e-ol

subaeq(Jent~5.

pelo

"::6tl1/,1u

r~Qul.ull.:nto!l

e

ObrlQ"cOei!'l a:HJUlIlld<l.5 peld outot"(,Icld.. elll- .!lU'" ",ro,",osta.

Submete ã apreciação do Congresso Nacional o ato consta!!
te da Portaria n9 125, de 13 de março de 1990, que auto!
ga permiss~o ã Rádio Mariana I,tda., para explorar, pelo
prazo de IO(dez) anos, sem direito de exclusividade, se!
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais.

111

-

Esta

p~rJDis!l.lo

sOlll-entr produuro1 ete.ttos
IeQ"1.s .pó.
n ... forata do o1rt100 223. p.r~Qr.. io

del.tbf:c ... clo do ConQce:!J!Jo N... cion... l.
tercelro. dol Constltulc,}O.

(ÃS COMISSOES DE CIBNCIAE TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E INFOR
MATICA; E DE CONSTITUIÇÃO 'E JUSTICA E DE REDACÃO(ART.S4) -

Aviso n° 1.026 - AUSG,

Senhmcs Membros do Congresso Nacional,

Bruma. 7
Nos lCIlnos do artigo 49, Inmo XII, combinado com o § 1° do artigo 223, da
CoOSlituiçilo Federal, submclO 1 ap~açilo do Congresso Nacional, acompanhado de Exposiçilo
de Motivos do hoje extlnlO Ministroo das Comunicações, o ato constonte da Portaria nO 125, de 13
de lIWÇo de 1990, que outorga pezmiSSilo 1 RÁDIO MARIA."'A LIDA., pará-.xplOJ'lll", pelo prazo
de 10 (dez) anOl, sem direito de exclU$ividade, serviço de nldiodifus!o sonora em rrequencia
modulada. na Cidade lle Mariana. Estado de MInas Geraia.

BraslIia.

de

agosto

de 1992.

de agos to

de

1992.

Senhor Primeiro Scctelkio,

Encaminho a essa Scctetaria a Mensagem do Excclent!ssimo Senhor Presidente da
Repóblica, acompanhada de Exposiçlo de Motivos do hoje extlnlO Mlnistroo das Comunicações,
na qual submete à apreciaçilo do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n° 125, de 13 de
março de 1990,
Atenciosamente.

MARCOS COIMBRA
Scctelkio-Gernl
da 1'Iesidência da Rcp6blica

Excelent!ssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e :te
q~lalllenta~es cometidas a este Mlnis~ério, detepninei a publicã
çao do EdJ. tal n9 11/89, com vistas a implantaçao de uma
estã

~OM~~i~~~o~;~~~god:o~~~:se~~~ii?ênCiam odulada, na

cidade

~~lntes entidad:~:prazo estabelecido pela lei, acorreram as s!.
Rl\DIO MARIANA LTDA.,
~DIO ACAIACA LTDA.,
Rl\DIO MARIA."A LTDA. e
ITN - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA.

no

BRASILTA-DF.

,PAR.éC?élê. eDtA
COHIsslo DE COIISTITtlIçAo E JUSTIÇA E DE Jtl!:DAçAo

I - RELATÓRIO

3.
Submetido o assunto ao exame dos órgãos
comp,!
tentes deste Mini~tério, a~ conclusões foram
sentido de q~,

sob os aspectos tecnico e Jurídico, as entidaães

A Soa Excelêncl, o Senhor
Deputado lNOCENCIO OLIVEIRA
!':""=~~12' çH'rl"',,(rin da Câmara dos Depumdos

proponent~s

i:~~~f;:~~cif~~ae~;g~~~i~di~~s~~:t:;c:t~o: M6~~s~~a t;bi7

Trata-se

de

Projeto

de

Decreto

Legislativo,

al;ltoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
Informática, que tem como escopo aprovar ato do Poder Executivo.

de
e
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A proposição ratifica o ato constante da portaria n Q
125, de 13 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Mariana

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 318-A, DE 1990

Ltda., para explorar, pel~ prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais.
~

acordo

(Do Sr. Paulo Paim)
Susta os efeitos do parágrafo 19 do artigo 99 do Decre
to n9 99.684, de 8 de novembro de 1990, e dã
outras
providências: tendo pareceres: da Comissão de Trabalho
de Admini~tração e Serviç~ público, pela aprovaçáo; e'
da Comissao de Constituiçao e Justiça e de Redação, pe
la constitucionalidade, juridicidade, técnica le9 i 81a=
tiva e, no mérito, pela aprovação.

o relat6tio.

111 - vo~ DO IlELATOIt

De

Outubro de 1993

com

o

Regimento

Legislativa, cabe a este 6rgão técnico
parecer sobre
a constitucionalidade,
legislativa da proposição em exame.

Interno

proferir

desta

Casa

conclu!!'ivarnente

juridicidade

e

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 318, DE 1990, A QUE
SE REFEREM OS PARECERES)

técnica

o Congresso Nacional decreta:
1~

Art.
Estabelece a Constituição Federal - art. 49, inciso
XII - ser de competência exclusiva do Congresso Nacional apreciar
os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio
e televisão. O projeto de decreto legislativo é a proposição
adequada, seguindo o entendimento preceituado no art. 109 da Norma
Interna.

Flca suspenso o §

1~

9~

do art.

do

Decreto n Q 99.684, de 8 de novembro de 1990.
Art
2~
Este decreto leg;slatlvo entra em
vigor na data de sua publicação.
3.Q

Art

Revo9am-se

as

d1Sposlçóes

em

contr-ário.

.JUstificação
A presente proposição atende ao que dispõe o S 5" do
art. 220 e demais exigências da Constituição Federal. Obedece
também aos J:equisitos de juridicidade e técnica legislativa. Nosso
voto é, pois, pela aprovação do Projeto de Decreto Legitl1ativo n"
313/1993,
de
autoria da
Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicaçã.o e Informática.

Sala da Comissão,
Deputado

o
o

dlSpostO

1~

99.684,

de 8 de novembro de

do art. gQ se contradlZ

no § 1

Q

com

da Lei n Q 8.036, de 11 de

maio de 1990.
D1Z

o d1Spositivo da lel:

"Na hlpótese de despedida pelo empregador sem justa causa. pagará este dlretamente ao trabalhador importância igual a
quarenta por cento do montante de todos 05
depós1tos reelízados na conta vincu)ada
durante a vigénc1a do contrato de trabalho. atuallzados monetariamente e acreSC1dos dos respectivos Juros

ab1 Cf?

efíJrF~JJ~

TARb%/J
Relator

nQ

Decreto

1990. no seu §

ADO

11

--:I1I""_

Ora,
o que fez Sua Excelêncla, o Presldente
da República: acrescentou ao dispOSitivo da
lei.
na norma regulamentadora. uma exceção 0dl0sa, Qual seja aquela vazada nos seguintes
termos:

PARECER DA CDMISSAo

A Cornisslo de Constituiçl'lo e Justiça e de 'R'edaefto, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, jurldicidade e técnica legi!
lativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 313/93, nos termos do parecer do Relator.

não sendo considerados para este
f1m OS saques ocorridos.
fi

Em nenhum momento a lei excepcionou os saques ocorridos durante o contrato de trabalho,
pelo contrário, a lei autoriza nos casos nela
previstos, os referidos saques.
Asslm.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Dutra
Presidente, José Thomaz NonO
e Jesus Tajra - Vice-Presidentes, José Luiz Clerot, Mendes
Ribeiro, Nilson Gibson, Roberto Rollemberg, TarcIslo Delgado, AntOnio dos Santos, Tourinho Dantas, Vilmar Rocha, Gerson Peres, José Maria Eymael, Osvaldo Melo, Prisco Viana,
Benedi to de Figueiredo, Dércio Knop, HeI vécio Castello, Luiz
Máximo, Edésio Passos, José Dirceu, José Genoíno, Nelson
Trad, Benedito Domingos, Joi'!o de Deus Antunes, Reditário
CassaI, Tony Gel, Armando Viola, Chico Amaral, Valter Pereira, Everaldo de Oliveira, Armando Pinheiro, Jair B01sonaro, Paulo Portugal, João Faustino, Jorge Uequed e José
Burnett.
Sala da

Comiss~o,

em

de

qu~

incorreu

o

f~lha
b~ e-

Pres1dente em uma

prejudica milhões de trabalhadores e

flcia os empresários do País.

o decreto, neste aspecto, é 11egal ~ par
certo também 1nconstltucional. haja vist~. que
o espírito da Constltuiçáo f 01 em relação a
disposto na lei ordinárla então vlgente.
Assim

deve, urgentemente. ser suspenso este

decreto legislatlvo no seu § 1 Q • art. 9 Q

.

Sala das 5essões, 13 de novembro de 1990.
Deputado Paulo Paim, PT/RS

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

~ 993

DECRETO NQ 99.684,
DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Consolida as normas regulamentarés db 2
Fundo de Garantia do Tempo de ServIço
FGTS.
O

Presldente

da Repúbllca, no uso da atrl-

bU1Ção que lhe confere~o art. 84,

da Const1tuição, decreta:

lnClSO

IV,
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Art. 12 Flca aprovado o regulamento consol1dado do Funde de Garant18 do Tempo de Se r vlço.
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P/l~tXI! <..P/l
CCIoIISSAO 00 TRABALH). DE ADlINISTRAÇllO E SERVIÇO POUCO

Que com este balxa
Art.
2~ Este decreto entra em vlgor na data
de sua publlcaçâo
3~

Art.

Revogam-se

e5

dlSpOSlções

em

contrárl0. em espeC1a1 os Decretos n-s:
59.820, de 20 de dezembro de 1966;

11
iII
IV

V
VI

61 405, de 28 de setembro de 1967;
66.519, de 21 de malO de 1970;
55.819, de l ' de julho de 1970;
56.857, de 13 de julhO de 1970;
55.939, de 22 de julho de 1970;

VII

59.255, de 22 de setembro de 1971;

VIII

71 536, de 29 de dezembro de 1972;

IX

x

72.141, de 26 de abril

d~

1973;

73.423, de 7 de janelrO de 1974;

XI

75.218, de 9 de setembro de 1975;

XII

75.750, de 5 de dezembro de 1975;

XIII
XIV

XV
XVI
XVII
XVIII

77.357, de

1~

I - Relatório
Através da iniciativa em epígrafe, o ilustre Depu
tado Paulo Paim, proplle a suspens!o do Decreto Legislativo no seu padgrafo
la. Artigo 9a.
A Lei diz: "No caso de despedida sem justa causa,
ainda que indireta, o I!lrlJregador pagará diretM'ente ao trabalhador ilTllortância igual a quarenta por cento do montante de todos os. depósitos realizados
na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados ~
netariM'ente e acrescidos dos respectivos juros, n§o sendo considerados, para
esse fim, os saques ocorrido."
Segundo a justificativa do Deputado, o problema e!
tá na exceç§o contida nos seguintes termos: "...n§o sendo considerados para
este fim os saques ocorridos."
II - voto do Relator
Concordmlos integralmente com o Deputado paulo p!
im que afirma a injustiça da exceç§o contida na norma regulM'entadora. Porta!!
to, para atender as necessidades de milhlles de trabalhadores, somos pela apr~
vaç§o do Projeto de Lei 318, de 1990. (1)bc)
Sala da' Comissllo, 15 de Oezentlro de 1 992.

de abrll de 1976;

79 891, de 29 de junho de 1977;

:n:t:- PARECJ:R DA caaSSÃO

84.509, de 25 de fevereiro de 1980;
87.567, de 16 de setembro de 1982;
90 408, de

de novembro de 1984;

92 366, de 4 de fevereIro de 1986;

XIX

97.848, de 20 de Junho de 1989; e

XX

98,813, de 10 de Janelro de 1990.

Brasília, 8 de novembro de 1990; 169~ da ,.
dependência e 102 k da RepúblIca. FERNANDO COl

LOR _ Antonio Magrí.
REGULAMENTO DO FUNDO DE GARANT]A

A Coaissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Pdblico,
ea
reunião
ordin6ria
realizada
hoje,
opinou,
unanta.. .nte, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nO
318/90, noa teraoa do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados Paulo "Paim,
Presidente; Paulo Rocha e Amau~y Müller, Vice-Presidentes;
Adilson Haluf, Aldo Rebelo, Augusto Carvalho, Carlos Alberto
CAlllpista, Chico Amaral, Chico Vigilante, Ciro Nogueira, Ernesto
Gradella, Jabes Ribeiro, Jaques Wagner, José Cicote, Marcelo Luz,
Mendes Botelho, Nilson Gibson, Pedro Pavão, Waldomiro Fioravante
e Zaire Rezende.
Sala da Comissão, em

19 de maio de 1993.

DO TEMPO DE SERVIÇO _ FGTS

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

~adJ). ~

CAPÍTULO 111
Dos Efeitos da Resclsio ou
Extinção do Contrato de Trabalho,

Deputa

Art. 9~ Ocorrendo despedida' Sem justa causa,
ainda que ,nd,reta, com culpa recíproca,
por
forç~
m~lor
ou extinção norm~' do contr~to a
termo, incluslve'a do trabalh~dor temporário;
o empregador pagará diretamente ao empregado

os valores relet1vos aos
80

mes

a~

depós1tos referentes

.1170 GlUIIlu.LII.
Relator

p;IJ.eEeêi2 'pA
COIIIIsdO DB COIIS'l'ITOlçJ/) B JUS'l'IÇA B DB 1IBDAçJ/)

resclsbo • aos lmed1atamente ante-

riores Que 81nda n!o houverem sido recolhidos •
• em preJulzo das

com1~açOes

legaiS.

I • ULA'fOaxO

§
1k
No caSO de despedida Sem justa causa,
a i nda que, i ndi reta, o empregador pagará di retamente ao trabalhador
importância
igual a
quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizaqos na conta vinculada durante
V1génc1~ do contrato de trabalho,
atualiza-

a

doS

monetar1~mente

e acrescidos dos respectl-

voS .juros, não senQo considerados.
fim,'os saques ocorridos.

Dara

esse

o Ilustre Deputado PAULO PAIM objetiva ,
do
com a iniciativa em epígrafe, sustar e eficácia do S lo
art. 90 do Decreto nO 99.684/90.

Em sua ju.tificaçãó, o autor
esclarece
que o Executivo extrapolou os limites de seu poder de
regula
mentação d. lei, eis que desrespeitou o conteúdo inscrito
na
Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990.

21988
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A matéria já foi devidamente
na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
tendo sido favoravelmente acolhida.
Não foram recebidas

em~nda.

ao

Outubro de 1993

PARECER DA

apr~ciada

COMIss~O

Público,

projeto.

! o relatório.

A Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de Redaçlo, em reunilo ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçlo do Projeto de Decreto L~
gislativo nO 318/90, nos termos do parecer do Relator.

lI. VOTO DO RELATOR

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
! sabido de todos que o exercício do
der regulamentar é conferido pelo texto constitucional ao
fe do Poder Executivo, nio podendo sofrer réstrições.

P2
Ch~

Todavia, o conteúdo do regulamento
é
predeterminado pela lei. Desrespeitado esse limite, o decreto
incorre

~m

imediata ilegalidade e mediata

inconstitucionalid~

de.
Ademais, o decreto regulamentar não abri
ga aos administrados, uma. vez que não i lei.

obrigação
Como ensina Michel Temer, "a
para o particular, deriva, portanto, da lei. O modo de cumprir
a obrigação é que deriva do regulamento-.

José Dutra
Presidente, José Thomaz NonO
e Jesus Tajra
vice-Presidentes, José Luiz Clerot, Mendes
Ribeiro, Nilson Gibson, Roberto Rollemberg, Tarcisio Delgado, AntOnio dos Santos, Tourinho Dantas, Vilmar Rocha, Gerson Peres, José Maria Eymael, Osvaldo Melo, PriSCO Viana,
Benedito de Figueiredo, Dércio Knop, Helvécio Castello, Luiz
Máximo, Edésio Passos, José Dirceu, José Genoíno, Nelson
Trad, Benedito Domingos, Joio de Deus Antunes, Reditário
Cassol, Tony Gel, Armando Viola, Chico Amaral, Valter Pereira, Everaldo de Oliveira, Armando Pinheiro, Jair Bolsonaro, Paulo Portugal, Joio Faustino, Jorge Uequed e José
Burnett.
Sala da Comisslo, em 01 de

etembro de 1993

Adverte ~onte. de Miranda que -onde
se
estabelecem, alteram-se ou extinguem-se direitos, nio há regE
lamento - há abuso do poder regulamentar, invasÃo da competén
cia legislativa-.
Por oportuno, convém ainda
êsclarecer
que o constituinte quando pretendeu que o Executivo legislasse
criou instrumento especial, no caso, a medida provisória, para
que dispuses~~
sobre certas matérias.
o
. ,
No caso em análi~e, afiqura-se-nos
por
demais cristalina a invasão da competencia legislativa, já que
O S lo do art. 90 do Decreto nO 99.684/90 está em rota de col!
são insanável com o que requla a Lei nO 8.036/90, em
seu

S 10 art. 18.
Afirma a Constituição Federal que
o
Poder
Congresso Nacional pode -sustar os atos normativos do
limites
Executivo que exorbitem do Poder regulamentar ou dos
da delegação leqislativa·.

PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 322-A, DE 1993
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática)
MENSAGEM N° 478192

l\p<OI7a o ato que outorga pennissão à Rádio Poço Verde EM L_.,
para explorar pelo pra20 de 10 (dez) anos, SE!\l dimito de """lu
sividade, serviço de :r:adicx:1ifusO sc:nxa em f~ m:::duladã,

ro amicIpio de Iplbi, Estado

(POClJEID DE
O PARB:ER)

Como bem adverte o ilustre autor da
m~
tiria Deputado PAULO PAIM, -em nenhum memento a Lei
excepci2
nou os saques ocorridos durante o contrato de trabalho,
pelo
contrário, a Lei autoriza, nos casos nela previsto., os
ref~
ridos saques-.

Portanto, onde não excepcionou o
lador ao Executivo, no exercicio do poder regulamentar,
compete fazê-lo.

legi~

não

de Penlal1iluco, tel1do

parecer: da

canJ.ssã:> de C>:nBtituição e JUstiça e de Reclação, pela oonstituc:ialaJ.idade, juridicJ.dade e técnica legislativa.

oa::rom:>

=

N9 322, DE 1993, A (pE SE REFERE

o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 _ Aprova o ato que se Tefere a Portaria n9 128 de

pIorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de excl~~v~dade, s~rvi
CO de radiodifusão sooora em frequência modulada, no 1lIJl11C1.p1.0 de Ipubl, E~
t.do de PERNAMBlJ{Xl.
Art. 29 _ Este Deeteto Legislativo entra ea vigor na data

Ante o exposto, somos pela aprovação do
presente Projeto de Decreto Leqislativo nO 318, de 1993,
Ja
que o mesmo atende aos requisitos de constitucionalidade, jur!
dicidade, leqalidade e de técnica leqisrativa.

at41t1ct)
_j1lvj"n~
::-JOE""""

Sala da comissão,-(}

13

de março de 1990, que outorga pemissão ã RÁDIO POOJ VERDE FM LTDA, para e!

de

sua publicação. .
Sala da CClRissão, em 11 de agosto de 1993.

t?-d/~r~JY~

DEPUTADO IITEVALDO r&m,I~
Presidente em. Exercício

~~~kn~l"/?"~
~;

/
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Art. 22 _ Este Decreto Legislativo entra em vigor na da

/:>t4.EG"eEe ~"

ta de sua pub licação.

COMISsM DE CIENCI~ E TECNOLOGIA. COMUNIC~ÇIlO E INFORM4TIC~

sala da Comissão. em

I - RELATÓRIO

oL~

de 1993.
.

,····Ac·,I.-é'o

e"·",c·';;',,.. t::
O"E1'UTA~~NGELO MA~HAES
C.
L

t'

I

Relator

acompanhado de Exposiçl1o de Motivos do Senhor Ministro de Es"tado das

ã

de

.

Oe conformidade com art. 4.9, inciso· X~I, comb!~ado com
o § 12 do art. 223, da Constituiç1!o Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete à consideraçi§o do Congresso Nacional
ComunitaçOes, o ato que outorga perrnlssllo

lli

R~DIO paço VERDE FM LTOA

para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiOdlfusfto sonord, em frequêncie modul~da,
~o
município de Ipubi, Estado de .Perna,!t1bl.,lco, constante da portaria
nQ
128 de 13 de março de 1990, publicada na Oiário Oficial da UnUo

Ministro

PARECER DA CCMISSÃO

do

dia 14 de março de 1990.

Na Exposlçlo de Motivos, o Senhor

-:z:zI:-

esclare'ce

que:

A Comissão de Ciência e Tecnologia, COJm..lJlicação e Informática,
em reunião ordínária realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer
favorável do Relator ã Mensagem n9 478/92, noS termos do PDL que apresenta .

. submetido o assunto aos exames dos' órgAos
competentes deste Ministério I as conclustles foram no sentido
de que, sob os aspectos técnico e jurídico, 8S
cntida
des proponentes satisf1zeram as exigências do Edital e
aos requisitos da legislaçDo ~specIfica de radiodifusllc
Atendendo ao disposto no § 32 do artigo 223 da Constituição F,!
deral, a matéria foi enviada ao congresso Nacional para 'a devida apreciação, visto que o ato de outorga somente produzirá efeItos legais após deliberação do Congresso Nacional.
Na momento, deve a Câmara dos Oeputados analisar
ciar-se sobre o ato e:m apreço.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Etevaldo Nogueira

_ Presidente em Exercício, Vivaldo Barbosa - Vice-Presidente, Aloisio Alves, Ivani Guerra J Paulo Heslander J Matheus Iensen, Ribeiro Tavares, Pinga-Fogo de Oliveira, José Vicl'!'nte Bl'izola, Hélio Rosas I Walter Nory, Beto
Mansur, José Jorge, Rubem Bentp-j Koyu Iha, César Bandeira, Arolde de Oliveira, Luiz Moreira, Zaíre Rezende, José Abrão, Irma Passoni, Álvaro Pereíra, Aluizio Vasconcelos, Eraldo Trindade, Lucíano Pizzatto,
Francisco Silva, Janris Gaidzinskí, Werner Wanderer, Henrique Eduardo Alves, Ro-

berto Valadão, Domingos Juvenil e Ângelo Magalhães.
Sala da comissão, 11 dE' agosto de 1993.

pronun-

~~~'P-

Nos termos do art. 32, 11, "h" do Regimento Interno, a esta C~
missão compete opinar sobre os aspectos científicos e
tecnológicos
que informam as proposições submetidas ao seu exame, bem como de sua
oportunidade e dimensionamento.

Deputada IITEVAJlJO lÍ:!Q;iÍRA
Presidente em Exercício

I I - VOTO 00 RELATOR

No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas a

R~OIO POÇO VEROE nl"UDA, tendo atendido as exigências legais e técnicas, obteve a outorga solicitada, razão por que votamos pela
aprovaç~o.
Sala da Comissll:a, em

14

de

o.1Jk(

sua

de 1993.

MENSAGEM N° 478, DE 1992
(Do poder Executivo)

SUhmete ã apreciação do Congresso Nacional o ato constantE'
da Portarian9 128, de 13 de março de 1990, que outorga pe!:.
missão à Rádio Poço Verde FM Ltda., para explorar, pelo pr~
zo de IO(dez) anos, sem direito de eXClusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na cidade de

PROJETO OE OECRETO LEGISLATIVO No

Aprova o ata Que outorga per
missDo à RAoIO PDÇO VEROE Fi!
LTDA, para explorar pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem di:
relto de exclusivIdade', serviço de radiodit'usllo sonora
el» frequêncla ~odulada,
no
município de Ipubl,

Estada

de Pernambuco.

o Congresso

Ipubi, Estado de Pernambuco.
COMTssDES lli CII'.NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÃTICA; E DE CONSTITUIÇÃO E }USTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54)

0.5

Senhares Membros do CODgreMa Nacióoal.

Nas termos da artigo 49. iocisa XII. combioado com o §. 1° da artigo 223. da
Constituição Federal. submeta à apreciaç10 da CODgIeSSO Nacioual. acompanhada de Exposição
de Motivos do hoje exlÍDta Ministério das Comuoicaçlles. a ata constaule di Partaria D" 128. de 13

de DWÇo de 1990. que outorga permissl!a à RÁDIO POÇO VERDE FM LIDA.. P"'" explore-,
pelo prazo de 10 (dez) mos. sem direita de exclusividade. serviço de radiadifDsli,,. SODora em
freqll!ncia;UaduIada, na cidade de IPDbi, Estado de Pernambuco.

Nacional decreta:
Art. 112 - Aprova o ato a que se refere a Portaria ng 128'

de U de ..orço de 1990, que outorga permi"sAo à RAoIO poÇO VER~ FM
LTDA, gara explorar, ,pelo praz.o de 10 (dez) anos, se... direito de ex-

clusividade, serviço de radiodi ruslo sonora ell'l 'frequência Modulada
na ..unidpio

d~

Ipubi, estado do PERNAMBUCO.

•

'

BrasI1ia.

7

de agosto

de 1992.
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RELAT6RIO

1.-

Excelent!s!Siroo Senhor Presidente da República t
Em conformidade com o inciso XII, do art.

De conformidade com as atribuições legais e
re
gulamentarê5 C(\t':\\'t.l ... ~"S a este !1inistér:iO, determinei a publica
ção do Edi tal r.9 10,(" é·9, com vistas ã implantação de uma
est~
ção de radiodl fi.l~iio sonora em freqüência modulada, na
cidade
d~

No prazo estabelecido pela lei, acorreu
RADIO

poça

submeteu ã

o Presidente da República

Ipubi, Estaco de Pernambuco.

"-.

a

49, combinado com o §19 do art. 223, da

apenas

Nacional, através da MENSAGEM

478,

nQ

Constituição Federal,

apreciação do Congresso
de 1992, o ato que auto!:

VERDE FM LTDA.

3.
Submetido o ass..B!lto ao exame dos órgãos
COr.lpe
tentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido de gue-;
sob os aspectos técnico e jurí.dico, a entidade proponente
sa
ti!ifez às exigências do Edital e aos requisitos da. legislaçãõ
especifica de radiodifusão.
4~
Nessas condições, ã vista da
entidade que se
habilitou (quadro anexo) à execução do serviço objeto do
~ài
tal, tenho a honra de encaminhar c assunto ã elevada consicerã
ção de Vossa Excelência., encarecendo se digne de enviar ao Con
gresso Nacional a anexa portaria àe permissão~ O ato de DutO!:
ga somente virá a proãuzir seus efeitos leoais após
delibera
cão do Congresso Nacional, na forma do parágrafo-terceiro, dã

permissão à Rádio Poço Verde FH. Ltda., para explorar,

ga

lo prazo de
viço

de

nicípio

de

Ipub!,

Pemambuco, constante

do Estado de

da

13 de março de 1990, publicada no Diário /

União do dia 14 de março de

da

se!.

sonora, em frequência modulada, no Mu-

radiodifusão

PORTARIA N9 128, de
Oficial

pe-

dez (la) anos, sem direito de exclusividade,

1990.

artigo 223, da Consti tuição~
A

"::;:~~;:~~"~~)"

..,. ""o,"""

de outorga

a que se referê

vereiro de

1990, do

mos

!U8LJCADO
Porttlr 1_ n2

128 , de

13 de

do

U~

PROJETO DE

o 111N15TRO DE ESTADQ DAS CO!'lUN1CACOE!>, us....rn,h' deU:! .tnbuÍf.ul:!:f
Que lhe confert:Jll., .U"tl\lO lu do DeCl"eto UI.! 70.Sua,
do: J.l;i do: l'hlH
.t:
1972. e o .rtlt;lO 32 do ReOJulollllf:nto dos St:rVll;:()~ de R....IJ1udlius.u. t.Ot...
red ..ç:to dddol pelo l.lecrt'!to np 86.0b7. de 26 de Jdnt:lro dll: 1983, e tll:udo
~.
vlsta o que consta do PrUc~!!!lU HC na: 29000.00084.1189,
(ErJit.al rlQ
104/89). resulve:

t.e!

1993

Constituição e J~

Comissão de

tiça e àe Redação, de

acordo com o inciso lI, do

do Regimento Interno.,

deliberar quanto aos aspectos de con,!

titucionalidade,
posição

I
- OutorQ,u p.r.1lI~io 01 RAOIO POço VERDE FH LTDA..
para
ll!Jl,plor.ar,
pelo prAZO de 10 (elez) oIno~, sea dJ.rluto de exclu~J.Vld.df:.
DerVlço de r.dl0dl!Ul"Iôl.O lIonOCd e. freqOenClõl .odul.ada. Uol cldtllde dlt
lpubl, Est.:ldo de Pern.illbucc.

de f~

22

Comunicações, nos

DECRETO LEGISLATIVO nQ 322, de
Cabe à

1990.

a PORTARIA n9 46, de

Ministério das

r-:O 0.0. DE-ili..' 03/1~.3.Q

mt3rço

Ciência e Tecnologia, ;comu_
pronunciou-se favoravelmente ao ato

Comissão de

nicação e Informáti ca

em

jurídicidade e técnica

art. 32 ,

legislativa da pr.2

exame •

I1.-

VOTO

DO

RELATOR

perm18sào orllo outorqada re9cr-!Ye-.l pelo
COdJ.l;Io
Braai.lelro de TelecoaluOJ.c.ac6e.. leia aubseQUcntea. reQul.aentoll obrAções .US8UlDldA. pelil outorq<ilda e• • U<il vropoatoil.
11

-

A

o
Eet<il p~rIUIJD~O ao.,,"nte ptadUZlr':" eleltoM leQ.u8 .pOIl
I ellberacdo do ConQre•• o NoIcJ.onal,
nA t:urllol do •., tJ.l;IO ,l23, P.1l4QIAlu
tercelro. da Conat1 tUlcão.
111

322, de

-

demais

fl1.utlrl~l
,.
I1:'
/

atende

exigências

igualmente,

com

PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO

ao que dispõe

da

relação

n9

o § 59, do art. 220 ,

Constituição Federal.

Nada obstar,

a sua juridicidade e técnica

legi~

lativa

ANTON~'!~o\RLcfsIHAGALH"E!>

,

e

1993,

I

jeto de

AviSo nO 1.029 - AUSG.

Brulia,

de agos to

de

1992.

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminhn a essa Secretaria a Mensagem do Excelentlssimn Senhor PIesidente da
•-"noblica, acompanhada de Exposição de Motivos do hoje extinto Ministério da5 Comunica'i,ões.
: 'OUal submete ã apreciação dn Congresso Nacional n ato constante da Poruria n' 128. de 13 de
iJWtO

""J1L'=--

PARECER DA CDMIssAD

ne 1990.

Atenciosamente.

A Comissão de constituiçllo e Justiça e de Reem reuni:l:o ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constItucionalidade, juridicidade e técnica legi~
lativa do Projeto de Decreto Legislativo n2 322/93, nas terdaç~Df

mos do parecer do Relator.
Est! veram presentes os Senhores Deputados:

~MARCOS COIMBRA

',.Secretário-Geral
lia~nciJ, da R1:ptlblica

A Sua Excel!ncia c Senhnr
Deputado lNoctNCIO OLIVEIRA
!'nmC~ ~'reuúiu Üa Cdmara dos Deputados
llSAsu.IA·DF

José Dutra

e Jesus Tajra

-

Presidente,

José

Thomaz

Nonô

Vice-Presidentes, José Luiz elerat, Mendes

Ribeiro, Nilson Gibson, Roberto Rollemberg, Tarcisio Delgado, AntOnio dos Santos, Tourinho Dantas, Vilmar Rocha, Gerson Peres, José Maria Eymael, Osvaldo Melo, Prisco Viana,
Benedi to de Figueiredo, Dércio Knop, Helvécio CasteIlo, Luiz

Máximo,

Edésio

Passos t

José

Dirceu t José Genoino, Nelson
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Trad, Benedito Domingos, Joilo

de

Deus

Antunes,

Reditário

Cassol, Tony Gel, Armando Viola I Chico Amaral, VaI ter Pereira, Everaldo de Oliveira, Armando Pinheiro, Jair 60150naro, Paulo Portugal, João Faustino, Jorge Uequed e José
Burnett.
Sala da Comissll:o, em Dl

setembro de 1993

U?pytado JOS~ DUTRA.

/

/

P

rk..",.

ide~~

.

~
"ff

Re ator

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) leitura do expediente, passa-se à

Finda a

IV - HOMENAGEM
Pela passagem do primeiro ano da morte do Deputado
Ulysses G,lÍmarães.
Foi autor do requerimento para a realização desta sessão
o nobre Deputado Nilson Gibson.
A Presidência convida o Exm 9 Sr. Ministro Maurício Corrêa, ilustre representante do Presidente da República, Dr.
Itamar Franco, a tomar assento à mesa dos nossos trabalhos.
(Palmas.)
Esta Presidência registra a presença em plenário do Exm o
Sr. Paulo Affonso Martins de Oliveira, Ministro do Tribunal
de Contas da União, do Dr. José Jerônimo Moscardo de
Souza, Ministro da Cultura; do Embaixador Celso Amorim,
Ministro das Relaçôes Exteriores; do Dr. Mun1io Hingel, Ministro da Educação e do Desporto; do Dr. Aldo Fagundes,
Ministro do Superior Tribunal M;litar; do Brigadeiro Emanuel
Serrano, representante do Ministro da Aeronáutica; do Sr.
lan Anthony, Primeiro-Secretário da Embaixada britânica;
do Sr. Cesar Valdivieso, Embaixador do Equador; do Sr.
Hemi Koudou, Embaixador da Costa do Marfim; do Sr. Jaime
Balcazar Aranibar, Embaixador da Bolívia; do Sr. Alegrett
Sebastian, Embaixador da Venezuela; do Sr. José Laurel,
Embaixador das Filipinas; do Sr. Mário Lioni, Embaixador
do Uruguai e demais membros do Corpo Diplomático.
A Presidência registra também a presença em plenário
do Sr. Osvaldo Manicaidi, representante da famma do Dr.
Ulysses Guimarães, e dos queridos filhos de D. Mora, Celina
e Tito.
Exm9 Sr. Ministro da Justiça do nosso País, meu caríssimo
amigo Maurício Corrêa, Srs. Ministros, demais autoridades,
Sr. Osvaldo Manicardi, representante da família do Dr. Ulysses, queridos filhos de D. Mora, Celina e Tito, Sr~ e Srs.
Deputados, minhas senhoras e meus senhores.
Falar em Ulysses Guimarães é falar da Câmara dos Deputados. Como cidadão, ele foi um exemplo; como amigo, foi
por todos estimado; mas como Parlamentar ultrapassou os
limites das circunstâncias e conveniências políticas para erguer-se acima dos homens de seu tempo, transformando-se
em símbolo da liberdade e da democracia.
Embora tenha recebido muitos títulos, homenagens, honrarias, sempre preferiu ser conhecido e lembrado como Deputado. Este plenário tem seu nome. E não poderia ter um
nome mais adequado do que o do Dr. Ulysses Guimarães,
que marcou, durante toda a sua vida, sua presença forte,
altiva, patriótica em defesa das causas mais nobres deste País.
Nada mais justo do que a Câmara dos Deputados dar ao
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seu lugar mais sagrado, ao lugar onde são decididos os grandes
problemas nacionais o nome daquele que marcou a sua época,
marcou o seu tempo, Dr. Ulysses Guimarães.
Por isso, ao falannos do político e do estadista, devemos
ter em mente a trajetória de um parlamentar por excelência.
O Congresso Nacional foi a vida de Ulysses Guimarães.
Aqui, sentia-se em casa, conhecia todos, era respeitado e
amado como poucos. Transitou pela Câmara durante os mais
inquietantes momentos da História brasileira recente. Freqüentou Oposição e Situação com a mesma energia e o mesmo
desembaraço. Criticou e aplaudiu, somou e obstruiu, sempre
optou, nunca foi omisso.
Se política é a arte de multiplicar relações, nela Ulysses
foi um mestre. Soube reunir à sua volta homens de diferentes
tendências, grupos que, sem a sua participação, não se comunicariam.
Dentre os que dominaram essa arte imprevisível, Ulysses
Guimarães se destacou pela obra coerente e singular que construiu ao longo da vida. Não apenas reuniu pessoas, mas fez
com que elas partilhassem um ideal comum. Acendeu, por
onde andou, a chama da unidade nacional. Foi, na acepção
da palavra, um grande estadista.
Pensou o Brasil na oposição à ditadura, afirmou o Brasil
no seio da democracia emergente. Mais que qualquer outro,
construiu a transição pacífica para a liberdade. E transformou-se em símbolo dessa liberdade conquistada.
Foi um pacificador. Não era outro o sentido do tratamento que recebeu no Congresso Nacional. Dr. Ulysses representava aquela última instância à qual todos recorriam, quando as tentativas de acordo haviam fracassado. Aos que pensavam em desistir, restava a sabedoria lapidada por uma vastíssima experiência nos assuntos brasileiros. Antes do confronto
e do rompimento, era regra consultar o Dr. Ulysses. Não
sem razão, portanto, sua morte trágica foi sentida como perda
irreparável. A Nação ficou perplexa, momentaneamente sem
bússola, à deriva nas águas turvas da orfandade.
Passado um ano de seu desaparecimento, o Brasil ainda
sente a força de sua memória, pairando acima das divergências, a indicar a supremacia da liberdade, da tolerância, da
conciliação.
Todo o esforço que temos feito no sentido de aprimorar
as leis brasileiras é continuação daquele trabalho concluído
em 1988 sob a magistral presidência do Dr. Ulysses.
A Constituição foi, sem dúvida, sua grande obra. Coroou
todo seu empenho para trazer o País de volta aos caminhos
da liberdade. Ninguém pode esquecer a emoção de 5 de outubro, quando ele ofereceu à Nação o resultado maior do trabalho de consolidação do novo regime político.
No discurso memorável que então proferiu, afinnou Dr.
Ulysses:
"A exposição panorâmica da lei fundamental que
hoje passa a reger a Nação pennite conceituá-la, sinoticamente, como a Constituição Coragem, a Constituição
Cidadã, a Constituição Federativa, a Constituição Representativa e Participativa, a Constituição do Governo
Síntese Executivo-Legislativo, a Constituição Fiscalizadora."
Sonhador, acreditou no futuro:
"Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado
por tempestades. Uma delas, benfazeja, me colocou
no topo desta montanha de sonho e de glória. Tive
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mais do que pedi, cheguei mais longe do que mereci.
Que o bem que os Constituintes me fizeram frutifique
em paz, êxito e alegria para cada um deles."
E concluiu, deixando a marca inconfundível da esperança
amadurecida pela luta: "A Nação quer mudar. A Nação deve
mudar. A Nação vai mudar".
O nome de Ulysses Guimarães é, portanto, inseparável
da Constituição de 1988. Mas se as leis mudam, acompanhando a evolução dos costumes do povo, sua herança não
se apagará, pois está acima das paixões, está além do tempo.
(O Presidente é cumprimentado.)
Quero registrar ainda, com muita honra, a presença do
Ministro do Bem-Estar Social, Jutahy Magalhães Júnior, e
do Senador Marco Maciel, representante do Senado Federal.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Nilson Gibson,
autor da proposição.

o SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Exm 9 SI. Vice-Presidente da República, Deputado Inocêncio Oliveira, ilustre Sr. Ministro Maurício Corrêa,
companheiro de partido, Srs. Ministros de Estado, Srs. Senadores, DI. Osvaldo Manicardi, representante da família do
I?r. Ulysses Guimarães, Tito Henrique e Celina Campelo,
filhos de D. Mora, Sr~ e Srs. Deputados e autoridades presentes.
Há um ano, sentado à mesa onde está hoje o Deputado
Inocêncio Oliveira, aguardando o nobre Presidente desta Casa, na época o Deputado Ibsen Pinheiro, este modesto e humilde Parlamentar, do interior de Pernambuco, recebeu informações sobre o trágico acidente ocorrido em Angra dos Reis.
Os Anais da Casa comprovam o que digo, deixando para
a história as manifestações de pesar pelo desaparecimento
de Ulysses Guimarães. Presidia a sessão e, quando recebi
a notícia, fiquei totalmente arrasado em minha estrutura física
e mental, totalmente descontrolado.
Fui um dos fundadores do MDB em Pernambuco o décimo sexto a assinar a ficha de filiação ao partido. Saí d~ MDB
por volta de 1975, mas, em 1982, com a ficha abonada por
Ulysses Guimarães, voltei para o partido. Houve uma coincidência. Na ocasião, pedi ao Presidente do PMDB em exercício, Senador Pedro Simon, para assinar minha ficha de filiaçáo. Infelizmente isso não foi possível, por motivos alheios
à minha vontade. Mas o Dr. Ulysses Guimaráes abonou minha
filiação partidária e voltei ao partido que ajudei a fundar.
Recentemente, estivemos longe do Brasil, na Austrália.
Na ocasião, Sir Michael Marshall, Senador inglês, Presidente
da União Interparlamentar, que congrega Parlamentares de
168 países com assento na ONU, no encerramento dos trabal~os da 90~ Conferência, realizada em Camberra, quando da
dIscussão e votação das recomendações da Conferência de
BrasI1ia, realizada em 24 de novembro de 1992, disse o seguinte sobre Ulysses Guimarães - é b depoimento de um Senador
estrangeiro, totalmente distante das nossas lides políticas:
"O Deputado Ulysses Guimarães, que presidiu
o grupo brasileiro na União Interparlamentar, criticou
a posição intransigente dos Estados Unidos, que não
queriam referendar os textos mais avançados sobre o
meio ambiente. Ulysses Guimarães discursou no Plenário da Rio-92, em nome dos Parlamentares do mundo
inteiro, lembrando que os compromissos firmados no
Rio se transformarão em letra morta, se não forem
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transformados em lei. Essa responsabilidade, disse, é
dos Parlamentares de cada um dos 168 países da ONU."
O Plenário da 90~ Conferência Interparlamentar aprovou,
por unanimidade, parecer apresentado por Madame I. Aykut,
da Turquia.
Disse ainda Ulysses Guimarães:
"Não é na confrontação, mas na solidariedade entre os países do Norte e do Sul, em particular, que
se poderá esboçar a solução para os problemas que
ameaçam a sobrevida da humanidade. Isso depende
apenas da vontade política."
Em seu recado para os Estados Unidos, disse ainda Ulysses Guimarães - e isso consta dos relatórios:
"Entendo que os Parlamentares são responsáveis
pelas leis que constituem, no meio, implementação das
decisões políticas. Sem o Parlamento, não se chega
a lugar nenhum."
Ulysses Guimarães foi enfático ao registrar que a Rio-92
era a última chance para se buscar solução para os graves
problemas que ameaçam o planeta.
A intenção desta sessão é homenagear Ulysses Guimarães, tributar o preito devido a um homem de sua estirpe,
honra da classe política, cidadão como está se tornando raro,
deixado como perene exemplo às novas gerações. A vida de
Ulysses Guimarães foi, em todos os instantes, marcada pela
linha reta. Ulysses Guimarães sempre foi cortejado como sentinela da democracia. Mas em matéria de corrupção seu lema
era o mesmo da esquadrilha da FAB: "senta a pua".
Guimarães Rosa afirmava: "Há pessoas que não morrem,
se encantam".
O relatório do projeto de resolução da 90~ Conferência
a que nos referimos foi aplaudido de pé e a conclusão do
próprio Ulysses era de que os Poderes Legislativos de todo
o mundo devem adaptar suas constituições e elaborar leis
complementares que garantam o cumprimento dos compromissos assumidos na Rio-92, além de criar as condições legais
para a execução da Agenda 2I.
Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, Ministro
José Jerônimo Moscardo, Ministro Celso Amorim, Ministro
Mun1io Hingel, Ministro Aldo da Silva Fagundes, Brigadeiro
Emanuel Serrano, Ministro Maurício Corrêa, por quem tenho
grande admiração e respeito, representantes da família do
Dr. Ulysses Guimarães, Senador Marco Maciel, uma das grandes culturas deste Parlamento e que honra Pernambuco, gostaria de fazer agora meu pronunciamento sobre Ulysses Guimarães, porque até agora apenas registrei o que Sir Michael
Marshall disse em Camberra.
Enorme falta nos faz Ulysses Guimarães. Quantas vezes,
nesses momentos delicados que estamos vivendo, em que qualquer passo em falso, em que qualquer descaminho nos pode
desviar da boa rota, não teremos pensado: "Bem mais fácil
seria se estivesse aqui o Dr. Ulysses!" Ainda agora nos surpreendemos, por vezes, nos momentos de perplexidade e indecisão, a olhar em torno, buscando sua presença e seu parecer.
Faltam-nos a lucidez de sua visão e a clareza de sua orientação.
A força do respeito que despertava se impunha a todos
sem .exceção..Onde fosse necessária a presença de algué~
coraJoso e aCIma de qualquer suspeita, lá estava ele sem
poupar-se ou omitir-se. Quanto maior o desafio, mais ;e aEi-
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gantava, superando-se a si mesmo. Nos piores momentõs,
cuidava de manter acesa a chama e conter a debandada dos
mais frágeis.
Ulysses Guimarães foi um verdadeiro profissional da política. Iniciou seu exercício nessa arte - em que se tornou
mestre consumado - nas lides da política estudantil. Como
político, buscava o poder: nele se realizava e nunca se pejou
de assumir, de frente, esse desejo. Citando frase de Expedito
Rezende, ex-Embaixador brasileiro no Vaticano, costumava
afirmar que o poder é afrodisíaco.
Aluno da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, participou ativamente das pelejas acadêmicas, tendo,
já então, demonstrado dotes de grande orador. Em 1939,
a Academia Paulista de Letras conferiu-lhe o título de "O
Maior Prosador da Arcádia". Grande orador, o foi, sem dúvida. Dono de oratória vibrante, cáustica por vezes, por vezes
emocionante e emocionada. Quando ocupava a tribuna, faziase silêncio para escutá-lo. Vice-Presidente da União Nacional
dos Estudantes, teve oportunidade de exercitar sua capacidade
inata para a liderança política em pleno regime ditatorial,
o Estado Novo, de Getúlio Vargas.
Começou sua vida parlamentar em 1947, quando foi eleito
Deputado à Constituinte de São Paulo, pelo Partido Social
Democrático, o PSD, uma das nossas grandes escolas de política. Nela se formaram homens públicos de grande expressão,
que exerceram importante papel na vida política brasileira,
entre 1946 e 1964.
Em 19S0, elegeu-se Deputado Federal por São Paulo.
Integrou a chamada Ala Moça do PSD, grupo surgido durante
a campanha presidencial de Juscelino Kubitschek que se caracterizava pela defesa da renovação do partido e pela discussão
de teses nacionalistas e modemizantes.
Tendo chegado a esta Casa, dela não mais se afastou.
Foram onze mandatos sucessivos, de intensa atuação parlamentar. Intensa sim, mas desprovida de alarde e ostentações.
Convencido de que era nesta Casa que melhor podia servir
ao povo brasileiro, dedicou-se à luta parlamentar, por quase
meio século, com a convicção da verdadeira paixão. E no
seu exercício soube bem misturar o sonho e o pragmatismo;
discordar e opor-se com veemência, quando seus princípios
não admitiam qualquer transigência, mas também compor
e conciliar, quando isso era possível. Dos adversários políticos
jamais fez inimigos pessoais.
Eu mesmo divergi do Deputado Ulysses Guimarães, desta
tribuna, quando lançava o nome de um dos mais eminentes
Parlamentares desta Casa à Presidência da Câmara dos Depútados, Deputado Ibsen Pinheiro. E posso garantir que jamais
ocorreu qualquer mágoa do nosso querido Dr. Ulysses Guimarães.
Sabia entender e perdoar, pois, como dizia: "O bom
político é aquele que não guarda rancor na geladeira".
Uma única vez, e por curto período, assumiu responsabilidade executiva, como Ministro da Indústria e do Comércio,
no primeiro gabinete parlamentarista de Tancredo Neves.
Com a queda do Gabinete, voltou ao Congresso, onde se
revelou um dos maiores estadistas da história brasileira.
Quando, em 1966, foram restabelecidos os partidos políticos, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro, "antes
um front do que um partido", como o definiu. Foi com a
sua atuação como Presidente do MDB, à frente do grupo
mais aguerrido de oposição ao regime militar, que seu nome
começou a ganhar repercussão nacional.
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Levado por sua inabalável convicção democrática, Ulysses Guimarães jamais se atemorizou no combate à ditadura.
No auge da repressão, sempre levantou sua voz contra a censura à imprensa, contra a tortura e a truculência.
A propósito, costumava citar a advertência de Chesterton: "O que há de terrível no erro é que tem seus heróis
sinceros. Os inquisidores acreditavam ir para o céu, mandando
para as fogueiras as suas vítimas".
E sempre insistiu em que o caminho para a saída do
túnel,. como se dizia então, era institucional: que a luta se
devena travar no Parlamento e que a arma haveria de ser
o V?t?: Nunca cedeu, quando dele era cobrada uma ruptura
defimtIva, com o abandono das instituições. Acreditava que
era possível a vitória, mesmo aceitando as regras do adversário. Estava convicto de que a força da opinião pública acabaria por se impor.
tempo mostrou que estava coberto de
razão.
No discurso proferido na sessão em que foi promulgada
a Constituição de 88, com a colaboração do ex-Diretor desta
Casa, hoje Ministro do TCU, Paulo Affonso, disse de si mesmo: "Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado por tempestades" .
E não foram poucas as tempestades que enfrentou. A
elas não temia; parecia antes que, em meio a seu turbilhão
se agigantava e se superava, alargando os seus próprios limites:
seu destemor tornava-o alvo visado pelo regime militar.
Em 1977, quando o Congresso rejeitou a reforma do Poder
Judiciário proposta pelo Presidente Geisel, que acabaria determinando o recesso do Parlamento e a edição do "pacote de
abril", o Dr. Ulysses correu sério risco de ser cassado. Salvou-o
o temor da péssima repercussão que tal medida teria no exterior, onde o "Presidente da Oposição", título que ele próprio
se atribuiu, já era conhecido e respeitado.
Mas, Sr~S e Srs. Deputados, não há dúvida de que foi
em 1974, quando se apresentou como anticandidato à nomeação do General Geisel, o seu primeiro grande momento. No
decorrer dessa campanha, destinada a despertar nos brasileiros
a consciência de sua cidadania, deu mostra de sua indomável
coragem cívica e física. Foi então que, ao enfrentar os cães
da Polícia Militar pernambucana, em Caruaru, cunhou uma
das suas muitas frases famosas: "Baioneta não é voto cachorro
não é urna". É nós estávamos lá ao seu lado.
'
Também antológico é o discurso que pronunciou quando
da aceitação de sua candidatura. Dele destacamos o seguinte
trecho:

°

°

"Não é o candidato que vai percorrer o País. É
anticandidato, para denunciar a antieleição, imposta
pela anticonstituição, que homizia o AI-S, submete o
Legislativo ao Executivo, possibilita prisões desamparadas pelo habeas corpus e condenações sem defesa,
profanll a indevassabilidade dos lares e das empresas
pela escuta clandestina, toma inaudíveis as vozes discordantes, porque ensurdece a Nação pela censura à
imprensa, ao rádio, à televisão, ao teatro e ao cinema."
A carta a ele enviada por Barbosa Lima Sobrinho, ao
final da campanha, descreve bem o absurdo da situação em
que vivia o País. Escreveu Barbosa Lima:
"Se de alguma coisa me regozijo é de haver aplaudido a pregação democrática de um anticandidato, na
presençà de eleitores que também não iam votar ~ em
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um raro espetáculo de-surrealismo com que nos brindava a política de nossos dias."
Em 1983, com a campanha pelas eleições diretas, seu
carisma se manifestou por inteiro, empolgando multidões por
esse Brasil afora. Absolutamente convicto de que aquela era
uma missão a ele imposta pela vontade popular, a ela se
entregou por inteiro. E o povo brasileiro bem reconheceu
que no Dr. Ulysses se encarnava a força do movimento. Na
ocasião, o Senhor Diretas, acompanhado pelo Líder do meu
partido, Deputado Genebaldo Correia, expressando a sua
convicção da importância da campanha para o resgate da "habilidade cívica do cidadão brasileiro" afirmou, em um de seus
discursos: "Na política, ou o povo é tudo ou é nada, ou é
personagem, como cidadão, ou é vítima, como vassalo".
Mas, Sr~ e Srs. Deputados, outras missões o aguardavam.
Como Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, teve
um desempenho que o consagrararia definitivamente como
um articulador político de inigualável habilidade. Em plenário,
era firme e decidido; nas negociações de bastidores, de inexcedível paciência. Sempre corajoso e ciente da importância da
tarefa que a Nação entregara aos Constituintes, de todos exigia
essa mesma disposição. Num momento em que fortemente
se fazia sentir a pressão do Executivo, gerando um impasse
nos trabalhos, bradou: "Viemos aqui para fazer uma Constituição, não para ter medo".
E, sem qualquer dúvida, devido à sua ação durante o
correr dos trabalhos constituintes pôde, no seu discurso de
proclamação da Constituição Cidadã, afirmar:
"Não nos desencaminhamos na longa marcha, não
nos desmoralizamos capitulando ante pressões aliciadoras e comprometedoras, não desertamos, não caímos
no caminho."
Intensos foram os seus esforços durante todo o período
de elaboração da Constituição: dezessete horas diárias de labor, incluídos sábados, domingos e feriados. Ter feito de seu
dever o seu prazer, como afirmava, é a única explicação possível para que tivesse podido suportar carga tão pesada.
E em nenhum momento esmorecia. "Vamos votar, vamos
votar", era o seu brado, conclamando todos a se posicionarem
na definição dos rumos para a Nação.
Pronta a Carta de 88, o Senhor Constituição dirigiu-se
aos brasileiros em vibrante discurso. Clamando o seu ódio
e nojo à ditadura, reafirmou suas convicções democráticas,
com dramático apelo ao respeito à nossa Lei Maior. Essa,
talvez uma das maiores lições que nos deixou Ulysses Guimarães; e com suas palavras gostaríamos de encerrar a homenagem que hoje lhe prestamos:
.. A Constituição não é perfeita. Ela pr6pria o confessa, ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar,
sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la,
nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria.
Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição,
trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade,
mandar os partidos para a cadeia, o exI1io, o cemitério.
A persistência da Constituição é a sobrevivência da
democracia. "
Deus tenha o Dr. Ulysses Guimarães, Dona Mora e os
que faleceram naquele trágico acidente bem perto de si! (O
orador é cumprimentado.)
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência registra a presença do Sr. Ministro de Minas e Energia,
Paulino Cícero de Vasconcellos, do Sr. Líder do Governo
no Senado Federal, ilustre Senador Pedro Simon, e dos Embaixadores do Egito, Sr. Mahmoud Abdel Moniem Mourtada,
e ·do Iraque, Decano dos Srs. Embaixadores, Sr. Qais Tawfiq
AI-Mukhtar.
Para falar em nome do PMDB, a Presidência tem a honra
de passar a palavra ao ilustre Presidente do partido, o nobre
Deputado Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
nobre Deputado Inocêncio Oliveira, Sr. Ministro da Justiça,
Maurício Corrêa, Sr. Chanceler, Embaixador Celso Amorim,
Sr. Ministro do Bem-Estar Social, Deputado Jutahy Magalhães Júnior, Sr. Ministro das Minas e Energia, Deputado
Paulino Cícero de Vasconcellos, Sr. Ministro da Cultura, Jerônimo Moscardo, Srs. membros do Corpo Diplomático, meus
caros Líderes partidários, meu caro amigo, irmão e companheiro Osvaldo Manicardi, símbolo da lealdade, da eficiência,
da competência e do companheirismo e que aqui representa
a família Ulysses Guimarães, Srs. representantes da imprensa,
colegas Deputados e Senadores, morreu amargurado o dramaturgo F. Scott Fitzgerald, em circunstância que todos conhecem. E, ao morrer, disse: aos dezoito anos, as minhas convicções procuravam subir a mais alta cordilheira, de onde eu
procurava vislumbrar o mais longe dos horizontes. Aos quarenta anos, as minhas convicções desceram a caverna escura,
onde escondi a vergonha por ter desistido da luta. Esse pensamento de F. Scott Fitzgerald representa, mais ou menos, uma
característica da humanidade.
Lembro-me da minha geração de líderes universitários,
daqueles que, como eu, amanheceram na pris,ão da ditadura
já antes da deflagração do golpe de 1964. Eramos tantos!
Éramos muitos! Logo em seguida, quanto maior era a repressão, menor era o grupo que ficava na resistência democrática.
Quando temos dezoito anos, temos todo o fulgor da luta,
mas, ao longo do tempo, esse vigor vai esmaecendo. Com
Ulysses Guimarães foi o contrário. Septuagenário, estava ele
ainda buscando a mais alta cordilheira, vislumbrando os mais
longínquos horizontes, procurando arranjar mais tempo, mais
horas, mais minutos para mais e mais, melhor e melhor servir
à sua Pátria.
Guardo - e alguns companheiros que estão aqui recordam-se desse fato - uma recordação dos tempos da Constituinte, quando eu era Ministro de Estado: Ulysses me chamava, como também a Celso Furtado e a Renato Archer, para
irmos à sua Casa, às 22h30min, quando terminava a sessão
da Constituinte. E isso depois de passar aqui cerca de oito
horas, presidindo difíceis e, às vezes, tumultuadas sessões
da Constituinte. Ele ia para a sua casa não para dormir, mas
para reunir-se com um grupo de pessoas, a fim de analisar
as matérias que haveriam de ir à votação no dia seguinte.
E aí ressalto um fato curioso. Lá estavam, além de n6s,
já citados, os Srs. Fernando Henrique Cardoso, Líder no Senado; Ibsen Pinheiro, Líder na Câmara; Mário Covas, Líder
na Constituinte; Nelson Jobim, Euclides Scalco e Genebaldo
Correia, Vice-Líderes; Cid Carvalho; o jurista Miguel Reale
Júnior; Carlos Sant'Anna, Líder do Governo. E todos usavam
óculos para ler, sendo que tinham vinte ou trinta anos a menos
que Ulysses Guimarães. E, naquela penumbra da sala de jantar, onde nos reuníamos em torno da mesa, Ulysses era o
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único que lia, sem óculos, os textos que estavam em discussão.
Não tem nenhuma significação eu afirmar isso, mas quero
formar uma imagem: ele não enxergava apenas fisicamente
melhor do que todos nós; ele enxergava politicamente muito
mais longe, muito mais à frente do que todos nós.
Vou citar um fato ocorrido entre nós - e o Oswaldo
é testemunha dele - no dia 18 de novembro de 1989, uma
terça-feira, quando U}ysses me convidou para almoçar no
restaurante Piantella. Eramos nós três, eu estava desapontado
com o que ocorrera no primeiro turno, e, quando cheguei
ao restaurante, as minhas palavras eram de insatisfação, de
não-aceitação do resultado eleitoral do primeiro turno. Eu
disse Ulysses podia perder, mas não com aquela votação,
talo serviço prestado por ele à Pátria, tal a sua envergadura
de homem público. Ele olhou para mim e disse: Luiz Henrique, política não se faz com o fígado, se faz com a cabeça.
Temos duas tarefas grandiosas pela frente: a primeira é a
instauração do parlamentarismo; a segunda é a revisão do
texto constitucional. Além disso, tenho sérias preocupações
com o governo que vai instalar-se, um governo que não tem
partido, que não tem base parlamentar, comandado por uma
pessoa que é uma incógnita. Eu estava olhando para trás,
e ele, para a frente. Eu estava querendo analisar o que passara;
ele, o que estava por vir.
Só ele lia sem óculos os textos da Constituinte, num grupo
de pessoas bem mais jovens, além de ter uma visão especial
na análise dos fatos políticos.
Ulysses foi para nós, do PMDB, o grande comandante,
o grande líder, a grande figura que ressuscitava candidaturas
derrotadas. Lembro-me de que no pleito de Florianópolis,
em 1986, na primeira eleição para prefeitos das capitais, o
nosso candidato, Edison Andrino, hoje Deputado Federal,
era considerado virtualmente derrotado. As pesquisas davam
20% de vantagem para o seu adversário. Levei Ulysses a
Florianópolis, e foi uma consagração. O discurso de Ulysses
levantou a candidatura do Edison, que venceu as eleições
por uma grande margem.
Lembro-me das caminhadas dele pelos interiores poeirentos de Santa Catarina. Deputado Dejandir Dalpasquale,
quero dizer a V. Ex', que construiu o PMDB no nosso Estado,
que foi o comandante do nosso partido com a sua dignidade,
que me lembro do comício de Curitiba em 1972, durante
a campanha para as eleições municipais. Comício imenso,
o povo transformando a rua num mar de cabeças. Ulysses
ia falar. Na hora em que ele ia começar o seu discurso, Ministro
Aldo Fagundes, os nossos adversários políticos, que tinham
o Governo e tinham a chave da empresa de energia do município, apagaram a luz da cidade, que ficou inteiramente às
escuras. Ulysses ia falar e resolveu fazê-lo sem luz e sem
microfone. E proferiu a seguinte frase, fazendo, na minha
opinião, o seu maior discurso, dentre todos aos que já assisti:
"O poeta Thiago de Mello abençoa a escuridão, porque diz
- Deputado José Dutra, é o seu conterrâneo quem o afirma
- que depois da escuridão da noite vem a alvorada do novo
dia". E aí Ulysses berrou: "Pois eu amaldiçôo essa escuridão,
filha da prepotência, da opressão, da intolerância da ditadura!" E, partir daí, fez um discurso memorável, que foi registrado pela imprensa nacional, através da pena brilhante do
jornalista Marcondes Sampaio, que acompanhava a caminhada.
Companheiro Euler Ribeiro, Ulysses foi protagonista de
um episódio extraordinário no interior do Estado do Amazonas. Anticandidato, embarcou no navio e foi, de vila em vila,
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de cidade em cidade, de beiradão em beiradão, denunciar
a farsa do Colégio Eleitoral. O navio apitava, e as populações
ribeirinhas iam para a margem do rio, a fim de ver Ulysses.
José Dutra participava dessa excursão. Sobre esse episódio,
Ulysses disse, no seu último discurso desta tribuna, quando
deixou a Presidência do partido: "Vinham, vinham todos,
homens, mulheres e crianças, velhos enrugados, moços desdentados, vinham todos. Alguns não sabiam por que vinham,
mas talvez intuíssem que devessem vir. Vinham, vinham todos
assistir ao espetáculo daqueles loucos saltimbancos, no seu
vôo sem rede pela liberdade.
.
Hoje, Deputado Dejanir Dalpasquale, todos o enaltecem. Nós fomos testemunhas de momentos dolorosos, como
os que V. Ex~ tem vivido injustamente, iniquamente. E se
Ulysses estivesse aqui, homenageando alguém, ele lhe estaria
dizendo a mesma coisa, porque conhecia a sua integridade.
Certa vez, foi nomeada uma pessoa, que era prima, em
décimo grau, de Ulysses. Isso mereceu manchetes sobre nepotismo. Ele nem sabia que aquela mulher tinha sido nomeada,
mas fizeram isso com ele. Outra vez, um pequeno grupo nesta
Casa o vaiou, e isso mereceu todas as manchetes, como se
ele fosse a pessoa mais execrada desta República. Outra vez,
Dejandir Dalpasquale - muitas vezes Dejandir - o chamavam de tetrapresidente, em tom depreciativo, irônico, mordaz. A vida é assim.
Eu li, certa vez, quando era garoto, numa página da
Seleta em Prosa e Verso, livro de leitura que todas as escolas
deveriam continuar adotando, porque assim os jovens chegariam melhor formados à universidade, sabendo escrever e
expressar-se na sua língua, a seguinte frase: "Se cumpriste
o teu dever, e a Pátria te foi ingrata, fizeste o que devias,
e ela o que costuma fazer".
Com Ulysses não foram só rosas. Convivemos - eu,
Ibsen, Pedro, Renato, Celso, Osvaldo, este mais do que todos
nós - nos momentos de amargura, com o nosso grande comandante. Fui privilegiado interlocutor talvez de uma de suas
últimas conversas políticas. No dia 8 de outubro, uma quintafeira, estava eu em meu gabinete, e Ulysses me telefonou.
Fui ao seu gabinete, no quinto andar, e lá conversamos durante
mais de duas horas, até que ele pegasse o avião para ir para
São Paulo e de lá para Angra dos Reis. Naquela conversa,
parecia que Ulysses antecipava o que iria acontecer. Voltou
a falar em Florianópolis. Ele sempre dizia que, no dia em
que parasse, em que se aposentasse, iria morar em Florianópolis, para estar perto do mar. Falou muito do mar, e exaltou
a morte de Saint-Exupéry, dizendo que Saint-Exupéry foi
feliz: teve morte gloriosa, desapareceu no meio do mar. O
mar é profundidade, o mar é silêncio, o mar é paz, disse
Ulysses naquela ocasião. Eu lije falei que sobre essas coisas
não se fala. Repetiu aquela história de que jamais deixaria
a luta e disse que, se acontecesse alguma coisa a ele, nós
levássemos a sua luta adiante, para que houvesse a implantação do parlamentarismo, porque ele se convencera de que
era um regime superior, democrático, que havia conduzido
as nações desenvolvidas ao estágio de desenvolvimento em
que se encontram, e também para que se fizesse a revisão
constitucional.
Na reunião da bancada do PMDB na Câmara e nos Senado, relatei essa história, para dizer que a posição do partido
em favor da revisão representaria também, além de uma análise política correta, o atendimento ao desejo de Ulysses Guimarães.
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Ulysses representava a figura retratada por Brecht, que.
disse certa feita: há homens que lutam um dia e são bons.
Há homens que lutam uma semana e são muito bons. Há
homens que lutam uma década e são ótimos, mas há homens
que lutam a vida toda. Estes são os indispensáveis.
Ao descer da tribuna, quero, com emoção e com saudade,
dizer, Osvaldo Manicardi, que acabei de saudar o mais indispensável dos brasileiros, o inexcedível, o maior de todos,
aquele que a Pátria haverá de cultuar. Ulysses disse, ao descer
da tribuna, no seu último momento de Presidente do partido,
falando para o PMDB: vá, meu filho, vá, em direção do
povo, ouvir os clamores do povo e fazer a política na rua,
porque a política se faz na rua. Caminha em direção ao sol,
que é luz, que é verdade; não em direção à lua, que é noite,
escuridão e dúvida. Ao dizer isso para o partido, deu a lição
da sua própria vida, porque sempre caminhou em direção
ao sol; sempre fez política na rua e com a rua; sempre procurou
ser intérprete do povo.
Ele quis dar a nós o testemunho do seu exemplo, e nós
haveremos de cultuar o seu exemplo na luta diária, constante,
permanente, na luta por aquilo que ele sempre almejou, um
Brasil democrático não apenas para assegurar liberdades, mas
um Brasil democrático para assegurar o pão, a casa, o transporte, o trabalho, o salário, uma vida digna para todos. (O
orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para falar
em nome do Bloco Parlamentar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Ney Lopes.
O SR. NEY LOPES (Bloco Parlamentar - RN. Sem
revisão do orador.) - Exm9 Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, Exm 9 Sr. Ministro
de Estado da Justiça, Senador Maurício Corrêa, membros
da Mesa, Ministros de Estado, Ministro do Tribunal de Contas
da União, Srs. Embaixadores, familiares do Deputado Ulysses
Guimarães, meus colegas Parlamentares, minhas senhoras e
meus senhores, honra-me a incumbência que me foi delegada
pelo eminente Líder do Bloco Parlamentar, Deputado Luís
Eduardo, para interpretar, neste instante tão solene e tão
significativo para história do Brasil, os sentimentos dos nossos
partidos, em homenagem ao conciliador, ao estadista, ao político Ulysses Guimarães.
"Quantos dos que partiram trago vivos no fundo do coração". A evocação, de autoria do poeta Belmiro Braga, expõe
uma verdade que se confirma nas emoções e nos sentimentos
reunidos por ocasião da passagem do primeiro ano do desaparecimento de Ulysses Guimarães.
É muito difícil, no entanto, prestar o justo tributo àqueles
que viveram como se fossem eternos e morreram sem pecados.
Dada a dimensão do homenageado, habita ele o espaço
infinito, onde se eleva nas asas da liberdade da alma, e brilha
intensa uma luz que o tempo não apagará. Com muito acerto,
o próprio Ulysses Guimarães dizia: "Passado é o que passou,
não passou o que ficou na memória ou no bronze da história".
Sobre o Legislativo, sobre o País paira, então, a fulgurante e monumental imagem de Ulysses, exortando-nos, por
intermédio da força de seu exemplo, ao trabalho incessante
"e às mais elevadas responsabilidades.
Trata-se de quem, com a consciência tranqüila acerca
da inevitabilidade das leis naturais, jamais se acovardou ou
demonstrou qualquer outra espécie de medo, chegando mes'mo, diversas vezes, a enfrentar de peito aberto o perigo extremo, em defesa dos supremos ideais democráticos e dos inque-
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brantáveis desígnios da liberdade. Exatamente essa característica - freqüente e impropriamente identificada apenas como coragem - distingüe o verdadeiro líder dentre aqueles
que exercem tão-somente um poder aparente ou transitório,
porquanto não sabem manter o perfeito domínio da situação
e determinar, com firmeza, equilíbrio e seriedade, as decisões
mais adequadas ao momento, sobretudo aqueles de crise político-institucional.
Numa existência irrepreensível e integralmente dedicada
à luta em favor da efetivação dos direitos do cidadão, do
povo soberano, eternizou ele o esplendor de suas glórias não
pelos cargos que exerceu, mas precisamente em razão da grandeza moral do homem, essência com que dignificou ao máximo
a função pública.
Não poderia haver, com efeito, base melhor e mais sólida,
capaz de sustentar tão longa trajetória de desafios e conquistas
pelo restabelecimento do Estado de Direito no Brasil.
Professor, Deputado Estadual e Federal, Ministro de Estado durante o parlamentarismo de 1961, Presidente do
PMDB, Presidente da Câmara dos Deputados por três vezes,
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Presidente
da República em exercício no Governo José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deputado
Ney Lopes, esta Presidência pede a V. Ex' que interrompa
o seu pronunciamento por um minuto, para anunciar a presença no plenário, compondo a Mesa dos trabalhos, do nobre
Presidente do Senado Federal, ilustre Senador Humberto Lucena.
O SR. NEY LOPES - Foram, de fato, muitos cargos
e posições aos quais transmitiu as virtudes do grande homem,
revelando o político por excelência e assinalando a presença
marcante que se confunde com o próprio relato dos principais
acontecimentos da segunda metade deste século.
Como anticandidato em campanha simbólica à Presidência da República, decidido a se opor ao sistema de opressão
vigente e a romper o cerceamento imposto à vontade popular,
lançou as primeiras sementes da esperança e da mudança
no País.

Na época, 'fortalecido pelos versos de Fernando Pessoa,
na afirmativa de que "navegar é preciso, viver não é preciso",
consagrou-se definitivamente como timoneiro da resistência
contra o arbítrio e a prepotência.
Senhor Democracia, Senhor Diretas Já, pai da Constituição Cidadã, celebrado pela dignidade da conduta em estrita
coerência com o discurso, sempre brilhante e arrebatador,
ocupa, assim, com justiça, por sua inestimável contribuição
em benefício da sociedade e do aprimoramento do regime
democrático, o lugar reservado entre as mais eminentes personalidades da nossa história.
Foi interpretando todos esses sentimentos que se coadunam com sua própria tradição e alma brasileiras que o Bloco
Parlamentar, através de iniciativa do Líder Luís Eduardo,
logo após a morte do Deputado Ulysses Guimarães, encaminhou proposta - aprovada por unanimidade - para que
este plenário se eternizasse com a denominação de Plenário
Deputado Ulysses Guimarães. E esta proposição do bloco
partidário que represento nesta hora tem o significado de
querer, no simbolismo do gesto e da iniciativa do Líder, transformar o plenário dos debates no altar de reverência permanente à memória de um homem que dignificou esta Casa
e este País.
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mudança de posição que a ideologia não permite, era um
homem coerente, um homem prático e um homem ligado
ao que estivesse ocorrendo, como disse aqui muito bem o
nosso colega Deputado, que foi seu amigo tanto tempo e
o conheceu tão bem, hoje Presidente do PMDB, Luiz Henrique.
O passado, para Ulysses Guimarães, era repositório de
análises e lições, não era um lugar onde ele ficasse.
Com o decorrer dos tempos, nos trabalhos da Constituinte, organizamos, aqui na Casa, o chamado "Grupo dos
32" e acabamos sendo quase 180, liderados por um grande
amigo de Ulysses, Virgílio Távora, cujo falecimento foi por
ele chorado e por essa figura, também muito querida e que
sempre trabalhou na surdina para que os trabalhos da ConstiO SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tenho a
tuinte pudessem caminhar, o Senado José Richa.
honra de conceder a palavra à ilustre Deputada Sandra CavalDe manhã, íamos para um retiro perto do conjunto dos
canti, do PPR, representante do glorioso Estado do Rio de
salesianos, o Dom Bosco, estudávamos a matéria e vínhamos
Janeiro.
para a sessão - tipicamente alunos e professores, trabalhando
por alguma causa que nos parecia extremamente importante.
A SRA. SANDRA CAVALCANTI (PPR - RJ. Sem reviDurante esse período, algumas pessoas se destacaram
são da oradora.) - Sr. Presidente, ilustres integrantes da
Mesa dos nossos trabalhos, Ministro Maurício Corrêa, Srs.
naqueles debates, naquelas lições, e o nosso atual Relator
da Revisão Constitucional, Deputado Nélson Jobim, se lemRepresentantes de nações amigas que aqui estão prestigiando
bra do que significavam aquelas manhãs de trabalho. Antônio
a lembrança de Ulysses Guimarães, auxiliares diretos de UlysCarlos Konder Reis era também um grande companheiro desses, os quais marcaram presença em sua vida e nas nossas,
se período. Ulysses Guimarães perguntava-me todos os dias
como é o caso do Ministro Paulo Afonso, minhas colegas
Deputadas e meus Deputados, Sr~ Srs. Senadores, aos contrá- - eu era a encarregada do relatório: "Como é que foi lá,
rio de todos os que até aqui se manifestaram, a minha convihoje de manhã?" Com aquele "Como é que foi lá, hoje de
vência com Ulysses foi até muito recente, pois cheguei a esta
manhã", ele, do modo mais prático, ficava sabendo se tinha
Casa em 1986, por ocasião da Constituinte, e de 1964 até
ou não tinha condições de já colocar determinadas matérias
então estive praticamente fora da atividade política, mas não
em discussão. Essa capacidade individual de acompanhar um
da atividade pública.
fato global ele nunca perdeu. Com o tempo, foi-se transforConhecia Ulysses Guimarães de referências, por sua biomando, acredito eu, em um dos meus melhores amigos. Não
grafia já muito ilustre.
só ele, mas também aquela figura admirável que lhe deu toda
Nosso primeiro encontro foi extremamente prático, a pra- estrutura para ser quem foi.
ticidade era um traço característico de sua personalidade. S.
E já que, provavelmente, todos fizeram, o retrato admiEx~ me chamou e perguntou: "Como é que você vai morar
rável de Ulysses, acho que, como mulher, não posso deixar
em Brasília? Eu disse: "Eu ainda não sei". "Bem, eu tenho
de traçar, aqui, a outra face de Ulysses. Aquele Ulysses de
saias, firme, coerente, corajosa que nunca deixou de apoiá-lo,
aqui no bolso a chave de um apartamento da 302 Norte,
o qual era do Deputado Paulino Cícero e que está em excenas horas mais complicadas, tendo sempre aquela visão analíc
tica mais tranqüila que as mulheres têm em determinados
lentes condições. Guardei para você, porque vocês, mulheres,
momentos. Mora. Sem ela, ele realmente não saberia viver.
não gostam de viver em coisa que esteja estragada". Eu achei
E vice-versa. (Palmas.)
aquilo tão simpático, três vezes Presidente, com tanta coisa
E a Providência que sabe das coisas - a Providência
para se preocupar, mal me conhecendo e, naquele momento
tendo essa delicadeza que não lhe tinha sido solicitada.
que sabe das coisas - reservou para Ulysses um tipo de morte
A partir daí, nosso diálogo foi sempre muito fácil. Nossas
que temos que analisar. Porque não morreu deitado, dormindo, não teve um enfarte, não foi atropelado, não teve um
grandes afinidades iam além da política. Ele fora professor.
Tínhamos uma imensa fé na obra didática, naquilo que é . câncer, diabete, nada. Na plenitude da sua capacidade ele
é retirado. Mas ele é retirado junto com aquela com quem
pedagógico e que pode servir de lição. Ulysses nunca se esqueceu de que ele era um professor, sempre foi um professor
ele queria ficar por toda a eternidade. E lá estão os dois,
de vida, um professor de comportamento, um professor de
não tenham a menor dúvida. (Palmas.)
princípios.
Essa morte é a última lição que ele deixou para nós.
Também apreciávamos a língua portuguesa e o latim.
Lembro-me dos três, quatro, cinco dias angustiados que nós,
Ele havia estudado essas matérias, às quais me dedicava antes
do Rio de Janeiro, passamos, indo a Angra dos Reis para
tentar ajudar a família de todas as maneiras possíveis. Temos
de me envolver nesse redemoinho que é a vida pública. Mas
tínhamos uma afinidade maior ainda, que era a de entender
um carinho muito especial pela figura de Ulysses Guimarães.
Os nordestinos que tão bem falaram aqui sobre ele, em
que a atividade política é uma atividade prática. Sentia nele
especial os pernambucanos, e os que vão falar depois que
o mesmo horror que tenho até hoje por ideologia. Ulysses
nos perdoem. Nós, cariocas temos uma grande vaidade: era
era um homem de doutrina; era um homem de princípios,
conosco que ele gostava de passar as suas horas de liberdade
mas abominava ideologias, porque a ideologia empobrece o
e de lazer. Ele adorava o Rio de Janeiro e gostava do jeito
raciocínio das pessoas. A ideologia cerceia a análise crítica.
de ser do carioca. Mais do que isso, foi ali que provavelmente
A ideologia impede vôos mais altos da inteligência da criatura.
ele viveu alguns dos melhores momentos de sua vida. E ali,
E Ulysses primava pelo amor à liberdade. Não suportava
entre nós, ele repousa. O túmulo de Ulysses é o mar carioca.
id.eologias. Preferia estudar doutrinas, tinha a liberdade da
Nenhuma homenagem mais justa e legítima: este plenário, marcado de forma indelével por seu talento, sua bravura
e se~ p~triotismo, agora se denomina Ulysses Guimarães,
por msplrada e oportuna iniciativa do Líder de nosso Partido
Deputado Luís Eduardo.
'
Ulysses Guimarães permanece, portanto, entre nós, como o valoroso guerreiro da ordem democrática, o monumento
à moralização e à ética na vida pública, o símbolo da luta
pela valorização político-institucional brasileira, o exemplo
de determinação e expe~iência e, enfim, a inspiração superior
para as reformas que amda se fazem necessárias e haverão
de ser feitas à luz do seu exemplo e de sua honrada história
de homem público.
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Isso, para nós, é motivo, não vou dizer de alegria, mas de
orgulho.
Nós também gostamos de ir a Angra dos Reis. É mnito
comum, quando saem os barcos, as lanchas - e muitas vezes
vou neles - amigos dizerem que vão rezar, quando passarem
pelo local onde Ulysses morreu.
isso ficou na memória daquela gente, daqueles pescadores, daquele pessoal: Ulysses chegava com a Mora para
buscar o peixe para o almoço. Quantas vezes ele fez isso!
Ele não entendia nada do assunto, mas ia até ali porque gostava dos pescadores, das pessoas, e conversava sobre peixe como
se fosse um grande especialista. Isso me foi contado por alguns
dos pescadores que, depois, choraram pela sua ausência.
Nossa maior afinidade surgiu a partir do momento em
que, muito mais importante do que a revisão de texto constitucional, que é algo que se perde, Ulysses Guimarães foi capaz
de fazer a revisão do que acreditava deveria ser o exercício
do poder. Foi nesta oportunidade que aderiu ao parlamentarismo. E ele não fez isso no momento de vitória, em que
tudo corria bem, em que parecia que ia dar certo, mas na
hora mais difícil. A partir. daquele instante, ninguém fez análise mais bem feita da superioridade do parlamentarismo sobre
o presidencialismo do que Ulysses Guimarães, porque ele
tinha vivido dentro dele toda aquela mudança, duramente
conquistada.
Tenho um compromisso com Ulysses e Mora, que também participou desse processo, Severo e Henriqueta Gomes,
esses amigos. Sei que, talvez, isso não aconteça na minha
geração, para muitos dos que estão aqui, mas não tenho a
menor dúvida que, para o aperfeiçoamento das instituições
deste País, tornando os governos viáveis, fazendo com que
este País possa ser governado como ele merece ser, deveremos
continuar lutando para impor o parlamentarismo, que foi o
último grande sonho de Ulysses, que ele não pôde realizar
em vida, mas que, de lá de cima, vai nos ajudar a, um dia,
pôr em prática.
Estamos vivendo agora as agruras de um presidencialismo
capenga, já envolvidos na próxima campanha presidencial,
e há pessoas que nem mais estão pensando no Brasil. Ulysses
tinha uma preocupação: quando eram defendidas ideologias
e havia dois lados brigando por ela, ele sempre queria saber
o que era bom para o Brasil. Entretanto, essa pergunta muitas
vezes não encontrava resposta por parte do interlocutor.
Quando alguém pedia para ele se engajar em algum movimento, ele perguntava se aquilo era bom para o Brasil. Se
não era, ele não se mexia.
Para nós será muito bom fazer a revisão da Constituição.
Ele sabia que ela precisava ser revista, o que foi mencionado
no discurso de promulgação da Constituição. Ele fez guestão
de dizer que ela não era perfeita, que seria revista. E o que
vamos fazer agora. Apesar de ainda não dispormos de todos
os instrumentos para fazer sua última grande vontade, isso
não significa que a luta pela implantação do parlamentarismo
vá acabar. Vamos continuar explicando às novas gerações
a diferença que há entre um país que, quando precisa, cassa
todos os mandatos de Deputados, fecha a Câmara dos Deputados, convoca novas eleições, muda o Governo, tudo com
a maior naturalidade, e o,processo engessado, antigo, conservador, ultrapassado, que é a Câmara dos Deputados estar
debaixo de um tiroteio. Ser Deputado hoje no País é muito
desagradável. Não há posição mais vulnerável, mais vulnerada
e mais agredida. Mesmo para quem deu sua vida inteira por
um mandato limpo e decente, é desagradável. Imaginem como
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essa situação vai piorar, se o atual sistema continuar vigorando
por muito tempo.
A característica principal de Ulysses Guimarães era a
perseverança, a tenacidade, a capacidade de ficar, de não
ir embora, de não abandonar seus ideais e sonhos. A maior
homenagem que podemos prestar a ele é fazer exatamente
a mesma coisa .. Os ideais dele estão vivos nesta Casa. Vamos
continuar lutando por eles, esperando que este País melhore.
Entre eles está a bandeira que desfraldou e que hoje está
em mãos menores, não tão importantes, mas tão perserverantes quanto as dele.
Vamos honrar a memória de Ulysses Guimarães, vamos
fazer uma revisão consciente em função do que é melhor
para o Brasil. Não vamos fazer uma revisão com base em
ideologias; mas em doutrinas. Não vamos deixar que nos próximos anos a idéia do parlamentarismo se apague, fazendo
com que as novas gerações não vejam que há um caminho
melhor a seguir.
Quero enviar um abraço muito carinhoso à Celina, do
Osvaldo, ao Marco Antônio e ao Tito, aqui presentes. Podem
estar certos de que a coisa mais bonita que alguém deixa
para a sua família é a certeza de que a imagem dessas pessoas
não desaparece da vida do País depois que elas se retira.
Ulysses Guimarães está absolutamente vivo e inteiro no meio
de nós, e assim vai continuar por muito tempo. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para falar
em nome do PSDB, concedo a palavra ao ilustre Deputado
José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB - SP. Sem revisão do
oradpr.) - Sr. Presidente, demais componentes da Mesa,
S~s e Srs. Deputados, não é difícil falar de improviso sobre
Ulysses Guimarães; o difícil é seguir o seu exemplo.
Já que contamos com a presença de Osvaldo Manicardi,
vou relatar um episódio que revela muito da personalidade
do Dr. Ulysses. Na véspera do 19 de maio de 1984, poucos
dias após a não aprovação da Emenda Dante de Oliveira,
um Parlamentar de São Paulo me convidou para ir aoi aeroporto receber o Dr. Ulysses. Naquele dia, só Osvaldo Manicardi estava no aeroporto de São Paulo para recebê-lo.
Eu e esse Deputado levamos o Dr. Ulysses a sua casa,
e insistimos muito para que ele fosse à manifestação do dia
19 de maio, no dia seguinte. Ele estava apreensivo, e então
me pediu que fosse ao local onde estava sendo feita a manifestação. De lá liguei para sua casa, dizendo que o clima era
favorável à sua presença. Ele gostaria de falar, mas estava
inseguro. Essa insegurança fazia de Dr. Ulysses Guimarães
um homem admirável, sensato, capaz de entender que, como
poucos dias antes era aclamado como o "Senhor Diretas"
e naquele momento tinha tido uma recepção tão escassa, poderia haver um desdobramento ao qual não gostaria de se sujeitar.
Logo após as eleições do ano passado, quando soube
que Dr. Ulysses Guimarães estava muito ativo, voltando à
sua grande forma, encontrei-me com Miguel Reale Jr., seu
grande amigo, e lhe pedi para dizer ao Dr. Ulysses que em
janeiro deste ano estaria aqui e queria ser um bom calouro
dele. Para mim é uma grande lástima, profundamente pessoal,
ter sido privado de conviver com esse grande brasileiro aqui
na Câmara dos Deputados.
A bancada do PSDB me pediu para falar em nome do
partido e destacar a formidável qualidade de Ulysses Guimarães de não se perder com a visão das árvores mas enxergar
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toda a floresta; essa condição de abstração, própria dos grãndes estadistas, dava-lhe uma condição singular entre todos
os demais membros desta Casa. Estendemos esta homenagem
ora prestada ao Dr. Ulysses também à Dona Mora, ao Senhor
Severo Gomes - que, a seu modo, na sua coerência, foi
um notável brasileiro , - e à sua esposa. Destacamos, nesta
homenagem, o exemplo de Ulysses Guimarães nos seus cinqüenta anos de vida pública sem uma mácula sequer. Para
revitalizar esta instituição, fez sempre de tudo. O exemplo
de sua vida deve ser seguido por todos nós.
Ne.sta hora, certamente o Dr. Ulysses estaria dizendo:
"Vamos fazer a revisão, vamos trabalhar, vamos votar! O
Brasil precisa da ação desta instituição, essencial à nossa democracia". (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para falar
em nome do PP, tem a palavra o nobre Líder do Partido,
Deputado Salatiel Carvalho.
O SR. SALATIEL CARVALHO (PP - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados e Senadores, Srs. Membros do corpo diplomático, líderes partidários,
ilustre companheiro Osvaldo Manicardi, representante da
família do ilustre homenageado, falar de um homem da dimensão de Ulysses Guimarães sem dúvida alguma é uma tarefa
que enobrece, mas que exige um elevado nível de competência. Por mais eloqüentes que sejam as palavras por mais
representativas que sejam os argumentos, tudo o que pudéssemos trazer a esta tribuna na intenção de fazer uma homenagem, das mais justas, à memória de Ulysses Guimarães certamente ainda seria muito pouco, muito pequeno para descrever
o passado e a vida daquele que, sem dúvida alguma, foi o
político de maior dimensão na história recente deste País.
Quando cheguei a esta Casa, no início de 1987, para
a grande tarefa de elaborar a Constituição brasileira, que
foi promulgada em 1988, tive o elevadíssimo privilégio de
aqui conviver, bem de perto, com a figura de Ulysses Guimarães. Como político iniciando uma tarefa, para mim foi enriquecedor desfrutar não s6 do seu convívio, mas poder aprender em cada gesto, em cada palavra, em cada ação desse
grande estadista que foi Ulysses Guimarães, adquirindo experiência e absorvendo conceitos novos, que têm sido de grl:\nde
importância do desempenho na minha missão política. Creio
que esse processo, esse aprendizado repetiu-se com todos
aqueles que, no passado mais recente, tiveram o privilégio
de conviver com Ulysses Guimarães.
Diria, Sr. Presidente, que a imagem e a mem6ria de
Ulysses Guimarães constituem algo de tão forte para os políticos sérios, que procuram exercer essa atividade dentro de
um plano digno e honrado, que querem fazer política com
"P" maiúsculo, uma política verdadeira, que podemos afirmar
que jamais será apagada no futuro e o presente do nosso
País. Nesta memória nós nos movemos e existimos.
Portanto, ao encerrar este meu breve pronunciamento,
até porque já afirmei que as palavras, por mais fortes e belas
que sejam, seriam muito pequenas para expressar a dimensão
do que o Dr. Ulysses representou e representa para o País,
no seu grande exemplo de honra e dignidade, quero, em nome
do Partido Progressista, deixar aqui a palavra de reconhecimento de quem conviveu com esse grande mestre da política
brasileira, de quem jamais esquecerá os seus grandes ensinamentos.
.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio. Oliveira) - Antes de
passar a palavra ao próximo orador, a Presidência informa
que o Diretório Nacional do PMDB convida todos os presentes
para uma missa em memória do Deputado Ulysses Guimarães,
a realizar-se hoje, às 18horas, na Catedral de Brasília.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Mendonça Neto,
que falará em nome do PDT.
O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores,
familiares do Dr. Ulysses Guimarães, disse certa vez Albert
Camus que nossa geração vive contra o muro, querendo o
escritor francês referir-se aos inúmeros obstáculos que o homem tem que enfrentar para tentar realizar sua razão de viver.
A razão de viver para muitos é prescindível, mas para outros,
a sua ausência elimina qualquer possibilidade de se considerar
vivo aquele que assim não pensa.
Ulysses Guimarães, homenageado hoje aqui pelos seus
feitos e pelas suas palavras, não é condomínio de ninguém.
Suas idéias estão plasmadas e escritas nos documentos que
nos deixou, nos seus discursos. Será profundamente lamentável, e mais ainda a partir de agora, se alguém quiser usar
o seu nome para falsas invocações. Ulysses Guimarães, ao
exibir aqui, no dia 5 de outubro de 1988, a nova Constituição,
disse: Violá-la, jamais; descumpri-Ia, nuncal
Ao dizer isso e ao afirmar no seu discurso que a revisão
seria feita, ele quis, obedecendo à semântica, dar a entender
que a Constituição não era perfeita, que poderia e deveria
ser revista, o que etimologicamente quer dizer "ver de novo".
Ver de novo a Carta Magna não significa refazer uma Constituinte, porque jamais, na história deste País, alguém poderá
refazer a Constituinte de 1988, muito menos a figura ímpar
de Ulysses Guimarães na condução de seus trabalhos. Ele
não poderia presidir, como o fez com raro talento e com
uma pertinácia invulgar, a feitura da Lei Fundamental do
País, prometendo, logo no seu nascedouro, violá-la e violentá-la.
.
Não é esta etimologia da expressão "rever". Rever é,
diante da emoção do momento em que se fez a Constituição,
reparar os erros porventura cometidos aqui e acolá, sem alterar, contudo, a substância da Lei Maior, substância essa voltada, segundo as pr6prias palavras de Ulysses, para a defesa
da cidadania. A cidadania não é um ente morto, abstrato,
adjetivo; é a soberania do cidadão, é o seu bem-estar, é a
distribuição da renda, é o salário digno, é a soberania do
póprio País. Não há povo independente sem país independente.
Li hoje em jornais de São Paulo que os empresários alemães pretendem - suprema ousadia, Sr. Presidente - modificar dez pontos da Constituição brasileira. E lá estão eles
elencados para terem eco nesta Casa, dizendo respeito, sobretudo, ao monop6lio das telecomunicações e do petr6leo, além
de definição das sociedades de capital estrangeiro.
Queria, Sr. Presidente, que vivo estivesse Ulysses Guimarães para responder a tal intromissão na vida nacional. Ao
mesmo tempo, também convidaria aqueles que quer, concordar com este tipo de invasão na soberania do País a que
propusessem ao Parlamento alemão que empresários brasileiros para lá se deslocassem a fim de sugerir modificações
nas regras constitucionais daquele país. Mas os jornais brasileiros prestam uma homenagem a Ulysses Guimarães quando
publicam isso, porque se estivesse S. Ex~ aqui, agora, e com
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aquela fúria, aquela cólera santa que o denominava, quando
queriam impingir-lhe qual tipo de idéia, certamente haveria
de responder, com os seus braços longos e os seus dedos
compridos, que pareciam buscar as estrelas na imensidão do
céu, pareciam querer capturar o sonho na sua imagem, que
de longe parecia vetusta, intangível, mas que de perto era
çordial.
A primeira palavra que ele nos dirigia, ao nos abraçar,
era "meu caro" -mas meu caro do meu querido, do benquisto, do coração. Ulysses Guimarães, o homem que na tribuna
era tomado pela fúria santa, era, ao mesmo tempo, aquele
que se dobrava, da sua altura física, espiritual e moral, para
os mais jovens, a fim de abraçá-los, de acalentá-los, de iluminá-los, de conduzi-los.
Eu fui, ao lado dele, fundador do PMDB no Brasil. Recordo-me muito bem de que, um dia e é bom que a memória
registre para os peemedebistas esse tipo de acontecimento
- estávamos, os Deputados do PMDB, reunidos na casa
do Deputado Tarcísio Delgado e decidimos permanecer no
MDB, transformado em PMDB, pela ditadura. Os Senadores
estavam reunidos, se a memória não me falha, na casa do
Senador Pedro Simon, na tentativa de ingressar no PP, do
saudoso Tancredo Neves. Fomos incumbidos, depois de tomarmos a decisão com apenas o Senador Teotônio Vilela
decidido a ingressar no PMDB, de continuar a enfrentar a
ditadura. Nós, eu, o Deputado Tarcísio Delgado e o Deputado
Pimenta da Veiga, nos dirigimos à casa do Senador Pedro
Simon e comunicamos a nossa decisão de cindir o MDB,
mas de continuar a luta do Movimento Democrático Brasileiro. Naquele momento, sob o hábil comando do Senador
Pedro Simon, ao declararmos que era fato consumado essa
ocisão, o que era muito ruim para a democracia - e Ulysses
estava à frente desse movimento, como primeiro Deputado
signatário do PMDB, que nascia naquele instante - , a maioria
dos Senadores resolveu ingressar no PMDB e um pequeno
número decidiu seguir Tancredo Neves. Em seguida após
"irem a Canossa", retornaram pelo golpe da ditadura, que
resolveu estabelecer a vinculação do voto, e com isso fez
com que o PP se reintegrasse ao PMDB.
Pois bem, é triste este instante de rememoração da perda
de Ulysses Guimarães. Neste plenário estão algumas das figuras mais importantes do cenário político brasileiro, pelas mãos
das quais passarão o regimento da revisão, pelas mãos das
quais passarão as decisões das maiorias deste Congresso Nacional. Lembrem-se de Ulysses Guimarães e da Constituição
- Cidadã, bandida aqui desta tribuna como a conquista da
cidadania. Os nossos sonhos, que são muitas vezes confundidos com utopias, estão aqui presentes. E eu vejo, entrando
por este corredor, a figura singular de Ulysses Guimarães,
com seu porte grego, com sua coragem romana e sua fulgurante inteligência brasileira.
Gostaria de dizer, em nome do PDT, o qual represento
nesta Casa, caminhante que fui tantas vezes nas Alagoas com
Ulysses Guimarães, que tenho certeza de que neste instante
não há nenhum intérprete das suas palavras. Que não se fale
aqui que ele queria isso ou aquilo. Se Ulysses Guimarães
estivesse aqui, quereria o bem do País; defenderia, como defendeu nos anos difíceis, a intocabilidade das riquezas nacionais.
Recordo-me de quando, finda a censura, apareceu na
televisão a sua figura singular, corajosa, e, ao seu lado, estava
Alencar Furtado, praticamente morreu vivo ao ser cassado,
por que dissera a verdade. Recordo-me que em 1979 -
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era eu Deputado - quando se falava aqui a palavra "golpe",
a Presidência mandava retirar das notas taquigráficas esta
expressão e substituí-la por "revolução" , porque não se podia
falar em golpe estava instalado no País.
.
Naquela época, o Congresso era consentido para dar a
impressão ao exterior de que havia democracia no País. Agora,
o Congresso consente ou não consente que haja uma ditadura
das multinacionais, do capital estrangeiro, das forçasretrógradas e reacionárias que querem nos confundir confundindo-se, que querem tentar, como uma espécie de velhacouto
nesta revisão que hoje começa, exatamente nesta data em
que rememoramos o infausto acontecimento da perda de Ulysses Guimarães, um momento novo para o Brasil.
Queremos defender o nosso País, queremos defender o
documento que nos custou vinte anos de ditadura ou queremos
entregar as nossas riquezas à sanha daqueles que querem apenas usufruir do que é nosso?
Essa é a lição principal que nos deixa a morte de Ulysses
Guimarães, que era um homem de pouco patrimônio, um
homem absolutamente desinteressado do material, um homem voltado para as idéias, um homem voltado para a utopia,
utopia que ele costurava no dia-a-dia como um artesão imbatível e inquebrável.
É a esses Deputados e Senadores que serão, na prática,
os condutores da revisão constitucional que faço daqui um
apelo, como se estivesse ouvindo Ulysses Guimarães: Trair
a Constituição, jamais; descumpri-Ia, nunca; violentá-la, jamais. Aos juristas e àqueles que irão conduzir as bancadas,
deixo o seguinte apelo: lembrem-se do Brasil, porque neste
instante, mais do que nunca, o espírito de Ulysses Guimarães
está aqui entre nós a exigir que cumpramos o nosso dever.
(Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para falar
em nome do PT, concedo a palavra ao nobre Deputado José
Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, em primeiro lugar,
quero agradecer ao meu partido a oportunidade de representá-lo nesta homenagem. Este é um momento muito especial, porque falar de Ulysses Guimarães é reviver fatos marcantes da história política do País, é fazer uma reflexão sobre
a minha formação política, sobre tudo o que aprendi na convivência com o Dr. Ulysses, aqui.
Naquela tumultuada quarta-feira em que estávamos prestes a votar a revisão constitucional, diante da possibilidade
de aprová-la ou não, experimentei uma curiosa sensação em
meu gabinete. Por coincidência, abri minha agenda exatamente na página em que estava registrado o nome do Dr.
Ulysses e senti uma enorme vontade de procurá-lo. Ulysses
Guimarães era um homem comum e simples no cotidiano
da vida, mas tornava-se um gigante quando surgiam impasses.
Essa, Sr. Presidente, era a maior característica da personalidade do Dr. Ulysses, para quem a política era a arte de
buscar caminhos novos quando todos os antigos estavam obstruídos, a arte de construir possibilidades quando eram impossíveis as saídas, a arte de encontrar soluções mesmo em face
da sectarização, da polarização e do processo inquisitório que
têm marcado a História política deste País. Ulysses Guimarães
era a sabedoria em pessoa.
Convivi com o Dr. Ulysses neste plenário. Aqui muito
divergimos, e aqui aprendi a respeitá-lo. Respeitava-o a tal
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ponto, Sr. Presiclenté, que, nos úÍtimos dias do impeachment,
todos os dias procurava-o para conversarmos por telefone.
Houve momentos em que o Dr. Ulysses parecia até um líder
estudantil da década de 60, tal a sua energia, a sua capacidade
de inteirar-se de tudo o que iria ocorrer.
Sr. Presidente, estamos vivendo, na política, um momento de reflexão. Somos de uma geração que busca construir
seu espaço político. Vivemos um conflito de gerações na política brasileira. Dr. Ulysses foi o último de uma geração que
considerava a política o pedestal não da ciência, mas de um
pragmatismo que não se confunde com a mediocridade, com
os negócios ou com aquilo em que a política brasileira muitas
vezes se transformou aos olhos da população. Era um homem
que, ao se convencer da justeza de uma saída, jogava tudo
no intuito de alcançá-la.
Como disse há pouco, aprendi na convivência com o Dr.
Ulysses. Uma vez - a primeira vez - assomei à tribuna
desta Casa para relatar um episódio marcante da minha vida.
Nem o conhecia ainda. O Dr. Ulysses Guimarães chamou-me,
então, ao seu gabinete, e mostrou-me os riscos, os problemas
que aquilo poderia acarretar à minha vida parlamentar. Hoje,
Sr. Presidente, ao falar de Ulysses Guimarães, esse episódio
volta com força à minha memória. Aquele grande homem
sabia relacionar-se com as pessoas, sabia valorizá-las. Suas
relações independiam de partido.
Sei que muitos de seus colegas do PMDB não gostavam
quando Ulysses Guimarães tecia comentários e logiosos a meu
respeito. Sei que havia ciúmes entre os meus colegas de partido, como sei que havia ciúmes entre os colegas dos outros
partidos, devido às nossas boas relações. Mas Ulysses Guimarães sabia estabelecer laços de amizade em bases de um humanismo que superava as turras radicais de plenário.
Quando presidia as sessões - e o grande mestre desta
Mesa, o Dr. Paulo Affonso, sabe disso - causava-lhe eu
embaraços com as minhas questões de ordem. Antes, avisava-o: Hoje vou apresentar tal questão. E assim fomos estabelecendo uma relação baseada na sinceridade, o ser humano
sobrepondo-se à política, na convivência com outro ser humano.
Na figura de Ulysses Guimarães a política resgatava seu
estatuto superior. Dr. Ulysses foi o último dos grandes estadistas que construíram a política brasileira. Hoje existe um
vazio na vida política do País. Muitos dos que estão neste
plenário e nos gabinetes sonharam um dia com uma transição
liberada por Ulysses Guimarães, e, no momento da sua morte,
amargaram a impossibilidade de buscar espaço político para
uma geração marcada pelo exílio, pela tortura e pelos assinantes, uma geração que leva as marcas de um período árduo,
tão árduo que conduz ou à morbidez dos dogmas ou à derota
do pragmatismo.
Temos, os que não se dobram diatlte da realidade, que
construir o caminho da ação, da militância. Foi isso o que
aprendi com o Dr. Ulysses Guimarães.
Hoje, nesta Casa, todos nós que andamos por estes corredores, nas Comissões, neste plenário, sentimos, principalmente quando há impasses, um grande vazio. Que falta nos faz
aquela figura tranqüila e simples que não tinha agenda, não
tinha pasta, que guardava no bolso papeizinhos em que anotava seus afazeres, que tinha aquela simplicidade tão cortejada
em alguns momentos, quando Ulysses detinha muito poder!
Mas, com a mesma facilidade com que a cortejavam no poder,
deixavam de cortejá-lo em outros momentos.
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Naquele impasse histórico que foi a sua conversa com
Pedro Simon, quando abrimos o cofre, Ulysses Guimarães
portou-se como um gigante. Enquanto discutíamos se teríamos
doze votos, na CPI, para aprovar o relatório, perguntava o
Dr. Ulysses: "O moço já caiu. O que vamos fazer? Já falaram
com o Vice~Presidente? E os 336 do Plenário?" Sua visão
sempre alcançava além, e esta é a característica da boa política.
Não nos podemos prender ao pragmatismo do cotidiano prosaico, medíocre, sem buscar as grandes estratégias de que
este País está carente. O Brasil carece de grandes políticas
e de grandes políticos. Nós, aqui, de todos os partidos, somos
de uma geração que tem telhados de vidro para realizar grandes vôos. Alguns quebram a cabeça, outros adquin~m "galos"
por se chocarem contra telhados que não podem ultrapassar.
Ulysses Guimarães, nas suas relações, não construía telhados nem condicionamentos: deixava que os mais novos
exercitassem sua rebeldia democrl'lti.;amente, porque não tinha medo do conflito, não temia ser superado, não temia
perder. Perdia e continuava, calmamente. Depois, levantava-se. A sabedoria do Dr. Ulysses Guimarães era admirável.
Quero dizer, particularmente aos seus familiares, que senti
muito a sua morte. Já disse aqui que para nós seria muito
penoso ver seu corpo sem vida sendo velado no Salão Negro
do Congresso Nacional; foi melhor - parafraseando Caymi
- que permanecesse na imensidão do mar. Por coincidência,
recebi de um cidadão comum um poema que não foi publicado
em livro e não tem nome. Esse cidadão, que se chama José
Eustáquio, enviou esse poema ao meu gabinete. Um de seus
versos, para mim, é profundamente significativo e por isso
registro-o aqui, nesta sessão:
"(:..) E o mar,
Transido de dor
Ondas chora,
E chora assim:
Eu contenho um sonhador. ..

o Sonho não cabe em mim. (... )
Pela grandeza de Ulysses Guimarães, sua morte, da forma
como ocorreu, deixou-nos aqui,no Congresso Nacional, um
imenso vazio, que dificilmente outro homem preencherá, e
um recado, principalmente para a geração futura: é preciso
ser ousado, corajoso, fazer política na dimensão do País e
não na dimensão da conta bancária, da comissão ou do cheque.
Pensemos com grandeza neste País carente de cidadania,
de democracia, de tudo. Nosso desafio, não como homens
e mulheres, mas como toda uma geração, é dar continuidade
ao trabalho daquele que fez da política uma arte, que podia
falar seis horas seguidas de política, num restaurante ou em
qualquer lugar, porque gostava da's manobras, das artimanhas,
das saídas, porque via a política assim, dessa forma encantadora, uma atividade interessante, sem certezas absolutas, criativa, libertadora do ser humano.
Era isto. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para falar
em nome do PL, concedo a palavra ao nobre Deputado Robson Tuma.
O SR. ROBSON TUMA (PL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, Srs. Ministros, representantes dos países estrangeiros, falar de Ulysses dentro deste
Plenário, que com justiça recebe seu nome e guarda para
a posteridade a lembrança quase visível e audível de sua nobre
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figura e de sua voz plena de autoridade, é uma das mais
indiscutíveis honras que já tive.
Consagrado orador e pensador, publicou ainda oito magníficas obras literárias, que vão da poesia ao ensino político,
sempre com o mesmo estilo nobre e impecável de um escritor
perdido para a política. Fui Delegado do Brasil junto à ONU
no debate sobre o apartheid; Delegado plenipotenciário do
Brasil à Conferência do GATI, em Genebra, na Suíça, participante dos debates do Parlamento Europeu, a convite do Consei! de l'Europe" e do Governo francês, e representantes do
Congresso brasileiro junto à ONU; Presidente desta Casa
por dois mandatos; Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Líder da "Marcha pelas Diretas", anticandidato das
Oposições à Presidência da República em pleno período de
ditadura militar; Presidente do PMDB; estadista notável; várias vezes Presidente em exercício do País.
A figura de Ulysses Guimarães posa ao lado dos maiores
vultos da História do Brasil.
O mérito de Ulysses Guimarães não encontra defensores
porque não se ouvem vozes que o contestem. Ulysses Guimarães é, neste País de contrastes, diversidades e polêmicas,
uma indiscutível unanimidade. Dr. Ulysses representou, representa e continuará representando o estandarte supremo
da dignidade cidadã e da lisura política, o incansável viajante
que, pelos ares e por terra, tantas vezes percorreu o território
nacional desfraldando altaneiramente a bandeira da democracia. Colhido pelas mãos da eternidade em um vôo de retorno à sua terra, Dr. Ulysses o '·'Sr. Diretas", o Deputado
"Dignidade", o articulador de consensos políticos, o "Homem
Coragem", o notável cidadão e o grande mestre dexou-nos
de herança, entre outros ensinamentos, o de que um homem
jamais deve parar de lutar pelos seus ideais.
Quero deixar aqui uma palavra ao Dr. Osvaldo e a Marco
Antônio, pois, naquele dia difícil, a pedido do Dr. Osvaldo,
Marco Antônio e eu pegamos um avião e fomos a Angra
dos Reis. Ao chegarmos lá a ansiedade era muita e a esperança
infinita. Ali estavam vários homens, representantes de todos
os Poderes: as Forças Armadas, os bombeiros, o Governo
do Estado, autoridades do País inteiro, todos esperançosos
de ver novamente o Dr. Ulysses. O tempo passava e a ansiedade aumentava. As possibilidades iam diminuindo. Nos rostos de todos aqueles homens que procuravam o Dr. Ulysses,
persistia a esperança de encontrar aquele que tanto lutou
pela nossa Pátria e que nos deixou um exemplo de como
deve ser o homem público, exemplo que todos aqui devemos
seguir. O tempo, porém, passava. A ansiedade aumentava
e a esperança começava a diminuir, até que um dia retomamos
com ocorpo de D. Mora. Jamais me esquecerei daquela busca.
Eu não estava procurando apenas um colega; não estava atrás
de uma pessoa qualquer; buscava um homem a quem, apesar
da curta convivência, aprendi a amar como pessoa, a respeitar
como homem público e, acima de tudo, a seguir como político.
A lembrança de Dr. Ulysses Guimarães ficou em mim,
Dr. Osvaldo, cravada no meu peito. E todas as vezes em
que entro neste plenário sinto-me como se estivesse entrando
em seu coração, porque sobre este plenário paira a imagem
do Dr. Ulysses Guimarães, de seu rosto, um rosto sofrido,
Marco Antônio, de quem lutou tanto pela nossa Pátria e pela
democracia neste País, marcado por uma expressão admirável.
Em casa, no dia do enterro de D. Mora, triste, minha
mãe, mostrando-me a Bíblia, falou-me da passagem de Moisés
na Terra. Moisés tinha uma missão: levar seu povo à Terra
Prometida. Até hoje não se encontrou o seu corpo. Ulysses
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Guimarães, assim como Moisés, veio a nós com uma mIssao
divina, com um pedido de Deus a cumprir; cumpriu-o e seu
corpo também não foi encontrado.
Estará sempre na lembrança de todos aqueles que têm
a honra de dizer que são brasileiros a imagem do Dr. Ulysses.
Pertencer a esta Casa dignifica-me não somente por ser este
o fórum de representação do povo, mas sobretudo porque
dela participou um homem como Ulysses Guimarães.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Robson Tuma, o Sr.
Inocêncio Oliveira, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson Motta, ]" VicePresidente.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao Deputado Haroldo Lima, que falará pelo PC do
B.
O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, Srs.
Senadores, Srs. representantes da família do ex-Deputado
Ulysses Guimarães, homenagear uma pessoa da magnitude,
da expressão de Ulysses Guimarães é algo que, se por um
lado encerra certa dificuldade, por outro também nos leva
a algumas facilidades. A dificuldade é mais pela abundância
de fatos memoráveis de sua vida pública. É difícil, em meio
a tantos, ressaltar uns mais que outros, para chamarmos atenção para eles nesta homenagem.
Penso, contudo, que o exemplo do Dr. Ulysses Guimarães está relacionado com o que caracteriza os grandes homens
na história dos povos. Na história dos povos, todo grande
homem se notabiliza na medida em que consegue expressar
o anseio mais sentido do povo em determinado momento.
Quem consegue expressar e incorporar esse anseio, mobilizar
a sociedade, vincular a si esses movimentos amplos termina
dando uma grande contribuição ao seu povo.
Na história recente da Nação brasileira, penso que podemos distingir duas linhas de atuação dos grandes homens:
a da luta pela independência nacional e a da luta pelas liberdades democráticas. Quem se destacou verdadeiramente nesta
Nação, desde que ela existe, foi porque, em determinado
momento, incorporou, encarnou o anseio pela liberdade e
pela independência nacional ou sustentou a bandeira das liberdades democráticas. Desde Tiradentes é assim na nossa história, e com Ulysses Guimarães não foi diferente.
Somente Ulysses soube, em momentos cruciais da nossa
história, sintonizar o anseio de liberdade e encabeçar grandes
movimentos pelas liberdades democráticas em nosso País. Assim, Ulysses participou da organização do MDB e da sua
transformação em uma frente libertária, algo muito além da
expectativa ini~ial daqueles qua haviam permitido que o MDB
se formasse. A sua frente, Ulysses notabilizou-se e passou
para a história como o Senhor Diretas. Percebeu, naquele
relance tático-político importante, o significado da luta pelas
diretas já e apoiou-se numa emenda que já estava tramitado
nesta Casa, meio despercebida. Foi Ulysses quem descobriu
a emenda, apanhou-a, levantou-a com força e disse: "Por
aqui mobilizaremos o povo brasileiro."
E isso foi feito. Ulysses conseguiu, naquele instante, sintonizar o anseio mais profundo do povo o jogar o seu papel
de grande homem na história.
Penso que existe um terceiro momento muito importante
na história de Ulysses e na história do nosso País. Foi quando
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Ulysses conseguiu sintonizar também aquele anseio constituinte que varria o cenário político brasileiro. Com o golpe
de 1964, a Constituição de 1946 foi rompida. E em 1966,
1968, começou um movimento por uma Constituinte livre
e soberana. Esse movimento, no início, era meio marginal,
meio pequeno, mas depois foi crescendo, e nele também Ulysses Guimarães teve um papel catalisador. Foi quando hasteou
a bandeira, com força, e disse: "É por aí que vamos levantar
a nossa Pátria." Terminou conduzindo o País ao processo
constituinte, o qual presidiu, em 1987/1988.
Sr. Presidente, nobres Deputados, Srs. representantes
da família de Ulysses Guimarães, penso que o desempenho
de Ulysses Guimarães na Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte merece uma reflexão e deve ser tomado como
exemplo. Ulysses Guimarães, como Presidente da Constituinte, dirigiu um conglomerado de pessoas com opiniões diferenciadas a respeito de diversos assuntos; administrou contradições; coordenou processsos e notabilizou-se especialmente
por ter permitido o conforto das idéias. Não registramos,
naquela Assembléia Constituinte, nenhum atropelamento do
Regimentopara que um determinado ponto de vista prevalecesse. Sob a Presidência de Ulysses Guimarães, isto não aconteceu, o que é muito importante para nós. O exemplo que
temos de resgatar é exatamente este. Ulysses foi, em primeiro
lugar, um dirigente democrático.
E falo isto com muita autoridade, porque eu era, na
época - e ainda sou - , Líder de um partido minoritário,
talvez o que mais se tenha notabilízado pela oposição radical
ao regime militar, desde as lutas parlamentares até a guerrilha
do Araguaia, e nunca vi a menor discriminação política oriunda das démarches e do desempenho de Ulysses Guimarães
como Presidente daquela Assembléia. Travamos batalhas,
aqui, com muita energia, em diversas oportunidades, e o que
tínhamos do Dr. Ulysses muitas vezes, era o chamamento
à calma, à moderação. Lembro-me da sua fala, já lembrada
também por outro Deputado: "Meu caro Líder, vamos com
calma, vamos discutir melhor. Vamos ter que fazer outra reunião. Nesta as coisas ainda não estão maduras". Este era
o chamamento que o Dr. Ulysses Guimarães, dessa cadeira
onde agora está o Deputado Adylson Motta, fazia não só
a mim, como Líder do PC do B na Asssembléia Nacional
Constituinte, mas a todos os Líderes. Ele nos fazia um sinal,
íamos até a mesa e ali ouvíamos dele: "Fiquem calmos. Não
vamos resolver isto agora. Temos que discutir melhor". É
este exemplo, Sr. Presidente, que temos agora de reverenciar,
porque precisamos resgatar nesta Casa a direção democrática,
com respeito às minorias. Mais uma vez falo aqui como minoesteve tranqüila no passado, mas que hoje está intranqüila,
porque, de repente, não vê espaço para participar do processo
da revisão constitucional. Vê-se agora o processo ser atropelado, esmagado, para que as minorias sejam afastadas e marginalizadas. Este é que é o problema.
Por isso, quando homenageamos, com saudade, o Deputado Ulysses Guimarães, registramos também a existência de
uma certa melancolia nesta Casa. Este é um momento de
alegria, porque estamos reverenciando o exemplo de Ulysses
Guimarães, mas é de melancolia também, porque o exemplo
não está sendo seguido.
Sr. Presidente, fizemos uma Constituinte, da qual muitos
de nós participaram, com a Casa cheia, as galerias lotadas,
os corredores e a frente do Congresso Nacional tomados pelo
povo o tempo todo. Foi um ano de grande mobilização popular
no Brasil. No entanto, nunca vimos Ulysses Guimarães cha-
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mar os órgãos de repressão para esvaziar as galerias. Não
quero dizer que elas permaneceram o tempo todo bem comportadas, de forma alguma. Muitas vezes interferiram no processo, procurando chamar a atenção para os seus pontos de
vista. Ulysses apertava a campainhya inúmeras vezes e dizia:
"As galerias não podem manifestar-se. Esvaziarei as galerias
se elas não silenciarem". Sinceramente, Sr. Presidente, lembro-me de ter ouvido isto de Ulysses Guimarães diversas vezes, mas não me lembro de uma só vez que Ulysses tenha
mandado esvaziar as galerias.
Então, Sr. Presidente, hoje, estamos na seguinte situação:
muitos de nós participamos da Constituinte democrática de
1987/1988, com a presença do povo nas ruas, no País inteiro,
na frente do Congresso, nos seus corredores, nessas galerias,
e agora estamos preocupados por estarmos, eventualmente,
às vésperas da revisão constitucional que se fará sem povo,
sem galerias, sem liberdade, sem minorias.
Sr. Presidente, o exemplo de Ulysses está sendo negado
- negado, sim - mesmo por aqueles que aqui vêm dizer
o exemplo a ser seguido é o dele. O exemplo do Dr. Ulysses
é muito evidente, muito claro, e tem que ser dado não por
aqueles que estão no comando do processo, mas por aqueles
que estão ameaçados de ficar alijados dele. Estes é que têm
que estabelecer a relação entre o que acondeceu no passado
e o que está acontecendo agora.
Sr. Presidente, para encerrar, queremos, mais uma vez,
saudar todos os que estão aqui homenageando o Dr. Ulysses,
um homem público que incorporou o seu nome à História
do Brasil porque soube - repito - sintonizar o anseio do
nosso povo. Neste País não existe precedente histórico de
dirigente ou de político que se tenha notabilizado e sobretudo
passado a ser querido pelo povo brasileiro que não tenha
hasteado com uma das mãos a bandeira da independência
nacional e, com a outra, a bandeira das liberdades democráticas. Quem, de uma forma ou de outra, sinuosa ou não,
arriou, um pouquinho que seja, a bandeira da liberdade e
a da independência terá que pagar caro no julgamento feito
pelo nosso povo, que não esquece. Ainda na semana passada,
quando falava no Senado da República o Senador Josaphat
Marinho, do PFL, o Senador José Paulo Bissol o aparteou,
dizendo: " A história não perdoa; a história estará vendo
quem é que agora está condenando à página rasgada esta
Constituição brasileira."
Muito obrigado (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Convido a ocupar a tribuna o Deputado Sérgio Arouca, que falará pelo
PPS.
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'l' e Srs. Deputados, senhores
e senhoras, tenho certeza de que não sou o mais indicado
para prestar esta homenagem ao grande Ulysses Guimarães
pelo meu partido, o PPS - Partido Popular Socialista, antigo
Partido Comunista Brasileiro. Desde os quinze anos de idade
sou militante político, mas na escola, na universidade, mais
tarde, como professor, e no campo da saúde pública. Por
isso não tive a felicidade de conviver mais de perto com
o gr~nde Ulysses Guimarães. Contudo, falo em nome do meu
partido.
Durante o período da ditadura, o meu partido esteve
no MDB, fez política no MDB, e a relação que estabeleceu
com esse partido e com seu Presidente foi muito mais estreita .
do que a simples utilização dessa legenda para possibilitar
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. a eleição de Deputados durante aqueles negros anos. Em
muitos dos acontecimentos políticos daquela época, existiu
mais do que simples convivência do meu partido com o MDB;
existiu uma identidade política profunda, ponto que nos parece fundamental.
Em 1958 nosso partido assumiu uma marcante ruptura
com o pensamento autoritário no campo do socialismo e da
esquerda, definindo a democracia como um valor universal
que não deve simplesmente fazer parte de um projeto tático
para se obter uma vitória política, transformando-a, logo depois, em ditadura. Para nós, a democracia como valor universal passou a ser uma forma de pensar a realidade. E tivemos
uma convivência profunda com Ulysses Guimarães no tocante
a essa questão da democracia considerada como um valor
universal, por intermédio do qual pode ser construída uma
sociedade socialista que necessariamente, deve ser democrá. tica.
Essa ruptura havida em 1958 não foi tranqüila, mas a
exercitamos de umaforma radical no PMDB e no relacionamento que o PCB tinha com Ulysses Guimarães. E algumas
dessas identificações mantêm-se até hoje. Entendíamos que
a luta contra a ditadura deveria ser travada no campo democrático, não deveria ser uma luta armada. Vários dos nossos
companheiros saíram do partido, dedicaram-se à luta armada
e pagaram até com as suas vidas. Temos por eles o maior
respeito e carinho, mas para o PCB o caminho da derrubada
da ditadura era a democracia; devíamos lutar dentro dos partidos legais, mesmo que estivessem cerceados e controlados
pelo processo ditatorial. Fomos contra a criação do sindicalismo paralelo; defendíamos o aprofundamento cada vez
maior das contradições do autoritarismo para, por essa via,
reconstruirmos a democracia. E quando a democracia voltasse
a ser exercitada no Brasil, devia ser convocada a Assembléia
Nacional Constituinte.
Por outro lado, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. peputados,
a nossa convivência com Ulysses Guimarães foi também um
aprendizado mútuo, com o qual o nosso partido cresceu, mudou os seus pensamentos. Nosso partido, muito mais do que
convivência com Ulysses Guimarães, teve nele um companheiro de luta, um companheiro de caminho.
Hoje continuamos defendendo uma esquerda democrática, que pode ser o caminho para a construção, por uma
via processual, de uma sociedade mais justa, onde os valores
democráticos sejam exercidos até as últimas conseqüências.
Para nós, Ulysses Guimarães representou a permissão
dessa convivência política do PCB com o PMDB e o antigo
MDB.
Finalmente, Sr. Presidente, relato um caso muito pequeno diante da grandeza da vida do democrata Ulysses Guimarães. Era eu Presidente da Fundação Oswaldo Cruz e tinha
a missão de reintegrar nela os pesquisadores que, no período
ditatorial, haviam sido cassados, aposentados e proibidos de
trabalhar em qualquer instituição pública deste País. Foi o
que se chamou "o massacre de Manguinhos". Mas vivíamos
uma situação absolutamente surrealista. O Presidente da República era farovável à reintegração desses pesquisadores; os
seus Ministros eram favoráveis à reintegração; o Ministro da
Saúde defendia a reintegração, porém, não conseguíamos
reintegrá-los, por questões administrativas, burocráticas.
Mas, felizmente, ou infelizmente, houve uma epidemia
de meningite, e o Governo decretou, tendo em vista a situação
de emergência, que a Fundação contratasse dezoito pesquisadores. Sabíamos que não eram os pesquisadores que iriam

Outubro de 1993

acabar com a epidemia. Então, contratamos os nossos cassados, com o apoio, inclusive, do Ministro Aloízio Alves, do
Ministro Carlos Sant'Anna e do Presidente da República,
José Sarney. Fizemos uma grande solenidade na Fundação
Oswaldo Cruz. Ao recebermos os pesquisadores, queríamos
imprimir, no campo da Ciência e da Tecnologia, algo que
já havia sido imprimido com relação à tortura: um "nunca
mais". Que nunca mais alguém fosse cassado simplesmente
porque pensava, expressava as suas opiniões, nem que fosse
proibido de trabalhar no campo da Ciência, na defesa da
saúde da população brasileira.
Convidamos, então, Ulysses Guimarães para presidir a
reunião, e a fala mais sábia, Sr. Presidente, sem querer desmerecer os outros que se pronunciaram na ocasião, foi a de
Ulysses Guimarães. Demonstrando uma compreensão perfeita do papel da Ciência e da Tecnologia no desenvolvimento
do País, na solução dos nossos brasileiros, numa fala solene
e grave deixou claro que o massacre de Manguinhos havia
sido mais do que um atentado contra a vida daqueles pesquisadores, pois ao impedirem que eles pesquisassem e trabalhassem, várias gerações deixaram de ser por eles formadas e
treinadas. É de Ulysses Guimarães uma frase que ficou marcada na Fundação Oswaldo Cruz, pedindo desculpas, em nome da sociedade brasileira, por aqueles atos insensatos que
haviam levado ao massacre de Manguinhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente: (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Sérgio Arouca, o Sr.
Adylson Motta, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Cunha Bueno, §
2" do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Com a palavra
o Deputado Sidney de Miguel, que falará em nome do PV.
O SR. SIDNEY DE MIGUEL (PV - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores e Deputados,
Srs. familiares e amigos aqui presentes, quero louvar a iniciativa do Deputado Nilson Gibson pOl' nos ter dado esta oportunidade de reverenciar Ulysses Guimarães um ano após sua
perda. Esta lembrança é mais que necessária quando a classe
políticca vive um momento delicado, como disse muito bem
o Deputado Haroldo Lima. Passamos a ver·nesta Casa o que
não vimos durante toda a longa luta pela democracia neste
País: presença ostensiva de seguranças, colocação de vidraças
e cortinas no plenário, pondo-se a classe política distante dos
olhos do povo.

O homem Ulysses Guimarães conheci ainda jovem, quando cheguei a São Paulo, vindo de Araçatuba. Ele costumava
almoçar aos domingos num restaurante de um tio meu. A
primeira impressão era a de um político ainda jovem, mas
com bastante influência em São Paulo. Encarnava o comportamento democrático, angariando simpatias, e sempre no PSD,
trazendo para mim novidades, pois eu vinha do interior. Anos
mais tarde, em Araçatuba, minha cidade e também um pouco
de Dona Mora, encontrávamos o Dr. Ulysses passando os
fins de semana, fazendo seus repousos, o que era para todos
os araçatubenses motivo de satisfação e orgulho.
Como jovem que entrou na vida adulta logo depois de
1964, confesso que partilhava com outros companheiros de
uma grande decepção com a classe política da geração anterior, que havia enfrentado, a nosso ver, aquele trauma com
pouca dignidade e com pouco espírito de luta. Nossa gera9ão
foi uma geração de ruptura. Cometeu o que se pode dIzer
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hoje, à distância, muitos erros, mas mergulhou de cabeça
na luta armada e na resistência. Todas as formas democráticas
institucionais de participação eram vistas com desprezo. Fiz
campanhas nas ruas pelo voto nulo em 1966 e víamos com
muita desconfiança o MDB, na época, que nos parecia apenas
um instrumento de caução daquele regime autoritário. Já no
exílio, na convivência chilena, estávamos preocupados em ver
como o Brasil se levantaria por meio de uma resistência democrática legal, com base na experiência da social-democracia
latino-americana. E Ulysses ainda era visto com desconfiança,
porque político oriundo de setores, conservadores.
Fomos então aprendendo com esse homem, passo a passo, aos poucos, grandes lições que tanto o engrandeceram.
Sobretudo como "verdes", como ecologistas, precisamos consignar a lição do pacifismo. O único vulto da nossa História
moderna responsável pela transição de um grande país para
a independência foi Gandhi. Mas eis que tínhamos aqui uma
figura com uma base cultural e teórica muito mais simples
e singela, um homem de quem não poderíamos esperar nos
conduzisse por sendeiros tão complicados e tão duros com
tanto desprendimento, tornando-se o principal signo, a principal referência dessa transição pacífica a uma ordem democrática.
Ainda no exílio, na Europa, na articulação do novo trabalhismo, na construção do Partido Democrático Trabalhista,
tínhamos a grande pretensão de construir uma social-democracia talvez próxima do modelo espanhol, que era o que
então mais nos inspirava.
Às vésperas da volta do eX11io, ainda não. acreditávamos
que essa forma de partido, que foi o MDB e o seu desdobramento, o PMDB, seria o instrumento fundamental dessa situação.
Finalmente, isso se realizou historicamente, isso se impôs.
E o que é mais impressionante, quero ainda consignar, é
o que o Deputado José Genoíno citou - é saber conviver
com a derrota. Não saiu Ulysses Guimarães como grande
Primeiro-Ministro, não saiu como grande Presidente, como
Mário Soares, nada disso. Não foi um Papandreu, que agora
volta ao poder na Grécia; foi simplesmente o epicentro político
desta Casa, deste Congresso, convivendo depois com uma
Presidência de Sarney, convivendo com o que foi o desdobramento posterior da cruzada neoliberal, que foi Collor e que
culminou com seu impeachment.
Mas é importante terminar então, Sr. Presidente, com
a palavra de um "verde", dizendo que o momento nos preocupa que os direitos da Minoria tenham sido, a nosso ver,
ameaçados aqui pelos procedimentos regimentais. Há cerca
de uma semana assisti a um filme no Palácio. Seus personagens, a figura de Ulysses Guimarães lembravam, sobretudo
ao PMDB, que o fantasma da arenização está sempre presente.
Encontra-se neste plenário um Parlamentar muito próximo de Ulysses, Senador Pedro Simon, que volta e meia refere-se àquele velho espírito do PMDB, que nós "verdes", enquanto partido pequeno, talvez almejando um futuro, respeitamos. E temos ainda expectativas de que esse grandy partido,
o PMDB, que é o maior partido desta Casa, saiba honrar
com dignidade essa memória, essa experiência, e que não
se perca no capítulo seguinte, na revisão constitucional a ser
feita.
Dizemos isso porque ainda há uma semana ou duas, em
artigos nos jornais, grandes políticos mais conservadores se
referiam a esta Constituição Cidadã no sentido até de galhofa.
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E um pouco mais atrás, o ex-Presidente José Sarney, referindo
à Constituição, disse que esta tinha perdido no momento em
que o velho Ulysses tinha trazido para cá as "bases" e que
isso teria gerado o caos.
Então, o que é a Constituição Cidadã? É exatamente
isso. É isso que o povo sentiu. Muita gente que foi contra
a idéia da revisão hoje está lutanao para defendê-la, desde
que preserve as garantias que o Brasil conseguiu consignar
na Constituição após esse longo processo de revolução democrática, de construção de uma Nação moderna, justa e digna.
Fica registrada, da parte dos "verdes", a nossa pequena
homenagem a esse vulto que deixou o seu corpo, juntamente
com sua companheira, nas águas de Angra dos Reis, no meu
Estado, o que muito nos emociona.
Muito obrigado, Sr. Presidente! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Com a palavra
o último orador inscrito, Deputado José Carlos Vasconcellos,
que falará em nome do PRN.
O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (PRN - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs.
Deputados, na histórica sessão de 5 de outubro de 1988, em
que foi promulgada a nova Constituição brasileira, o Deputado Ulysses Guimarães resumiu em poucas palavras o sentido
de sua luta pelo restabelecimento da democracia plena no
País: "A sociedade brasileira foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram".
Quatro anos se passaram até que o destino retirou da
vida nacional, de forma trágica, um dos mais ativos e valorosos
políticos da nossa história. O Doutor Ulysses Guimarães deixa
conosco a lição do otimismo e da tenacidade. Por acreditar
na sociedade brasileira, quando ela se encontrava acuada diante do arbítrio, por acreditar nos ideais da liberdade e da cidadania, o Doutor Ulysses comandou essa luta contra forças poderosas que se acreditavam onipotentes.
Na adversidade, o otimismo jamais faltou ao Doutor
Ulysses. Batalhou incansavelmente pelo restabelecimento do
Estado de Direito. Sua luta contra a ditadura foi a principal
de todas elas. "Tenho ódio à ditadura, ódio enojo", disse
certa vez, perpetuando numa frase - a sua frase preferida,
entre tantas - o sentido da sua vida política.
O incansável batalhador não poderia receber prêmio
maior que a presidência da Assembléia Constituinte. Estar
à frente do processo redemocratizante, comandar a elaboração
da Constituição que ele chamou "cidadã" era o reconhecimento supremo que lhe poderia prestar, àquela altura, a sociedade brasileira.
Um ano se passou desde o desaparecimento de Ulysses
Guimarães, ci1Jco anos se passaram desde a promulgação da
Constituição. E chegada a hora da revisão, prevista nas Disposições Transitórias. Entre os que se opõem ao necessário e
inadiável processo revisional, há quem lance mão da figura
do Doutor Ulysses. Cometem uma injustiça histórica!
Foi o próprio Doutor Ulysses que, daqui deste plenário,
defendeu a revisão prevista nas Disposições Transitórias. Foi
o próprio Doutor Ulysses que, na sessão de promulgação
da Carta, em 5 de outubro de 1988, afirmou não ser perfeita
a Constituição. "Ela própria confessa quando admite a reforma", foram suas palavras, naquela ocasião.
Cabe a nós, Parlamentares, revisar a Carta de 1988 dentro
do espírito público que sempre caracterizou o Doutor Ulysses.
A obra de Ulysses Guimarães não ficou inacabada, pois aprendemos todos uma lição de vida, aprendemos a conhecer este
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País e este povo. Aprendemos que política não se faz com
ódio, pois ela "é filha da consciência, irmã do caráter, hóspede
do coração".
.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - É com grande
emoção que, por coincidência do destino, presido o encerramento da sessão solene em homenagem ao Dr. Ulysses Guimarães, colega que foi do meu saudoso pai, desde os tempos
da velha e sempre nova Academia do Largo de São Francisco,
ambos tendo cursado a Universidade de São Paulo, turma
de 1941, e integrado o Partido Acadêmico Conservador, do
qual Ulysses era o orador. Pela Universidade de São Paulo,
percorreram todo este Brasil, e, em 1938, na cidade de Goiânia, ainda no Governo de Pedro Lodovico, colocaram um
marco de bronze, que até hoje lá se encontra, com a figura
de um bandeirante. Sempre militaram juntos no velho PSD.
Lembro-me neste instante, de personalidades que integraram
esta Casa eforam colegas de Ulysses Guimarães, como Ranieri
Mazzilli, Aureo Soares de Moura Andrade, Conceição da
Costa Neves e João Pacheco Chaves, este, velho companheiro
que, por problemas de saúde, não está conosco para reverenciar a memória do Dr. Ulysses Guimarães.
Conheci Ulysses Guimarães na minha infância, porque
abriu o seu escritório político juntamente com meu pai, ainda
em 1939, na Rua Quintinho Bocaiúva, onde se encontra até
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hoje. Depois, mudou-se para o prédio da frente, pois a atividade política os levou a percorrer caminhos diferentes. Foi
Oficial de Justiça da Secretaria de Justiça, do Secretário Abelardo Vergueiro César, e, depois, juntos, ambos Procuradores
'do Estado de São Paulo, em 1942.
É com imensa emoção e com profunda saudade que relembramos a figura de Ulysses Guimarães símbolo do político
brasileiro. Era um homem dedicado à Nação, à coisa pública,
do qual ninguém pode falar nada quanto ao seu aspecto moral.
É, pois, com imensa saudade que encerramos a sessão de
.hoje.

v-

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Encerro a Sessão, convocando outra solene, para amanhã, quinta-feira, dia
14, às 10 horas.

SESSÃO SOLENE
(Às 10 horas)
Homenagem à memória do ex-Presidente desta Casa,
o Deputado Pereira Lopes, falecido em 31 de julho último.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA

RURAL
AVISO N° 16/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO:

Início: 13.10.93
Término·: 19.10.93

Local: Sala 116, Bloco das Lideranças
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DA COMISSÃO AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO
RELATOR

1) PROJETO DE LEI N° 3.451-A/92 - do SI'. Osvaldo Reis - que "dispõe sobre
crédito rural".
RELATOR: Deputado TADASHI KURIKI
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Sala 10 - Anexo 11

Hor'r1o: 9:30 horas
PAUTA

N52 20

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PúBLICA

TEMA:

Debate sobre o PL n Q 5.430/90 - que "altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dâ,outras providências" .

PRESIDZJrrZ:

Deputado MALULY NETTO

ABERTURA: Deputado PAULO SILVA - Relator do PL n g 5.430/90
DEBATEDORIS :

- Sr. ABGAR RENAULT - Presidente da Academia Brasileira de
Letras:
Sr. FERDINANDO DE CARVALHO
Brasileira de Belas Artes:

Presidente

da

Sociedade

- Sr. THOMAZ SOUTO CORREIA - Presidente da 'Associação Nacional dos Editores de Revistas:
- Sr. HERALDO LUIZ PANHOCA - Presidente da Associação Brasileira de Direitos de Arena - ABDA:
- Sra. GLAUCIA CAMARGO - Presidente da Associação Brasileira
dos Produtores Cinematogrâficos:
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aMAR JUNDI - Presidente da União Brasileira de Vldeo;

- Sr.
-
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Sr.

IVO SANTOS -

Presidente da Sociedade Brasileira de

Escritores;
-

Sr. DANIEL ROCHA -

Presidente da Sociedade Brasileira de

Autores Teatrais - SBAT;
-

Sr.

FREDERICO

Federal

d~

FLÁVIO

BUSINGER

-

Presidente

do

Conselho

Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

AVISO N!2D/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 13/1 0/93

Local: Anexo 11, sala B

Término: 14/1 0/93

Harária: 9h às 12h e 14h às IBh

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA DESTAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO:

PROJETO DE LEI N! 3.827/93· do Sr. Paulo Ramos· Que "proíbe loterias televisivas".

RELA.TOR:

Depul~do

ROBERTO CAMPOS

PARECER: CONTRARIO
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
LOCAL' Sala 1. Anexo 11

HORÁR 10: 10 h

PAUTA NQ SSI'93
(REMANESCENTE)
A - Proposi~les sujeitas à aprecl.~lo pelo Plenário da
TRAHITAcao

Cas.:

ORDIN~RIA

1) CONSULTA NQ 6/93 - da
Presidincla
da
Ci.ara
dos
D~putados - que Hsolicita a .anifesta~lo da Co.issio
de
Constitui~io de Justi~a e de R~da~io sobre declara~io de
vacincia de .andato por incidência do disposto no art.
54. inciso 11. alínea Nd H • da Constitul~io Federal. ~m
H
~un~lo da dipl0.a~io do titular e. outro cargo eletivo •
RELATOR: D~putado VITAL DO RiGO
PARECER: pela inco.patibilidade na titularidade de
de uma ~andato p~blico .1~tivo

Mais

VISTA: CONJUNTA. concedida aos Deputados JOSá BURNETT.
HáLIO BICUDO e HELVáCIO CASTELLO e. 25/.8/93. O
Deputado HELVECIO CASTELO apre.entou voto e •
• eparado no sentido de responder à Consulta n2
6193
negando a
possibilidade
Jurídica
de
declar.~io de vacincia da cadeira do Deputado
RICARDO I'IURAD; .no mesmo sentido "lN!II"lifestou-se o Deputado JD
S~ BURNETI -.
PAUTA Nfil S81'93
(REl'IANESCENTE)
A -

Proposi~ões

suJeit.s à

apreci.~lo

TRAHITAClo

do Plenário da Casa:

ORDIN~RIA

1) PROJETO DE RESOLUClo N2 166/93 - da Mesa que Hdefine
os servi~os ou atividades essenciais na Câmara dos
Deputados. para fins do disposto no art. 92. fi 12 22 da
u
Constitui~io Federal •
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RELATOR: D~put.do PRISCO VIANA
PARECER: PEla constitucionalidade p juridicidade p técnica
lEgislativa E p no .~ritop p~la aprova~io. com
enu!hda
D~~utado
d~volv~u
a

VISTA: O

HELIO

qu~
p~dira
vista p
apr~sentando
voto
EM

BICUDO

proposi~io

separado
pEla
injuridicidade

inconstitucionalidade

e

PAUTA N2 64/93

A -

Proposi~ões

.uj. à

apr~cia~io

conclusiva das Co.issões.

TRA"ITAClo ORDIN'RIA
5) PROJETO DE LEI NQ 3.677193 - do Sr. Jackson Pereira
que Hrevoga a Lei nº 8.437 p de 30 de Junho de 1992 p que
dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra
atos do Poder público N •
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade p juridicidade p técnica
legislativa E p no mérito p pela aprova~io
VISTA: concedida ao Cepo LUIZ "ÁXI~O em 29/09/93,
que devolveu a proposiçlo sem manifestaçao.

'leUTA Im 71.193
li -

Prapaslel•• suje à

apr.cl.~la ~onclu.lv.

TRAMITAÇlo

das Co.i.sles.

OIDIN~RIII

1) PROJETO DE LEI.N& ~.938.192 - do Sr. Ulwsses Gui.arl~. ~u~ Ndlspõe sobre o Estatuto da Advocacia ~ a Orde.
dos
Advogados do Brasil - OAB H •
RELATORa Deputado NELSON JOBIM
PARECERa pela constitucionalidade, Jurldicidade, técnica
legislativa de.te, dos PLa nDa 1.301/91, 1.773/
89, 1.621/91 e 3.515/93, apena.doa e de emenda
apresentada ne Comiaalo
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No mérito pele aprovaçlo d•• te, da emenda
apreaentada ne Comia.lo e pele r.jeiçlo doa PLs
ap.ns.do.~ com emendas.

VISTA: O Deputado LUIZ "AXI~O, que pedira vista em 29/09/
93, devolveu a proposiçlo reservando-ee o direito
de se pronunciar quando da discusslo da matéria.
PAUTA Nº 74/93

8 - Prapasi~les .uj. à aprecía~lo conclusiva da. CO.i ••'es:

7) PROJETO DE LEI NR 1 •••2/91 - do Sr. Paulo Ramos
que
Naltera a Lei n2 6.015. de 31 de dezembro de .1973. que
dispõe sobre Registros Públicos. co. as .odifica~õ2s
posteriores".
RELATOR: Deputado JESUS TAJRA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicida~e. técnica
legislativa e. no .érito. pela aprova~ão
VISTAI concedida
28/'4/92.

ao Deputado IBRAHI"
que
devolveu
a

~anife.ta~io~.

ABI-ACKEL
propo.i~io

Cftl

se.

24/89193

PAUTA Mil 77/93

URGENTE
1) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Mil 321/93 - da
Comis.lo
de Rela~ões Exteriore. (Mensage. n~ 352/93-PE>
que
uaprova o texto do Acordo por troca de Notas. sobre a
Doaçlo de Equipamentos à UNICAMP. no valor' de 21 (vinte
eu.) .ilhle. de ienes. celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Japlo. em
T'qulo. e. 14 de .alo de i993 N •
RELATORa Deputado "ELSON HORRO
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jurldicidade

2) PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIUO _ 33./93 - da' Co.issio
de R.la~õ.s Exteriores ("ensage. nQ 258/93-PE)
que
Haprova a tewto do Ajuste sobre Coopera~lo e Intercl.bio
de Tecnologia de Saúde. co.ple.entar ao Acordo Sanitário
de 16 4e Julho de 1971. celebrado entre, G, Qoy~r~o da
República Federativa do Bra.il _ a Gove~no da República
do Paraguai ••• Assun~lo• • • 21 de Julho de i~9~" •.
'. RELATOR i Oeput ado "ENDES RIBEIRO
PARECERa pela
constitucionalidade.
ticnica legi.latlva

jur i d.i c 1dade

3) PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO N2 341/93.~ da
Comissão
d~ Relações Exteriores (Hensag~m
n9 388/93-PE)
~ue
Haprova o texto do Acordo sobre Cooperação Turística.
c~lebrado entre o Goyerno
da República Federatiya do
Brasil ~ o Governo da República do Chile. e. Santiago.
e. 26 de .ar~o de 1993".
RELATOR: Deputado FELIPE H.RI
PARECER: P€la
constitucionalidade.
juridlcidade
técnica legislativa. COM emenda
TRA"ITACIO

e

ORDI~RIA

4) E"ENDA OFERECIDA E" PLEN'RIO AO 'DL N2 lS9-A/92 - que
#dispõe sobre a realização de plebiscito par. a criação
do Estado do CaraJis. nos terMOS do art. 49. inciso XV.
da Constitul~lo Federal".
RELATOR: Deputado VITAL DO RiGO
PARECER I pela constitucionalidade. Jurldicidade. técnica
l~gislativa e.,no .érito. pela aprova~ão
• -

PrDpo.i~les

.uJ • •

aprecla~l~

conclusiva das eallissle••

PRIORIDADE
5) PIOJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 314'93 - da
Co.issão
de Cllneia c
Tecnologia. Co.unlca~lo e In~or.ática
<Men.a,e. nQ 314/93-PE) - ~ue Maprova a ato que outorga
per.lssão à Telev'slo Cidade Verde Ltda •• para explorar
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servlco de radiodl~usio sonora •• ~r.quincla .oduJlda,
na cidade de Cuiabá, Estado do "ato Orosso N •
RELATORa Deputado GASTONE RIGHI
PARECERa pela
constitucionalidade.
técnica legi.lativa

J ur i d I c i d ..d e

6> PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 334/93 - da
Co.lsslo
de Ciência e Tecnologia. Co.unlcacio E In~or.ática
<"ensage. nQ 3.4/92-PE> - que Haprov.. a ata ~UE rEnova
concessão outorgada à Rádio Panati Ltd .... para explorar
.ervico de radiodifuslo .onora e. onda aédia. na cidade
de Pata•• E.tado da Paraíba-.
RELATORa Deputado JOS. LUIZ CLEROT
PARECER' pela
con.tltucionalldade.
técnica le.l.latlva

JurldlcidadE

PAUTA NQ 78/93

A-

Propo.I~le • •uJelt ••

à apreclaclo da Plenirlo d. C••••

URGENTE
1> SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL NQ 3 •• 19-8/92 - que
estende aos educando~ das APAES e aos educandos qU€
recebam atendiMento E.peclalizado o di.posto nos artigos
1~. 42 a 59 da Lei nQ 6.494, de 7 de aezeMbro de 1977. e
dá outras providênci.s".
RELATORa Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER' pela
constitucionalidade.
~.cnica le.'.lativa

Juridicidade

e

TRAMJTAçaO ESPECIAL (art. 95. J aR. do R.I.)
2) REcu.SO Na 51/92 - do Sr. Luiz Eduardo
que Nrequer
.eja ouvida a Co.l_slo de Con.tltuiclo a Ju_tica E de
Red.clo _obra decl_Io de eue_tlo de Orde•• proferida na
.e._Io plenária de .6 de .arco da 1992, ~ue per.itiu a
aprovaclo parcial de ••enda da Senado oferecida e.
funclo revisara ao ProJeto de Lei nQ 2.747-C. dE 1992.
que di_pie sobre política nacional de .alário. n •
RELATORa Deput.do JOSÉ GENOíNO
PARECERa pelo nlo acolhi.ento do recurso
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PRIORIDADE
3) PROJETO DE LEI NQ 1.627/89 - do Sr. Cis~r H~i~
que
"regulame:nt~ o que
dispõe: o art.
37.
inciso V,
da
Constituiçio Federal. acerca dos critirios p~ra ocupa~io
dos cargos e:m comissio e das fun~aes de confiança H •
~ELATOR:

Deputado ROBERTO HAGALH~ES
PARECER: pela inconstitucionalidade: de:ste
1.835/89, apensado

PL

nQ

4) PROJETO DE LEI NQ 5.816/9' - do Senado Fede:ral <PLS
343/89) - que: "regulamenta o exerc(cio d~ profissão
desenhista e: dá outras providências".

nQ
dE

e

do

RELATOR: Deputado BENEDITO DOMINGOS
PARECER: pe:la
constitucionalidade.
juridicidade:
e
ticnica legislativa deste e do PL nQ 2.535/92,
apensado. com emendas a estE último
TRAMITAtlO ORDIN'RIA
5·)

EMENDAS OFERECIDAS EM PLEN'RIO AO PL NR 2 ••72-A/89 - ql.l
e "regulamenta a profiss~o de arque61ogo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado REDITáRIO CASSOL
PARECER: pela prejudicialidade das emendas

6) E"'ENDA OFERECIDA EH PLEN'RIO AO PL NR

Uintroduz alterações nos arts.
660.
Consolidaçio das Lei~ do Trabalho".
RELATORI Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela
constitucionalidade.
técnica legislativa

2.998-A/89 - que
662 e
663 da

. j

IJr i d i c idade

e

7) EHENDAS OFERECIDAS EM PLEN'RIO AO PL N9

3 •• 14-A/89 - ql.l
"altera a redação do art. 453 da Consolidaçio das Leis
do Trabalho e determina outras providências".
E

RELATOR: Deputado BENEDITO DOMINGOS
PARECER: pela
injuridicidade
e
falta

legislativa

de

técnica

Outubro de 1993
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PRO~ETO

DE LEI~Nº 3.941/93 - do Sr6 Carlos Azambuja
que "i nst I tu I ••• carát~r p.rManente~ '. Hora Brasileira
de V.rio - HBV. e dá outras providências".
RELATORa Deputado NELSON TRAD
PARECER' pela oitiva
da
COMissio
de
Ciência
Tecnologia. COMunica~lo ~. InforMática «
COMi.sio d~ Minas e Energia

e
da

PAUTA Nº 79193
A -

Proposi~l.s

suJ.

~ apr.cla~lo

conclusiva das Caaissles:

PRIORIDADE
i> PROJETO DE LEI NQ 3.8.3/93 - do
Poder
Executivo
(Mensagem nQ 255/93) - que "altera os dispositivos do
Código de Processo
Civil
sobre
o
processo
de
conhecimento e o processo cautelar".

RELATORI Deputado NELSON JOBIM
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica
legislativa e. no mérito. pela .prova~io
2>

PRO~ETO

DE LEI NIi! 3.81.193 - do
Poder
ExecUtivo
(Mensagem nQ 237/93) - que altera os dispositivos do
Código de Processo Civil sobre o processo de eKecu~io".

RELATOR: Deputado NELSON JOBIM
PARECER: pela const •• jurid. e téc. legislativa deste e
das emendas apresentadas na COMIssio e. no
mérito. pela aproy.~io deste e rejei~io das
eMendas
TRAHITACIO
3>

ORDIH~RIA

DE LEI NIi! 442/91 - do Sr. Renato Vianna
que
"revoga os dispositivos legais que menciona. referentes
. à prática do jogo do bicho".
(apensos os Projetos de Lei nQs 1.101. 1.176 e 1.212. de
1991)
PRO~ETO

RELATOR: Deputado OÉRCIO KNOP
PARECER: pela constitucionalidade. juridicldade, técnica
legislativa e. no mérito. pela aprova~ão deste
e dos Projetos de Lei nQs
1.101. 1.176 E
1.212. de 1991. apensados. nos termos
do
Substitutivo apresentado.
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VISTAI CONJUNTA I concedida aos Deputados ARMANDO VIOLA.
EDÉSIO PASSOS e NILSON GIBSON eM 01/09/93. Os Oep~

tados ARMANDO VIOLA a ~ILSON GIBSON apresentaram
voto em separado pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa das proposições e, no
mérito, pela aprouação do PL nQ 442/91, na forma do
Substitutivo apresentado p.lo Relator.
4> PROJETO DE LEI N2 534-B/91 - do Sr. Josi Carlos Coutinho
que udisp~e sobre passe livre
aos
deficientes
visuais. no sistema de transport~s coletivo pJblico N •
RELATOR: Deputado ~DEN PEDROSO
PARECER: pela
constitlJcionalidade.
j'Jridicidade.
técnica legislativa deste e do Substitutivo
Comissio dE Via~io e Transportes

-e
da

5) PRO.JETO DE LEI NR

1.'58-A/91 - do Sr. MalJric i Mar i ano que uconcede ~s coop~rativas_de trabalho a
preferincia
na obten~ão de contratos
públicos
e
dá
outras
providincias u •

RELATORa Deputado GERSON PERES
inconst ituc ional idade
deste
PARECERa pela
de
Substitutivo
da
Comissão
Ad.inistra~io e Servi~o Público

e
do
Trabalho.

6) PRO.JETO DE LEI NR 1.978-A/91 - do Sr. Edison Fidelis
que Ualtera os arts. 846. 847 e
848.
caput.
da
Consolida~io das Leis do
Trabalho
CLT; que disp~e
sobre procedimentos a serem adotados na
audiincia
inaugural das Juntas de Concilla~ão e Julgamento u •
RELATOR: Deputado BENEDITO DE FIGUEIREDO
PARECER: pela
constitucionalidade.
juridicidade
técnica legislativa

7> PROJETO DE LEI NR

2 ••58-B/91 - do Sr. Neuto de Conto
que Nintroduz modifica~io no Plano Nacional
de Via~io.
incluindo o trecho rodovi~rio qUE €sP€cifica N •

RELATOR: Deputado JOS~ DUTRA
PARECER: pela
constitucionalidade.
técnica legislativa

jlJridicidade

8) PROJETO DE LEI NQ 2.581-A/92 - do Sr. JOS€ M~ria Eymael
- que Hrevoga artigos do Titulo V da CLT que tratam da
u
organiza~io sindical •
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juridicidade

9)' PROJETO DE LEI N9 3.t23-A/92 - do Sr. José Haria Eymael
que Hdispõe sobre o
prazo de publica~ão,
pelo
Departamento da Receita Federal,
dos
Modelos
de
u
Declara~io do IMPosto de Renda •
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
juridicidade
PARECER: pela
constitucionalidade r
técnica legislativa deste e das eMendas
COMissio de Finan~as

e

da

le> PROJETO DE LEI NR 3.417/92 - do Sr. H~ndon~a Neto - que
udispõe sobre dir~itos do cônjuge .obr~vivente e dos
u
herdeiros necessários na sucessio •
R~LATOR: Deputado NELSON JOBIM
PARECER: pela constitucionalidade r juridicldade. t~cnica
legislativa €r no mérito r pela aprova~io

AVISO N2 22/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Inicio: 13.10.93
Término: 19.10.93

Loc~l:

Sala 1, Anexo 11
9 ~s 1~ h e 14 .s 18:30 h

Hor~riol

A - DA AN'LISE DA CONSTITUCIONALIDADE E JURIDICIDADE (ART.54. R.I.>
1) PROJETO DE LEI NQ

3.991-A/89 - da Sra.
que Nacrescenta
p~rágrafo
32
ao
N
Consolida~io das Leis do Tr.balho •
(apenso o Projeto de Lei nº 2.345/91>

R i ta

art.

Camata
791
da

RELATOR: Deputado EDÉSIO PASSOS
2) PROJETO DE LEI N2 6.11e-A/ge - dos
Srs.
Sigmaringa
Seixas e Nelton Friedrich
que
Hdispae
sob~e
participa~io em conselhos
e assemelhados e determina
outras proyidincias N•
RELATOR:

Deput~do

MENDES BOTELHO

3) PROJETO DE LEI NQ 234-A/91 - do Sr. Inocêncio Oliveira que Nestabelece obrigatoriedade de publica~io dos nomes
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dos ~uncion~rios p~blicos civis nomeados ou demitidos
pelos 6rg~os de administra~~o p~blica7 ~edera17 estadual
ou municipal u •
RELATOR: Deputado NEY LOPES
4) PROJETO DE LEI NQ 333-A/91 que Ualtera o art.
39i da
Trabalhou.

do Sr. Inocêncio 01 iveira das Leis do

Consolida~~o

RELATORf Deputado PAES LANDIM
5) PROJETO DE LEI NQ 4e8-A/91 - do Sr.
Jurandyr
Paix~o
que uacrescenta par~gra~o ao art.
846 da Consolida~~o
das LeJ,s do Traba 1ho u •
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

6) PROJETO DE LEI NQ 1.8e7-8/91 - do Sr. Jackson Pereira que udisp6e sobre a cria~~o do Programa Empresarial
de
u
Al~abetizaç~o de Adultos e d~ outras providências •
(apenso .0 Projeto de Lei nQ 3.438/92)
RELATOR: Deputado LUIZ M&XIMO
7) PROJETO DE LEI N2 1.256-A/91 - do Sr. OSnlânio Pereira que "disp6e sobre a pro~iss~o de T~cnico em Nutri~~o
e
u
Diet~tica e d~ outras providências •
RELATOR: Deputado MAURiCIO NAJA R
8) PROJETO DE LEI N2 1.371-A/91 - do Sr.
Geraldo Alckmin
Filho
que uveda a concess~o de ~inanciamento a
servidores e ~u~cion~rios p~blicos
para aquisi~io de
bens particulares".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
9) PROJETO DE LEI N2 2.183-A/91 - do Sr. Ernesto Gradella
- que "institui aumento salarial de emergência".
(apensos os Projetos de Lei nQs 2.786/92 e 3.553/93)
RELATOR: Deputado ROBERTO ROLLEMBERG
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Sr.
Luiz
Carlos
10) PROJETO DE LEI N9 2.298-~/91 - do
Santos - que "altera o art.
487
da Consol~da~io .d~s
Leis do Trabalho~ permitindo incorporar ao aVIso prevlo
reajuste salarial coletivo concedido no seu curso".
(apenso o Projeto de Lei nº 3.018/92)
RELATOR: Deputado ARY KARA JOS~
tU

PROJETO DE LEI N2 2.499-A/92 - do
Poder
Executivo
<Mensagem nQ 46/92)
que "autoriza a reversio~
ao
Município de Aldm Para{ba~ Estado de Minas Gerais~ do
imovel que menciona.
f

•

1/

RELATOR: Deputado MESSIAS GóIS
12) PROJETO DE LEI NQ 2.573-A/92 - do
Sr.
Luiz
Carlos
".~r~s~.-nta
§
52
ao
art.
13
da
Sant os
que
"' ..........
Consolidaç:ão das Leis do Trabalho - CLT. dispondo sobre
,.
d as an ota~No~·postas pelo empregador
o valor probatorlo
~ ... na Carteira de Trabalho e Previdência Social".
RELATOR: Deputado MAURICI MARIANO

3.895-A/93 - do Sr. Edson
Menezes
Silva - que "altera o art.
73 da C.L.T.~ ml.1dando (J
valor do adicional noturno".

13) PROJETO DE LEI NQ

RELATOR: Deputado

JOS~

DIRCEU

14) PROJETO DE LEI Ng 3.928-A/93 - do Sr.
Edson
Menezes
Silva - que "institui a indenizaç:ão de clientela para
2MPregados vendedores, viajantes e pracistas".
RELATOR: Deputado ANT8NIO DOS SANTOS
B - DA AN~LISE DA CONSTITUCIONALIDADE. JURIDICIDADE E "ÉRITO
15) PROJETO DE LEI N2 1.264-8/91 - do
Poder
E:<ecut i vo
(Mensagem nQ 296/91)
que "autoriza a reversão ao
Município de Aragarç:as. Estado de GOiis. do terreno ql.1e
menciona".

RELATOR: Deputado MESSIAS GóIS
16) PROJETO DE LEI N2 4.166/93 "acrescenta par~grafo ~nico

do Sr. Luiz Miximo
que
ao art.
593 da Lei
nQ
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5.869, de 11 de JaQeiro de 1973, que institui
de Processo Civi~N.
RELATOR: Deputado

JOS~

o

Código

MARIA EYMAEL

17) PROJETO DE LEI Ng 4.167/93 - do Sr. Luiz MáxiMO
que
"disp5e sobre a inser~io do nome de Deputado ou Senador
em publ ica~io de leis, no caso que especifica".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
18) PROJETO DE LEI NQ 4.18./93 - do Sr. Max Rosenmann "disp5e sobre a denomina~io de municlpios N •

que

RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Local: Anexo lI, Sala n 2 13

Horário: 10:00h

PROGRAMA DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Abertura: - Deputado MARCO PENAFORTE, Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
- Deputado MAURíLIO FERREIRA LIMA, Presidente
missão de Seguridade Social e Família

da Co-

- Deputada SOCORRO GOMES, autora do requerimento na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias
- Deputado PAULO ROCHA, autor do requerimento na Comissão de Seguridade Social e Família
Expositores: - NEUTON MIRANDA, Deputado Estadual do Pará
- AIDA
Pare!

MARIA

FARIAS DA SILVA,

Deputada

- RICARDO PINTO PINHEIRO, Presidente da

Estadual do
Eletronorte
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- FRANCISCO DE ASSIS MACHADO, Secretário de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde
- OSVALDO RUSSO DE AZEVEDO, Presidente do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA
- ERNANI MOTTA, Secretário de Saúde do Estado do Pará
- GERALDO CHICRE BITTAR, Presidente das
tricas do Estado do Pará-CELPA
- PARSIFAL DE JESUS
Tucuruí-PA

PONTES,

Centrais Elé-

Prefeito do Município de

- ARMANDO BRASIL, Representante do
do Estado do Pará em Tucuruí

Ministério Público

- JOÃO NUNES, Presidente do Sindicato dos
res Rurais de Tucuruí-PA
- ANTONIO RIOS, Presidente do
dores Rurais de Jacundá-PA

Trabalhado-

Sindicato dos Trabalha-

- PAULO GONÇALVES DAMASCENO, Presidente
dos Trabalhadores Rurais de Cametá-PA .

do

Sindicato

- ROSA DE FÁTIMA CORREIA DE SOUSA, Representando o Sr.
JOSÉ HEDER BENAT, da Sociedade Paraense de Defesa dos
Direitos Humanos-SPDDH
- MARIA DE JESUS DA SILVA AGUIAR, Representante da Comissão dos Atingidos da Hidrelétrica de Tucuruí-CAHTU
TEMA: "Discussão sobre a s.ituação dos expropriados pela Construção da barragem da Hidrelétrica de Tucuruí."

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
AVISO Nlo1 13/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Inicio:
14.10.93
Término: 20.10.93

Local:
Sala 19, Anexo 11
Horário: 9 às 12 e 14 às 18 h
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1) PROJETO DE LEI Ng 3.655-A/93 - do Sr. Carlos
Lupi - que "considera a banda de música "PATRIMÔNIO MUSICAL DA CULTURA BRASILEIRA" e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ETEVALDA DE MENEZES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
LOCAL: SALA 5, ANEXO 11 - Horário: 10 h

PAUTA N2 16/93

A - RELATÓRIOS:

1) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N2 78/93 do Sr. Jackson
Pereira - que " propõe que a Comissão de Finanças e Tributação
requeira ao

Tribunal de Contas da União a realização de auditoria

especial, para apurar irregularidade em licitação para construção
do Hospital Municipal de Cacoal, no Estado de Rondônia".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela implementação do relatório prévio

2) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Ng 80/93 -

do Sr. Jackson

Pereira - que ." propõe que a Comissão de Finanças e Tributação, na
forma

regimental

e

de

conformidade

com

a

legislação

vigente,

desenvolva trabalho para analisar os procedimentos adotados pela
CVM - Comissão de Valores Mobiliários, nos processos abertos para
apurar irregularidades praticadas no mercado de capitais".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela implementação do relatório prévio
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SUJEITAS A APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:
URGÊNCIA

3) EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N2 3.713-0/93 - que "cria a

Secretaria Nacional de Entorpecentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Germano Rigotto
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária das Emendas
PRIORIDADE

da Comissão de Agricultura e
Política Rural
que "cria o Fundo de Apoio à Pesquisa e à
Extensão Rural (FAPER) e dá outras providências".

4)

PROJETO DE

LEI N2

3.404/92

-

RELATOR: Deputado Sérgio Guerra
PARECER: pela adequação financeira e

orçamentária e,

no mérito,

pela aprovação, com duas emendas
VISTA: o Deputado Jackson Pereira devolveu o Projeto apresentando
voto
em
separado,
pela
inadequação
financeira
e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição
5)

PROJETO

DE

LEI

N2

1.147/88

473/88) - que "modifica a Lei
1976".
RELATOR: Deputado Sérgio Guerra

nQ

do Poder Executivo (MSG N2
6.385, de 7 de dezembro de

PARECER: pela aprovação, com substitutivo
VISTA: o Deputado Basílio Villani devolveu o projeto, apresentando
voto em separado pela aprovação, com substitutivo
6) EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N2 2.267-A/89
que
"dispõe
sobre
as
medidas
aplicáveis
às
empresas

beneficiárias de recursos dos Fundos de Investimento e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Flávio Rocha
PARECER: pela aprovação das Emendas
rejeição da de n Q 4

nQs

1,

2,

3

e

5;

e

pela
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7) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE

Outubro de 1993

LEI N2 2.930-A/89 -

que
"isenta de imposto a importação de material médico e
odontológico,
para utilização em procedimentos clínicos,
de
pesquisas e terapêutico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Fernando Freire
PARECER: pela aprovação
8) EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N2 4.241-B/89
que "estabelece, na forma do art. 153, § 2 Q, item lI, da

Constituição Federal, os termos e limites da imunidade fiscal das
pensões e dos proventos percebidos pelos maiores de sessenta e
cinco anos de idade".
RELATOR: Deputado Pedro Novais
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação das Emendas nQs 2, 4 e 6, e pela rejeição
das de nQs 3, 5 e 7
9) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 133/92 - do Sr. Munhoz da Rocha
- que "altera o artigo 4 Q, parágrafo 1 Q, da Lei Complementar n Q

26, de 11 de setembro de 1975, ampliando os casos de saque dos
valores do PIS-PASEP".
RELATOR: Deputado Geddel Vieira Lima
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
VISTA: o Deputado Francisco Dornelles devolveu o Projeto sem
manifestação escrita
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
10)

PROJETO

DE

LEI

NQ

2.613/89

do

Sr.

Haroldo

Lima

que

"concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI na
aquisição
de
caminhões
pelos
cami~honeiros
profissionais
autônomos " .
RELATOR: Deputado Luís Roberto Ponte
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e
dos PL nQs 2.575/92,2.578/92 e 2.636/92, apensados, e,
no mérito, pela rejeição
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11) PROJETO DE LEI ~ 3.028/89
do Sr. José Santana de
Vasconcelos
que "acrescenta parágrafo 352 ao artigo 458 do
Decreto-lei n 52 5.452, de
1 2 de maio de 1943, que aprova a
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado Éden Pedroso
PARECER: reformulado L pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo

c -

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:
PRIORIDADE

12) PROJETO DE LEI N52 4.243-c/89 - do Senado Federal (PLS N52
112/88)
que "concede incentivos fiscais ao empregador que
admitir pessoas portadoras de deficiência física e maiores de
sessenta anos, nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado Pedro Novais
PARECER: pela adequação. financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação do Projeto, com emenda, e da emenda
apresentada na Comissão; com adoção da Subemenda da CCJR
e da emenda da CTASP
13) PROJETO DE LEI NS! 4. 581-B/90 - do Senado Federal (PLS nS!
158/89) - que "dispõe sobre o Fundo Nacional de Reforma Agrária e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado Haley Margon
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição
14) PROJETO DE LEI NS! 3.769/93 - do Senado Federal (PLS NS! 251/91)
- que "dispõe sobre a remuneração dos recursos transferidos pela
União aos Estados, Distrito Federal e Municípios ou aos órgãos e
entidades por eles controlados e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Félix Mendonça
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PARECER:

pela adequação
pela aprovação

financeira e

orçamentária e,

Outubro de 1993

no mérito,

NQ 3.528-A/93
do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da lA Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
15)

PROJETO

DE

LEI

16) PROJETO DE LEI NQ 3.530-A/93
do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargo.s do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 3 A Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
17) PROJETO DE LEI NQ 3.531-A/93
do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 41 Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
18) PROJETO DE LEI NQ 3.532-A/93
do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 5 11 Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
19) PROJETO DE LEI NQ 3.. 533-A/93
do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 6 1 Região e dá outras providências".
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RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
20)

PROJETO

DE

LEI

N2

3.534-A/93

do

Tribunal

Superior

do

"cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho

-

que
7~

Trabalho da

Região e dá outras providências".

RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
21)

PROJETO

Trabalho -

DE

que

N2

Superior

do

"cria cargos do Grupo Processamento de Dados

no

LEI

3.535-A/93

do

Tribunal

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 8 a Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária

N2 3.536-A/93
do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 9~ Região e dá outras providências".
22)

PROJETO

DE

LEI

RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária

N2 3.537-A/93
do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
23)

PROJETO

DE

LEI

Trabalho da lDa Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
24)

PROJETO

Trabalho -

DE

que

N2

Superior

do

"cria cargos do Grupo Processamento de Dados

no

LEI

3.538-A/93

do

Tribunal

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da lla Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
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PARECER: pela

adequaçã~

25)

DE

PROJETO

Trabalho

-

que

LEI

Outubro de 1993

financeira e orçamentária

Ng

3.539-A/93

"cria cargos

do

do

Tribunal

Superior

do

Grupo Processamento de Dados

no

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 12a Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária

26)

PROJETO

Trabalho

-

DE
que

LEI

NQ

3.540-A/93

"cria cargos

do

do

Tribunal

Superior

do

Grupo Processamento de Dados

no

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 13A Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária

27) PROJETO DE LEI Ng 3.541-A/93
do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 14~ Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária

28)

PROJETO

Trabalho -

DE
que

LEI

Ng

3.542-A/93

"cria cargos

do

Grupo

do

Tribunal

Superior

do

Processamento de Dados

no

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 15i Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária

29)

PROJETO

Trabalho

-

DE
que

LEI

Ng

3.543-A/93

"cria cargos

do

Grupo

do

Tribunal

Superior

do

Processamento de Dados

no

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 171 Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Aníbal
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PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
30)

PROJETO

DE

LEI

N2

3.544-A/93

do

Tribunal

Superior

do

Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 19~ Região e dá outras providências"~
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

31) PROJETO DE LEI N2 185/91 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "dá
nova redação ao Decreto-lei n Q 1.944, de 15 de junho de 1982,
estendendo

aos

representantes

comerciais

e

pracistas

os

mesmos

benefícios proporcionados aos motoristas de táxi".
RELATOR: Deputado Luís Roberto Ponte
PARECER:

pela

inadequação

financeira

e

orçamentária do

Projeto,

dos
PL
nQs
324/91,
719/91,
1.193/91
e
1.194/91,
apensados; pela adequação financeira e orçamentária do PL
n Q 3.890/93, apensado, e, no mérito, pela rejeição
32)

PROJETO

DE

LEI

NQ

1.041/91

da

Sra. Lúcia Braga
que
"acrescenta parágrafo ao artigo 20 da Lei n Q 8.036, de 11 de maio

de 1990 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".
RELATOR: Deputado José Dirceu
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, com emendas
VISTA:

o

Deputado

Francisco

Dornelles

apresentando voto em separado,

devolveu

o

projeto,

pela adequação financeira

e orçamentária, com emenda
33) PROJETO DE LEI N2 1.330-A/91 - do Sr. José Felinto - que "cria
área de livre comércio no município de Foz do Iguaçu, no Estado do
Paraná" .
RELATOR: Deputado José Aníbal
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PARECER: pela inadequaç~o financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição do Projeto e do PL n Q 2.527/92, apensado
NS! 2. 241-A/91 - do Sr. Fetter Júnior - que
"assegura preferência de venda de im6vel
rural ao pequeno
propietário , na forma que especifica".
34)

PROJETO DE

LEI

RELATOR: Deputado Otto Cunha
PARECER: pela rejeição
35) PROJETO DE LEI NS! 2.393-A/91 -

que

"dispõe sobre incentivos à

da Sra. Marcia Gibilis Viana -

pesquisa agropecuária na área de

'I

produção de alimentos básicos".
RELATOR: Deputado Paulo Mandarino
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição
36)

PROJETO

DE

LEI

NS!

2.866-A/92

-

do

Sr·.

Romel

Anísio

-

que

"dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportações ZPE,

nos

Municípios

de

São

Simão,

Estado

de

Goiás,

e

Santa

Vitória, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição
NS! 2.930/92 - do Sr. Germano Rigotto - que
"concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,

37)

PROJETO DE

LEI

para produtos relacionados à prática de desportos".
RELATOR: Deputado Luís Roberto Ponte
PARECER:

pela

incompatibilidade orçamentária e,

no mérito,

pela

rejeição
38)

PROJETO DE LEI NQ

2. 968-A/92 -

do Sr.

J6rio de Barros -

que

"dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportações ZPE, no Município de Colatina, Estado do Espírito Santo".
RELATOR: Deputado José Aníbal
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PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e,

no mérito,

pela rejeição
39)

PROJETO DE

LEI

N2

3.026-A/92

-

do Sr.

Max Rosenmann

-

que

"dil?põe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportações ZPE, no Município de Araucária, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e,

no mérito,

pela rejeição

40)

PROJETO DE

LEI

N2

3.103-A/92

-

do Sr.

Waldir Guerra

"revoga o paragráfo 6nico do artigo 128 do Decreto-lei n 2
de OS de setembro de 1946,

que dispõe sobre os bens

-

que

9.760,

imóveis da

União" .
RELATOR: Deputado Carlos Kayath
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição
41)

PROJETO DE

LEI

N2

3.141-A/92

-

do Sr.

Amaury Müller -

que

"dispõe sobre o cancelamento dos efeitos de punições por falta ao
serviço em decorrência dos movimentos grevistas a que se refere e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado Germano Rigotto
PARECER:

pela adequação

financeira e

orçamentária e,

no mérito,

pela aprovação
42) PROJETO DE LEI NQ 3.239-A/92 - do Sr. Jaques Wagner e outros' 8

- que "dá nova redação ao inciso V do artigo 6 12 da Lei n g 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que "altera a legislação do Imposto de
Renda e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Wilson Moreira
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição
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43) PROJETO DE LEI N2 3.985/93 - do Sr. Nelson Morro - que "dá
nova redação ao caput do artigo 72 e revoga o seu parágrafo 12 da
Lei n 2 8.541, de 23 de dezembro de 1992".
RELATOR: Deputado Carlos Kayath
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação do Projeto e rejeição dos PL n 2 s 3.992/93,
4.006/93 e 4.013/93~ apensados
44) PROJETO DE LEI N2 3.993-A/93 do Sr. Jackson Pereira - que
"facul ta às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
determinarem a base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, segundo as regras de determinação da base de cálculo
estimada do imposto sobre a renda".
RELATOR: Deputado Francisco Dornelles
PARECER: pela adequação financeira e
pela aprovação

orçamentária e,

no mérito,

AVISO N2 24/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início: 08.10.93
Local: Sala 2-A, Anexo II
Término: 15.10.93
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
A) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
1) PROJETO DE LEI N2 2.936-A/92 - do Sr. Mendonça Neto - que
"autoriza a desapropriação e o tombamento, por
necessidade
pública, do imóvel em que nasceu Graciliano Ramos, no Estado
de Alagoas".
RELATOR: Deputado GONZAGA MaTA
2) PROJETO DE LEI N2 3.330-A/92 - do Sr. Getúlio Neiva - que
"cria estímulos à capitalização das empresas, mediante
isenção do imposto de renda sobre lucros decorrentes da
alienação de im6veis registrados como ativo permanente das
pessoas jurídicas".
RELATOR: Deputado ALOIZIO MERCADANTE
3) PROJETO DE LEI N2 3.547-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
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e

dá

outras

4) PROJETO DE LEI NQ 3. 572-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo· Processamento de Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
16 i
Região
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANíBAL
5) PROJETO DE LEI NQ 3.573-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processa~ento ~e Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria lio Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
18 1
Região
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANíBAL
6) PROJETO DE LE: NQ 3.575-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
22 1
Região
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANíBAL
7) PROJETO DE LEI NQ 3.707-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos em Comissão no Quadro Permanente
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL
8) PROJETO DE LEI NQ 4.123/93 - do Sr. Waldomiro Fioravante
- que "modifica a redação da Lei n Q 7.474, de 8 de maio de
1986,
que
dispõe
sobre
medidas
de
segurança
aos
ex-Presidentes da Repüblica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU

B) - MÉRITO

9) PROJETO DE LEI NQ 3.243-A/92 - do Sr. José· Fortunati que "altera a Lei n Q 7.315, de 24 de maio de 1985, que
autorizou a desapropriação das companhias que menciona e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
088: As emendas só serão aceitas em formulários próprios,

disposição na Secretaria da Comissão.

a
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AVISO NI2 25/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Inicio: 13.10.93
Local: Sala 2-A, Anexo 11
Término: 19.10.93
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
A) - ADEQUAçAO FINANCEIRA I ORÇAMENTARIA
1) PROJETO DE LEI N12 3.574-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
211
Região
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado JOst ANíBAL
B) - _RITO
2) PROJETO DE LEI NQ 4.900-A/90 - do Senado Federal (PLS NQ
175/89) - que "dispõe sobre o salário-educação, previsto no
parágrafo 5Q do artigo 212 da Constituição e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES
C)
A PROPOSIÇÃO ABAIXO
SOMENTE
RECEBERA EMENDAS
APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO AO SUBSTITUTIVO DO
RELATORa
3) PROJETO DE LEI NQ 3.483-A/92 - do Sr. Jackson Pereira que "dispõe sobre o Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos".
RELATOR: Deputado GERMANO RlGOTTO
085 a As emendas só serão aceitas em formul6rios próprios, à
disposição na Secretaria da Comissão.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISO NQ 4/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Inicio: 15.10.93
Término: 21.10.93

Local: Sala 21, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
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do Poder Executivo (Mensagem n 2
573/93) - que "autoriza. o Poder Executivo a instituir como
Autarquia o Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM~e
dá outras providências:"
PROJETO DE LEI

RELATOR:

N2

4.148,(93 -

Deputado ALBERTO HADDAD (Avocado)

do Poder Executivo (Mensagem n 2
574/93) - que "dá nova redação aos artigos 20 e 26 do DecretoLei n 2 227, de 28 de fevereiro de 1967."
PROJETO DE LEI

llELATOR:

N2

4.149/93 -

Deputado MARCOS LIMA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíliA
Local: Sala 13, Anexo \I

horário: 10 horas

REUNIÃO CONJUNTA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS
TEMA:

A Situação dos Expropriados pela Construção da Barragem da
Hidrelétrica de Tucuruí.

Aberlura:

- Deputado MARCO PENAFORTE, Presidente da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente.e Minorias
- Deputado MAURíLIO FERREIRA LIMA, Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família
- Deputada SOCORRO GOMES, autora do requerimento na Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
- Deputado PAULO ROCHA, autor do requerimento na Comissão de
Seguridade Social e Família

Expositores:
- NEUTON MIRANDA, Deputado Estadual do Pará
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- AIDA MARIA FARIAS DA SILVA, Deputada Estadual do Pará
- RICARDO PINTO PINHEIRO, Presidente da Eletronorte
- FRANCISCO DE ASSIS MACHADO, Secretário de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde
- OSVALDO RUSSO DE AZEVEDO, Presidente do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária-INCRA
- ERNANI MOTTA, Secretário de Saúde do Estado do Pará
- GERALDO CHICRE SITTAR, Presidente das
Estado do Pará-CELPA

Centrais Elétricas do

- PARSIFAL DE JESUS PONTES, Prefeito do Município de Tucuruí-PA
- ARMANDO BRASIL, Representante do Ministério Público do Estado do
Pará em Tucuruí
- JOÃO NUNES, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Tucuruí-PA
- ANTONIO RIOS, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Jacundá-PA
- PAULO GONÇALVES DAMASCENO, Presidente
Trabalhadores Rurais de Cametá-PA

do

Sindicato dos

- ROSA DE FÁTIMA CORREIA DE SOUSA, Representando o Sr. JOSÉ
HEDER SENAT, da Sociédade Paraense de Defesa dos Direitos
Humanos-SPDDH
- MARIA DE JESUS DA SILVA AGUIAR, Representante da Comissão
dos Atingidos da Hidrelétrica de Tucuruí-CAHTU
AVISO N! 18/93

PRAZO PABA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início: 11.10.93

Local: Sala 9, Anexo II

Término: 18.10.93

Horário: 9h30 às 12h e 14h30 às 18h
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Projeto de Lei n!! 3.977/93 - do· Sr. Gilvam Borges - que "altera
a denominação da

ca~egori~

funcional de Auxiliar de enfermagem,

código NM-IOOl, integrante do Plano de Classificação de

Cargos

instituído pela Lei n 2 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e

dá

outras providências".
RELATOR: Deputado

~OFRAN

FREJAT·

A PROPOSIÇAoABAIXO SOMENTE RECEBE&K EMENDAS APRESENTADAS

POR

MEMBROS DESTA COMISsAo AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
Projeto de Lei n!! 3.613/93. - do Sr. Carlos Nelson - que "estabelece data mensal para pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão que especifica".
REtATOR: Deputado LAIRE ROSADO
Obs: As emendas só serão aceitas em formulários próprios,

,

a

disposição na Secretaria desta Comissão.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISO N° 09/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:

Inicio:
14110/93
Término: 20/10/93

Local: sala 12 • Anexo 11
Horário: 09 às 12 e 14 às 18h

08S: As proposições abaixo somente receberão emendas apresentadas em
formulários próprios à disposição na Secretaria da Comissão.
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1) PROJETO DE LEI N° 708/91 . do Sr. JOSÉ CARLOS COUTINHO· que "dispõe
sobre isenção do pagamento de pedágio para os caminhoneiros e
transportadores de carga pesada."
RELATOR: Deputado RICARDO MURAD

2) PROJETO DE LEI N° 4.103/93 . do SENADO FEDERAL (PLS N° 270/91) . que
"toma indisponíveis os veiculos envolvidos em acidentes de trânsito."
RELATOR: Deputado BERALDO BOAVENTURA

3) PROJETO DE LEI N° 4.144193 . do Sr. MURILO PINHEIRO . que "determina a
reserva de poltronas destinadas a portadores de deficiência nas aeronaves
comerciais em vôos domésticos e internacionais. li
RELATOR: Deputado ARMANDO VIOLA
(Encerra-se a Sessão às 13 horas e 14 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve:
Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, item
lI, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a ANTÓNIO
TADEU AFONSO, ponto n9 10570, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido Socialista Brasileiro, a partir de 19 de outubro do
corrente ano.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, resolve:
Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, item
11, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a IVAN
VITÓRIO PROLA, ponto n9 10666, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido Progressista Reformador, a partir de 29 de setembro
do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve:

Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, item
lI, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a OLGA
DE MELO MARTINS PINHEIRO MIYAMOTO, ocupante
de cargo da carreira Especialista em Atividades de Apoio
Legislativo, Nível 11, Padrão 30, ponto n 9 4783, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Líder do Governo.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. -Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve:
Tornar sem efeito, a nomeação de WALTER FORTUNATO DA SILVA, publicada no Diário do Congresso Nacional de 21 de setembro do corrente ano, para exercer no Gabinete do Segundo Secretário, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-13 , do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Nomear, na forma do'artigo 9 9 , item 11, da Lei n9 8.112,
citada, AFONSO DE MELO ANDRADE, para exercer no
Gabinete do Segundo Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ll, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 39 do Ato da '
Mesa n 9 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova denominação dada pelo artigo 19 da Resolução n 9 4, de 13 de junho
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de 1991, combinada com o artigo 3? do Ato da Mesa n9 47,
de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1?, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6? da
Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Nomear, na forma do artigo 9°, item lI, da Lei n? 8.112,
citada, ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA, para exercer
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-11,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criada
pelo artigo I? do Ato da Mesa n? 84, de 13 de julho de 1993.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. -Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo I?, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6? da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Nomear, na forma do artigo 9?, item 11, da Lei de n9
8.112, citada, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS, para exercer no Gabinete do Líder do Partido Socialista
Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n? 73, de 29 de abril de 1988, observada
a nova denominação dada pelo artigo 19 da Resolução n? 4,
de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo 3? do Ato
da Mesa n9 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1?, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Nomear, na forma do artigo 9?, item lI, da Lei n? 8.112,
citada, EDSON ESQUERDO, para exercer, no Gabinete
do Primeiro Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3? do Ato
da Mesa n9 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova
denominação dada pelo artigo 1? da Resolução n? 4, de 13
de junho de 1991, combinada com o artigo 3? do Ato da
Mesa n? 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das taribuições que lhe confere o artigo 1, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6? da
Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve, nomear
na formado artigo 99 , item 11, da Lei n 9 8.112, citada JOSÉ
LUIZ VASCONCELOS DOS SANTOS, para exercer no Gabinete do Líder do Partido da Reconstrução Nacional, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
n9 198, de 8 de março de 1990, observada a nova denominação
dada pelo artigo 19 da Resolução n9 4, de 13 de junho de
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1991, combinada com o artigo 39 do Ato da Mesa n9 47 de
7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. Deputado
Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Nomear, na forma do artigo 99 , item lI, da Lei n9 8.112,
citada, LEILA DE SOUZA PORTELLA, para exercer, no
Gabiente do Líder do Governo, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-11 , do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 29 do Ato da Mesa
n9 181, de 22 de novembro de 1989, observada a nova denominação dada pelo artigo 19 da Resolução n9 4, de 13 de junho
de 1991, combinada com o artigo 39 do Ato da Mesa n 9 47,
de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
. Nomear, na forma ?o artigo 9j item lI, da Lei n9 8.112,
Citada, MARDEN JOSE MAIA GUES, para exercer, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-11 , do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
19 do Ato da Mesa n 9 84, de 13 de julho de 1993.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. -Deputado Inocêncio Oliveira, Presidenteua Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do"Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Nomear, na forma do artigo 99 , item 11, da Lei n9 8.112,
citada, MARIA LÚCIA DE FRANÇA GALVÃO, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Reconstrução Nacional, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado
pelo Ato da Mesa n9 198, de 8 de março de 1990, observada
a nova denominação dada pelo artigo 19 da Resolução n9 4,
de 13 de junho de 1991, combinada como artigo 39 do Ato
da Mesa n9 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo J9, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Nomear, na forma do artigo 99 , item 11, da Lei n9 8.112,
citada, RUY BORN, para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido Progressista Reformador, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, nos termos da lotação fixada pelo artigo
1? do Ato da Mesa n9 85, de 14 de julho de 1993.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Nomear, na forma do artigo 99 , item lI, da Lei nO 8.112,
citada, OLGA DE MELO MARTINS PINHEIRO MIYAMOTO, ocupante de cargo da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, Padrão 30, ponto nQ
4783, para exercer, no Gabinete do Líder do Governo, o
cargo de Secretário Particular, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 29 do
Ato da Mesa n 9 181, de 22 de novembro de 1981, observada
a nova denominação dada pelo artigo 19 da Resolução nO 4,
de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo 39 do Ato
da Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
.
Dispensar a pedido, de acordo como artigo 35, parágrafo
. único, inciso I, da Lei n° 8.112; de 11 de dezembro de 1990,
JAMES LEWIS GORMAN JUNIOR, ocupante de cargo da
carre4"a Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível I1I, Padrão 44, ponto nO 3893, da função comissionada
de Chefe de Gabinete, FC-8, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido Socialista Brasileiro, a partir de 19 de outubro do
corrente ano.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Depu~
tado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Designar, RAIMUNDA NADJA XAVIER GQMES,
Nível I1I, Padrão 45, ponto n9 3242, e MARIA ERIVALDA
RODRIGUES TORRES, Nível 11, Padrão 30, ponto n 9 4557,
ocupantes de cargos da carreira Especialista em Atividades
de Apoio Legislativo, para substituírem, sucessivamente, o
Chefe de Secretaria do Gabinete, FC-6, da Diretoria Legislativa, a partir de 21 de setembro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nO 205, de 28 de junho .de 1990, e o artigo 6° da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Designar REGINA LILIAN' LEITÃO DE CARVALHO MAGALHÃES, ocupante de éargo da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível IV, Padrão
45, ponto n9 1730, 1~ substituta do Chefe da Seção de Redação
e Autógrafos, FC-5, da Secretaria-Geral da Mesa, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 23 de setembro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
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COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
15. Reunião (Ordinária), realizada em 5 de outubro de 1993

Aos cinco dias do mês de outubro de mil novecentos
e noventa e três, às onze horas e trinta e cinco minutos,
na sala quinze do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de E~ucação, Cultura e Desporto. Presentes os Srs. Deputados Angela Amin - Presidente; Roberto
Balestra - Vice-Presidente; Adelaide Neri, Délio Braz, Florestan Fernandes, Gilvan Borges, Lúcia Braga, Orlando Pacheco, Carlos Lupi, Darci Coelho, José Abrão, João Tota
e Osvaldo Coelho. Deixaram de registra~ suas presenças os
Deputados Alvaro Valle, Celso Bernardi, Ezio Ferreira, Fábio
Raunheitti, Flávio Arns, João Henrique, José Augusto Curvo,
José Fortunati, Maria Valadão, Marilu Guimarães, Osmânio
Pereira, Paulo Lima, Paulo Ramos, Renildo Calheiros, Santiago, Salatiel Carvalho, Ubiratan Aguiar e Zé Gomes da Rocha.
Pelo não-comparecimento apresentou justificativa o Deputado Aécio de Borba. A Sr" Presidente lembrou aos presentes
que a Ata da 14~ reunião ordinária já tinha sido aprovada
na reunião anterior. A presidência comunicou ao plenário
as distribuições de proposições nO' 16 e 17, feitas em 22-9-93.
Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidente submeteu
à consideração do plenário, os seguintes nomes sugeridos pelo
Deputado Paulo Lima, para comporem a Subcomissão Especial destinada a analisar a situação do desporto nacional: Adelaide Neri, Ubiratan Aguiar, João Henrique, Orlando Pachea, Osmânio Pereira, José Fortunati, Fábio Raunheitti, Roberto Balestra e Renildo Calheiros. Em votação, aprovada
a composição da Subcomissão Especial. Foi determinado o
prazo de um mês para a Subcomissão Especial apresentar
um relatório, que será submetido à Comissão de Educação.
Em seguida, a Presidente deu início à Ordem do Dia. 1 Requerimento n" 8/93 - do Deputado José Fortunati, requerendo a realização de reunião de Audiência Pública conjunta
com a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, com a presença dos Sr. Nilton Bueno Fisher,
Secretário Municipal da Educação de Porto Alegre; Professora Roseli Fishman, da Faculdade de Pedagogia da Universidade de São Paulo; Dr~ Marta Tresinari Wallaner, Servidora
do Ibama; e Professora Neli Gonçalves Melo, Assessora de
Educação Ambiental do Ministério da Educação e do Desporto, a fim de apresentarem relatos acerca da educação ambiental, matéria de que trata o Projeto de Lei n9 3.792/93,
do qual é relator o autor do requerimento. Devido à ausência
do autor, adiada a discussão. Proposições sujeitas à apreciação
pelo plenário da Casa: urgência 2 - Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei n° 3.019-A, de 1992 - que "estende aos
educandos das APAES e aos educandos que recebam atendimento especializado o disposto nos arts. 1°, 49 e 59 da Lei
nO 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e dá outras providências".
Relator: Deputado Celso Bernardi. Parecer: favorável. Discutiu a matéria o Deputado Florestan Fernandes. Em votação,
aprovado unanimemente o parecer do Relator. Tramitação
ordinária: 3 - Projeto de Lei nO 2.750/89 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "altera o Decreto-Lei n9 204, de 27 de fevereiro de 1967, permitindo a criação de concursos de prognósticos pelos Estados e Municípios, e dá outras providências".
Apenso o PL nO 1.100/91. Relator: Deputado Alvaro Valle.
Parecer: contrário ao PL n° 2.750/89 e ao de nO 1.100/91,
apensado. Leu o parecer o Deputado Gilvan Borges. Discutiu
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a matéria o Deputado Florestan Fernandes. Em votação, aprovado o parecer do relator, contra o voto da Deputada Lúcia
Braga. Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das comissões: prioridade: 4 - Projeto de Resolução n~ 174/93 - do
Sr. José Maria Eymael - que "cria a Medalha Mérito Parlamentar da Câmara dos Deputados". Relator: Deputado Florestan Fernandes. Parecer: contrário. Discutiu a matéria o
Deputado José Abrão. Aprovado, unanimemente, o parecer
do relator. Tramitação ordinária: 5 - Projeto de Lei n~
5.315/90 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre o
arquivamento e conservação de cópias de filmes cinematográficos e dá outras providências". Relatora: Deputada Marilu
Guimarães. Parecer: contrário. Leu o parecer o Deputado
José Abrão. Concedida vista ao Deputado José Abrão. 6 Projeto de Lei n~ 5.362/90 - do Sr. Geraldo Alckmin Filho
- que "institui a residência médico-veterinária e determina
outrus providências". Relator: Deputado José Augusto Curvo. Parecer: favorável. Leu o parecer a Deputada Lúcia Braga.
Discutiram a matéria os Srs. Deputados Florestan Fernandes,
Roberto Balestra e Lúcia Braga. Aprovado, unanimemente,
o parecer do relator. 7 - Projeto de Lei n~ 34/91 - do Sr.
Antônio Carlos Mendes Thame - que "institui a Carteira
de Saúde Escolar e dá outras providências". Apenso o PL
nO 300/91. Relator: Deputado Osmânio Pereira. Parecer: contrário ao PL n~ 34/91 e ao de n~ 300/91, apensado. Leu o
parecer o Deputado Roberto Balestra. Em votação, aprovado
unanimemente o parecer do Relator. 8 - Projeto de Lei
n 503/91 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "estabelece
prazo para a substituição dos livros didáticos nos estabelecimentos de ensino de 1~ e 2~ graus e dá outras providências" .
Apensos os PL n~S 1.604/91,559/91,3.611/93 e 2.737192. Relator: Deputado Celso Bernardi. Parecer reformulado: favorável, com emenda, ao PL n~ 503/91 e contrário aos de n~'
1.604/91, 559/91, 3.611/93 e 2.737/92, apensados. Matéria já
discutida na reunião anterior. Em votação, aprovado unanimemente o parecer do relator. 9 - Projeto de Lei n~ 688/91
- do Sr. Paulo Ramos - que "classifica como Heróis da
Resistência Democrática os brasileiros civis e militares, na
forma que especifica". Relator: Deputado Aécio de Borba.
Parecer: contrário. Leu o parecer o Deputado José Abrão.
Concedida vista à Deputada Lúcia Braga. 10 - Projeto de
Lei nÇ 1.152/91 - do Sr. Maurílio Ferreira Lima - que "atribui ao Arquivo Nacional a função de legítimo depositário
de documentos secretos, sigilosos e classificados, conforme
especifica". Relator: Deputado Zé Gomes da Rocha: Parecer:
contrário. Concedida vista ao Deputado Carlos Lupi, que
apresentou voto em separado, favorável. Leu o parecer o
Deputado Roberto Balestra. Aprovado o parecer do relator,
contra o voto em separado do Deputado Carlos Lupi. 11
- Projeto de Lei n~ 1.563191 - do Sr. Victor Faccioni que "toma obrigatória a integração de idosos aos conselhos
das escolas públicas e particulares e dá outras providências".
Relator: Deputado Gilvan BorgeS. Parecer: favorável, com
substitutivo. Adiada a discussão. 12 - Projeto de Lei n~
1.988/91- do Sr. Renato Vianna - que "dispõe sobre lançamentos de prêmios jornalísticos". Relatora: Deputada Marilu
Guimarães. Parecer: contrário. Adiada a discussão. 13 -Projeto de Lei n~ 2.163/91 - do Sr. Delcino Tavares - que
"dispõe sobre a finalidade educativa do tempo de transmissão
dos serviços de radiodifusão". Relator: Deputado Gilvan Borges.. Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado Carlos
Lupi que apresentou voto em separado, favorável, com emendas. Adiada a discussão. 14 - Projeto de Lei nO 2.885/92
Ç
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- do Sr. Eliel Rodrigues - que "dispõe sobre a exposição
obrigatória, nos estabelecimentos de ensino, de material informativo sobre os malefícios causados pelo tabagismo, alcoolismo e abuso de drogas e sobre as doenças sexualmente transmissíveis e infecto-contagiosas", Relatora: Deputada Ângela
Amin. Parecer: favorável. Adiada a discussão. 15 - Projeto
de L~i n~ 3.066/92 - do Sr. Romel Anísio - que "institui
sistema de bolsas de estudo para estudantes de nível superior
portadores de deficiências e com insuficiência de recursos".
Relator: Deputado Roberto Balestra. Parecer: favorável.
Adiada a discussão. 16 - Projeto de Lei n~ 3.165/92 - do
Sr. Alberto Haddad - que "proíbe cobrança de taxa de renovação e trancamento de matrículas nas faculdades particu~
lares". Apenso o PL n~ 3.554/93. Relator: Deputado Osmânio
Pereira. Parecer: contrário ao PL n~ 3.165192 e ao de n~
3.554/93, apensado. Adiada a discussão. 17 - Projeto de
Lei n~ 3.226192 - do Sr. Onaireves Moura - que "dispõe
sobre deduções do imposto de renda, as contribuições elou
dicas às entidades de direção de desporto ou de prática desportiva". Relator: Deputado Aécio de Borba. Parecer: favorável.
Adiada a discussão. 18 - Projeto de Lei nÇ 3.357/92 - do
Sr. Valdemar Costa Neto - que "dá denominação a viaduto
na rodovia Presidente Dutra". Relator: Deputado Osmânio
Pereira. Parecer: favorável. Adiada a discussão. 19 - Projeto
de Lei n~ 3.429/92 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "altera
o artigo 13 do Decreto-Lei n~ 236, de128 de fevereiro de
1967, que complementa e modifica a Lei n~ 4.117, de 27 de
agosto de 1962". Relatora: Deputada Adelaide Neri. Parecer:
favorável. Adiada a discussão. 20 - Projeto de Lei n~ 3.507/93
- do Sr. José Abrão - que "altera o parágrafo único do
artigo 13 do Decreto-Lei nÇ 236, de 28 de fevereiro de 1967,
que complementa e modifica a Lei n~ 4.117, de 27 de agosto
de 1962". Relator: Deputado Aécio de Borba. Parecer: favorável. Adiada a discussão. 21 - Projeto de Lei n 3.651193
- do Sr. Carlos Nelson Bueno - que "estabelece regras'
sobre o pagamento da taxa de matrícula pelos candidatos
aprovados em exame vestibular de ingresso à universidade".
Relator: Deputado Celso Bernardi. Parecer: contrário. Adiada a discussão. 22 - Projeto de Lei n 3.765/93 - do Sr.
Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a contribuição
de responsabilidade das associações esportivas integrantes do
Sistema Desportivo Nacional à Seguridade Social e dá outras
providências". Relator: Deputado Aécio de Borba. Parecer:
contrário. Adiada a discussão. 23 - Projeto de Lei n~ 3.889/93
- do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá a denominação de
Comandante João Ribeiro Barros ao Aeroporto de Londrina,
no Estado'd.ü Paraná". Relator: Deputado Salatiel Carvalho.
Parecer: favorável. Adiada a discussão. A Presidente convocou reunião ordinária para o próximo dia sete de maio, quintafeira, às dez horas, para apreciação de proposições. Nada
mais havendo a tratar, às doze horas e cinqüenta minutos
a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu Célia Maria de Oliveira, Secretária,
lavrei a presenta Ata que depois de lida, discutida e aprovada,
será assinada pela Presidente e publicada no Diário do Congresso. - Deputada Ângela Amin, Presidente.
Ç

Ç

16' Reunião (Ordinária), realizada em 7 de outubro de 1993
Aos sete dias do mês de outubro de mil novecentos e
noventa e três, às onze horas e vinte e cinco minutos, na
sala quinze do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Presentes os
Srs. Deputados Ângela Amin - Presidente; Celso Bernardi
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- Vice-Presidente; Florestan Fernandes, Costa Ferreira, Vasco Furlan, Aécio de Borba, José Fortunati, Darci Coelho,
Wellington Fagundes, José Abrão, Carlos Lupi, Osmânio Pereira, Sérgio Ferrara, Orlando Pacheco, Flávio Arns e Ézio
Ferreira. Deixaram de registrar suas presenças os Deputados
Adelaide Neri, Álvaro Valle, Délio Braz, Fábio Raunheitti,
Gilvan Borges, João Henrique, José Augusto Curvo, Lúcia
Braga, Maria Valadão, Marilu Guimarães, Paulo Lima, Paulo
Ramos, Renildo Calheiros, Roberto Balestra, Ronivon Santiago, Salatiel Carvalho, Ubiratan Aguiar e Zé Gomes da
Rocha. ATA: Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior, aprovada unanimemente. ORDEM DO DIA: 1 - Requerimento n 9 8/93 - do Deputado
José Fortunati, requerendo a realização de reunião de Audiência Pública conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com a presença dos Srs.
Nilton Bueno Fisher, Secretário Municipal da Educação de
Porto Alegre; Professora Roseli Fishman, da Faculdade de
Pedagogia da Universidade de São Paulo; Df'! Marta Tresinari
Wallaner, Servidora do IBAMA; e Professora Neli Gonçalves
Melo, Assessora de Educação Ambiental do Ministério da
Educação e do Desporto, a fim de apresentarem relatos acerca
da educação ambiental, matéria de que trata o Projeto de
Lei n9 3.792/93, do qual é relator o autor do requerimento.
Devido à ausência do autor, adiada a discussão. Proposições
sujeitas à apreciação conclusiva das comissões: Tramitação
Ordinária: 2 - Projeto de Lei n9 1.563/91 - do Sr. Victor
Faccioni - que "torna obrigatória a integração de idosos
aos conselhos das escolas públicas e particulares e dá outras
providências". Relator: Deputado Gilvan Borges. Parecer:
nimemente o parecer do Relator. 3 - Projeto de Lei n9
1.988/91- do Sr. Renato Vianna - que "dispõe sobre lançamentos de prêmios jornalísticos". Relatora: Deputada Marilu
Guimarães. Parecer: Contrário. Leu o parecer o Deputado
Aécio de Borba. Em votação, aprovado unanimemente o parecer da relatora. 4 - Projeto de Lei n9 2.163/91 - do Sr.
Delcino Tavares - que "dispõe sobre a finalidade educativa
do tempo de transmissão dos serviços de radiofusão". Relator:
Deputado Gilvan Borges. Parecer: Favorável. Concedida vista
ao Deputado Carlos Lupi, que apresentou voto em separado,
favorável, com emendas. Leu o parecer o Deputado Sérgio
Ferrara. Devido à ausência do relator, adiada a votação. Neste
momento a Deputada Ângela Amin passou a Presidência ao
Deputado Celso Bernardi. 5 - Projeto de Lei n9 2.885/92
- do Sr. Eliel Rodrigues - que "dispõe sobre a exposição
obrigatória, nos estabelecimentos de ensino, de material informativo sobre os malefícios causados pelo tabagismo, alcoolismo e abuso de drogas e sobre as doenças sexualmente transmissíveis e infecto-contagiosas". Relatora: Deputada Ângela
Amin. Parecer: Favorável, com emendas. Discutiram a matéria os Deputados José Abrão, Florestan Fernandes e Osmânio
Pereira. Em votação, aprovado unanimemente o parecer da
relatora. Reassumiu a Presidência a Deputada Angela Amin.
6 - Projeto de Lei n9 3.066/92 - do Sr. Romel Anísio que "institui sistema de bolsas de estudo para estudantes de
nível superior portadores de deficiência e com insuficiência
de recursos". Relator: Deputado Roberto Balestra. Parecer:
Favorável. Leu o parecer o Deputado Osmânio Pereira. Discutiu a matéria o Sr. Deputado Florestan Fernandes. Aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 7 - Projeto de
Lei n9 3.165/92 - do Sr. Alberto Haddad - que "proíbe
cobrança de taxa de renovação e trancamento de matrículas
nas faculdades particulares". (Anexo o PL n9 3.554/93). Rela-
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tor: Deputado Osmânio Pereira. Parecer: Contrário ao PL
n9 3.165/92 e ao de n9 3.554/93, apensado. Em votação, aprovado unanimemente o parecer do relator. 8 - Projeto de
Lei n9 3.226/92 - do Sr. Onaireves Moura - que "dispõe
sobre deduções do imposto de renda, as contribuições e/ou
doações feitas por pessoas físicas e/ou jurídicas às entidades
de direção de desporto ou de prática desportiva". Relator:
Deputado Aécio de Borba. Parecer: Favorável. Discutiu a
matéria o Deputado Florestan Fernandes. Em votação. aprovado unanimemente o parecer do relator. 9 - Projeto de
Lei n9 3.357/92 - do Sr. Valdemar Costa Neto - que "dá
denominação a viaduto na rodovia Presidente Dutra". Relator: Deputado Osmânio Pereira. Parecer: favorável. Discutiram a matéria os Deputados José Abrão e Aécio de Borba.
Em votação, aprovado unanimemente o parecer do relator.
10 - Projeto de Lei n° 3.429/92 - do Sr. Salatiel Carvalho
- que "altera o artigo 13 do Decreto-Lei n9 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que complementa e modifica a Lei n° 4.117,
de 27 de agosto de 1962". Relatora: Deputada A~elaide Neri.
Parecer: Favorável. Leu o parecer o Deputado Ezio Ferreira.
Aprovado, unanimemente, o parecer da relatora. 11 - Projeto de Lei n 9 3.507/93 - do Sr. José Abrão - que "altera
o parágrafo único do artigo 13 do Decreto-Lei n" 236, de
28 de fevereiro de 1967, que complementa e modifica a Lei
n° 4.117, de 27 de agosto de 1962. Relator: Deputado Aécio
de Borba. Parecer: Favorável. Discutiu a matéria o Deputado
José Abrão. Em votação, aprovado unanimemente o parecer
do relator. 12 - Projeto de Lei n 9 3.651/93 - do Sr. Carlos
Nelson Bueno - que "estabelece regras sobre o pagamento
da taxa de matrícula pelos candidatos aprovados em exame
vestibular de ingresso à universidade". Relator: Deputado
Celso Bernardi. Parecer: Contrário. Leu o parecer o Deputado Aécio de Borba. Concedida vista ao Deputado Carlos
Lupi. 13 - Projeto de Lei no 3.765/93 - do Sr. Geraldo
Alckmin Filho - que "dispõe sobre a contribuição de respon~
sabilidade das associações esportivas integrantes do Sistema
Desportivo Nacional à Seguridade Social e dá outras providências". Relator: Deputado Aécio de Borba - Parecer: Contrário. Concedida vista ao Deputado José Abrão. 14 - Projeto
de Lei n 9 3.889/93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá
a denominação de Comandante João Ribeiro Barros ao Aeroporto de Londrina, no Estado do Paraná". Relator: Deputado
Salatiel Carvalho. Parecer: Favorável. Concedida vista ao Deputado Ézio Ferreira. Dando prosseguimento à reunião, a
Sr~ Presidente submeteu, com aprovação unânime dos presentes, a apreciação extrapauta dos itens a seguir. Neste momento, a Deputada Angela Amin passou a Presidência ao Deputado Aécio de Borba. 15 - Requerimento n° 9/93 - da Deputada Angela Amin, requerendo a realização de reuniáo de
Audiência Pública, com a presença do Ministro de Estado
da Justiça, Dr. Maurício Corrêa, com a finalidade de manifestar-se sobre o Projeto de Lei no 3.901/93, do Sr. Eduardo
Jorge, que "dispõe sobre a prevenção do uso indevido de
drogas, do qual é relatora a autora do requerimento. Propondo, também, seja convidado para participar da reunião o autor
do Projeto. Em votação, aprovado unanimemente o requerimento. A Deputada Angela Amin voltou a assumir a Presidência dos trabalhos. 16 - Projeto de Decreto Legislativo
n9 179/92 - da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem
n 9 60/92) - que "aprova o texto do Acordo para a Criação
do Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano, assinado em Caracás, em 11 de novembro de 1989, pelo Brasil
e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba,
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Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e Estados
Unidos do México". Relator: Deputado Artur da Távola.
Parecer: Favorável. Discutiu a matéria o Deputado José
Abrão. Em votação, aprovado unanimemente o parecer do
relator. 17 - Projeto de Decreto Legislativo n 9 180/92 da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem n9 61/92)
que "aprova o texto do Acordo Latino Americano de Co-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicana,
Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá,
Venezuela, Peru e Estados Unidos do México". Relator: Deputado Artur da Távola. Parecer. Favorável. Discutiu a matéria o Deputado José Abrão. Em votação, aprovado unanimemente o parecer do relator. 18 - Projeto de Decreto Legislativo n9 185/92 - da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem n9 62/92) - que "aprova o texto do Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americana, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas
Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Reino da Espanha
e Estados Unidos do México. Relator: Deputado Artur da
vola. Parecer: Favorável. Discutiu a matéria o Deputado José
Abrão. Em votação, aprovado unanimemente o parecer do
relator. 19 - Projeto de Lei n9 688/91- do Sr. Paulo Ramos
- que "classifica como Heróis da Resistência Democrática
os brasileiros civis e militares, na forma que espeficica. Relator: Deputado Aécio de Borba. Parecer: contrário; Vista concedida à Deputada Lúcia Brága, que apresentou voto em
separado, favorável. Discutiu a matéria o Deputado Carlos
Lupi. Adiada a votação. Antes de encerrar os trabalhos, a
Presidente convocou reunião ordinária para o próximo dia
vinte de outubro, quarta-feira, às dez horas, com a presença
do Exm9 Sr. Senador João Calmon, que fará exposição sobre
sua experiência na área educacional nos países chamados "Tigres Asiáticos". Logo após, serão apreciadas as matérias constantes da pauta. Nada mais havendo a tratar, às doze horas
e quarenta e oito minutos a Presidente agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião. E para constar, eu, Célia
Maria de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que depois
de lida, discutida e aprovada, será assinada pela Presidente
e publicada no Diário do Congresso. - Deputada Angela
Amin, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
TERMO DE REUNIÃO
Aos seis dias do mês de outubro de mil novecentos e
noventa e três deixou de ser realizada a reunião destinada
a apreciação de projetos, prevista para às dez horas, na sala
nove, do Anexo II, da Câmara dos Deputados, por falta de
quorum regimental. O Livro de Presença registrou o comparecimento dos seguintes Senhores Deputados: Maurfiio Ferreira
Lima - Presidente, Euler Ribeiro, Ivânio Guerra e Eduardo
Jorge - Vice-Presidentes, Jorge Tadeu Mudalen, Nilton Baiano, Paulo Novaes, Rita Camata, Everaldo de Oliveira, Jofran
Frejat, Reinhold Stephanes, Djenal Gonçalves, Waldomiro
Fioravante, Liberato Caboclo, Antonio Faleiros, Elias Murad,
Paulo Bernardo, José Linhares, Heitor Franco, Jandira Feghali e Osmânio Pereira e, deixaram de registrar as suas presenças os seguintes Senhores Deputados: Armando Costa,
Olavo Calheiros, Zuca Moreira, Fátima Pelaes, Laire Rosado,
Pedro Corrêa, Rivaldo Medeiros, Avenir Rosa, Célia Mendes,
Geraldo Alckmin Filho, Cidinha Campos, Clóvis Assis, Maurício Campos, Ubaldo Dantas, João Paulo., Delcino Tavares,
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Roberto Jefferson, Sérgio Arouca, Nelson Bornier, Uldurico
Pinto, Valter Pereira, Eliel Rodrigues, Genésio Bernardino,
George Takimoto, Iberê Ferreira, Jairo Carneiro, Marilu Guimarãs, Maurici Mariano, Maurício Najar, Ronaldo Caiado,
Eraldo Trindade, João Rodolfo, José Egydio, Luci Choinacki,
Marcos Medrado, Ronivon Santiago, Giovanni Queiroz, Lúcia Braga, Marino Clinger, Paulo Portugal, Luiz Máximo,
Tuga Angerami, Chico Vigilante, Paulo Paim, Paulo Rocha,
Carlos Camurça, Pinga Fogo de Oliveira, Renato Johnsson,
Matheus Iensen, Euclydes Mello, Ribeiro Tavares, Roberto
Franca e José Ulisses de Oliveira. Compareceu fambém o
Deputado Merval Pimenta. Justificou·a ausência o Deputado
Flávio Palmier da Veiga, conforme Ofício n 9 419/93. E, para
constar, eu Miria Maria Bragança Santos, Secretária, lavrei
o presente Termo, que irá à publicação.
TERMO DE REUNIÃO
Aos treze dias do mês de outubro de mil novecentos
e noventa e três deixou de ser realizada a reunião destinada
a apreciação de projetos, prevista para às dez horas, na sala
nove, do Anexo n, da Câmara dos.Deputados,porfalta de
quorum regimental. O Livro de Pre~ença registrou o .comparecimento dos seguintes Senhores Deputados: Maurfiio Ferreira
Lima - Presidente, Euler Ribeiro e Eduardo Jorge - VicePresidentes; Jofran Frejat, Djenal Gonçalves, Sérgio Arouca
e Eliel Rodrigues e, deixaram de registrar as suas presenças
os seguintes Senhores Deputados: Armando Costa, Jorge Tadeu Mudalen, Nilton Baiano, Olavo Calheiros, Paulo Novaes,
Rita Camata, Zuca Moreira, Everaldode Oliveira, Fátima
Pelaes, Ivânio Guerra, Laire Rosado, Pedro Corrêa, Reinhold
Stephanes, Rivaldo Medeiros, Avenir Rosa, Célia, ,Mendes,
Geraldo Alckmin Filho, WaldQmir,a, Fioravante, Cidinha
Campos, Clóvis Assis, Liberato Caboclo, Maurício Campos,
Antônio Faleiros,. Elias Murad, Ubaldo Dantas, João Paulo,
Paulo Bernardo, Delcino Tavares, José Linhares, Roberto
Jefferson, Heitor Franco, Nelson Bornier, Uldurico Pinto,
Jandira Fhegali, Valter Pereira, Genésio Bernardino, George
Takimoto, Iberê Ferreira, Jairo Carneiro, Marilu Guimarães,
Maurici Mariano" Maurício Najar, Ronaldo Caiado, Eraldo,
Trindade, João Rodolfo, José Egydio, Luci Choinacki, Marcos Medrado, Ronivon Santiago, Giovanni QueirQz, Lúcia
Braga, Marino Cljnger, Paulo Portugal; ,Luiz Máximo, O;;;mânio Pereira, Tuga Angerami, Chico Vigilante, Paulo Paim,
Paulo Rocha, Carlos Camurça, Pinga Fogo de Oliveira, Renato Johnsson, Matheus Iensen, Euclydes Mello, Ribeiro Tavares, Roberto Franca e José Ulisses de Oliveira. Justificou
a ausência o Deputado Flávio Palmier da Veiga. E, para constar, eu Miria Maria Bragança Santos, Secretária, lavrei o presente Termo, que irá à publicação.
COMISSÃO DE, TRABALHO, pE ADMINISTRAÇÃO
, •E SERVIÇO PUBLICO
28~ Rl<união (Ordinária), realizada em
5 de outubro de 1993
No dia 5 de outubro de 19093, às 13 horas e 10 minutos,
reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, na Sala iH, Anexo lI, da Câmara dos Deputados,
sob a presidência do Deputado Paulo Paim, Presidente, presentes os Deputados: Paulo Rocha, Vice-Presidente, Aldo
Rebelo, Augusto Carvalho, Chico Vigilante, Ernesto GradelIa, Jabes Ribeiro, Jair Bolsonaro, Jaques Wagner, José Cicote, Maria Laura e Nelson Marquezelli (titulares) e Edson
Menezes Silva, Nilson Gibson e Waldomiro Fioravante (su-
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que o intuito fosse não apenas de ouvir o DIAP, mas formar
opinião consensual da Comissão para esclarecer os trabalhadores sobre essas questões. Dispôs-se ainda a participar da
comissão de formalização do seminário. O Deputado Chico
Amaral frisou a importância da iniciativa para a conscientização da inviolabilidade dos direitos sociais e propôs-se' a
ser signatário do requerimento. Os Deputados Edson Menezes
Silva e José Cicote também se propuseram a assinar o requerimento. O Dr. Ulisses Riedel fez a ressalva da existência de
outros fóruns de debates que acontecem em nível nacional
em torno do mesmo assunto, ressaltando, no' entanto, que
nenhum tinha a importância dada ao seminário proposto, visto
que a Câmara dos Deputados era o centro das decisões políticas nacionais. Colocado em votação o requerimento: Aprovado. 2) O Deputado Paulo Rocha apresentou ainda requerimento convidando o Ministro Barelli, do Trabalho, e o Presidente da CEF, Danilo de Castro, para deporem em audiência '
pública sobre a extinção do FGTS. Em votação: Aprovado.
3) O Deputado Ernesto Gradella submeteu ao plenário requerimento para realização de audiênCia pública com o Presidente
recém-empossado da ECT, Antônio Cdrrea de 'Almeida, vi~
sando dar continuidade ao processo de reintegração dós demitidos do Governo Collor. Em votação: Aprovado, 4) A Deputada Maria Laura apresentou requerimento convocando o
Gem. Romildo Canhim, Ministro-Chefe da SAF, para que
expusesse, em Audiência Pública, as conclusões e sugestões
contidas no relatório concluído pela Comissão Especial de
Reintegração. A Deputada ressaltou o quão importante era
esse relatório por trazer relatos dando provas cabais das injustiças realizadas no Governo Collor. O Deputado Carlos Alberto Campista concordou com o requerimento, ponderando a
possibilidade de incluir no motivo dá audiência' a questão
29· Reunião (Ordinária), realizada em 6 de outubro de 1993
das pensionistas no Brasil, esped.almente as do Rio de Janeiro,
No dia 6 de outubro de 1993, às 12 horas e 7 minutos,
onde havia casos de pagamento de valores abaixo do salário
reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
mínimo por parte da Previdência. Registrou, ainda, o esforço
Público, na sala 11, Anexo lI, da Câmara dos Deputados,
do Ministro Canhim para que a portaria que trata das corresob a presidência do Deputado Paulo Paim, Presidente, pre- ·ções das pensões fosse assinada pelos Ministros Fernando
Henrique Cardoso e Antônio Britto. O Deputado Paulo Paim,
sentes os Deputados: Paulo Rocha, Vice-Presidente, Carlos
aproveitando a oportunidade, sugeriu que se tratasse também
Alberto Campista, Chico Amaral, Edmundo Galdino, Ernesto Gradella, Jabes Ribeiro, Jair Bolsonaro, Jaques Wagner,' res públicos. Em votação: Aprovado. 5) Requerimento do
José Cicote, Maria Laura, Paulo Rocha e Wanda Reis (titulaDeputado Nilmário Miranda para a realização de Audiência
Pública, com a finalidade de discutir o aumento dos casos
res). Benedito de Figueiredo, Edson Menezes Silva, João de
Deus Antunes, Luiz Moreira, Nilson Gibson, Pedro Pavão 'de aumento do trabalho escravo e semi-escravo, convocando
o Sr. Walter Barelli, Ministro do Trabalho, o Senhor Maurício
e Waldomiro Fioravante (suplentes). Deixaram de compaCorrea, Ministro da Justiça, e convidando o Sr. Aristides
recer os Deputados: Adilson Maluf, Aldo Rebelo, Amaury
Junqueira, Procurador-Geral da República, Dom Luciano
Müller, Augusto Carvalho, Chico Vigilante, Edmar Moreira,
Ivan Burity, Jamil Haddad, José Luiz Maia, Luís Eduardo,
Mendes, Presidente da CNBB, Sr. Francisco Urbano de Araujo Filho, Presidente da Contag e o Sr. Ernesto Werna de
Marcelo Luz, Mario de Oliveira, Nelson Marquezelli e Zaire
Rezende. Ordem do Dia: 1) O Sr. Presidente submeteu à
Salvo, Presidente da Confederação Nacional da Agricultura.
Em votação: Aprovado. O Presidente passou, então, à discusapreciação do plenário requerimento para a realização de seminário sobre a "Defesa, na revisão constitucional, das quessão e votação das Pautas n 9 ' 17, 18, 19 e 20/93. A) Pauta
tões relacionadas aos interesses dos trabalhadores", com a
n 9 17/93: 1) Projeto de Decreto Legislativo n 9 117/91 - da
participação do DIAP. Em discussão, passou a palavra ao
Comissão de Relações Exteriores (MSG n9 298/91) - que
"aprova o texto da Convenção n9 170, da Organização InternaDr. Ulysses Riedel, Presidente do DIAP, que considerou de
fundamental importância que a Comissão de Trabalho centracional do Trabalho, relativa à segurança na utilização de prolizasse os debates em torno de temas polêmicos, como a extindutos químicos no trabalho, adotada pela 77· Reunião da Conção do FGTS, organização sindical, contrato coletivo de traba- ferência Internacional do Trabalho, em Genebra, em 1990".
Relator: Deputado Nelson Marquezelli. Parecer: favorável.
lho, desregulamentação da legislação trabalhista, descentraNa ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado
lização (diminuição da abrangência das leis de âmbito nacioPaulo Rocha para fazer a leitura do parecer. Em votação:
nal), flexibilização, terceirização, organização sindical e conAprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 2) Projeto
tribuição sindical entre outros. O Deputado Edson Menezes
de Resolução n 9 163/93 - do Sr. Vital do Rego e outros
Silva manifestou concordância e propôs a extensão do convite
- que "constitui Comissão Parlamentar de Inquérito destia outros segmentos da sociedade, como OAB, UNE, etc;
plentes). Não compareceram os Deputados: Adilson Maluf,
Amaury Müller, Carlos Alberto Campista, Chico Amaral,
Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Ivan Burity, Jamil Haddad, José Luiz Maia, Luís Eduardo, Marcelo Luz, Mário de
Oliveira, Raquel Cândido, Wanda Reis e Zaire Rezende. Expediente: Foram aprovadas as Atas das reuniões dos dias
25/8 (24·), 26-8 (25·), 19/9 (26·) e 16/9 (27.). Ordem do Dia:
o Presidente submeteu à apreciação do plenário requerimento
de sua autoria, para a realização de um Seminário no dia
7 de outubro, sobre "Modernização, Trabalho e Educação",
com o objetivo de debater as novas relações entre Educação,
Capital e Trabalho. Em votação: Aprovado. Em seguida, passou à votação de três emendas da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público ao Projeto de Orçamento
da União. 1) Emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual
-1994, sobre "apoio à educação e trabalho para os meninos
de rua". Aprovada, unanimemente a emenda. 2) Emenda
ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - 1994. sobre "a
campanha de erradicação do trabalho escravo". Em votação:
Aprovada unanimemente, a emenda 3) Emenda ao Projeto
de Lei Orçamentária Anual- 1994, sobre "ações de combate
aos bolsões de desemprego no Nordeste/construções de açudes". Em votação: Aprovada, unanimemente, a emenda. Encerramento: Terminada a votação, o Presidente suspendeu
a reunião por quinze minutos para elaboração da Ata da presente reunião. Reabertos os trabalhos, a Ata foi aprovada
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 13 horas
e 30 minutos, o Presidente encerrou a reunião. Para constar,
eu, Talita Yeda de Almeida, Secretária, lavrei a presente
Ata que será assinada pelo Presidente e irá à publicação.
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nada a investigar, analisar e oferecer diagnóstico sobre a atuação do Governo Federal no Polígono das Secas". Relator:
Deputado Sérgio Barcellos. Parecer: favorável. Na ausência
do Relator, o Presidente designou o Deputado Paulo Rocha
para fazer a leitura do parecer. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 3) Projeto de Lei n? 3.935/93
- do poder Executivo (MSG n? 324/93) - que "autoriza
a reversão ao Município de Coimbra, Estado de Minas Gerais,
do imóvel que menciona". Relator: Deputado Zaire Rezende.
Parecer: favorável, com emenda. Na ausência do Relator,
o Presidente designou o Deputado Paulo Rocha para fazer
a leitura do parecer. Em votação: Aprovado, unanimemente,
o parecer do Relator. 4) Projeto de Lei n? 6.004-A/90 do Senado Federal (PLS n? 405/89) - que "torna obrigatória
a publicação de despesas com publicidade realizadas pela
União Federal". Relator: Deputado Aldo Rebelo. Parecer:
favorável, com duas emendas. Na ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado Paulo Rocha para fazer a leitura
do parecer. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecer
do Relator. 5) Projeto de Lei n? 5.864/90 - do Sr. Célio
de Castro ---: que "dispõe sobre a Lei n? 7.183, de 5 de abril
de 1984, fixando critérios para garantia de alimentação aos
tripulantes de aeronaves quando à disposição do empregador". Relator: Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável,
com emenda. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 6) Projeto de Lei n? 5.865/90 - do Sr. Célio
de Castro ~ que "acrescenta dispositivos ao Decreto n? 1.232,
de 22 de junho de 1962, que regula o exercício da profissão
de aeroviário e dá outras providências". Relator: Deputado
Paulo· Rocha. Parecer: favorável, com emenda. Em votação:
Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 7) Projeto
de Lei IJ,9 1.296/91 -.,.- do Sr. Wilson Campos - que "amplia
a representatividade profissional nos dissídios e negociações
coletivas de tra.balho". Relator: Deputado Chico Amaral. Parecer: favorável. Vista: Discutiram a matéria os Deputados
José Cieote e Chico Amaral, que concordou em apoiar o
pedido de vista. Em votação: Aprovado, contra o voto em
separado do Deputado Chico Amaral, primitivo Relator, o
parecer vencedor, contrário, do Deputado José Cicote. 8)
Projeto de Lei n? 1.614/91 - do Sr. José Carlos Coutinho
- que "fixa a jornada normal de trabalho dos jornalistas
e gráficos que trabalham em terminais de vídeo". Relator:
Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável, com emenda. Em
votação: Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator.
9) Projeto de Lei n? 2.104/91 - do Sr. Jackson Pereira que "estabelece data-base única, em nível nacional, para o
reajuste salarial dos radialistas, jornalistas, publicitários e gráficos". Relator: Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável,
com emenda. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 10) Projeto de Lei n? 2.171/91 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly - que "autoriza a doação de imóvel que menciona". Relator: Deputado Ciro Nogueira. Parecer: favorável.
Na ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado
Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer. Em votação:
Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 11) Projeto
de Lei n? 2.177/91 - do Sr. Luiz Carlos Santos - que "dá
nova redação ao artigo 474 da CLT, que trata da suspensão
disciplinar". Relator: Deputado Chico Amaral. Parecer: favorável. Vista: Deputado José Cicote. Devolvida a vista discordando do Relator. Discutiram a matéria os Deputados José
Cicote e Chico Amaral, que concordou em apoiar o pedido
de vista. Em votação: Aprovado, contra o voto em separado
do Deputado Chico Amaral, primitivo Relator, o parecer ven-
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cedor, contrário, do Deput~do José Cicote.. ~) Projeto de
Lei n? 2.178/91 - do Sr. Alvaro Valle - q e interpreta a
Lei n? 7.748, de 7 de abril de 1989, que "tra"sf<.,rma cargos
nos Quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras providências". Relator: Deputado Chico Amaral. Parecer: favorável. Vista: Deputado Aldo Rebelo. Devolvido sem manifestação escrita. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecêr do Relator. 13) Projeto de Lei n'" 2.582/92
.- do Sr. Jackson Pereira - que "proíbe a concessão de
pensões especiais a viúvas de ex-Presidentes da República".
Relator: Deputado Chico Amaral. Parecer: favorável, com
emenda. Vista: Deputado Jair Bolsonaro. Devolvido sem manifestação escrita. Em votação: adiada a votação. 14) Projeto
de Lei n? 3.470/92 - do Sr. João Baptista Motta - que
"dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos que
tenham praticado atos de improbidade administrativa, acrescentando novo parágrafo ao art. 12 da Lei n? 8.429, de 2
de junho de 1992". Relator: Deputado Ciro Nogueira. Parecer: favorável. Na ausência do Relator, o Presidente designou
o Deputado Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer.
Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator.
15) Projeto de Lei n? 3.661/93 - do Sr. Jonas Pinheiro que "altera a Lei n? 5.851, de 7 de.dezembro de 1972, atribuindo novas finalidades à Empresa Brasileiras de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA e dá outras providências". Relator: Deputado Marcelo Luz. Parecer: favorável, com duas
emendas, e subemenda à emenda apresentada na Comissão.
Na ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado
Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer. Em votação:
r do Relator. 16) Projeto de Lei n? 3.859/93 - do Sr. Onaireves
Moura - que "concede aposentadoria especial ao jogador
profissional de futebol, aos 15 anos de exercício na atividade,
na forma que especifica" . Relator: DeputadoEdmundo Galdino. Parecer: favorável. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 17) Projeto de Lei n 9 3.913/93 do Sr. Maurici Mariano - que "altera o art. 841 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Relator: Deputado
Chico Amaral. Parecer: favorável. Em votação: Aprovado,
unanimemente, o parecer do Relator. B) Pauta n9 18/93: 1)
Projeto de Lei n 9 2.535/89 - do Sr. Koyu lha - (PL n" .
3.442/92, apensado) - que "estabelecenorma para o preenchimento de cargos em comissão e funções de confiança na
Administração Pública". Relatora: Deputada Maria Laura.
Parecer: contrário ao Projeto de Lei n 9 2.535/89 e ao Projeto
de Lei n? 3.442/92, apensado. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 2) Projeto de Lei n9 4.879/90
- do Sr. Augusto Carvalho - PL n\" 251/91 e 2.368/91, apensados)- que "dispõe sobre a proibição das atividades de
locação de mão-de-obra e dá outras providências". Relator:
Deputado Edmar Moreira. Parecer: contrário ao Projeto de
Lei n? 4.879/90 e ao Projeto de Lei n° 251/91, apensado; e
favorável, com três emendas, ao Projeto de Lei n? 2.368/91,
apensado. Em votação: concedida a vista ao Deputado Chico
Amaral. 3) Projeto de Lei n Q 72/91 - da SrQ Rose de Freitas
- que "dispõe sobre o salário-funeral do trabalhador". Relator: Deputado Chico Amaral. Parecer: contrário. Em votação:
Aprovado, unanimemente o parecer do Relator. 4) Projeto
de Lei n9 73/91 - da SrQ Rose de Freitas - que "dispõe
sobre a acumulação de proventos da aposentadoria, pagos
pelo Tesouro Nacional, na forma que determina". Relator:
Deputado Edmundo Galdino. Parecer: contrário. Vista: Deputado Chico Vigilante. Devolvida a vista discordando do
Relator. Em votação: adiada a votação. 5) Projeto de Lei
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n9 548/91 - do Sr. Henrique Eduardo Alves - que "estende
aos mecânicos de máquinas a óleo diesel o benefício da Lei
n9 2.573, de 15 de agosto de 1955, que institui salários adicionais para os trabalhadores que prestam serviços em contacto
permanente com inflamáveis em condições de periculosidade". Relator: Deputado Haroldo Sabóia. Parecer: contrário.
.Vista: Deputado Chico Vigilante. Devolvida a vista sem manifestação escrita. Na ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer.
Em votação: adiada a votação: 6) Projeto de Lei II~ 872/91
- do Sr. Carlos Cardinal - que "acrescenta parágrafo 49
ao art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho". Relator:
Deputado Haroldo Sabóia. Parecer: contrário. Vista: Deputado Zaire Rezende. Devolvida a vista concordando com o
Relator. Na ausência do Relator, o Presidente designou o
Deputado Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer. Em
votação: Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator.
7) Projeto de Lei n9 1.456/91 - do Sr. Eduardo Jorge (PL n 9 1.500/91, apensado) - que "estabelece as atribuições
do Ouvidor-Geral da Seguridade Social e da Previdência Social e dá outras providências". Relator: Deputado Waldomiro
Fioravante. Parecer: contrário ao Projeto de Lei n9 1.456/91,
e ao Projeto de Lei n9 1.500/91, apensado. Em votação: concedida a vista ao Deputado José Cieote. 8) Projeto de Lei n9
1.754-A/91 - do Sr. Dércio Knop - que "regulamenta o
exercício da profissão de supervisor educacional e dá outras
providências". Relator: Deputado Ciro Nogueira. Parecer:
contrário. Na ausência do Relator, o Presidente designou o
Deputado Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 9)
Projeto de Lei n° 3.410/92-do Sr. CarlosLupi-que "dispõe
sobre a venda de bens imóveis pelos Ministérios da Aeronáutica, Exército e Marinha, sobre a aplicação do produto da
operação e dá outras providências". Relator: Deputado Jair
Bolsonaro. Parecer: contrário. Vista: Deputado Pedro Pavão.
Devolvida a vista sem manifestação escrita. Em votação. Adiada a votação. 10) Projeto de Lei n9 3.430/92 - do Sr. Odelmo
Leão - que "acrescenta parágrafos ao art. 49 da Lei n9 5.889,
de 8 de junho de 1973, instituindo o contrato familiar de
trabalho". Relator: Deputado Edmundo Galdino. Parecer:
contrário. Vista: Deputado Zaire Rezende. Devolvida a vista
concordando com o Relator. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 11) Projeto de Lei n 9 3.666/93
- do Sr. Valdir Colatto - que "revoga o inciso IV do art.
99 da Lei n 9 8.429, de 2 de junho de 1992, que "dispõe sobre
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências." Relator: Deputado Zaire
Rezende. Parecer: contrário. Na ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado Paulo Rocha para fazer a leitura
do parecer. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecer
do Relator. 12) Projeto de Lei n 9 3.737/93 - do Sr. Augusto
Carvalho - que "dispõe sobre a eleição direta do Diretor
de Administração do Banco Central do Brasil, pelos próprios
funcionários, e dá outras providências". Relator: Deputado
Oswaldo Reis. Parecer: contrário ao Projeto e à emenda
apreentada na Comissão. Em votação: concedida a vista à
Deputada Maria Laura. 13) Projeto de Lei n 9 3.962/93 do Sr. Laíre Rosado - que "concede aos servidores públicos
opção de apresentar Declaração do Imposto de Renda, nas
condições que determina". Relator: Deputado Nilson Gibson.
Parecer: contrário. Em votação: Aprovado, unanimemente,
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o parecer do Relator. C) Pauta n 9 19/93: 1) Projeto de Lei
n9 3.290/89 - do Sr. Aécio de Borba - que "dispõe sobre
o exercício da profissão de Treinador Desportivo e dá outras
providências". Relator: Deputado Waldomiro Fioravante. Parecer: favorável, com substitutivo, ao projeto e às duas emendas oferecidas pelo Relator na Comissão de Educação. Em
votação: aprovado, unanimemente, parecer do Relator. 2)
Projeto de Lei Complementar n9 002/91 - da Sr~ Raquel
Cândido - (PLC n9 66/91, apensado, - que "dispõe sobre
aposentadoria especial e adicional de insalubridade para os
servidores da Sucam". Relator: Deputado Mário de Oliveira.
Parecer: contrário ao Projeto e ao PLC n 9 66/91, apensado.
Na ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado
Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer. Em votaçâo:
Aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 3) Projeto
de Lei n9 3.867/93 - do Poder Executivo (MSG n 9 284/93)
- que "autoriza a reversão ao Município de Encantado, Estado do Rio Grande do Sul, do imóvel que menciona". Relator:
avel. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecét do
Relator. 4) Projeto de Lei n9 407/91-do Sr. Jurandyr Paixão
- que "acrescenta dispositivo à Lei n 9 2.604, de 17 de setembro de 1955, que regula o exercício da enfermagem profissional". Relator: Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável.
Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator.
5) Projeto de Lei n9 423/91 - do Sr. José Carlos Coutinho
-que "dispõe sobre a incorporação à aposentadoria do abono
de permanência em serviço". Relator: Deputado Mário de
Oliveira. Parecer: contrário. Na ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado Paulo Rocha para fazer a leitura
do parecer. Em votação: aprovado, unanimemente, o·parecer
do Relator. 6) Projeto de Lei n9 1.751191 - do Sr. Hugo
Biêhl - que "dispõe sobre a remuneração dos profissionais
diplomados pelas escola agrícolas federais de nível médio e
determina outras providências". Relator: Deputado Waldomiro Fioravante. Parecer: favorável, com emenda, ao Projeto
e à emenda apresentada na Comissão. Em votação: aprovado,
unanimemente, o parecer do Relator. 7) Projeto de Lei n9
3.557/93 - dos Srs. Cyro Garcia e Ernesto Gradella - que
"dispõe sobre a fiscalização e a gestão das empresas estatais".
Relator: Deputado Edmar Moreira. Parecer: contrário. Vista:
Deputado Chico Amaral. Devolvida a vista sem manifestação
escrita. Em votação: adiada a votação. D) Pauta n9 20/93:
1) Projeto de Lei Complementar n 9 62/91- do Poder Executivo (MSG n9 458/91) - (PL n 9' 63/91 e 92/91, apensados)
- que "dá nova redação ao art. 19 da Lei Complementar
n 9 68, de 13 de junho de 1991, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA". Relator: Deputado Edson Menezes Silva. Parecer: favorável, com substitutivo, ao
Projeto de Lei Complementar n9 62/91 e aos PLC n9 ' 63/91
e 92/91, apensados. Em votação: aprovado, unanimemente,
o parecer do Relator. 2) Projeto de Lei n9 5.884/90 - do
Poder Executivo (MSG n9 785/90) - que "extingue o registro
de profissões e de empresas de trabalho temporário junto
ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social,-e dá outras
providências". Relator. Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável, com substitutivo. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator.. 3) Projeto de Lei n 9 4.999/90
- do Senado Federal- (PLS n 9 320/85) - (PL n9 3.044/89,
apensado) - que "dispõe sobre concessão do adicional de
insalubridade aos trabalhadores da categoria dos aeroviários,
nas funções que especifica. Relator: Deputado Paulo Rocha.
Parecer: favorável, com substitutivo, ao Projeto de ao PL

Outubro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

n9 3.044/89, apensado. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 4) Projeto de Lei n° 4.622/90 do Sr. Adroaldo Streck - que "proíbe a acumulação de proventos, pensões e salários e dá outras providências". Relator:
Deputado Jabes Ribeiro. Parecer: contrário. Em votação:
aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 5) Projeto
de Lei n 9 5.205/90 - do Sr. Haroldo Lima - que "acrescenta
parágrafo ao art. 482 da CLT, que trata da rescisão do contrato
de trabalho por justa causa". Relator: Deputado Jabes Ribeiro. Parecer: favorável. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 6) Projeto de Lei n9 5.389/90 do Sr. Victor Faccioni - que "dispõe sobre a fixação do
valor das anuidades., taxas e multas devidas às entidades de
fiscalização do exercl:cio profissional". Relator: Deputado Edmundo Galdino. Parecer: favorável, com substitutivo. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. O
Deputado Paulo Paim passou a presidência ao Deputado Paulo Rocha para defender seu pedido de vista. 7) Projeto de
Lei n9 42-A/91 - do Sr Antônio Carlos Mendes Thame que "estabelece o direito de recusa ao trabalho quando houver
risco grave e iminente". Relator: Deputado Pedro Pavão.
Parecer: contrário. Vista: Deputado Paulo Paim (avocado).
Devolvida a vista discordando do Relator. Em votação: aprovado, contra o voto em separado do Deputado Pedro Pavão,
primitivo Relator, o parecer vencedor, favorável, do Deputado Paulo Paim. O Deputado Paulo Paim retomou a presidência, dando prosseguimento aos trabalhos. 8) Projeto de
Lei n9 411/91 - do Sr. Victor Faccioni - (PL n9S 1.768/91
e 2.821/92, apensados) - que "veda requisitos de idade, sexo,
cor ou estado civil para a investidura em cargo ou emprego
público". Relator: Deputado Jabes Ribeiro. Parecer: favorável, com três emendas, ao Projeto de Lei n 9 411/91; e contrário
aos PL nl" 1.768/91 e 2.821/92, apensados. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 9) Projeto de
Lei n9 474/91 - do Sr. Jurandyr Paixão - que "acrescenta
dispositivo ao art. 531 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Relator: Deputado Jaques Wagner. Parecer: contrário. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 10)
Projeto' de Lei n 9 1.385/91 - do Sr. Valter Pereira - que
altera o art. 79 da Lei n° 8.162, de 8 de janeiro de 1991,
que "dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, proventos e demais retribuições dos servidores civis e a fixação dos
soldos dos militares do Poder Executivo, na Administração
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências".
Relator. Deputado Jaques Wagner. Parecer: favorável, com
emenda. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer
do Relator: 11) Projeto de Lei n 9 1.483/91 - do Sr. Jackson
Pereira - que "fixa piso salarial para o jornalista profissional
e a respectiva indexação". Relator: Deputado Paulo Rocha.
Parecer: favorável, com substitutivo. Em votação: aprovado,
unanimemente, o parecer do Relator. O Deputado Paulo Paim
passou a presidência ao Deputado Paulo Rocha para defender
seu pedido de vista. 12) Projeto de Lei n 9 1.743/91 - do
Sr. Tuga Angerami - (PL n 9 2.791192, apensado) - que
"concede adicional de periculosidade aos motoristas profissionais". Relator: Deputado Edmundo Galdino. Parecer: contrário ao Projeto de Lei n9 1.743/91 e favorável ao PLn9 2.791/92,
apensado. Vista: Deputado Paulo Paim (avocado). Devolvida
a vista discordando do Relator. Em votação: aprovado, contra
o voto em separado do Deputado Edmundo Galdino, primitivo Reiator, o parecer vencedor, favorável ao Projeto de
Lei n 9 1.743/91 e contrário ao PL n 9 2.791/92, apensado, do
Deputado Paulo Paim. O Deputado Paulo Paim retomou a
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presidência dando prosseguimento à votação. 13) Projeto de
Lei n9 1.804/91- do Sr. Hélio Rosas - que "concede adicional de periculosidade aos trabalhadores que especifica e dá
outras providencias". Relator: Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 14) Projeto de Lei n 9 2.471/91- do Sr. Paulo
Ramos - que "dispõe sobre a denominação de bens públicos
egime democrático". Relator: Deputado Jabes Ribeiro. Parecer: contrário. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 15) Projeto de Lei n9 2.834-A/92 - do Sr.
Eliel Rodrigues - que "altera o inciso b do art. 32 da Lei
n 9 2.370, de 9 de dezembro de 1954, estendendo o benefício
de amparo do Estado a praças acidentados, independentemente do tempo de serviço". Relator: Deputado Jair Bolsonaro. Parecer: contrário. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 16) Projeto de Lei n9 2.838/92
- do Sr. Virmondes Cruvinel (PL n 9 4.027/93, apensado)
- que "estebelece critérios de reajustes de tarifas de serviços
públicos, concedidos ou explorados diretamente pelo Poder
Público e dá outras providências". Relator: Deputado Zaire
Rezende. Parecer: contrário ao Projeto de Lei n 9 2.838/92,
e favorável, com substitutivo, ao PL n9 4.027/93, apensado.
Na ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado
Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer. Em votação:
aprovado o parecer do Relator, contra o voto do Deputado
Ernesto Gradella. 17) Projeto de Lei n9 3.898/93 - do Sr.
Edésio Frias - (PL n 9 3.914/93, apensado) - que "dispõe
sobre a homologação do distrato contratual, no àmbito do .
Direito do Trabalho, e os seus efeitos". Relator: Deputado
Carlos Alberto Campista. Parecer: favorável ao Projeto e
pelo arquivamento do PL n9 3.914/93, apensado. Em votação:
aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 18) Projeto
de Lei n9 3.922/93 - do Sr. Florestan Fernandes - que "institui regime especial de trabalho para jovens e adultos, assegurando-lhes o acesso de permanência na educação básica do
Sistema Nacional de Educação". Relator: Deputado Jaques
Wagner. Parecer: favorável. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. O Deputado Paulo Paim passou
a presidência dos trabalhos ao Deputado Paulo Rocha para
defender seu parecer. 19) Projeto de Lei n 9 3.999/93 - do
Sr. Nelson Marquezelli - que "dispõe sobre a aposentadoria
por tempo de serviço de professores em efetivo exercício de
magistério". Relator: Deputado Paulo Paim (avocado). Parecer: favorável. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. O Deputado Paulo Paim retomou a presidência
da reunião. 20) Projeto de Lei n 9 1.339/91- QO Sr. Fernando
Carrion - (PL n 9 3.701193, apensado) -que "concede adicional de insalubridade aos carteiros da Empresa de Correios
e Telégrafos". Relator: Deputado Nilson Gibson. Parecer:
favorável, com substitutivo, ao Projeto e contrário ao PL
n 9 3.701193, apensado. Vista: Deputado Ernesto Gradella.
Devolvida a vista concordando com o Relator. Em votação:
aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 21) Projeto
de Lei n9 3.746/93 - do Tribunal Superior do Trabalho que "cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região e dá outras providências". Relator: Deputado
Chico Amaral. Parecer: favorável, com emenda. Em votação:
aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 22) Projeto
de Lei n 9 3.750/93 - do Sr. José Fortunati - que "dispõe
sobre medidas disciplinares no local de trabalho". Relator:
Deputado Edmar Moreira. Parecer: contrário. Vista: Deputado Ernesto Gradella. Devolvida a vista discordando do Relator: Na ausência do Relator, o Presidente designou o Depu-
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---------------------------------------tado Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer. Em votação:
aprovado, contra o voto em separado do Deputado Edmar
Moreira, primitivo Relator, o parecer vencedor, favorável,
do Deputado Ernesto Gradella. 23) Projeto de Lei n° 3.752/93
- do Sr. José Fortunati - (PL n9 3.753/93; apensado) que "dispõe sobre a realização de inspeções pessoais nos trabalhadores". Relator: Deputado Edmar Moreira. Parecer: contrário ao Projeto e ao PL n 9 3.753/93, apensado. Vista: Deputado Ernesto Gradella. Devolvida a vista discordando do Relator. Na ausência do Relator, o Presidente designou o Deputado Paulo Rocha para fazer a leitura do parecer. Em votação:
Aprovado, contra o voto em separado do Deputado Edmar
Moreira, primitivo Relator, o parecer vencedor, favorável
ao Projeto e ao PL nV 3.753/93, apensado, do Deputado Ernesto Gradella. Encerramento: Concluída a votação e nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 13 horas
e 20 minutos. Para constar, eu Talita Yeda de Almeida, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
,s~rá. assinada pelo Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NAS CONCESSÕES DE BENEFícIOS
PREVIDENCIÁRIOS
8~ Reunião, realizada em
28 de setembro de 1993
Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte e oito de
setembro de um mil novecentos e noventa e três, no Plenário
número treze do Anexo II da Câmara dos Deputados, em
Brasília, Distrito Federal, sob a Presidência do Deputado Paulo Novaes, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar irregularidades nas concessões de Benefícios Previdenciários, para tratar de assuntos internos. Estiveram presentes os Deputados Paulo Novaes, Presidente; Cidinha Campos, Relatora; Agostinho Valente, Moroni Torgan,
membros titulares; Wilson Müller, Eraldo Trindade, Fábio
Raunheitti, Nilton Baiano, membros suplentes. Déixaram de
comparecer os Senhores Deputados Armando Costa, Roberto
Jefferson, Arolde de Oliveira, Chafic Farhat, Francisco Silva,
Olavo Calheiros, Maviael Cavalcanti, Paes Landim e Ronivon
Santiago. II - Expediente - O Senhor Presidente deu conhecimento ao Plenário que foram expedidos os seguintes Ofícios:
ofício ao 19 Subprocurador da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, considerando temerárias as afirmações contidas em
expediente por ele endereçado a esta CPI; ao DESIPE, solicitando informações sobre o condenado Dalvênio Torres Motta;
ao INI e ao IFP, requisitando folha penal de Dalvênio Torres
Motta, Moisés Cohen e Eliane de Souza Alfradique; ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando movimentação
bancária de pessoas físicas e dados sobre transferências bancárias feitas com base na Carta Circular n 9 05/69; ao Diretor
do DPF, requisitando informações sobre o cidadão José Pereira da Silva; ao Secretário da Receita Federal em requisitando
declarações de reda de pessoas físicas; à Dra. Célia Regina
Souza Delgado, convocando-a para prestar depoimento neste
órgão Técnico; ao Procurador-Geral da República, comunicando a convocação da Dra. Célia Delgado; ao Presidente
do TJRJ e ao Corregedor Geral, apresentando e credenciando
o servidor Woltair Simei Lopes para representar a CPI junto
àquela Corte; ao Dr. Pedro Diniz Pereira, convocando-o para
prestar depoimento nesta CPI; ao Presidente do TJRJ dando
ciência da convocação do Dr. Pedro Diniz Pereira; à TELERJ

requisitando contas telefônicas de pessoas físicas cujo sigilo
foi quebrado por esta Comissão; à OAB, Seção RJ, requisitando informações sobre o Sr. José Pereira da Silva; ao Presidente do Tribunal de Contas da União, requisitando informações sobre Tomada de Contas instauradas contra o Dr. José
Arnaldo Rossi, ex-Presidente do INSS; ao Dr. Alexandre
José Adriano, convocando-o para prestar depoimento; ao Presidente da Câmara dos Deputados, solicitando autoriíação
de despesas de vi,agem dos Drs. Alexandre José Adriano,
Pedro Diniz Pereira e Raimundo Linhares de Araújo; ao Corregedor da Justiça do TJRJ, requisitando documentos e informações; à Delegacia de Búzios - RJ, encaminhando ofício
de convocação do Dr. Pedro Diniz Pereira. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente comunicou o recebimento dos
seguintes expedientes: Cópia da "Argüição de Suspeição"
subscrita pelo Deputado Roberto Jefferson e dirigida ao Exm 9
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados; Ofício, do Procurador-Geral da República, designando o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho para acompanhar os trabalhos da
Comissão; do Deputado Fábio Raunheitti, credenciando servidores; do Juiz Fernando Lfcini9, formulando agradeci;nentos e encaminhando cópia de, Mandadq de Segurança. 111
- Ordem do Dia - O Senhor Presidente, em seguida, comunicou ao Plenário a presença da Doutora Célia Regina Souza
Delgado, Procuradora da República e ex-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, a quem
convidou para tomar assento à Mesa eprestaJ; o compromisso
legal. A depoente, logo após, fez sua exposição e foi interpelada pelos Deputados Moroni Torgan, Agostinho Valente e
Cidinha Campos, Relatora. No decorrer do depoimento da
Doutora Célia Regina,Delgado,o Senh,orPresidente, instado
pelo Deputado Fáb,io Raunheitti, suspendeu a reunião às dezessete horas e cinqüenta minutos, a fim de que os parlamentares presentes comparecessem ao plenário da Câmara dos
Deputados, para participarem de processo de votação. A reunião foi reaberta às dezoito horas e vinte minutos, tendo pros~
seguimento. Após agradecer a presença da depoente, o Senhór
Presidente, verificando a existência de quorum regimental
e tendo sido distribuída a Ata da Reunião anterior, dispensou
sua leitura e a colocou em discussão. Não havendo quem
quisesse discuti-la, foi submetida a votos e aprovada. IV Encerramento - Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezoitos horas e quarenta e cinco
minutos, antes convocando outra para o próximo cinco de
outubro, às quatorze horas e trinta minutos, para ouvir o
depoimento dos Senhores Raimundo Linhares de Araújo e
Alexandre José Adriano, ex-tesoureiro e ex-procurador da
Agência do INSS em Nova Iguaçu - RJ, respectivamente.
O depoimento, as inquirições, os debates e o processo de
votação foram gravados e, depois de traduzidos, terão as respectivas notas taquigráficas anexadas aos autos do presente
inquérito. E, para constar, eu, Ana Clara Fonseca Serejo,
Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida, discutida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e remetida
,à publicação no Diário do Congresso Nacional.
9~ Reunião, realizada em 5 de outubro de 1993
Às quinze horas e dez minutos do dia cinco de outubro
de um mil novecentos e noventa e três, no Plenário número
doze do Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília,
Distrito Federal, sob a Presidência do Deputado Paulo Novaes, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, desti-
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nada a investigar irregularidades nas concessões de Benefícios
Previdenciários, para ouvir o depoimento dos Senhores Raimundo Linhares de Araújo e Alexandre José Adriano, ex-Procurador e ex-Chefe do Setor Financeiro do INSS em Nova
Iguaçu - RJ, respectivamente. Estiveram presentes os Depufados Paulo Novaes, Presidente; Cidinha Campos, Relatora;
Arolde de Oliveira, Francisco Silva, Moroni Torgan, Mavial
Cavalcanti, Roberto Jefferson, Ronivon Santiago, membros
titulares; Eraldo Trindade, Fábio Raunheitti, membros suplentes; Paulo Ramos e Carlós Benevides, presenças eventuais. Deixaram de comparecer os Senhores Deputados Agostinho Valente, Arinando Costa, Chafic Farhat, Olavo Calheiros e Paes Landim. 11 - Expediente - à Senhor Presidente
deu conhecimento ao Plenário que foram Expedidos os seguintes Ofícios: ao Presidente da Telebrasília, requisitando registros de ligações telefônicas; ao Secretário de Polícia Civil do
Rio de Janeiro formulando encômios a servidores; ao Presidente da TELERJ, estipulando prazo para atendimento de
solicitação; ao Secretário da Receita Federal, solicitando urgência'na remessa de informações; ao Banco Central do Brasil,
fixando'prazo para atendimento de ofício; ao Ministério da
Fazenda, solicitando servidores; ao Presidente da Telebrasilia
fornecendo informações; ao Presidente da TELESP, comunicando dados; ao Presidente da Câmara dos Deputados, solicitando autorização de despesas de viagem; ao Desembargador
Moledo Sartori solicitando informações; ao Superintendente
do INSS solicitando dados de servidor. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente comunicou o recebimento dos seguintes expedientes: Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados; encaminhando"Argüição de Suspeição" subscrita pelo
Deputado Roberto Jefferson. 111 -"Ordem do Dia - O Senhor Presidente,
seguida, cómunicou ao Plenário a presença do Senhor Raimundo Linhares de Araújo, ex-Procurador do INSS em Nova Iguaçu, a quem convidou para tomar
assento à Mesa e prestar o compromisso legal. O depoente,
logo após, fez suaexposição e foi interpelado pelos Deputados
Cidinha Campos, Relatora; Francisco Silva, Fábio Raunheitti,
Eraldo Trindade, Paulo Ramos e Roberto Jeferson. Após
agradecer a presença da depoente, o Senhor Presidente, comunicou ao Plenário a presença do Senhor Alexandre Jose Adriano, ex-Chefe do Setor Financeiro do INSS em Nova Iguaçu,
a quem convidou para tomar assento à Mesa e prestar o compromisso legal. O depoente, logo após, declinou da oportunidade que lhe foi oferecida para fazer sua exposição, colocando-se à disposição dos membros da Comissão, sendo interpelado pelos Deputados Cidinha Campos, Relatora; Francisco
Silva, Moroni Torgan Fábio Raunheitti, Paulo Novaes e Paulo
Ramos. IV - Encerramento - Nada mais havendo a tratar
o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e
dez minutos, antes convocando outra para o próximo dia dezenove de outubro, às quatorze horas e trinta minutos, para
tratar de assuntos internos, em caráter reservado. O Senhor
Presidente aproveitou ainda para convidar o Deputado Roberto Jefferson para fazer-se presente nessa reunião, quando
será debatida a "Argüição de Suspeição" por ele subscrita
e referente à Deputada Cidinha Campos, estendendo o mesmo
convite ao Deputado Fábio Raunheitti. O depoimento, as
inquirições e os debates foram gravados e, depois de traduzir,
terão as respectivas notas taquigráficas anexadas aos autos
do presente inquérito. E, para constar, eu, Ana Clara Fonseca
Serejo, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Senb,.or Presidente e remetida à publicação ao Diário do Congre,sso Nacional.
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DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
EDEREDAÇÃO

O Deputado JOSÉ DUTRA, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte
Distribuição n~ 35/93
Em 13-10-93
Ao Sr. ANTÓNIO DOS SANTOS:
Projeto de Lei n~ 3.928-A/93 - do Sr. Edson Menezes
Silva - que "Institui a indenização de clientela para empregados vendedores, viajantes e pracistas".
Ao Sr. ARY KARA JOSÉ:
Projeto de Lei n° 2.298-A/91- do Sr. Luiz Carlos Santos
- que "Altera o art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho, permitindo incorporar ao aviso prévio reajuste salarial
coletivo concedido no seu curso".
(Apenso o Projeto de Lei n 9 3.018/92)
Ao Sr. EDÉSIO PASSOS:
Projeto de Lei no 3.991-A/89 - da Sr' Rita Camata que "Acrescenta parágrafo 3° ao art. 791 da Consolidação
das Leis do Trabalho".
Ao Sr. JOFRAN FREJAT:
Projeto de Lei n9 1.371-A/91 - do Sr. Geraldo Alckmin
.Filho - que "Veda a concessão de financiamento a servidores
e funcionários públicos para aquisição de bens particulares".
Ao Sr. JOSÉ DIRCEU:
Projeto de Lei n 9 3.895-A/93 - do Sr. Edson Menezes
Silva - que "Altera o art. 73 da CLT, mudando o valor
do adicional noturno".
Ao Sr. JOSÉ MARIA EYMAEL:
Projeto de Lei no 4.166/93 - do Sr. Luiz Máximo que "Acrescenta parágrafo único ao art. 593 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo
Civil" .
Ao Sr. LUIZ MÁXIMO:
Projeto de Lei no 1.807-B/91 - do Sr. Jackson Pereira
- que "Dispõe sobre a criação do Programa Empresarial
de Alfabetização de Adultos e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei no 3.438/92)
Ao Sr. MAURICI MARIANO:
Projeto de Lei no 2.573-A/92 - do Sr. Luiz Carlos Santos
- que "Acrescenta § 50 ao art. 13 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, dispondo sobre o valor probatório das
anotações apostas pelo empregador na Carteira de Trabalho
e Previdência Social".
Ao Sr. MAURÍCIO NAJAR:
Projeto de Lei no 1.256-A/91 - do Sr. Osmânio Pereira
- que "Dispõe sobre a profissão de Técnico em Nutrição
e Dietética e dá outras providências".
Ao Sr. MENDES BOTELHO:
Projeto de Lei no 6. 110-A/90 - dos Srs. Sigmaringa Seixas
e Nelton Friedrich - que "Dispõe sobre participação em
conselhos e assemelhados e determina outras providências".
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Ao SI. MESSIAS GÓIS:
Projeto de Lei n9 1.264-B/91-do Poder Executivo (Mensagem nQ296/91) - que "Autoriza a reversão ao Município
de Aragarças, Estado de Goiás, do terreno que menciona".
. Projeto de Lei nQ 2.499-A/92 -do Poder Executivo (Mensagem nQ46/92) - que "Autoriza a reversão, ao Município
de AléIrt Paraíba, Estado de Minas Gerais, do imóvel que
menciona".
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Distribuição n Q 31193
Em 13-10-93
Ao Deputado FRANCISCO DORNELLES
Projeto de Lei n9 4.900-A/90 - do Senado Federal (PLS
nQ 175/89) - que "Dispõe sobre o salário-educação, previsto
no parágrafo 59 do artigo 212 da Constituição e dá outras
providências" .

Ao SI. NESTOR DUARTE:
Projeto de Lei nQ4.180/93 - do Sr. Max Rosenmann
- que "Dispõe sobre a denominação de municípios".
Ao Sr. NEY LOPES:'
Projeto de Lei nQ234-A/91 - do Sr. Inocêncio Oliveira
- que "Estabelece obrigatoriedade de publicação dos nomes
dos funcionários públicos civis nomeados ou demitidos pelos
órgãos de administração pública, federal, estadual ou municipal" .

Ao Deputado JOSÉ ANÍBAL:
Projeto de Lei nQ 3.574-A/93 - do Tribunal Superior
do Trabalho - que "Cria cargos do Grupo Processamento
de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região e dá outras
providências" .
Sala da Comissão, 13 de outubro de 1993. - Maria Linda
Magalhães, Secretária.

Ao SI. NILSON GIBSON:
Projeto de Lei nQ408-A/91 - do Sr. Jurandyr Paixão
- que "Acrescenta parágrafo ao art. 846 da Consolidação
das Leis do Trabalho".
Ao Sr. PAES LANDIM:

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Distribuição n~ 14/93
O Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Deputado IBSEN PINHEIRO, distribuiu, nesta data as
seguintes matérias:
Ao Senhor Deputado FRANCISCO DIÓGENES
Mensagem n9 449/93 - que "submete à consideração
do Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação
Turística, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Costa Rica, em Brasília, em 31 de maio de 1993".
Autor: PODER EXECUTIVO
Ao Senhor Deputado SARNEY FILHO
Mensagem nQ 582/93 - que "submete à consideração
do Congresso Nacional o texto do Protocolo de Reforma da
Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo
de Manágua), firmado em Manágua, em junho de 1993, por
ocasião do XIX Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA".
Autor: PODER EXECUTIVO
Ao Senhor Deputado PAUDERNEY AVELINO
Requerimento S/NQ/93 - que "requer a manifestação de
louvor da Câmara dos Deputados pela passagem do cinqüentenário do Levante do Gueto de Varsóvia".
Autor: Deputado FÁBIO FELDMANN
Sala da Comissão, 13 de outubro de 1993. - Andréa
Maura Versiani de Miranda, Secretária.

Projeto de Lei n° 333-A - do SI. Inocêncio Oliveira
- que"Altera o art. 391 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Ao SI. PRISCO VIANA:
Projeto de Lei nQ 4.167/93 - do Sr. Luiz Máximo que "Dispõe sobre a inserção do nome de Deputado ou Senador em publicação de leis, no caso que especifica".
Ao SI. ROBERTO ROLLEMBERG:
Projeto de Lei n9 2. 183-A/91 - do SI. Ernesto Gradella
- que "Institui aumento salarial de emergência".
(Apensos os Projetos de Lei n~ 2.786/92 e 3.553/93)
Sala da Comissão, 13 de outubro de 1993. - Luiz Henrique Cascelli de Azevedo, Secretário.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
A Deputada ÂNGELA AMIN, Presidente da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, fez a seguinte
Distribuição nQ18/93
Em 7-10-93
Ao Deputado FLÁVIO ARNS:
Projeto de Lei nQ3.515/89 - do SI. Maurílio Ferreira
Lima - que "Regula o exercício da profissão de designer".
Ao Deputado FLORESTAN FERNANDES:
Projeto de Lei nQ 4.190/93 - da Sr~ Roseana Sarney
- que "Dispõe sobre benefícios fiscais em operações de caráter cultural ou artístico".
Sala da Comissão, 7 de outubro de 1993. - Célia Maria
de Oliveira, Secretária.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRmUTAçÃO
O Deputado JACK'sON PEREIRA, Presidente em exercício da Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
O Deputado MAURÍLIO FERREIRA LIMA, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, fez a seguinte
Distribuição n Q 22/93
Em 11-10-93
Ao Deputado JOFRAN FREJAT:
Projeto de Lei nQ3.977/93 - do SI. Gilvam Borges que "altera a denominação da categoria funcional de Auxiliar
de Enfermagem, Código NM-l001, integrante do Plano de
Classificação de Cargos instituído pela Lei nQ 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e dá outras providências".
Sala da Comissão, 11 de outubro de 1993. - Míriam
Maria Bragança Santos, Secretária.
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REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

A Deputada ÂNGELA AMIN, Preside~te da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, fez a segumte
Redistribuição n~ 4/93
Em 7-10-93
À Deputada ÂNGELA AMIN (Avocado)
Projeto de Lei n° 3.803/89 - Do. Senado Feder~l (P!-S
no 110/89) - que "dispõe sobre o depósIto legal de pubhcaçoes
na Biblioteca Nacional e dá outras providências".
Ao Deputado AÉCIO DE BORBA
.
Projeto de Lei no 2.442/91 - do Sr. Carlos Cardmal que "altera a Lei no 5.9~8, de, 14 de deze~b~o ~e ,~973, que
regula os direitos autoraIS e da outras provIdencias, "
.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 1993. - Ceha Maria
de Oliveira, Secretária.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
O Deputado PAULO PAIM, Presidente da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte

Redistribuição n~ 14/93
Em 13-10-93
Ao Deputado AVENIR ROSA
Projeto de Lei n° 1.006/91 - do Sr. Paulo. Ra~os que "dispõe sobre proibição de expor a foto preSIdencial em
todos os órgãos da administração pública".
Ao Deputado CARLOS ALBERTO CAMPISTA
Proposta de Fiscalização e Controle no 2/91 - ?a Sr·
Maria Laura - que "solicita encaminhamento de pedI~o de
inspeção ao Tribunal Regional Federal - TRF, na CIda~e
do Rio de Janeiro, a fim de verificar a legalidade da denúncIa
publicada no Jornal do Brasil- JB, de 27 de fevereiro de
1991".
Projeto de Lei no 685/91 - do Sr. Paulo Ramos - que
"dispõe sobre declaração de bens dos membros do Poder
Executivo".
Ao Deputado HEITOR FRANCO
Projeto de Lei no 4.484-A/89 - do Sr. Sólon Borges
dos Reis - que "acrescenta § 30 ao art. 322 da Consolidação
das Leis do Trabalho".
Projeto de Lei no 864/91 - do Sr. Mendes Botelho que "dispõe sobre direitos e vantagens dos servidores públicos
que operam com raios X ou substâncias radioativas". .
Projeto de Lei no 1.303/91- do Sr. José Carlos Coutmho
- que "dá nova redação ao art. 499 da Consolidação das
Leis do Trabalho".
Ao Deputado JAQUES WAGNER
Projeto de Lei no 1.716/91 - do Sr. Osvaldo ~end~r
- que "acrescenta parágrafo ao art. 477 da Consohdaçao
das Leis do Trabalho".
Ao Deputado JOÃO NATAL
Projeto de Lei no 1.128/91 - do Sr. Augusto Carvalho
- que "dispõe sobre a centralização do pagamento do pessoal
da administração federal em bancos oficiais e a centralização
dos negócios bancários das empresas do setor produtivo estatal
no Banco do Brasil S/A".
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Projeto de Lei no 1.368/91 - do Sr. Jackson Pereira que "determina a alienaçiio de bens imóveis de propriedade
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - D~
NOCS, destinados a residência de seus servidores, através
de linha de crédito especial aberto pela CEF - Caixa Econômica Federal".
Ao Deputado JOÃO PAULO
Projeto de Lei no 3.372/92 - do Sr. Luiz Carlos Santos
- que "altera a redação do § 20 do art. 457 da CLT, que
dispõe sobre diárias de viagem".
Projeto de Lei no 3.907/93 - do Senado Federal- que
"dispõe sobre a participação dos empregados na direção das
sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas
à União".
Ao Deputado JOSÉ CICOTE
Proposta de Fiscalização e Controle no 87/93 - da Sr;
Lúcia Choinacki e outros - que "solicita que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público realize a
fiscalização e controle dos atos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, relativos a processo
de licitação para contrato de obras públicas e de aquisição
de imóveis e outros atos que especifica".
Ao Deputado LUIZ MOREIRA
Projeto de Lei no 1.252/91 - do Sr. Pedro Pavão que "regulamenta o exercício da profissão de citotécnico e
dá outras providências".
À Deputada MARIA LAURA
Projeto de Lei no 3.034/92 - do Sr. Sólon Borges dos
Reis - que "regulamenta a profissão de escritor e dá outras
providências" .
Ao Deputado MENDES BOTELHO
Projet? de Lei no 54/87 - do Sr. Sólon Bo~g~s dos Reis
- que "dIspõe que, no caso de obras em predlO onde se
instalará órgão público, o respectivo dirigente poderá exercer
acompanhamento e fiscalização".
Ao Deputado MUNHOZ DA ROCHA
Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de no
2.532-A/89 - do Sr.Koyu Iha - que ~'dá nova redação
ao art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Projeto de Lei no 5.965/90 - do Senado Fed~r~l (P~S
no 361/89) - que "define como crime contra a admImstraçao
pública os atos que menciona e dá outras providências".
Ao Deputado OSVALDO REIS
. .
Projeto de Lei no 2.881/92 - do Sr. Jabes ~Ibe~ro que "inclui parágrafo único ao art. 400 da Consohdaçao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto no 5.452, de 1° d~
maio de 1943, para criar incentivo fiscal e dá outras proVIdências".
Ao Deputado PAULO ROCHA
.
Projeto de Lei no 1.363/88 - do Sr. Carlos Cardmal que "dispõe sobre a Qbrigatonedade de ser designado :epr~
sentante do Sindicato dos Aeronautas para acompanhar mqueritos destinados a apurar causas de acidentes com aeron.aves".
Ao Deputado SÉRGIO BARCELLOS
.
Projeto de Lei no 2.149/91 - do Sr. Avemr Rosa que "regulamenta a profissão de camelô".
Projeto de Lei no 3.046/92 - do Sr. Nelson ~or~o.
que "dispõe sobre a contratação de serviços de energia eletnca
por parte das concessionárias estaduais".
Ao Deputado WALDOMIRO flORAVANTE
Projeto de Lei no 1.625-A/91 - do Sr. Raul Pont que
"exclui a CompalJ.hia Petroquímica do Sul- COPESUL, da
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abrangência d~ Lei n9 8.031, de 12 de abril de 1990, que
criou o Programa Nacional de Desestatização".
À Deputada WANDA REIS
Projeto de Lei n 9 195/91 - do Senado Federal (PLS
n9 5/90) - que "dispõe sobre progressão funcional na Carreira
do Magistério Superior e dá outras providências" .
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Projeto de Lei n9 4.715/90 - do Sr. Antônio Carlos Mendes Thame - que "fixa o salário profissional dos professores
e dá o.utras providências".
Sala da Comissão, 13 de outubro de 1993. - Talita Veda
de Almeida, Secretária.

....------------------MESA-------------------.
(Biênio 1993/94)
Presidente:
INOCÊNCIO DE OUVEIRA (PFL)

10 Vice-Presidente:
ADYLSON MOlTA (PDS)
0

2 Vice-Presidente:
FERNANDO LYRA (PDT)

Suplentes:

1° Secretário:
WIlSON CAMPOS (pMDB)
2° Secretário:
CARDOSO ALVES (PTB)
30 Secretário:
AÉCIO NEVES (PSDB)
40 Secretário:
B. Sá(PP)

EDMAR MOREIRA (PP)
FRANCISCO COELHO (PFL)
JOÃO TEIXEIRA (PL)
ALCIDES MODESTO (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
(pFlJPTBIPSCIPRS)

Germano Rigotto
João Almeida
João Henrique
João Thomé

Neuto do Conto
Roberto Valadão
Zaire Rezende

Líder: LUÍS EDUARDO
PARTIDO PROGRESSISTA REFORMADOR
Vice-Líderes:
PPR
Sarney Filho
Mauricio Calixto
Messias Góis
Nelson Morro
Nelson Trad
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Lima
Roberto Jefferson
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli
Arolde de Oliveira
Antonio Holanda
Antonio dos Santos
Átila Lins
Carlos Kayath
Efraim Morais
Eraldo Tinoco
Gastone Righ
Jesus Tajra
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Líder: JOSÉ LUIZ MAIA

Vice-Líderes:

Eraldo Trindade
Fernando Freire
Paulo Duarte
Victor Faccioni
Marcelo Romano
Basílio Vilani

Gerson Peres
Aécio Neves
Amaral Netto
José Lourenço
Roberto Campos
Armando Pinheiro
Jonival Lucas

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRÁ
PMDB

PSDB
Líder: JOSÉ SERRA

Líder: GENEBALDO CORREIA
Vice-Líderes:
Vice-Líderes:
Cid Carvalho
Chico Amaral
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima

José Luiz Clerot
José Maranhão
José Thomaz Nonô
Manoel Moreira
Maurilio Ferreira Lima

Sigmaringa Seixas
FlávioAms
Adroaldo Streck
Artur da Távola

Jabes Ribeiro
Sergio Gaudenzi
Geraldo Alckimin Filho
Luiz Máximo
Helvécio Castello

PARTIDO POPULAR

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

PP

PSB

Líder: SALATIEL CARVALHO

Líder: MIGUEL ARRAES

Vice-Líderes:
Valdenor Guedes
Pedro Valadares
Marcelo Luz
José Maria Eymael

AvenirRosa
Mário Chennont
José Linhares
Benedito Domingos

Vice-Líderes:
Luiz Piauhylino 00 vice)
Roberto França
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

PARTIDO DEMOCRÁTICO lRABALHISTA

PSD

PDT
Líder: ONAIREVES MOURA

Líder: LUIZ SALOMÃO
Vice-Líderes
Miro Teixeira (1 °Vice)
Wilson Müller
Mendonça Neto
Carlos Lupi

Giovanni Queiroz
Paulo Ramos
Benedito de Figueiredo
Edi Siliprandi

Vice-Líderes:
Édison Fidélis
Parágrafo 4°, art. 9° R.I.
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PARTIDO DO lRABALHADOR

PCdoB

PT

Líder: ALDO REBELO

Líder: VLADIMIR PALMEIRA
Vice-Líderes:
José Dirceu (1 ° Vice)
Jaques Wagner
Valdir Ganzer
Maria Laura

José Fortunati
Hélio Bicudo
Edésio Passos

PRN

Líder: JOSE CARLOS VASCONCELLOS
Vice-Líderes:
Odelmo Leão 00 Vice)
Elísio Curvo

PPS
PV

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO NACIONAL
,

Vice-Líderes:
Sérgio Miranda

Sidney de Miguel
Regina Gordilho

PRONA

PSTU

Ernesto Gradella
Maviael Cavalcanti
TonyGel

LIDERANÇA DO GOVERNO

PARTIDO LIBERAL
PL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO
Vice-lideres:
Jones Santos Neves
Getúlio Neiva
João Teixeira

Líder: ROBERTO FREIRE
Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar
Roseana Sarney
João Almeida

Raul Belém
Moroni Torgan

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO ~E AGRICULTURA
E POL TlCA RURAL
Presidente: Romel Anísio (PRN)
lO Vice-Presidente: (PRN) Augustinho Freitas (PTB)
2° Vice-Presidente: Fábio Meirelles (PDS)
3° Vice-Presidente: Joni Varisco (pMDB)
PMDB
Suplentes
Adelaide Neri
Antonio Barbara
Hilário Braun
Neuto de Conto
Roberto Rollemberg
Virmondes Cruvinel
5 vagas

Titulares
Dejandir Dalpasquale
Derval de Paiva
Freire Júnior
Hélio Rosas
Ivo Mainardi
João Thomé
Joni Varisco
José Belato
Moacir Micheletto
Odacir Klein
Valdir Colato

PT
Titulares
Adão Pretto
Luci Choinaki
Pedro Tonelli
Valdir Ganzer
PP
Titulares
Osvaldo Reis
Pedro Abrão
VadãoGomes

Titulares
Adauto Pereim
Francisco Coelho
Iberê Ferreim
Ivandro Cunha Lima (PMDB)
Jonas Pinheiro
Osvaldo Coelho
Paulo Romano
Ronaldo Caiado Waldir Guerm
Waldir Guerm

Suplentes
Antônio Ueno
Camilo Machado
Fátima Pelaes
Itsuo Takayama
Jorge Khoury
Lael Varella
Leur Lomanto
Osório Adriano
Pascoal Novaes

PPR
Titulares
Amo Magarinos
Avelino Costa
Fábio Meirelles
Leomar Quintanilha
Hugo BiehI
Osvaldo Bender
Vasco Furlan

PTB

Titulares
Augustinho Freitas
Etevalda Gmssi de Menezes
Roberto Torres

Suplentes
Nelson Marquezelli
Raquel Cândido
Wilson Cunha

Titulares
Romel Anísio
Tadashi Kuriki

Titular
Ribeiro Tavares

Suplente
1 vaga
PSB

Titular
Álvaro Ribeiro

Suplente
Sérgio Guerm
PC doB

Suplentes
Aécio de Borba
Carlos Azambuja
Daniel Silva
Roberto Balestm
Fetter Júnior
Maria Valadão
Paulo Mourão

PSDB

Suplentes
OdelmoLeão
OttoCunha
PL

Titular
Sérgio Miranda

Suplentes
AroldoGoes
Beraldo Boaventura
DércioKnop
Junot Abi-Ramia
Suplentes
Adroaldo Streck
Antonio Faleiros
Edmundo Galdino
Jabes Ribeiro

Suplente
1 vaga
PSD

Titular
Edison Fidelis

Suplente
Cleto Falcão
PSC

PDT

Titulares
Felipe Mendes (PPR)
Lazaro Barbosa (PMDB)
Mauro Sampaio
Wilson Moreira

Suplentes
Delcino Tavares
Pedro Valadares
Reditário Cassol

PRN
PFL

Titulares
Aldo Pinto
Giovanni Queiroz
Laerte Bastos
Luiz Girão

Suplentes
Alcides Modesto
José Cicote
Tilden Santiago
1 vaga

Titular
Luiz Dantas

Suplente
Antônio Holanda
PRS

Titular
José Aldo
Secretário: José Maria de Andmde Cordova
Ramal: 6978/6979/6981
Reunião: 4lg e 5lg feiras - 10:00
Sala 212 (Bloco das Lideranças)

Suplente
Israel Pinheiro

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TEC~OLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMATICA

Paulo Silva
Titulares
Irma Passoni
Lourival Freitas
ManOel Moreira (PMDB)
Tilden Santiago

Presidente: Maluly Netto (PFL) :
I° Vice-Presidente: Etevaldo ~ogueira (PFL)
2° Vice-Presidente: Pinheiro Lan~im (PMDB)
3° Vice-Presidente: Vivaldo Bar,?<>sa (pDT)

P~B

Suplentes
Florestan Fernandes
Geddel Vieira Lima (PMDB)
Luiz Gushiken
Ricardo Moraes
PP

Suplentes
Hélio Rosas
Ibsen Pinheiro
Ivandro Cunha Lima
João Almeida
João Henrique
José Augusto Curvo
Laire Rosado
Pedro Irujo
Zaire Rezende
2 Vagas

Titulares
Airton Sandoval
Aloísio Vasconcelos
Aluízío Alves
Domingos Juvenil
Eliel Rodrigues
Henrique Eduardo Alves
Laprovita Vieira
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
WalterNory

Luiz Pontes

PT

Titulares
Carlos Ro6erto Massa
Pinga-Fogo de Oliveira
Valdenor Guedes

Suplentes
Carlos Scarpelini
Francisco Silva
Sérgio Spada

PTB
Titulares
Luiz Moreira
Matheus Iensen
Paulo Heslander

Suplentes
Aldir Cabral
Gastone Righi
José Elias
PRN

PFL
Suplentes
Antonio dos Santos
César Bandeira
Eduardo Martins
Gilson Machado
Ivânio Guerra
Jerônimo Reis
José Reinaldo
Luciano Pizzatto
Ruben Bento

Titulares
Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Etevaldo Nogueira
Huberto Souto
José Jorge
Jose Mendonça Bezerra
Luiz Viana Neto
Maluly Neto
Werner Wanderer
PPR

Suplentes
Amo Magarinos
Carlos Virgílio
Celso Bernardi
Gerson Peres
Javis Gaidzinslti
Luciano de Castro
Telmo Kirst

Titulares
BetoMansur
Eraldo Trindade
José Teles
Paulo Duarte
Roberto Campos
Samir Tannus
Sandra Cavalcanti

Suplentes
Aroldo Cedraz
Tadashi Kuriki
PL

Titulares
Ribeiro Tavares
Valdemar Costa Neto

Suplentes
Flávio Rocha
Jones Santos Neves
PSB
Suplente
Uldurico Pinto

Titular
Ariosto Holanda
PCdoB

Suplente
Vadão Gomes (PP)

Titular
Flávio Derzi (PP)
PSD
Titular
Onaireves Moura

PDT
Titulares
BetoMansur
Edson Silva
Elio Dalla-Vecchia
Jo.sé Vic~nte Briz~
VIvaldo Babosa .

Titulares
Fausto Rocha
José Carlos Vasconcellos

Suplentes
Beth Azize
Cidinha Campos
Edi Siliprandi
Luiz Salomão
Waldir Pires

Suplente
Paulo de Almeida
PSC

Titular
César Souza (PFL)

'PSDB
Titula~s
Álvaro\Pereira
José Abrão
Koyu lha

Suplentes
Deni Schwartz
FlávioAms
Lézio Sathler

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Ramal: 6906/6907/6908/6910
Reunião: 4Bs feiras - 10:00 - Plenário, sala 10

Suplente
1 vaga

COMISSÃO DE CONSTITUI.kiÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇ O

Titulares
Helvécio Castello
Luiz Máximo
Moroni Torgan
Sigmaringa Seixas

Presidente: José Dutra (PMDB)
I° Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jesus Tajra (PFL)
3° Vice-Presidente: Sigmaringa Seixas (PSDB)

PT

P.MDB
Suplentes
Armando Viola
Chico Amaral
FelipeNeri
Nicias Ribeiro
Valter Pereira
5 Vagas

Titulares
Ary Kara
João Natal
José Dutra
José Luiz Clerot
José Thomaz Nonô
Maurici Mariano
Mendes Ribeiro
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Roberto Rollemberg
Tarcisio Delgado

Suplentes
João Faustino
Mauro Sampaio
Paulo Silva
I vaga

Titulares
Edésio Passos
José Dirceu
José Genoino
Hélio Bicudo

Suplentes
Agostinho Valente
Jaques Wagner
Maria Laura
Pedro Tonelli
PP

Titulares
Benedito Domingos
João de Deus Antunes (PPR)
Reditário Cassol

Suplentes
Mário Chermont
Mário de Oliveira
Emani Viana

PTB
PFL

Titulares

Suplentes

Titulares
Gastone Righi
Mendes Botelho
NelsonTrad

Suplentes
Antonio Morlmoto
Carlos Kayath
Roberto Jefferson
PRN

Antônio dos Santos
Jesus Tajra
Mauócio Najar
Messias Gois
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Tourinho Dantas
Vilmar Rocha

Átila Lins
Everaldo de Oliveira
Jofran Frejat
José Falcão
Maluly Neto
Mauricio ~alixto
\Nelson'Morro
Rubem Medina
Ricardo M\lrad

Armando Pinheiro
Fernando Carrion
Fernando Freire
Jair Bolsonaro
JairoAzi
Francisco Evangelista
Vitório Malta
I Vaga

PSDB

Suplente
Getúlio Neiva
PSB

Suplentes
Beth Azize
Eden Pedroso
Liberato Caboclo
Mendonça Neto
Paulo Portugal

Suplente
Luiz Piauhylino
PCdoB

Titular
Haroldo Lima

Suplente
Sérgio Miranda
PSD

Titular
Irani Barbosa

Suplente
Édison Fidelis
PSC

Titular
Augusto Farias

PDT
Titulares
Benedito de Figueiredo
DércioKnop
Sérgio Cury
Vital do Rego
Wilson Müller

PL
Titular
RobsonTuma

Suplentes

Fernando Diniz (PMDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-ackel
José Maria Eymaiel
Nestor Duarte (pMDB)
Osvaldo Melo
Paulo Mourão
Prisco Viana

Suplentes
Cleonâncio Fonseca
José Burnett

Titular
Roberto Franca

PDS
Titulares

Titulares
Raul Belém
TonyGel

Suplente
Luiz Dantas

Secretário: Luiz Henrique Cascelli de Azevedo
Ramal: 6922 a 6925
Reunião: 31g, 41g e 51g feiras - 10:00 - Plenário, sala I

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Marco Penaforte (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2° Vice-Presidente: Mauricio Calixto (PFL)
3° Vice-Presidente: Carlos Scarpelini (PP)

PV

Suplentes
Rita Camata
Valdir Colatto
3 Vagas

PFL
Suplentes
Evaldo Gonçalves
Ivan Burity
Luiz Viana Neto
Sarney Filho

Titulares
Eduardo Matias
Luciano Pizzatto
Mauricio Calixto
Roseana Sarney
PPR

Suplentes
Avelino Costa
Pedro Novaes
Paulo Duarte
Célia Mendes

Titulares
Amaral Netto
Cunha Bueno
Marcos Medrado
Telmo Kirst

COMISSÃO DE ECOr:fOMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO
Presidente: Márcia Cibilis Viana (PDT)
1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PDT)
2° Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
3° Vice-Presidente: Eraldo Tinoco (PFL)
PMDB
Titulares
Antonio Barbara
Cid Carvalho
FelipeNeri
Gonzaga Mota
Israel Pinheiro (PRS)
João Fagundes
Luiz Piauhylino (PSB)

PSDB
Suplentes
Elias Murad
Geraldo Alckmin Filho

Titulares
Darci Coelho
Eraldo Tinoco
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro
Osório Adriano

Suplentes
Benedita da Silva
José Fortunati
PP

Titulares
Carlos Scarpelini
Mário Chermont

Suplentes
Benedito Domingos
NanSouza
PTB

Titular
Mauro Fecury

Suplente
Hilário Coimbra
Suplente
1 vaga
PL

Titular
Socorro Gomes (pC do B)

Suplente
João Teixeira

Suplentes
DelfIm Netto
Basilio Villani
Paulo Mandarino
Roberto Campos
PDT

Titulares
Márcia Cibilis Viana
Marino Clinger
Max Rosemmann

Suplentes
Giovanni Queiroz
Mendonça Neto
Paulo Ramos

Titulares
Vittorio Medioli
Saulo Coelho

PT

Titulares
João Melão Neto (PL)
Rubem Medina (PFL)

Suplentes
Jackson Pereira
Koyu lha
Suplentes
Aloizio Mercadante
1 vaga

PP

PSB
Titular
Nobel Moura (PP)

Titulares
Fetter Júnior
Luciano de Castro
Mauro Borges (PP)
Pedro Pavão

PSDB

PRN
Titular
Euclydes Mello

Suplentes
Adauto Pereira
Arolde de Oliveira
Jonas Pinheiro
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Reinhold Stephanes
PPR

PT
Titulares
Paulo Delgado
Sandra Starling

Suplentes
Adilson Maluf
Aluizio Alves
Arfosto Holanda (PSP)
Freire Júnior
Germano Rigoto
Luiz Roberto Ponte
I Vaga
PFL

Suplentes
Edson Silva
Laerte Bastos

Titulares
Fábio Feldmann
Marco Penaforte

Suplente
Roberto França (PSB)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Ramal: 6930/6931
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 _ Sala 13 Anexo _ II Plenário

PDT
Titulares
Aroldo Goes
Beth Azize

Suplente
Augusto Carvalho

Titular
Sidney de Miguel

PMDB
Titulares
Lúcia Vânia (PP)
Luiz Soyer
Tuga Angerami (PSDB)
Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

PPS
Titular
Roberto Freire

Suplente
Salatiel Carvalho (PP)

Titulares
Renato Johnsson
Ernani Viana

Suplentes
Luiz Carlos Hauly
Pedro Abrão

PTB

Paulo Ramos
Suplentes
Félix Mendonça
Roberto Torres

Titulares
João Mendes
Rodrigues Palma

Titulares
FlávioAms
Osmânio Pereira

Suplentes
José Abrão
Artur da Távola

PRN

PT
Suplentes
Raul Belém
Romel Anisio

Titulares
Maviel Cavalcanti
José Bumett

Titulares
Florestan Fernandes
José Fonunatti

Suplente
Valdemar Costa Neto

Titulares
Renildo Calheiros (pC do B)
Salatiel Carvalho

PSB
Titular
Javis Gaidzinski

PCdoB

Titulares
Fábio Raunheiti
Ronivon Santiago (PPR)

Suplentes
1 vaga

Titulares
1 vaga

PRN

PL
Suplente
Welinton Fagundes
PPS
Titular Suplente
Maria Valadão (PDS)

Presidente: Ângela Amin (PDS)
I °Vice-Presidente: Celso Bernardi (PDS)
2° Vice-Presidente: João Henrique (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PDC)

Sérgio Arouca

Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905/7010/7013
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 _ Plenário, sala 15

PMDB
Suplentes
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Sergio Ferrara
2 vagas

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Manoel Castro (PFL)
1°Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Geddel Vieira Lima (PMDB)
3° Vice-Presidente: Carlos K.ayath (PTB)

PFL
Suplentes
Darcy Coelho
Eraldo Tinoco
Osvaldo Coelho
Paulo Romano
1 vaga
PPR
Suplentes
João Alves
JoãoTota
Vasco Furlan
Pauderney Avelino
PDT
Titulares
Lucia Braga

Suplentes
Wagner do Nascimento

Titular
Álvaro Valle

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Titulares
~écio de B<;>rba
AngelaAmm
Celso Bernardi
Roberto Balestra

Suplentes
2 vagas

Titulares
Zé Gomes da Rocha

Secretário: José Roberto Nasser
Ramal: 7024 a 7026
Reunião: 4"8 feiras - 10:00 - Plenário 209
(Bloco das Lideranças)

Titulares
I;>élio Braz
Ezio Ferreira
Marilu Guimarães
2 vagas

Suplentes
Costa Ferreira
1 vaga

PTB
Suplente
1 vaga

Titulares
Adelaide Neri
Gilvan Borges
João Henrique
José Augusto Curvo
Ubiratan Aguiar

Suplentes
Lourival Freitas
Paulo Delgado
PP

PL
Titular
Jones Santos Neves

Vital do Rego

PSDB

Suplentes
Carlos Lupi

PMDB
Suplentes
Adilson Maluf
Gonzaga Mota
Jose Geraldo
Nelson Jobim
Odacir Klein
Pinheiro Landim
1 Vaga

Titulares
Gedel Vieira
Germano Rigotto
Haley Margon
José Lourenço (PPR)
Luiz Roberto Ponte
Pedro Novais (PPR)
Sérgio Naya
PFL
Titulares
Benito Gama
João Carlos Bacelar (PSC)
José Falcão
Manoel Castro
Mussa Demes

Suplentes
Gustavo Krause
José Carlos Aleluia
Luís Eduardo
Roberto Magalhães
Simão Sessim

PPR
Titulares
DelfIm Netto
Basílio Villani
Francisco Dornelles
Paulo Mandarino

Suplentes
Fernando Diniz (PMDB)
Fernando Freire
Roberto Campos
José Maria Eymaiel
PDT
Suplentes
Carlos Alberto Campista
Clovis Assis
DercioKnop

Titulares
Eden Pedroso
Luiz Salomão
Sergio Gaudenzi
PSDB
Titulares
Jackson Pereira
José Anibal
José Serra

Suplentes
Moroni Torgan
Sérgio Machado
Wilson Moreira

PT

Suplentes
José Dirceu
Valdir Ganzer

Titulares
Aloizio Mercadante
Vladimir Palmeira
PP
Titulares
Luiz Carlos Hauly
Francisco Silva

Suplentes
Júlio Cabral
Flávio Derzi

PTB

Suplentes
Mauro Fecury
João Mendes

Titulares
Carlos Kayath
Félix Mendonça

Paulo Titan
Sérgio Barcellos (PFL)

2 Vagas
PFL

Titulares
Aracely de Paula
José Santana de Vasconcellos
Murilo Pinheiro
Pascoal Novaes
Ruben Bento

Suplentes
Alacid Nunes
Vicente Fialho
Werner Wanderer
I vaga

PPR
Titulares
Carlos Azambuja
Júlio Cabral (PP)
Vitório Malta
1 vaga

Suplentes
Fábio Meirelles
Francisco Diógenes
Victor Faccioni
Leomar Quintanilha
PDT

Titulares
Edi Siliprandi
Paulo Portugal

Suplentes
Aldo Pinto
Valdomiro Lima
PSDB

Titulares
Adroaldo Streck
João Faustino

Suplentes
Álvaro Pereira
1 vaga

PT

PRN
Suplentes
Maviael Cavalcanti
Paulo Octávio

Titulares
OttoCunha
Wagner do Nascimento

Suplentes
Adão Pretto
Sandra Starling

Titulares
Agostinho Valente
Alcides Modesto

PL
Titular
Flávio Rocha

Suplente
Robson Tuma
PSB
Suplente
1 Vaga

Titular
Sérgio Guerra

PP
Titulares
Alberto Haddad
Carlos Camurça

Suplentes
AvenirRosa
José Felinto

PTB
Titular
Aldair Cabral

Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramal: 6959/6960/6989
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 - Plenário, sala 5

Suplente
Alceste Almeida
PRN

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Alberto Haddad (PP)
1° Vice-Presidente: Carlos Camurça (PP)
2° Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3° Vice-Presidente: EUsio Curvo (PRN)
PMDB
Titulares
Marcelo Barbieri
Marcos Lima
Neuto de Conto

Suplentes
Carlos Nelson
João Fagundes
Jorio de Barros

Titular
EUsio Curvo

Suplente
Zé Gomes da Rocha
PL

Titular
João Teixeira
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Ramal: 694416946
Reunião: 4"8 feiras - 10:00 - Plenário, sala 21

Suplente
Diogo Nomura

Pedro Valadares

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Marcelo Luz
PTB

Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
I° Vice-Presidente: Neif Jabur (PMDB)
2° Vice-Presidente: Sarney Filho (PFL)
3° Vice-Presidente: Victor Faccioni (PDS)

Titulares

Suplentes

Alceste Almeida
Annibal Teixeira

PMDB

Efraim Morais (PFL)
Luiz Soyer
Maurilio Ferreira Lima
Murilo Rezende
Nestor Duarte
Zila Bezerra
2 Vagas

Genebaldo Correia
Genésio Bernardino
Herrnínio Calvinho
Ibsen Pinheiro
Jório de Barros
Luiz Henrique
Mauri Sergio
NeifJabur

PRN
Suplentes

Titulares

Ângelo Magalhães
Benito Gama
Jesus Tajra
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Tourinho Dantas
PPR

Djenal Gonçalves
José Lourenço
José Teles
Osvaldo Melo
Sandra Cavalcanti

Fernando Freire
Francisco Diógenes
Pauderney Avelino
Ruberval Piloto
Victor Faccioni
PDT

Suplentes

Titulares

PL
Titular

Suplente

Diogo Nomura

PSDB
Suplentes

Titulares

Jayme Santana
JoséAnibal
Rose de Freitas

Artur da Távola
Luiz Pontes
1 vaga
PT

Eduardo Jorge
Hélio Bicudo
Irma Passoni

Benedita da Silva
Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken

Suplente

Miguel Arraes
PCdoB
Titular

Suplente

Welinton Fagundes (PL)

1 Vaga
PSD
Suplente

Cleto Falcão

Onaireves Moura
PRONA

Titulares

Suplente

Regina Gordilho

PP
Suplentes

Alberto Haddad
João Maia

1 vaga

Secretária: Andreia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reuniões: 3"8,4"8 e 5"8 feiras, 10:00 _Plenário, sala 2
COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Maurílio Ferreira Lima (PMDB)
I° Vice-Presidente: Euler Ribeiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ivânio Guerra (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
PMDB
Titulares

Suplentes

Titulares

Álvaro Valle

Titular

Amaury Müller
Miro Teixeira
Sergio Cury

Mendonça Neto
Neiva Moreira
1 vaga

Edmar Rocha
Fausto Rocha

Titular
Suplentes

Titulares

Costa Ferreira
Leopoldo Bessone

Suplentes

Amido Cedraz
Paulo Octávio

PSB
Suplentes

Antonio Deno
Átila Lins
Evaldo Gonçalves
Jerônimo Reis
Leur Lomanto
Nelson Morro
Sarney Filho

Titulares

Titulares

PFL

Titulares

Nelson Trade
Rodrigues Palma

Armando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Maurílio Ferreira Lima
Nilton Baiano
Olavo Calheiros
Paulo Novaes
Rita Camata
Zuca Moreira

Suplentes

Eliel Rodrigues
Genésio Bernardino
7 Vagas

PFL

PRS
Suplentes

Titulares

George Takimoto
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães
Maurici Mariano (PMDB)
Mauricio Najar
Ronaldo Caiado
1 vaga

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Ivânio Guerra
Jofran Frejat
Laire Rosado (PMDB)
Pedro Corrêa
Reinhold Stephanes
Rivaldo Medeiros
PPR

Suplentes

Titulares

Avenir Rosa (PP)
Célia Mendes
Djenal Gonçalves
Geraldo Alckmin Filho (PSDB)
Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Eraldo Trindade
João Rodolfo
José Egydio
Ronivon Santiago
Luci Choinachi (PT)
Marcos Medrado

PDT
Suplentes

Titulares

Giovanni Queiroz
Lucia Braga
Marino Clinger
Paulo Portugal

Cidinha Campos
Clovis Assis
Liberato Caboclo
Mauricio Campos (PL)
PSDB

Suplentes

Titulares

Antônio Faleiros
Elias Murad
Ubaldo Dantas

PT

Luiz Máximo
Osmânio Pereira
Tuga Angerami
Suplentes

Titulares

Chico Vigilante
Paulo Paim
Paulo Rocha

Eduardo Jorge
João Paulo
Paulo Bernardo

Suplentes

Delcino Tavares
José Linhares
I vaga

Carlos Camurça
Pinga-Fogo de Oliveira
Renato Johnsson
PTB
Suplentes

Titulares

Roberto Jefferson
Sérgio Arouca (PPS)

Matheus Iensen
1 vaga
PRN
Suplentes

Titulares

Euclydes Mello
Flávio Palmier da Veiga

Heitor Franco
I vaga
PL
Titular

Nelson Bornier

Suplente
PSB

Titular

Ribeiro Tavares
Suplente

Uldurico Pinto

Suplente

Valter Pereira (PMDB)
José Ulisses de Oliveira
Secretária: Maria Inês de Bessa Lins
Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 _ Plenário, sala 10.
COMISSÃO DE TRABALHO.
DE ADMINIS1JL\ÇÃO E
SERVIÇO PUBLICO

Presidente: Paulo Paim (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rocha (FI')
2° Vice-Presidente: Amaury Müller (PDT)
3° Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
PMDB
Titulares

Adilson Maluf
Aldo Rebelo (PC do B)
Chico Amaral
Jamil Haddad (PSB)
Maria Laura (PT)
Zaire Rezende

Jandira Feghali

PFL

Titulares

IvanBurity
Jaques Wagner (PT)
José Cicote (PT)
Luis Eduardo
WandaReis

Suplentes

Ciro Nogueira
Sérgio Barcellos
Waldomiro Fioravante (PT)
2 vagas
PPR

Titulares

Suplentes

AvenirRosa
Miguel Arraes (PSB)
Pedro Pavão
1 vaga

Jair Bolsonaro
José Luiz Maia
Raquel Cândido (PTB)

Roberto Franca

Titulares

Suplentes

Amaury Müller
Carlos Alberto Campista

Benedito de Figueiredo
Wilson Müller
PSDB

Titulares

Suplentes

Jabes Ribeiro
Edmundo Galdino

Sigmaringa Seixas
Munhoz da Rocha
PT

Titulares

Suplentes

Chico Vigilante
Paulo Paim

Edésio Passos
1 vaga
PP

Titulares

Mário de Oliveira
Marcelo Luz

Suplentes

João de Deus Antunes (PPR)
Osvaldo Reis
PTB

Titulares

Suplentes

Ernesto Gradella (SIP)
Nelson Marquezelli

Luiz Moreira
Mendes Botelho
PRN

PCdoB
Titular

Suplentes

Haroldo Sabóia (PT)
Herrnínio Calvinho
João Natal
Nilson Gibson
2 vagas

PDT

PP
Titulares

Titular

Suplente

1 vaga

Titular

Edmar Moreira

Suplente

Heitor Franco (PPR)

PDT

PL
Suplente
João Paulo (PT)

Titular
Paulo Rocha (PT)
PPS

Titulares
Carlos Lupi
José Carlos Coutinho
Ricardo Murad (PFL)
Valdomiro Lima

Suplentes
Beto Mansur
Elio Dalla·Vecchia
José Vicente Brizola
I vaga

Suplente

Titular

Roberto Freire

Augusto Carvalho

Secretário: Antonio Luís de Souza Santana
Ramal: 6887/69901700417007
Reunião: 3'5, 4"5 e 5's feiras, 10:00 _ Plenário, sala 11.

PSDB
Titulares
Deni Schwartz
Jayme Santana
Lézio Sathler
Munhoz da Rocha

Suplentes
Fábio Feldmann
Marco Penaforte
Saulo Coelho
Vitt6rio Medioli

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Francisco Rodrigues (PTB)
I ° Vice-Presidente: Odelmo Leão (PRN)
2° Vice-Presidente: Carlos Virgílio (PPR)
3° Vice-Presidente: Murilo Rezende (PMDB)
PMDB
Suplentes
Carlos Nelson
Derval de Paiva
João Thome Mestrinho
José Belato
Marcos Lima
Nilton Baiano
Oswaldo Stecca
4 Vagas

Titulares
Armando Viola
Carlos Benevides
Edison Andrino
Hilário Braun
Mario Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende
Pedro Tassis
Ronaldo Perim
Sergio Ferrara
I vaga

Titulares
Beraldo Boaventura (PSDB)
Carlos Sanatan
Francisco Evangelista (PPR)
Ricardo Moraes
PP

Suplentes
Carlos Roberto Massa
Carlos Scarpelini
Francisco Silva

Titulares
João Maia
José Felinto
Sérgio Spada
PTB

Suplentes
Aracely de Paula
César Souza
José Múcio Monteiro
José Santana de Vasconcellos
Murilo Pinheiro
Mussa Demes
Waldir Guerra
I vaga

Suplentes
Augustinho Freitas
Etevalda Grassi de Menezes
Fábio Raunheitti
PRN

Titulares
Flávio Palmier da Veiga
OdelmoLeão

Suplentes
EUsio Curvo
TonyGel
PL

Titular
Nicias Ribeiro (PMDB)

Suplente
Maurício Campos
PSB

PPR

Titulares
Carlos Virgílio
Daniel Silva
Fernando Carríon
João Alves
João Tota
JairoAzi
José Egydio

Suplentes
Armando Pinheiro (PPR)
Nilmário Miranda
Paulo Bernardo
I Vaga

Titulares
Antonio Morimoto
Francisco Rodrigues (PTB)
José Elias

PFL
Titulares
Alacid Nunes
Camilo Machado
Ciro Nogueira
Itsuo Takayama
Jairo Carneiro
:.)sé Reinaldo
Lael Varella
Simão Sessim

PT

Suplentes
Hugo Biehl
Paulo Duarte
Prisco Viana
Salatiel Carvalho (PP)
Jonival Lucas
Victor Faccioni

Titular
João Almeida (PMDB)

Suplente
Paulo Titan (PMDB)
PCdoB

Titular
José Maranhão (PMDB)

Suplente
I Vaga

PT

PSD
Suplente
lrani Barbosa

Titular
Paulo de Almeida
PSC
Titular
Antonio Holanda

Titular
José Dircéu
Nelson Bornier lPL)

Suplente
João Carlos Bacelar
PRS
Suplente
José Aldo

Titular
José Ulisses de Oliveira
Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramal: 6973 a 6976
Reunião: 4"5 feiras, 10:00 _ Plenãrio, sala 14.

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: (PFL) Luiz Carlos Hauly (PP)
10 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
'3 0 Vice-Presidente: Nelson Bornier (PL)

PP
Titulares
Luiz Carlos Hauly
Mauro Borges

Titulares
Aldir Cabral
Raquel Cândido

PFL
Suplentes
Jesus Tajra
Jofran Frejat
Luciano Pizzatto
Reinhold Stephanes
Roberto Magalhães

PPR
Titulares
Antônio Morimoto
Etevaldo G. de Moraes (PTB)
Fábio Meirelles
Fernando Carrion

Suplentes
Amaral Netto
Carlos Azambuja
Osvaldo Bender
Jair Bolsonaro

PDT
Titulares
Elio DaIla-Vecchia
Paulo Ramos
Wilson Müller

Suplentes
José Carlos Coutinho
Vivaldo Barbosa
1 vaga
PSDB

Titulares
José Aníbal
Moroni Torgan

Suplentes
Francisco Rodrigues
Paulo Heslander

r~
Titular
Heitor Franco

Suplente
1 vaga
PL

Suplentes
Euler Ribeiro
Ivo Mainardi
Luiz Henrique
Mário Martins
Pinheiro Landim
Virmondes Cruvinel

Titulares
Alacid Nunes
Átila Lins
Paes Landim
Ricardo Murad
Werner Wanderer

Suplentes
José Linhares
Valdenor Guedes
PTB

PMDB
Titulares
Edmar Moreira
Helio Rosas
João Fagundes
José Augusto Curvo
Marcelo Barbieri
Robson Tuma (PL)

Suplente
Hélio Bicudo
I vaga

Suplentes
Helvécio Castello
Paulo Silva

Titular
Mauricio Campos

Suplente
João Melão
PSB

Titular
Roberto Franca

Suplente
Álvaro Ribeiro

Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 699817001170021699917000
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: Marcelino Romano Machado (PPR)
10 Vice-Presidente: João Rodolfo (PDS)
2° Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT)
3° Vice-Presidente: (PP) Maria Luiza Fontenele (PSB)
PMDB
Titulares
Carlos Nélson
Efraim Morais (PFL)
José Geraldo
Oswaldo Stecca
Pedro !rujo

Suplentes
Édison Andrino
Fernando Diniz
Prisco Viana (PPR)
Augusto Carvalho (PPS)
1 vaga
PFL

Titulares
Vicente Fialho
Jorge Khoury
César Bandeira
Gustavo Krause

Suplentes
Eteval>!o Nogueira
Ezio Ferreira
Humberto Souto
Pedro Corrêa

PPR
Titulares

COMISSÕES ESPECIAIS
Suplentes

Marcelino Roma Machado
Armando Pinheiro
Jonival Lucas
João Rodolfo

Felipe Mendes
Jairo Gaidzinski
Sergio Brito
José Diogo
PDT
Suplentes

Titulares

Luiz Girão
1 vaga

Junot Abi-Ramia
Miro Teixeira
PSDB

Suplentes

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO 11, DO
REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETOS
DE LEI EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
REGULAMENTAÇ~O DO ART. 192
DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
SISTEMA FINANCEIRO NACIONÃL
Presidente: Deputado Benito Gama (PFUBA)
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço (PPRlBA)
Relator: Deputado Gonzaga Motta (PMDB/CE)
Titulares
Benito Gama
Ricardo Fiúza
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Múcio Monteiro

Helvécio Castello
Ubaldo Dantas

Rose de Freitas
Sérgio Machado
PT

Suplentes

Titulares

Germano Rigoto
Gonzaga Motta
José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte

PDT

Suplentes

Maria Luiza Fontenelle (PSB)
Nan Souza
Indicação pelo Of. 88/93

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Grassi Menezes (PTB)
José Dutra
Odacir Klein

Liberato Caboclo
Marino Clinger

PP
Titulares

Basílio Villani (PPR)
Mussa Demes
Tourinho Dantas
Paes Landim
Roberto Magalhães
PMDB

Carlos Santana
Manoel Castro (PFL)

George Takimoto (PFL)
Nilmário Miranda
Indicação pelo Of. 72193

Suplentes
PFL

Álvaro Ribeiro (PSB)
Leopoldo Bessone

PTB

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima
PPR

José Lourenço
Marcelino Romano Machado
Paulo Mandarino

Fetter Júnior
Roberto Campos
Pauderney Avelino

PSDB
Suplente

Titular

Annibal Teixeira

Hilário Coimbra

Jackson Pereira
Beraldo Boaventura

José Serra
Sérgio Gaudenzi

PTB

Indicação pelo or. 67/93
Gastone Righi

PRN

PT

Suplente

Titular

Rodrigues Palma

José Fortunatti
José Carlos VasconcellC's

Cleonâncio Fonseca

PL
Jones Santos Neves

PL
Titular
1 vaga

Paulo Bernardo

Suplente
Nelson Bornier

Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Ramais: 70661706717052

Flávio Rocha

CO~~~~::T~Ai~g~~~~~JgflERIR

CO~~~~~Pf~~~g~~lI~~~~~ZlERIR

Presidente: vago
1° Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira (PSDB/MG)
Relator: Deputado Maluly Netto (PFIJSP)

Presidente: Deputado Maurílio Ferreira Lima (PMDB/PE)
1° Vice-Presidente: Deputado Fábio MeirelIes (pPRlSP)
2° Vice-Presidente: vago
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira (PT/RJ)
Relator: Deputado Ney Lopes (PFIJRN)

CONSTITUIÇÃO N° 24~ DE 1991, QUE "INSTITUI O
SISTIj:MA DE ELEIÇAO DISTRITAL MISTA NOS
MUNICIPIOS COM MAIS DE CEM MIL ELEITORES"

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE" ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSJITUIÇXO FEDERAL
(DESREGULAMENTAÇAO DA ECONOMIA)

Suplentes

Titulares

Titulares

Suplentes

PFL
José Falcão
Lael Varella
Orlando Pacheco
Simão Sessim

Ângelo Magalhães
Nelson Morro
Maluly Netto
Vilmar Rocha

PFL

Paes Landim
Renato Johnsson (PP)
Ney Lopes
vago

PMDB

PMDB
Nelson Proença
Mauri Sérgio
Antônio Barbara
Nilson Gibson

Cid Carvalho
João Almeida
Tarcisio Delgado
Luiz Henrique

vago
Maurílio Ferreira Lima
Nelson Proença
WalterNory

Amaury Müller
Mendonça Neto

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

José Lourenço
Vago
Leomar Quintanilha

Fábio Meirelles
Roberto Campos
Vago

Deni Schwartz

PTB
Carlos Kayath

Cardoso Alves

Paulo Delgado

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10· Mezanino.
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Ramais: 7066/7067/7052

Paulo Bernardo

Vladimir Palmeira
PL

PL
João Teixeira

Paulo Heslander
PT

PT

José Dirceu

Vittório Medioli

Adroaldo Streck

PTB
Cardoso Alves

Carlos Azambuja
Marcelino Romano Machado
Roberto Balestra
PSDB

PSDB
Osmânio Pereira

Aroldo Góes
Beth Azize
PPR

PPR
Adylson Motta
Prisco Viana
Pedro Novais

vago
Hermínio Calvinho
Luiz Soyer
vago
PDT

PDT
Miro Teixeira
Vital do Rego

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi
Nelson Morro
Wagner Nascimento (PRN)

Jones Santos Neves

Diogo Nomura
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezaníno.
Secretário: Ângela Mancuso
Ramais: 7066 e 7067

Ribeiro Tavares

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2.057,
DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"
Presidente: Deputado Domingos Juvenil (PMDBIPA)
I° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes (pMDB/RR)
2° Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas (PT/ AP)
Relator: Deputado Luciano Pizzato (pF1JRR)
Suplentes

Titulares
PFL
Elísio Curvo
Luciano Pizzato
Ruben Bento
Sérgio Barcellos
Tadashi Kuriki

Armando Costa
Euler Ribeiro
Herminio Calvinho
Mauri Sérgio
PDT

Beth Azize
Sidney de Miguel (PV)

AroldoG6es
Giovanni Queiroz

PPR
Avenir Rosa (PP)
Maria Valadão
Luciano de Castro

Pauderney Avelino
ÂngelaAmin
Célia Mendes
PSDB
Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

Fábio Feldmann
Tuga Angerami
PTB

Alceste Almeida

Francisco Rodrigues

PFL
José Carlos Vasconcellos (PRN)
José Santana de Vasconcellos
Ney Lopes
Raul Belém
Roberto Magalhães
Ronivon Santiago (PPR)
vago

Armando Costa
Cid Carvalho
João Almeida
Nelson Jobim
Nicias Ribeiro
Valter Pereira

PL
João Teixeira

Wilson Müller
Edson silva
PSDB

Jorge Uequed
Jabes Ribeiro

Alvaro Pereira
Sérgio Machado
PPR

Gerson Peres
Prisco Viana
Sandra Cavalcanti

Vitório Malta
Armando Pinheiro
Roberto Balestra
PTB

Carlos Kayath
Roberto Jefferson

Gastone Righi
Rodrigues Palma
PT

Hélio Bicudo
Paulo Bernardo

Edésio Passos
José Dirceu
PL

PSB
José Carlos Sabóia

João Henrique
Luiz Henrique
Pinheiro Landim
Neuto de Conto
Virmondes Cruvinel
Jório de.Barros

Miro Teixeira
Vital do Rego

Ricardo Morias

Flávio Rocha

Antoniq Holanda
AtilaLins
Evaldo Gonçalves
Wagner do Nascimento
Jesus Tajra
José Burmett
José Lourenço (PPR)

PDT

PT

Lourival Freitas

Suplentes

PMDB
Alacid Nunes
Átila Lins
George Takimoto
Heitor Franco
TonyGeI

PMDB
Domingos Juvenil
João Fagundes
Valter Pereira
Zaire Rezende

Titulares

Uldurico Pinco

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: Edil Calheiros Bispo
Ramal: 7069
COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODAS AS
PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA CASA,
REFERENTES À LEGISLAÇÃO ELEITORAL
E PARTIDÁRIA, ESPECIFICAMENTE AS QUE
DISPÕEM SOBRE INELEGmILIDADE, LEI
ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS,
CÓDIGO ELEITORAL E SISTEMA ELEITORAL
Presidente: Deputado Roberto Magalhães (pFL!PE)
I° Vice-Presidente: vago
2° Vice-Presidente: Deputado Prisco Viana (ppR/BA)
3° Vice-Presidente: vago
Relator: Deputado João Almeida (PMDB/BA)

Valdemar Costa

Álvaro Valle
PP
Benedito Domingos
Pedro Valadares

Mário Chermont
Nan Souza
PSB
Luiz PiauhylÍ:ÍÍo

Roberto Franca
PCdoB
Haroldo Lima
Serviços de Comissões Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais: 7066/7067/7052

Renildo Calheiros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
DAR PARECER SOBRE O PROJETO
DE LEI N° 3.710193, QUE "INSTITUI O CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO", E SEU
APENSADO, PL 3.684193.
Presidente: Deputado Gilson Machado
}O Vice-Presidente: Deputado Aracely de Paula
2° Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma
3° Vice-Presidente: Deputado Maviel Cavalcanti
Relator: Deputado Beto Mansur
Titulares
Suplentes
PMDB
AryKara
Armando Viola
Hagahús Araújo
Haley Margon
Mario Martins
Robeto Valadão
Nilson Gibson
Tarcísio Delgado
PFL
Efraim Moraes
Aracely de Paula
Jairo Carneiro
Gilson Machado
Simão Sessim
Itsuo Takayama
PPR
Antonio Morimoto
Maria Valadão
Samir Tannus
Tadashi Kuriki
Vasco Furlan
PSDB
Luiz Máximo
Lézio Sath1er
PT
Carlos Santana
Paulo Bernardo
PP
Pinga Fogo de Oliveira
Carlos Roberto Massa
PTB
Roberto Jefferson
José Flias
PRN
Maviael Cavalcanti Tony Gel
PL
Wellinton Fagundes
Robson Tuma
Serviço de Comissoes Especiais
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 706617067
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FISCALIZAR
E CONTROLAR DIRETAMENTE, FiOU POR
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
uNIÃO, OS ATOS DO PODER EXECUTIVO
FEDERAL, DE SUA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA, INCLuíDAS AS FUNDAÇÕES
E SOCIEDADES INSTlTUIDAS E MANTIDAS
PELO PODER PúBLICO FEDERAL
Coordenador: Deputado Waldir Pires (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
Alacid Nunes
Délio Braz
Jairo Carneiro
Freire Júnior (PMDB)
José Burnett
Jesus Tajra
Tony Gel (PRN)
Mauricio Calixto
PMDB
Armando Costa
Hérminio Calvinho
João Natal
Roberto Rollemberg
Benedito de Figueiredo
Waldir Pires (PSDB)

PDT

Gilvan Borges
Ivo Mainardi
João Fagundes
Olavo Calheiros
Sérgio Gaudenzi (PSDB)

PSDB
Moroni Torgan

FlávioAms
PPR

José Diogo
Francisco Coelho (PFL)

João de Deus Antunes
Marcos Medrado
PT

Paulo Bernardo

José Fortunati
PTB

Luiz Moreira

Felix Mendonça
PL

Jarvis Gaidzinski (PPR)

Wellington Fagundes (PPR)

Serviços de Comissões Especiais
Anexo 11 _ Sala 10 Mezanino
Ramais 70661706717052
Secretário: Héris Medeiros Joffüy
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PR0F:ERIR
PARECER Á PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO l\io 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTAPARAGRAFO AO ART. 14,
ALTERA OS §§ 5",6° E 7° DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ART. 82,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: vago
1° Vice-Presidente: Deputado João Henrique (PMDBIPI)
2° Vice-Presidente: Deputado João Magalhães Teixeira
3° Vice-Presidente: Carrlon Júnior
Relator: Deputado Mauricio Campos (pUMG)
Suplentes

Titulares
PFL
Zé Gomes da Rocha (PPR)
Osvaldo Coelho
Pedro Valadares (PP)

PMDB
João Henrique
Jurandyr Paixão
Luiz Soyer

Leur Lomanto
Sérgio Barcellos
Paulo Octávio (PRN)
Antonio Ueno
Mário Martins
Pedro Tassis
vago

PDT
Carrlos Júnior
Valdomiro Lima
Benedito de Figueiredo

Élio Della-Vecchia
Edésio Frias
PPR

José Diogo
Prisco Viana
1 vaga
Sigmaringa Seixas
Edésio Passos
Onaireves Moura
Maurício Campos

PSDB

José Lourenço
Samir Tannus
1 vaga
Aécio Neves

PT

vago

PTB

PL

Carlos Kayath
Wellinton Fagundes

Serviços de Comissões Especiais
Anexo 11 • Sala 10 - Mezanino
Secratária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR AS CONSEQÜÊNCIAS DA SECA
NO NORDESTE, ASSIM COMO AS PROVIDÊNCIAS
QUE ESTÃO SENDO TOMADAS PARA O
ATENDIMENTO ÀS POPULAÇÕES ATINGIDAS

PSDB
Titulares

Suplentes

João Faustino
Moroni Torgan
Ubaldo Dantas

Jabes Ribeiro
Jorge Uequed
Paulo Silva
PT

Presidente: Deputado José Carlos Vasconcelos (PRNIPE)
1° Vice-Presidente: Deputado Everaldo de Oliveira (PFIJSE)
2° Vice-Presidente: Deputado José Teles (pPRJSE)
3° Vice-Presidente: Deputado Luiz Girão (PDT/CE)
Relator: Deputado Pinheiro Landim (PMDB/CE)
Suplentes

Titulares

Adylson Maluf
João Natal
José Belato
Neuto de Conto
Nelson Proença
Olavo Calheiros
Roberto Valadão

PP
Titulares

Aroldo Cedraz (PRN)
Francisco Coelho
Humberto Souto
Iberê Ferreira
Jorge Khoury
Rivaldo Medeiros

Roberto Torres
Wilson Cunha

Felipe Mendes
Fernando Freire
Hugo BiehI
João Rodolfo
Sérgio Brito

Benedito de Figueiredo
Luiz Girão
Vital do Rego

Suplente

José Carlos Vasconcellos

Tony Gel (PRN)
PL

Titular

Suplente
Ayres da Cunha
PSB

Titular

Suplente

Mosto Holanda

Álvaro Ribeiro
PCdoB

Titular

PDT
Titulares

Mauro Fecury
OUo Cunha (PRN)

Titular

Suplentes

Aécio de Borba
Amo Magarinos
José Teles
Vitório Malta
JairoAzi

Suplentes

Titulares

Ribeiro Tavares

PPR
Titulares

Ernani Viana
Nan Souza

PRN
Suplentes,

Antonio dos Santos
Ciro Nogueira
Efraim Moraes
Everaldo de Oliveira
José Falcão
Vicente Fialho

Suplentes

PTB

PFL
Titulares

Suplentes
Jaques Wagner
Luci Choinacki
Valdir Ganzer

José Linhares
VadãoGomes

PMDB
Aluizio Alves
João Henrique
Nestor Duarte
Nilson Gibson
Odacir Klein
Pinheiro Landim
Zuca Moreira

Titulares
Alcides Modesto
Chico Vigilante
Sidney de Miguel (PV)

Suplentes
Edson Silva
Mendonça Neto
Lúcia Braga

Renildo Calheiros
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo 11 - Sálá 10 - Mezanino
Secretário: Antônio Fernando Manzan
Ramal: 7061

Suplente
Haroldo Lima

COMISSÃO ESPJ!:CIAL DESTINADA A PROF2ERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ
MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA POLICIAL"
Presidente: Deputado João Fagundes (PMDBIRR)
10 Vice-Presidente: Deputado Wilson Müller (PDTIRS)
20 Vice-Presidnete: Deputado Moroni Torgan (PSDB/CE)
3° Vice-Presidente: Deputado Aldir Cabral (PTBIRJ)
Relator: Deputado Alacid Nunes (PFLlBA)

PMDB
Hélio Rosas
Sérgio Naya
Luís Roberto Fontes
Mauro Miranda
Oswaldo Stecca
Pedro Irujo
Zaire Rezende

Suplentes

Titulares
PFL

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira
Euclides Mello (PRN)
Evaldo Gonçalves

Alacid Nunes
Paulo Heslander (PTB)
Roberto Magalhães
José Burnett (PRN)

César Bandeira
Etevaldo Nogueira
Jorge Khoury
José Mendonça Bezerra
José Reinaldo
Ramalho Leite

PDT
vago
1 vaga
PDS
José Teles
Roberto Balestra

Daniel Silva
Jair Bolsonaro

Armando Pinheiro
Fernando Carríon
João Rodolfo
José Lourenço
Prisco Viana
Paulo Mandarino
PDT

PT
1 vaga

Antonio.Holanda (PSC)
PL

João Teixeira

Antonio Faleiros
Flávio Arns
Rose de Freitas

Carlos Santana
José Fortunati

Edésio Passos
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

Robson Tuma

PP
Delcimo Tavares
Pedro Abrão

PP
Pedro Abrão

Laerte Bastos
José Abrão
PT

PTB

Aldir Cabral

Max Rosenmann
Edson Silva
Junot Abi-Ramia
PSDB

Elias Murad

Edésio Passos

Felipe Mendes
Jarvis Gaidzinski
José Diogo
José Teles
Pedro Novais

Luiz Salomão
Miro Teixeira
Paulo Portugal
Paulo Ramos

PSDB
Moroni Torgan

Ciro Nogueira
Eduardo Matias
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães
Osório Adriano
PPR

vago
Ivo Mainardi
Mário Martins
Pinheiro Landim

Paulo Ramos
Wilson Müller

Edison Andrino
José Geraldo
Freire Júnior
José Augusto Curvo
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
PFL

PMDB
Hermínio Calvinho
João Fagundes
Marcelo Barbieri
Maurílio Ferreira Lima

Suplentes

Titulares

Júlio Cabral

Serviço de Comissões Especiais
Anexo li - Sala - Mezanino
Secretária: Brunilde I. C. de Moraes
Ramais: 70661706717052
Alteração: 4-11·1992

João Maia
renato Johnsson

PTB
Etevaldo Grassi de Menezes
Félix Mendonça

Gastone Rghi
Rodrigues Palma

PRN
Paulo Octávio

Zé Gomes da Rocha

PL
COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA NOS TERMOS
DO ART. 34, INCISO 11, DO REGIMENTO INTERNO,
PARA APRECIAR E DAR PA}mCER SOBRE TODAS
AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITE NESTA CASA
REFERENTES Á POLÍTICA NACIONAL
DE HABITAÇÃO

Ricardo Correa

Presidente: Deputado Paulo Mandarino (pPRlGO)
1° Vice-Presidente: Deputado Etevaldo Nogueira (PFLlCE)
2° Vice-Presidente: Deputada Paulo Portugal (PDTIRJ)
3° Vice-Presidente: Deputada Rose Freitas (PSDBIES)
Relator: Deputado Hélio Rosas (pMDB/SP)

Sérgio Miranda

Wellinton Fagundes (PPR)
PSB

Maria Luiza Fontenele

José Carlos Sabóia
PCdoB

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Souza da Silva
Ramais: 706517052

Socorro Gomes

DESTINADA A INVESTIGAR CRIMES DE
"PISTOLAGEM" NAS REGIÕES CENTRO-OESTE
E NOI!TE, ESPECIALMENTE NA CHAMADA
AREA DO "BICO DO PAPAGAIO"
Requerimento nO 09191
Prazo: 20111192 a 9n93
Presidente: Deputado Freire Júnior Bloco/TO
I° Vice-Presidente: Deputado Roberto Torres PTB/AL
2° Vice-Presidente: Deputado Laerte Bastos PDTIRJ
Relator: Deputado Edmundo Galdino PSDB/TO
Titulares
Suplentes
PFL
César Bandeira (PFL)
Ruben Bento (PRN)
Freire Júnior
Murilo Punheiro
PMDB
Socorro Gomes (pC do B)
João Almeida
Raquel Cândido (PTB)
José Augusto Curvo
PDT
AroldoG6es
Mendonça Neto
PSDB
Moroni Torgan
Edmundo Galdino
PPR
Daniel Silva
José Augusto Curvo

Ramais: 7057 e 7059
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
"DESTINADA A APURAR RESPONSABILIDADE
PELA EXPLORAÇÃO E PROSTITUIÇÃO
INFANTO-JUVENIL "
Resolução nO 41193
Prazo: 28-5-93 a 26·9·93
Presidente: Deputada Marilu Guimarães (PFlJMS)
1° Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma (PUSP)
2° Vice-Presidente: Deputada Benedita da Silva (PTIRJ)
Relator: Deputado Moroni Torgan (PSDB/CE)
Titulares
Suplentes
PMDB
Eliel Rodrigues
Maurici Mariano
Paulo Novaes
Socorro Gomes (pC do B)
Rita Camata
Virmondes Cruvinel
PFL
Fátima Pelaes
Ciro Nogueira
Marilu Guimarães
vago
PPR
Robson Tuma (PL)
Célia Mendes

PT

Valdir Ganzer

PTB

Alcides Modesto

Roberto Torres
Augustinho Freitas
Reuniões:
Local: Anexo 11, Plenário nO
Secretário: Mário Coutinho - 318-7060
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE
CONTRABANDO DE RECURSOS MINERAIS,
MONOPÓLIO DE MINERADORAS SOBRE O
SUBSOLO, CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS
CLANDESTINOS E DESTRUIÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
Requerimento nO 15/91 Prazo inicial: 23-6-93 a 20-10-93
Prorrogação: até
Presidente: Deputado Marcos Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Nilson Gibson
2° Vice-Presidente: Deputado Ruben Bento
3° Vice-Presidente: Deputado EUsio Curvo
Relator: Deputado Eraldo Trindade
Titulares
Suplentes
PMDB
Marcos Lima (MG)
João Fagundes (RR)
Fernando Diniz (MG)
Nilson Gibson (PE)
Zila Bezerra (AC)
Paulo Titan (PA)
PFL
Alacid Nunes (PA)
Maurício Calixto (RO)
Atila Lins (AM)
Ruben Bento (RR)
PDS
Eraldo Trindade (AP)
Antônio Morimoto (RO)
João Tota (AC)
Pratini de Moraes (RS)
PDT
Paulo Ramos (RJ)
Aroldo G6es (AP)
PSDB
Tuga Angerami (SP)
Adroaldo Streck (RS)
PT

Agostinho Valente (MG)
Valdenor Guedes (AP)
Francisco Rodrigues (RR)

PP
PTB

PRN

Lourival Freitas (AP)
Júlio Cabral (RR)
Alceste Almeida (RR)

Odelmo Leão (MO)
Elísio Curvo (MS)
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria de Fátima Moreira Carvalho

Maria Valadão
Maria Luiza Fontenelle (PSB)
PDT

Beth Azize
Moroni Torgan

PSDB
PT

Benedita da Silva

PTB
Etevaldo Grassi de Menezes

Lucia Braga
Rose de Freitas
Chico Vigilante
Matheus Iensen

PP
Costa Ferreira

PRN

TonyGel

Valdenor Guedes
Zé Gomes da Rocha

Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino - 318-7058
Secretária: Maria do Amparo B. da Silva
"DESTINADA A INVESTIJiAR A SITUAÇÃO DO
SISTEMA PENITENCIARIO BRASILEIRO"
Resolução nO 26193
Prazo: 2-6-93 a 29-9-93
Presidente: Deputado Flávio Palmier da Veiga
1° Vice-Presidente: Deputado Alacid Nunes (PFUPA)
2° Vice-Presidente: Deputado Hélio Bicudo (PT/SP)
Relator: Deputado Felipe Néri (pMDB/MG)
Titulares
.
Suplentes
PMDB
João Fagundes
João Natal
Roberto Rollemberg
Valter Pereira
PFL
Aracely de Paula
Alacid Nunes
Flávio Palmier da Veiga
Fátima Pelaes
PP
Osvaçdp Reis
Valdenor Guedes
PSDB
Osmânio Pereira
Sigmaringa Seixas
PDT
Edésio Frais
Benedito de Figueiredo
PPR
Vasco Furlan
Daniel Silva
PT

Hélio Bicudo

PTB

Edésio Passos

Aldir Cabral
Feres Nader
Reuniões:
Local: Anexo 11 - Plenário nO 13 ou 17
Secretária: Carmem Guimarães Amaral- 318-7054

DESTINADA A INVESTIGAR
~GUL~ADESNASCONC~SSÕES
DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS.
Resolução na 46J93

Prazo inicial: 13-8-93 a 10-12-93

Prorrogação:
Presidente: Deputado Paulo Novaes (PMDB/SP)
1° Vice-Presidente: Deputado Olavo Calheiros (pMDBI AL)
2° Vice-Presidente: Deputado Maviael Cavalcanti (pRNIPE)
3° Vice-Presidente: Deputado Agostinho Valente (PT/MG)
Relatora: Deputada Cidinha Campos (PDTIRJ)

Titulares

Suplentes
PFL

Jofran Frejat
Reinhold Stephanes
Rubem Medina
Waldir Guerra

Adauto Pereira
Itsuo Takayama
Lael Varella
Leur Lomanto
PMDB

Chico Amaral
Hermínio Calvinho
Zaire Rezende

Harley Morgon
José Maranhão
Zuca Moreira
PDT

Suplentes

Titulares
PMDB

Nilton Baiano
Valter Pereira
Zuca Moreira'

Armando Costa
Olavo Calheiros
Paulo Novaes

Amaury Müller
Paulo Ramos

Marino Clinger
Lúcia Braga
PPR

Osvaldo Bender
Vasco Furlan

Luciano Castro
Leomar Quintanilha
PSDB

PFL

Antonio Faleiros
Jairo Cameiro
Mauricio Calixto

Arolde de Oliveira
Paes Landim

Paulo Paim

Adão Pretto
PI'B

PPR
Eraldo Trindade
João Rodolfo

Chafic Farhart
Ronivon Santiago

Jorge Uequed
PT

Matheus Iensen

Luiz Moreira
PL

Ricardo Correa

Nelson Bornier
PP

PDT
Wilson Müller

Ciidinha Capos
PSDB

Sigmaringa Seixas

Moroni Torgan
PT
Agostinho Valente

Edsésio Passos

Costa Ferreira

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR,
P~ APURAR

"IN LOCO", UM LEVANTAMENTO

P~~~~r:~i;~~~g~~tltE~~~~f~~A

PP
Valdenor Guedes

Francisco Silva

Benedito Domingos
Serviço de Comissões Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Ângela Mancuso
Ramais: 706617067

PTB
Nelson Trad

Roberto Jefferson

PRN
Maviael Cavalcanti

OttoCunha

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Anexo lI, Plenário nO
Ramais: 705717059
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECERJ PROPOSTA DE EMEN:QA À
CONSTn:.,UIÇAO N° 71, DE 1991, QUE DA NOVA
REDAÇAO AO !NCISO IV DO ARTIGO 70 DA
CONSTITUI,ÇAO FEDEI!AL, PE~MlTINDO
A VlNCULAÇAO DO SAL~O MINIMO PARA
EFEITO DE FIXAÇAO DO VALOR
DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA
E DA PENSÃO POR MORTE.
Presidente: Deputado Rubem Medina
1° Vice-Presidente: Deputado Luiz Moreira
2° Vice-Presidente: Deputado Osvaldo Bender
3° Vice-Presidente: Deputado Zaire Rezende
Relator: Deputado Nilson Gibson

IANOMÂMI, NO ESTADO DE RORAIMA.

COORDENADOR: Deputado Marco Penaforte (PSDB/CE)
Deputado
PartidolEstado
Gabinete Ramal
João Fagundes
(pMDB/RR)
550
5550
Pinheiro Landim
(pMDB/CE)
636
5636
Rita Camata
(pMDB/ES)
903
5903
Luciano Pizzatto
(PFlJPR)
541
5541
Luciano Castro
(pPRIRR)
401
5401
Ruben Bento
(BlocolRR)
524
5524
Marco Penaforte
(PSDB/CE)
238
5238
Fábio Feldman
(pSDBtSP)
473
5473
Tuga Angerarni
(pSDB/SP)
562
5562
Jackson Pereira
(PSDB/CE)
923
5923
Nan Souza
(PP/MA)
315
5315
Beth Azize
(PDTI AM)
646
5646
Paulo Delgado
(PT/MG)
*516 5516
Francisco Rodrigues (PTBIRR)
304
5304
José Carlos Sabóia
(PSB/MA)
*285 5285
Socorro Gomes
(pC do BIPA)
404
5405
Augusto Carvalho
(pPS/DF)
216
5216
Sidney de Miguel
(pV00)
931
5931
Gabinetes localizados no Anexo III da Câmara dos Deputados
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Câmara dos Deputados
Anexo 11 - sala 10 - Mezanino
Telefones: 318.70521318-7066/318-7067

Nilton Baiano
Virmondes Cruvinel

Paulo Dias Novaes
Pedro Tassis
PFL

Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti (pPRlRJ)
Relator: Deputado Prisco Viana (pPRlBA)
Supervisor: Deputado Adylson Motta (pPRlRS)
Titulares

Suplentes

José Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Corrêa
Vilmar Rocha

Evaldo Gonçalves
George Takimoto
Mauricio Najar
Rivaldo Medeiros

PFL

Romel Anísio (PRN)
Nelson JQbim

PPR

PMDB

Paulo Duarte
Paulo Mourão
Tadashi Kuriki
Maria Valadão

PDT

Miro Teixeira
PPR

Paulo Mandarino
Prisco Viana

PDT

PSDB

José Abrão

Liberato Caboclo
Marino Clinger

PT

José Genoíno

Antonio Morimoto
Osvaldo Bender
Paulo Mandarino
Ruberval Pilotto

LuizGirão
Paulo Portugal

PTB

Gastoni Righi

PSDB
PSB

José Carlos Sabóia

Adroaldo Streck
Antonio Faleiros

PRS

Munhoz da Rocha
Jabes Ribeiro

Israel Pinheiro
PT

PP

Costa Ferreira

Eduardo Jorge
João Paulo

PDC

Luci Choinacki
Paulo Delgado

Paulo Mandarino
PP

PL

Avelino Costa (PPR)

Pedro Abrão
Marcos Medrado

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Héris Medeiros Joffily
Ramal: 7065

PTB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE
O PROJETO DE LEI N' 3.9S1}}3, QUE "DISPÕE
SOBRE A SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA
DA PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO
DEPRODUTOSQUECONTE~

Matheus Iensen

Alceste Almeida
PL

João Teixeira

Sérgio Brito

ASBESTO/AMIANTO"

PRN

Presidente: Virmondes Cruvinel
1°Vice-Presidente: Nilton Baiano
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antônio Faleiros

Elísio Curvo

Wagner do Nascimento
PSB

Ariosto Holanda
Suplentes

Titulares
PMDB

Haley Margon
João Almeida
Marco Lima

João Maia
José Maria Eymael

Derval de Paiva
Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado

Serviço de Comissões Especiais
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Ramais: 7066/7067 _1519/93

Álvaro Ribeiro

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR,
"IN LOCO", UM LEVANTAMENTO PARi} APURAR
FATOS.,RELACIONADOS COM A,NOTICIA DE
POSSIVEL MASSACRE DE INDIGENAS NA
ÁREA IANoMÂMI, NO ESTADO DE RORAIMA.
COORDENADOR: Deputado Marco Penaforte (PSDB/CE)
Gabinete

Ramal

João Fagundes (pMDBIRR)
Pinheiro Landim (PMDB/CE)
Rita Camata (PMDBIES)

550
636
903

5550
5636
5903

Luciano Pizzatto (PFLlPR)

541

5541

Luciano Castro (PPRIRR)
Ruben Bento (BLOCOIRR)

401
524

5401
5524

Marco Penaforte (pSDB/CE)
Fábio Feldman (pSDB/SP)
Tuga Angerami (pSDB/SP)
Jackson Pereira (pSDB/CE)

238
473
562
923

5238
5473
5562
5923

Nan Souza (PP/MA)

315

5315

Beth Azize (pDTI AM)

646

5646

Paulo Delgado (PT/MG)

516*

5516

Deputado

Partido
IEstado

Titulares

Suplentes
PFL

Jofran Frejat
Reinhold Stephanes
Rubem Medina
Waldir Guerra

Adauto Pereira
Itsuo Takayama
Lael Varella
Leur Lomanto
PMDB

Francisco Rodrigues (PTBIRR) 304

PDT
Amaury Müller
Paulo Ramos

285*

5285

Socorro Gomes (PC do BIPA)

404

5404

Augusto Carvalho (pPS/DF)

216

5216

Sidney de Miguel (PV00)

931

5931

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR

coJ;~ili~t~~~~J~9~r.~=A~VA
0

REDAÇAO AQ INCISO IV, DO ARTIGO 7 DA
CONSTfl1JIÇAO ~ERAL) PERMITINDO A
VINCULAÇA9 DO SALARIO-MINIMO PARA EFEITO
DE FIXAÇAO DO VALOR DOS ~ROVENTOS DA
APOSENTADORIA E DA PENSA0 POR MORTE.
Presidente: Deputado Rubem Medina
1°Vice-Presidente: Deputado Luiz Moreira
20 Vice-Presidente: Deputado Osvaldo Bender
30 Vice-Presidente: Deputado Zaire Rezende
Relator: Deputado Nilson Gibson

Luciano Castro
Leomar Quintanilha

Osvaldo Bender
Vasco Furlan
PSDB

Jorge Uequed

Antonio Faleiros
PT

Paulo Paim

*Gabinetes localizado~ no Anexo III da Câmara dos Deputados
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Câmara dos Deputados
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-70521318-7066/318-7067

Marino Clinger
Lúcia Braga
PPR

5304

José Carlos Sabóia (PSB/MA)

Harley Margon
José Maranhão
Zila Bezerra
Zuca Moreira

Chico Amaral
Hermínio Calvinho
Nilson Gibson
Zaire Rezende

Adão Pretto
PTB

Luiz Moreira

Matheus Iensen

PL
Nelson Bornier

Ricardo Correa

PP
Benedito Domingos
Serviço de Comissões Especiais
Anexo 11· Sala 10 - Mezanino
Secretária: ÃngelaMancuso
Ramais: 706617067

Costa Ferreira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL,
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)
Semestral.......... CR$ 3.620,00

SEÇÃO fi (Senado Federal)
Semestral •...•••.•• CR$ 3.620,00

J. avulso

: CR$ 30,00

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Fede,ral"- ·Agência 1386 - PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 e/ou pelo Banco do Brasil . :. Agancia
0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - BrasfJiaX·DF
CEP: 70160-900
Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311..3728 na Supe
visão de A~sinaturas e Distnbuição de Publicações -Coordenação de Atendime.
to ao Usuário.

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR
- Lei nO 8.078, de 11 de· setembro de 1990 - DispOe spbre
a proteção do consumidor e dá outras providências
- Dispositivos vetados ,e razões dos vetos,'·
- Legislação correlata
- índice temático
.

Lançamento

Cr$ 800,00
À veDda Da SublecretarJa ele B4içGea T6cDil:a1 ~ seDado PedoraI, AJICIID
J, ~ aadar • Praça cIoI TreI PodereI,
CBP '10160 ~ BradIa; DP ~ Telefollel
311-3578 e 311-3579.

OI podfdOl a lerem atoDdidOl atra\á da ser dowdo 101' aaeIddoI do S09' (cfDqleDta por
conto) de IOU valor para a cobertura dai lOIpec:tiYu doIpeau poataiI e acom.paDbadOl de cheque
nominal' Sublecrctaria de BdfçGea t6cDicu do senado Federal ou elo vale poItal remetido , Agea~

da ser do Sonado COA 41a175.

REVISTA DE INFORMi\çÃO
LEGISlATIVA N° 107
(Julho a setembro de 1990)
Est4 circulando o n° 107 da ReviIta de lDfarmaçIo LcsillatiYa, periódico trimestral de pesquisa jurídica editado
pela Subeccretaria de EdiçOcs TecnicaJ do Senado Federal.
COlABORAÇÃO

Mcdidaa proviaOrial':" RáuJ·Machado Horta
OI acrviçQI de· telccqmunica~ na Constituiçao BruiJci. ra de 1988 - Ga&par Vianna
A ConItituiçao de 1988 c' o
finànCcirO nacional Amola0 Wald
A autonomia univerait4ria c acUllimitcs jurfdieoI- Giu:Jeppi da COIla
A 8pOICntadoria doi acrvidorcl na ConItituiçao de 1988
- PaIMra Moren RciI
Direito urb8nfItico c nmita~ administrativas urb8nfsti<:ai - DioBO de Flpeiredo Moreira Neto
Controle parlamentar da adrninistraç60 - Odete Medauar
ObiCrvaçoca lObre OI Tribunail Rcgionail FcdcraíI- AdlJe. mar Ferreira Maciel
O J'CCUl'IO eapccial C o Supremo Tribunal de JUItiça - Sálm de Hpeiredo "ICácinl
Tribunal de Contas e Poder Judiciário - Jar"'" Maranhlo
JuriIdiçAo c c:ompeteDCia: nota lObre o acntido biltóricopolltico da distinçao - NelloD 5ak.lsn1Ja
A atuaçlo doi Procuradora da Rcp6blica no atual coDteiIto de compctencia jurisdicianaJ federal em tema de
combate a entorpceentcs- Vitor FeI'lJ8lJdea GoQçlúva

_ema

À Venda na Su~taria
EdiçOcs Tee:me. - SCnado
Federal - Ancm I, .~ andar Praça doi TreI Podcrea. CEP
70160-900 BraaRia. DF. Telefo.
nes 311-3578 e 311-3579.
de

Conceito de "undcrselling ("dumping") dentro do Anteprojeto da nova Lei Antitruste - MárkJ Roberto VIlJanova Nogueira
.OI direitos de autor e os que lhes 840 conexos sobre obras
inJelcctuaia aiadas ou interpretadas sob o regime de
preataçao de serviçol- José carlos ea.ta Netto
Bem de famflia- Zeno Vela80
Fundamentos da arbitragem no Direito brasilciro e estran,
geiro - Jorge Barricntos Parca
"Lcbbics" e grupos de prcssao como agentes de informação para o Poder LcgislatiYo - Yamil e Souza Dutra
Dcacquil1briol regionais no atendimento às demandas de
cducaçlo - BcIlv8ldo M. ~ntura

A bib1ioteca legislativa e acUl objetivei - Eduardo J086
Wenac Dia
RcccpciOn de la IOCicdad uniperaonal de rcspoosabilidad
limitada en el Proyceto de Unificacióo avil y Comer-

ciai co Argentina. Protccci6n de Ioe acrccdorea - Dr.
Daniel B. MoerelJJlUJa
1Jl inOucncia de la JurisprudeDCia dei Tribunal Europco
de los Dcrcchos Humanos en la Jurisprudencia dei

Tribunal Constitucional FAp&ftoI - Antonio M· Laça
Navarrete
PUBUCAçOES
Obras publicadaJ pela Subaccrctaria de EdiçOcs Técnicaa·

PREço 00 EXEMPLAR

Cr$ 1.000,00

OI pcdidOl a acrem atendidol atm'!a da ECT deveria lICr ac:mICidol de SO% (cinqocnta por cento) de seu valor
pua a cobertura dai rcIpcCdvu dcIpcIal pClItaiI C acompanhadoI de c:bcquc nominal li Sublccrctaria de EdiçOcs Tecm·
<:ai do Senado Federal ou de vale pClIt8I remetido. Agencia ECT do Senado ... COA 47f1T1S.

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília ....,.

D~'

EDIÇÃO DE HOJE: 176 PÁGINAS

